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1180 mf3 E 02 p. 215. 

 in crastino Sijmonis et Yude: donderdag 29-10-1394. 

 in crastino Martini: donderdag 12-11-1394. 

   

BP 1180 p 215r 01 do 29-10-1394. 

Henricus zvw een zekere Snelle van Spulle szv Johannes Priker van Pettelaer 

droeg over aan de secretaris, tbv Henricus, Cristina en Margareta, kv 

voornoemde Henricus en Katherina dv Johannes Priker, zijn vruchtgebruik in 

een huis en erf, eertijds van wijlen Gerardus metten Koijen, in Den Bosch, 

aan de Kolperstraat, naast erfgoed waarin een zekere Luborch woonde, op een 

straatje dat loopt naar de wateren en een brug aldaar, welk huis en erf 

voornoemde Henricus gekocht had van Gerardus van Parijs zvw Gerardus gnd 

Croech1. 

 

{Met haal die loopt vanaf het midden van dit contract tot aan het einde 

van BP 1180 p 215r 04}. 

Henricus filius quondam dicti Snelle de (dg: Spu) Spulle gener Johannis 

Priker de Pettelaer suum usufructum (dg: etc) etc sibi competentem in 

domo et a[rea] que fuerat quondam Gerardi metten Koijen sita in Busco ad 

vicum dictum (dg: d) Colperstraet juxta hereditatem in qua quadam dicta 

Lubo[r]ch commorari consuevit super viculum ibidem tendentem usque ad 

aquas et pontem ibidem sitos quam domum et aream dictus Henricus erga 

Gerardum de Parijs filium quondam Gerardi dicti Croech emendo 

acquisiverat (dg: ..) prout in litteris (dg: litteris) legitime 

supportavit michi ad opus Henrici Cristine et Margarete (dg: suorum) 

liberorum (dg: ab) [dicti Henrici] ab eodem Henrico et Katherina sua 

uxore filia (dg: quondam) Johannis Priker pariter genitorum promittens 

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

Erpe et Groij datum in crastino Sijmonis et Yude. 

 

BP 1180 p 215r 02 do 12-11-1394. 

Voornoemde Henricus, Cristina en Margareta, kv Henricus zvw een zekere 

Snelle van Spulle en Katherina dv Johannes Priker, verkochten voornoemd 

huis en erf aan Johannes Pouwels soen bakker. 

 

Dicti Henricus Cristina et Margareta dictam domum et aream hereditarie 

vendiderunt Johanni Pouwels soen pistori supportaverunt cum litteris et 

aliis et jure promittentes cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Erpe et Sceijvel datum in 

crastino Martini. 

 

BP 1180 p 215r 03 do 12-11-1394. 

Lambertus Priker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Priker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 215r 04 do 12-11-1394. 

Destijds had Johannes gnd Waelken verkocht aan Johannes Uleman de oudere 

wollenklerenwever een b-erfcijns2 van 5 pond geld, gaande uit voornoemd 

huis en erf. Vervolgens had voornoemde Johannes Waelken verkocht aan 

Johannes Becker zvw Johannes gnd Heirde, tbv hem en Johannes van Rode, een 

b-erfcijns3 van 5 pond geld, gaande uit voornoemd huis en erf. 

Thans beloofde Henricus gnd Hadewigen brouwer aan Johannes Pouwels bakker 

dat, indien met voornoemde cijnzen van 5 pond en 5 pond, meer geëist wordt 

op basis van voornoemd huis en erf dan een erfcijns van 5 pond voornoemd 

                         
1 Zie ← BP 1175 f 254r 11 ±do 23-01-1371, verkoop van dit huis en erf aan Gerardus Croech. 
2 Zie ← BP 1175 f 130v 06 ±do 21-01-1367, verkoop van de cijns aan Johannes Uleman. 
3 Zie ← BP 1175 f 130v 07 ±do 21-01-1367, verkoop van de cijns aan Johannes Becker. 
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geld, dat voornoemde Henricus dit aan voornoemde Johannes Pouwels vergoedt. 

 

{Met haal die loopt vanaf het midden van BP 1180 p 215r 01 tot aan het 

einde van dit contract}. 

Notum sit universis quod cum Johannes dictus Waelken hereditarie 

vendidisset Johanni Uleman seniori textori laneorum hereditarium censum 

quinque librarum monete solvendum hereditarie ex dicta domo et area prout 

in litteris et cum eciam dictus Johannes Waelken hereditarie vendidisset 

Johanni Becker filio quondam Johannis dicti Heirde ad opus sui et opus! 

Johannis de Rode (dg: sui) hereditarium censum quinque librarum monete 

solvendum hereditarie ex dicta domo et area prout eciam in litteris 

scabinorum ut dicebat constitutus igitur Henricus (dg: filius quo) dictus 

Hadewigen braxator promisit super omnia habita et habenda Johanni 

Pouwe[l]s pistori quod si dictis censibus quinque librarum et quinque 

librarum imposterum aliquid plus petetur et [prose]quetur ad et supra 

dictam domum et aream quam hereditarius census quinque librarum dicte 

monete quod dictus Henricus hoc dicto Johanni Pouwels deponet et a 

dampnis dicto Johanni Pouwels soen et supra dictam domum et aream 

eventuris indempnem (dg: -s) servabit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 215r 05 do 29-10-1394. 

Theodericus van der Weijden verkocht aan Willelmus van Hamvelt schoenmaker 

zvw Willelmus van Hamvelt een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

erfgoed, tezamen 1 mudzaad groot, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd tot 

Veritzel, tussen kvw Johannes gnd Nodarts enerzijds en Henricus Bestken en 

zijn broer Everardus Bestkens anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemene weg en met het andere eind aan de gemeint van Rode, reeds belast met 

12 penning aan de naburen en een b-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van 

Rode. 

 

Theodericus van der Weijden hereditarie vendidit Willelmo de Hamvelt 

calcariatori filio quondam Willelmi de Hamvelt hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco #tradendam# ex (dg: una modiata terre 

siliginee) domo orto et hereditate sibi adiacente unam modiatam terre 

siliginee simul continentibus sitis in parochia de Rode sancte Ode in 

loco dicto tot Veritzel inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

dicti Nodarts ex uno et inter hereditatem Henrici Bestken et Everardi 

Bestkens sui fratris ex alio (dg: ut dicebat promittens super omnia h 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus cens) 

tendentibus cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

communitatem de Rode ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: censu) XII denariis vicinis ibidem et 

hereditaria paccione (dg: dimidii modii siliginis n) septem lopinorum 

siliginis mensure de Rode exinde prius solvendis et (dg: sf) sufficientem 

facere. Testes Erpe et Groij datum in crastino Sijmonis et Yude. 

 

BP 1180 p 215r 06 do 29-10-1394. 

Thomas gnd Noedarts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Thomas dictus (dg: Noe) Noedarts soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 215r 07 do 29-10-1394. 

Gertrudis dvw Zegherus gnd Lexus, de broers hr Nijcholaus van Aken priester 

en Alexius, kvw Henricus van Aken zvw Nijcholaus van Aken, en Johannes 

Herinc de jongere ev Margareta dvw voornoemde Henricus van Aken verkochten 

aan Andreas zvw Arnoldus gnd Lemkens de helft van 5 morgen land, ter 

plaatse gnd dat Ledebroek, achter de plaats gnd des Meesters Donk, tussen 

Henricus gnd Meijster enerzijds en eertijds wijlen Lambertus van Pettelaer 



Bosch’ Protocol jaar 1394 08. 

 

4 

anderzijds, welke helft voornoemde wijlen Zegherus Lexus in cijns verkregen 

had van voornoemde Henricus van Aken, voor een b-erfcijns van 5 pond geld, 

en van welke 5 morgen de andere helft behoort aan voornoemde Gertrudis, de 

verkochte helft belast met een b-erfcijns van 5 pond geld. 

Voornoemde broers hr Nijcholaus en Alexius, en Johannes Herinc beloofden 

dat Godefridus zvw voornoemde Henricus van Aken nimmer rechten op deze 

helft zal doen gelden. Johannes Herinc de jongere beloofde dat Henricus zvw 

voornoemde Henricus van Aken nimmer rechten op deze helft zal doen gelden. 

Verkopers beloofden dat Lambertus zvw voornoemde Zegerus nimmer rechten op 

deze helft zal doen gelden. 

 

Gertrudis filia quondam Zegheri dicti Lexus cum tutore dominus Nijcholaus 

#de Aken# presbiter Alexius fratres liberi quondam Henrici de Aken filii 

quondam Nijcholai de Aken (dg: ..) Johannes Herinc junior maritus et 

tutor legitimus Margarete (dg: de Aken) sue uxoris filie dicti quondam 

Henrici de Aken medietatem quinque iugerum terre sitorum in loco dicto 

dat Ledebroec retro locum dictum des Meesters Donc inter hereditates 

Henrici dicti Meijster ex uno et inter hereditatem que fuerat quondam 

Lamberti de Pettelaer ex alio quam medietatem dictus quondam Zegherus 

Lexus erga dictum (dg: Zegherum) Henricum de Aken ad censum acquisiverat 

scilicet pro hereditario censu quinque librarum monete prout in litteris 

et quam medietatem (dg: d) nunc ad se spectare dicebant et de quibus 

quinque iugeribus terre reliqua medietas spectat ad dictam Gertrudem ut 

dicebant hereditarie (dg: su) vendiderunt Andree filio quondam Arnoldi 

dicti Lemkens supportaverunt cum litteris et aliis jure! promittentes cum 

tutore indivisi super habita et habenda ratam servare et obligationem in 

primodicta medietate existentem deponere excepto hereditario censu 

quinque librarum monete ex primodicta medietate de jure solvendo 

promiserunt insuper dicti dominus (dg: J.) Nijcholaus et Alexius fratres 

#et Johannes Herinc indivisi super habita et habenda# quod ipsi 

Godefridum filium dicti quondam Henrici de Aken #perpetue# talem habebunt 

quod idem Godefridus nunquam presumet se in! primodicta medietate habere 

promisit insuper dictus Johannes (dg: Herinc) Herinc junior #super habita 

et habenda# quod ipse Henricum filium dicti quondam Henrici (dg: Ake) 

Aken! perpetue talem habebit quod nunquam presumet [se jus] habere in 

primodicta medietate dictorum (dg: quinque) iugerum terre promiserunt 

insuper dicti venditores cum tutore quod ipsi Lambertum filium dicti 

quondam Zegeri perpetue talem habebunt quod nunquam presumet se jus in 

dicta medietate (dg: habere ...) habere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 215r 08 do 29-10-1394. 

Adam van Mierde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 215r 09 do 29-10-1394. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Enghelbertus gnd die 

Mersman: 5 morgen land” en Andreas zvw Arnoldus Lemkens beloofde, zo nodig, 

de brief ter hand te stellen aan Gertrudis dvw Zegerus Lexus. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente ‘Enghelbertus dictus die Mersman 

quinque iugera terre etc’ et Andreas filius quondam Arnoldi Lemkens 

promisit super omnia tradere (dg: Trud) Gertrudi filie quondam Zegeri 

Lexus ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 215r 10 do 29-10-1394. 

Voornoemde Andreas koper beloofde aan voornoemde hr Nijcholaus en Johannes 

Herinc 42 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 

11-11-1394) te betalen. 
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Dictus Andreas emptor promisit dictis domino Nijcholao et Johanni Herinc 

XLII Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 215r 11 do 29-10-1394. 

Arnoldus die Riter verkocht aan Nijcholaus Plaetmaker der Kijnder een stuk 

land gnd een zandweide in Maren, ter plaatse gnd op die Zandweide, tussen 

erfgoed van de kerk van Maren enerzijds en erfgoed van Goeswinus Grous 

anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sluizen. 

 

Arnoldus die Riter peciam terre dictam een zandweijde sitam in parochia 

de Maren ad locum dictum op die (dg: Zeijn) Zantweijde inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Maren ex uno et inter hereditatem Goeswini 

Grous ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao Plaetmaker der 

Kijnder promittens super habita et habenda warandiam (dg: et ob) tamquam 

de hereditate ab aggere #Mose# et censu libera et (dg: q) obligationem 

deponere exceptis zeghediken aqueductibus [et] slusis ad hanc de jure 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 215r 12 do 29-10-1394. 

Johannes zv Johannes gnd Aechteman verkocht aan Ghibo Jacobs soen, tbv hem 

en zijn vrouw Metta dvw Johannes Spermer van Os, een lijfpacht van 1 mud 

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

een huis en tuin in Gemonde, ter plaatse gnd ter Heide, tussen Zegerus van 

der Heijden enerzijds en Metta van der Heijden anderzijds, (2) de helft in 

een kamp in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen een gemene weg 

enerzijds en Zegherus Vrancken soen anderzijds, (3) de helft in een akker 

gnd de Eikenakker, in Gemonde, tussen Metta van der Heijden enerzijds en 

Gerardus Heijlen soen anderzijds, (4) de helft in een akker gnd den Akker 

van den Driesse, in Gemonde, tussen Johannes Huben soen enerzijds en Agnes 

dvw Theodericus van der Heijden anderzijds, de onderpanden belast met de 

grondcijnzen en de helft van voornoemd kamp met een b-erfpacht van 7 lopen 

rogge. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes filius Johannis dicti Aechteman legitime vendidit Ghiboni Jacobs 

soen ad opus sui et ad opus Mette sue uxoris filie quondam Johannis 

Sper[mer] de Os vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam (dg: dicti Ghib) dictorum Ghibonis et 

Mette et non ultra purificationis et in Busco ex! domo et orto (dg: et h) 

sitis in parochia de Ghemonden (dg: inter here) ad locum dictum ter 

Heijden inter hereditatem Zegeri van der Heijden ex uno et inter 

hereditatem Mette van der Heijden ex alio item ex (dg: quadam) medietate 

ad dictum venditorem spectante in (dg: quod) quodam campo sito [in] 

parochia de Scijnle in loco dicto Eilde inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem (dg: h) Zegheri Vrancken soen ex alio (dg: tende) item 

ex medietate ad venditorem spectante in quodam agro !den Eijcken Acker 

sito in parochia de Ghemonden inter hereditatem Mette van der Heijden ex 

uno et inter hereditatem Gerardi Heijlen soen ex alio item ex medietate 

ad dictum venditorem spectante in quodam agro dicto den Acker van den 

Driessche sito in parochia de Gemonden inter hereditatem Johannis Huben 

soen ex uno et inter hereditatem Agnetis filie quondam Theoderici van der 

Heijden ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi #ex premissis# 

et hereditaria paccione septem (dg: lib) lopinorum siliginis ex dicta 

medietate dicti campi de jure spectante! et sufficientem facere et alter 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 215r 13 do 29-10-1394. 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu en Johannes van Dordrecht droegen over 

aan Willelmus van Nuwelant een kamp in Rosmalen, eertijds van Heijmericus 

van Dordrecht, welk kamp Heijmericus zvw Goeswinus van Beest verbeurd had 
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jegens de hertogin van Brabant wegens moord gepleegd door voornoemde 

Heijmericus zvw Goeswinus van Beest op wijlen Willelmus van Beest, welk 

kamp voornoemde Emondus en Johannes verworven hadden van hr Johannes heer 

van Megen en van Hoeps als schout namens de hertogin. 

 

Emondus (dg: de Rover de) #Rover filius quondam Johannis de# Hellu et 

Johannes de Dordrecht quendam campum situm in parochia de (dg: Nuwelant) 

#Roesmalen# qui fuerat Heijmerici de Dordrecht et quem campum predictum 

Heijmericus filius quondam Goeswini de B[e]est (dg: teg) erga dominium 

domine nostre ducisse demeruit occacione homic[idii] perpetracti ab eodem 

Heijmerico filio quondam Goeswini de Beest in personam quondam Willelmi 

de Beest et quem campum dicti Emondus et Johannes erga (dg: dominum) 

Johannem dominum de Megen et de Hoeps sculdhetum! de Buscoducis tamquam 

scultetum de Buscoducis et ex parte domine nostre ducisse Brabantie 

acq[uisiverant] ut dicebant hereditarie supportaverunt Willelmo de 

Nuwelant promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 E 03 p. 216. 

 in crastino Sijmonis et Yude: donderdag 29-10-1394.  

 Sexta post Sijmonis et Jude: vrijdag 30-10-1394.  

 in vigilia omnium sanctorum: zaterdag 31-10-1394. 

   

BP 1180 p 216v 01 do 29-10-1394. 

Willelmus van Nuwelant beloofde aan Emondus Rover zvw Johannes van Hellu en 

aan Johannes van Dordrecht 400 Hollandse gulden of de waarde in goud met 

Vastenavond aanstaande (di 23-02-1395), 400 Hollandse gulden of de waarde 

in goud met Sint-Thomas over een jaar (di 21-12-1395), en 600 Hollandse 

gulden of de waarde in goud met Vastenavond over een jaar (di 15-02-1396) 

te betalen. 

 

Willelmus de Nuwelant promisit super omnia Emondo Rover filio quondam 

Johannis de Hellu et Johanni de Dordrecht CCCC Hollant gulden seu valorem 

in auro ad carnisprivium proxime futurum et CCCC Hollant gulden seu 

valorem in auro (dg: a carnisprivio proxime futuro) #a Thome proxime 

futuro# ultra annum et sexcentos Hollant gulden seu valorem in auro a 

carnisprivio proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Erpe et 

Groij datum in crastino Sijmonis et Yude. 

 

BP 1180 p 216v 02 do 29-10-1394. 

Gerardus zvw Gerardus Jutten soen van Middelberze gaf uit aan Arnoldus die 

Bever van Middelberze (1) een stuk land gnd een bucht, in Middelbeers, 

tussen Godefridus van Peelt enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een 

stuk land, gnd een bucht, aldaar, tegenover eerstgenoemd stuk, tussen 

Jacobus van Baest enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor ½ oude groot aan de hertog, en thans voor een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Middelbeers, met Lichtmis in Middelbeers te 

leveren. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi Jutten soen de (dg: Berz) Middelberze 

peciam terre dictam een bucht sitam in parochia de Middelberze inter 

hereditatem Godefridi (dg: B) de Peelt ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem viam ex alio atque peciam terre dictam een bucht sitam ibidem in 

opposito primodicte pecie inter hereditatem Jacobi de Baest ex uno et 

inter (dg: he) communitatem ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Arnoldo die Bever de Middelberze ab eodem hereditarie 

possidendas pro dimidio grosso antiquo domino duci exinde solvendo dando 

etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Middelberze danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Middelberze tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam et 
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aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 216v 03 do 29-10-1394. 

Johannes die Mesmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Mesmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 216v 04 do 29-10-1394. 

Voornoemde Arnoldus die Wever beloofde aan voornoemde Gerardus 16½ 

Hollandse gulden en 16½ oude Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1395) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus die Wever promisit dicto Gerardo XVI et dimidium Hollant 

gulden et XVI et dimidium (dg: g) antiquos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 216v 05 do 29-10-1394. 

Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten en Emondus Rover zvw Johannes van Hellu 

beloofden aan Henricus Bierman 14½ oude Gelderse gulden of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 11-04-1395) te betalen. 

 

Ghisbertus filius quondam Willelmi Coptiten et Emondus Rover filius 

quondam Johannis de Hellu promiserunt indivisi super omnia Henrico 

Bierman XIIII et dimidium aude Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 216v 06 do 29-10-1394. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit II plac. 

Primus servabit alium alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 216v 07 do 29-10-1394. 

Mechtildis van der Stegen droeg over aan Johannes van der Stegen nzv 

voornoemde Mechtildis (1) 3 lopen roggeland in Schijndel, ter plaatse gnd 

in die Hautart, tussen kvw Henricus van den Broec enerzijds en Arnoldus van 

der Heijden nzv voornoemde Mechtildis anderzijds, (2) 1/3 deel in 1 bunder 

beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd in die Hautart, tussen voornoemde kvw 

Henricus van den Broec enerzijds en Petrus van der Hautart anderzijds, te 

weten het 1/3 deel naast voornoemde Petrus van der Hautart, de goederen 

belast met de grondcijnzen en voornoemd 1/3 deel met een b-erfcijns van 5 

schelling gemeen paijment. 

 

Mechtildis van der Stegen cum tutore tres lopinatas terre siliginee sitas 

in parochia de Scijnle in loco dicto in die Hautart inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici van den (dg: Bro) Broec ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van der Heijden filii naturalis dicte Mechtildis ex 

alio atque (dg: medietatem) #terciam!# ad se spectantem in uno bonario 

prati sito in parochia et loco predictis inter hereditatem dictorum 

liberorum quondam Henrici van den Broec ex uno et inter hereditatem Petri 

van der Hautart ex alio scilicet illam terciam partem que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Petri van der Hautart ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni (dg: van der S) van der Stegen filio 

naturali dicte Mechtildis promittens cum (dg: su) tutore super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi (dg: et 

here) ex premissis et hereditario censu quinque solidorum communis 

#pagamenti# ex dicta tercia parte dicti bonarii prati de jure solvendis. 

Testes Erpe et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 216v 08 do 29-10-1394. 

Johannes gnd Metten soen van der Hoeven beloofde aan Marcelius zvw Henricus 
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Bullen soen 40 oude Gelderse gulden na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan Hilla ev voornoemde Johannes. 

 

Johannes dictus Metten soen van der Hoeven promisit super omnia Marcelio 

filio quondam Henrici (dg: Bul) Bullen soen (dg: ad opus Hille filie 

quondam Johannis die Bruijn XL) XL aude Gelre gulden ad monitionem 

Marcelii predicti (dg: pers) persolvendos. Testes datum supra. Tradetur 

littera Hille uxori dicti Johannis. 

 

BP 1180 p 216v 09 vr 30-10-1394. 

Zebertus van der Molen droeg over aan Erenbertus zv Johannes gnd 

Erenbrechts soen (1) een huis en tuin in Kessel, tussen Eefsa gnd van 

Mameren enerzijds en Richmodis gnd Lemmens dochter anderzijds, (2) 3 vadem 

dijk ter plaatse gnd Enge, tussen de dijk van Ludovicus gnd Hackaert 

enerzijds en de dijk van Reijnerus gnd Berns soen anderzijds, (3) een 

stukje dijk, gnd een huisdeel, ter plaatse gnd die Stege, aan hem verkocht 

door Herbertus gnd Truden soen. 

 

Zebertus van der Molen domum et ortum cum suis attinentiis sitos in 

parochia de Kessel inter hereditatem Eefse dicte de Mameren ex uno et 

inter hereditatem Richmodis dicte Lemmens dochter ex alio atque tres 

mensuras dictas communiter vadem aggeris sitas in loco dicto communiter 

Engge inter aggerem Ludovici dicti Hackaert ex uno et inter aggerem 

Reijneri dicti Berns soen ex alio preterea unam particulam aggeris dictam 

communiter een huijsdele sitam in loco dicto die Steghe venditos sibi ab 

Herberto dicto (dg: Tr) Truden soen prout in litteris hereditarie 

supportavit Erenberto filio Johannis dicti Erenbrechts soen cum litteris 

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

Testes Erpe et Groij datum sexta post Sijmonis et Jude. 

 

BP 1180 p 216v 10 vr 30-10-1394. 

Voornoemde Zebertus van der Molen droeg over aan Erenbertus zv Johannes 

Erenbrechts soen een eiland gnd een huisdeel in een eiland gnd die Litse 

Wert. 

 

Dictus Zebertus quandam insulam dictam een huijsdeel ad se spectantem 

sitam in insula dicta die Litsche Wert (dg: inter hereditatem Johannis) 

prout huiusmodi insula dicta huijsdeel ibidem est sita et ad dictum 

Zebertum dinoscitur pertinere ut dicebat hereditarie supportavit 

Erenberto filio Johannis Erenbrechts soen promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 216v 11 za 31-10-1394. 

Voornoemde Erenbertus zv Johannes Erenbrechts soen verhuurde aan Zebertus 

van den Molen, tbv hem en zijn vrouw Mechtildis dvw Erenbertus, voor de 

duur van hun leven of van de langstlevende, (1) voornoemd huis, tuin, 3 

vadem dijk en stukje dijk, genoemd in het eerste contract, (2) het huisdeel 

in het tweede contract, (3) 1 morgen in de dingbank van Kessel, ter plaatse 

gnd die Efterste Beemden, voor een geldbedrag dat voldaan is. 

 

Solvit. 

Dictus Erenbertus filius Johannis Erenbrechts soen dictos domum ortum cum 

suis attinentiis tres vadem aggeris atque particulam aggeris prout in 

primo contractu atque dat huijsdeel in secundo contractu item unum juger 

terre situm in jurisdictione de Kessel in loco dicto die Efterste Beemde 

(dg: m) ut dicebat locavit etc Zeberto van den Molen ad opus sui et ad 

opus Mechtildis sue uxoris filie quondam Erenberti ab eisdem ad vitam 

ipsorum amborum vel alterius eorum diutius viventis possidendos pro 

quadam pecunie summa sibi plenarie persoluta promittens ratam servare et 

diutius vivens possidebit! tali condicione!. Testes Erpe et Sceijvel 
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datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1180 p 216v 12 vr 30-10-1394. 

Johannes Pijlijseren droeg over aan Albertus Ketelaar een b-erfcijns van 3 

kleine zwarte tournosen en een b-erfpacht van 5 zester, Bossche maat, die 

Nicholaus van den Wuwer beloofd had aan voornoemde Johannes, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit (1) een stuk land gnd die Berghof, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Bruggen, tussen Gheerlacus gnd Cnode enerzijds en Johannes 

Scout anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen wijlen Matheus Becker 

enerzijds en Aleijdis Rodekens anderzijds. 

 

Johannes Pijlijseren annuum et hereditarium censum trium Turonensium 

denariorum parvorum nigrorum atque annuam et hereditariam paccionem 

quinque sextariorum siliginis mensure de Busco quos Nicholaus van den 

Wuwer promisit ut debitor principalis super se et bona sua omnia se 

daturum et soluturum dicto Johanni hereditarie purificationis ex pecia 

terre dicta die Berch Hof sita in parochia de Roesmalen ad locum dictum 

Bruggen inter hereditatem Gheerlaci dicti Cnode ex uno et inter 

hereditatem Johannis Scout ex alio atque ex pecia terre sita ibidem inter 

hereditatem quondam Mathei Becker ex uno et inter hereditatem Aleijdis 

(dg: d) Rodekens ex alio prout in litteris hereditarie supportavit 

Alberto Cacabario cum litteris et jure promittens (dg: . si .) super (dg: 

h) omnia warandiam et obligationem (dg: in dictis p) in premissis censu 

et paccione deponere. Testes Erpe et Berwout datum sexta post Sijmonis et 

Jude. 

 

BP 1180 p 216v 13 vr 30-10-1394. 

Arnoldus Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Hoernken prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 216v 14 vr 30-10-1394. 

Johannes Pijlijseren droeg over aan Albertus Ketelaar een b-erfcijns van 3 

kleine zwarte tournosen en een b-erfpacht van 11 zester rogge, Bossche 

maat, die Elisabeth dvw Johannes Dravaerts beloofd had aan voornoemde 

Johannes, met Lichtmis te leveren, gaande uit de navolgende erfgoederen, 

onder Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, (1) een stuk land gnd die Hege, 

tussen Willelmus Coptiten enerzijds en Gheerlacus gnd Cnode anderzijds, (2) 

een tuin en stukje erfgoed gnd een broekske, tussen voornoemde Gheerlacus 

enerzijds en Gerardus van Aken anderzijds, (3) een stuk land gnd die 

Beirkt, naast de plaats gnd Kattenbos enerzijds en Jacobus Berthen soen 

anderzijds. 

 

Johannes Pijlijseren annuum et hereditarium censum trium parvorum 

Turonensium denariorum nigrorum atque annuam et hereditariam paccionem 

undecim sextariorum siliginis mensure de Busco quos Elisabeth filia 

quondam Johannis Dravaerts promiserat se daturam et soluturam dicto 

Johanni hereditarie purificationis ex hereditatibus infrascriptis sitis 

infra parochiam de Roesmalen ad locum dictum Bruggen videlicet ex pecia 

terre dicta (dg: communiter) die Heghe sita inter hereditatem Willelmi 

Coptiten ex uno et inter hereditatem Gheerlaci dicti Cnode ex alio item 

ex orto et particula hereditatis dicte een bruexken sitis inter 

hereditatem dicti Gheerlaci ex uno et inter hereditatem Gerardi de Aken 

ex alio item ex pecia terre dicta die Bei[rc]t sita iuxta locum dictum 

Cattenbossche ex uno et inter hereditatem Jacobi Berthen soen ex alio 

prout in litteris hereditarie supportavit Alberto Cacabario cum litteris 

et jure promittens warandiam et obligationem in censibus! et paccione 

predictis existentem deponere. Testes datum ut supra. 
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BP 1180 p 216v 15 vr 30-10-1394. 

Arnoldus Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Hoernken prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1180 mf3 E 04 p. 217. 

 Sexta post Sijmonis et Jude: vrijdag 30-10-1394.  

 in vigilia omnium sanctorum: zaterdag 31-10-1394. 

 in crastino omnium sanctorum: maandag 02-11-1394. 

   

BP 1180 p 217r 01 vr 30-10-1394. 

Johannes Pijlijseren goudsmid droeg over aan Albertus Ketelaar een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfcijns van 1½ oude 

groot en uit een b-erfpacht van 3 mud 2 zester rogge, Bossche maat, welke 

pacht van 3 mud 2 zester rogge Henricus Ruse de jongere beloofd had aan 

voornoemde Johannes Pijlijseren, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit een hoeve die was van Henricus gnd Raet, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Huisberg. 

 

(dg: dictus) Johannes Pijlijseren aurifaber annuam et hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco de annuo et hereditario 

censu unius et dimidii grossorum antiquorum atque de annua et hereditaria 

paccione trium modiorum et duorum sextariorum siliginis dicte mensure 

quos! paccionem (dg: quinque mod) trium modiorum et duorum sextariorum 

siliginis Henricus Ruse junior promiserat se daturum et soluturum dicto 

Johanni Pijlijseren hereditarie purificationis et in Busco traditurum et 

deliberaturum de et ex quodam manso qui spectare consueverat ad Henricum 

dictum Raet sito in parochia de Roesmalen ad locum dictum Huusberch atque 

ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis prout in litteris quas 

vidimus hereditarie supportavit Alberto Cacabario #cum litteris et jure# 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem in dictis (dg: 

censu et) paccione (dg: trium) #unius# modii (dg: et dorum sextariorum) 

existentem deponere. Testes Erpe et Berwout datum sexta post Sijmonis et 

Jude. 

 

BP 1180 p 217r 02 vr 30-10-1394. 

Arnoldus Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Hoernken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 217r 03 vr 30-10-1394. 

Elisabeth dv Johannes van Poppel verkocht aan Johannes van Helvoert zv 

Henricus van Helvoert molenaar alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar moeder Metta van Poppel resp. die aan haar zullen komen 

na overlijden van haar voornoemde vader Johannes en van Truda en Katherina, 

sv voornoemde Elisabeth. 

 

Elisabeth filia Johannis de Poppel cum tutore omnia bona sibi de morte 

quondam Mette de Poppel sue matris jure successionis hereditarie advoluta 

atque post mortem dicti Johannis sui patris ac post mortem Trude et 

Katherine sororum dicte Elisabeth advolvenda quocumque locorum sita ut 

dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Johanni de Helvoert 

filio Henrici de Helvoert multoris promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem #ex parte sui# deponere. Testes Berwout et Groij datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 217r 04 vr 30-10-1394. 

Rodolphus van Spoerdonc schedemaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Rodolphus de Spoerdonc (dg: pre) vaginator prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 217r 05 vr 30-10-1394. 

Richmodis dvw Wolterus van Bucstel zadelmaker en Henricus Wellens soen 

beloofden aan Robbertus van Doerne Spirincs soen 70 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1395) te betalen. 

 

Richmodis filia quondam Wolteri de Bucstel sellipari et Henricus Wellens 

soen promiserunt super omnia Robberto #(dg: Willelmo)# de Doerne Spirincs 

soen LXX Hollant gulden vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes Erpe et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1180 p 217r 06 vr 30-10-1394. 

Arnoldus van Wijc tsWalen droeg over aan Henricus Wellens soen 70 Hollandse 

gulden of de waarde, aan Johannes van de Kloot tbv voornoemde Arnoldus 

beloofd door Matheus gnd Corenwert en zijn vrouw Rijchmodis. 

 

Arnoldus de Wijc (dg: ?al) tsWalen LXX Hollant gulden vel valorem 

premissos (dg: dicto) Johanni de Globo ad opus dicti Arnoldi a Matheo 

dicto Corenwert et Rijchmode eius uxore prout in litteris legitime 

supportavit Henrico Wellens soen cum litteris et jure. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 217r 07 vr 30-10-1394. 

(dg: Al). 

 

BP 1180 p 217r 08 vr 30-10-1394. 

Johannes zvw Lambertus van den Perre en zijn broer Hessello beloofden aan 

Johannes van Erpe 40 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Lamberti van den Perre et Hessello eius frater 

promiserunt Johanni de Erpe XL Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Berwout et Coptiten datum 

supra. 

 

BP 1180 p 217r 09 za 31-10-1394. 

Albertus zv Albertus Ketelleer vroeg aan zijn vader om toestemming buiten 

het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan van zijn vader. 

Voornoemde Albertus Ketellere willigde dit verzoek in. 

 

Albertus filius Alberti Ketelleer instanter petiit ad! dicto Alberto 

Ketellere suo patre licenciam eeundi et exeundi etc extra (dg: dictam) 

domum convictum et expensas eiusdem Alberti (dg: si) sui patris ?sub 

debito modo emancipacionis ad jus oppidi de Busco et dictus Albertus 

Ketellere in hoc favens dicto Alberto suo filio dedit et concessit eidem 

jus etc. Testes Erpe et Coptiten datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1180 p 217r 10 ma 02-11-1394. 

Petrus die Moelner, wonend in Heukelom, droeg over aan Adam van Mierde al 

zijn beesten, varend goed en gerede goederen. 

 

Petrus die Moelner commorans in Huculem omnes suas bestias et bona sua 

pecoralia et bona sua mobilia et parata quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat supportavit Ade de Mierde promittens ratam servare. 

Testes Berwout et Groij datum in crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1180 p 217r 11 ma 02-11-1394. 

Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester droeg over aan zijn 

zoon Henricus zijn hoeve in Rosmalen, alle erfgoederen van voornoemde 
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Arnoldus van Beke, onder Rosmalen gelegen, en beesten en granen op 

voornoemde hoeve, belast met lasten. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis domini quondam Arnoldi de Beke 

presbitri mansum suum sita! in parochia de Roesmalen cum suis attinentiis 

universis quocumque locorum atque omnes hereditates dicti Arnoldi de Beke 

quocumque locorum infra (dg: p) dictam parochiam sitas ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico suo filio (dg: promittens) simul cum 

omnibus (dg: ?unive) litteris et jure #et bestiis supra premissa 

consistentibus et cum bladis supra dictum mansum consistentibus# 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

oneribus exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 217r 12 ma 02-11-1394. 

Voornoemde Henricus verklaarde dat zijn voornoemde vader Arnoldus hem alle 

goederen heeft gegeven die zijn vader aan hem beloofd had. 

 

Dictus Henricus palam recognovit sibi per Arnoldum suum patrem fore 

satisfactum ab omnibus (dg: bonis s) bonis sibi (dg: a d) Henrico a dicto 

(dg: ..) Arnoldo suo patre ante datam presentium nomine dotis promissis 

clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 217r 13 ma 02-11-1394. 

Voornoemde Henricus beloofde aan zijn voornoemde vader Arnoldus, tbv 

Katherina, Heijlwigis, Elizabeth en Luijtgardis, dv voornoemde Arnoldus, 

bij de deling van de goederen die voornoemde Arnoldus en zijn vrouw 

Heijlwigis zullen nalaten, 400 Hollandse gulden of de waarde in te brengen. 

 

Dictus Henricus promisit super (dg: s) omnia dicto Arnoldo suo patri (dg: 

q) ad opus Katherine Heijlwigis et Elizabeth et Luijtgardis filiarum 

dicti Arnoldi quod si dictus Henricus #seu sui heredes# imposterum ad 

divisionem faciendam de bonis que dictus Arnoldus et Heijlwigis eius uxor 

in sua morte post se relinquent quod! extunc dictus Henricus seu sui 

heredes ad huiusmodi divisionem importabunt CCCC Hollant gulden seu 

valorem antequam ad divisionem venire poterit et dicta bona condividere 

et mediante dicta pecunia dictus Henricus poterit venire ad dictam 

divisionem et ea condividere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 217r 14 ma 02-11-1394. 

Albertus Wael, als procurator van het Geefhuis in Den Bosch, verpachtte aan 

Henricus Snellart zv Petrus een hoeve in Moergestel, die was van wijlen hr 

Walterus van Berchen, voor een periode van 4 jaar, ingaande 1 mei 

aanstaande (za 01-05-1395), per jaar voor 18 mud rogge en 2 zester 

raapzaad, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Henricus zal 

de hoeve in het vijfde jaar te pachters recht bezitten. Elk jaar zal hij 

aan het Geefhuis 4 steen vlas, bereid tot de hekel, geven, en 8 kapoenen. 

Alle beesten en varend goed op voornoemde hoeve zullen voor de helft van 

het Geefhuis zijn en voor de andere helft van voornoemde Henricus, slechts 

uitgezonderd de hoenderen, die geheel aan voornoemde Henricus zullen 

behoren. Voornoemde Henricus Snellart, Henricus van Bloemendael en Johannes 

Tijmmerman beloofden zich hieraan te houden. 

 

Albertus Wael tamquam procurator mense sancti spiritus in Busco ex parte 

et nomine eiusdem mense sancti spiritus quendam mansum situm in (dg: B) 

parochia de Ghestel prope Oesterwijc qui mansus fuerat quondam domini 

Walteri de Berchen cum suis attinentiis universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis (dg: ut dicebat) prout dictus mansus cum suis 

attinentiis ad dictam mensam sancti spiritus dinoscitur pertinere ut 

dicebat dedit ad annum pactum Henrico Snellart (dg: ab eo) #filio# Petri 

ab eodem Henrico ad spacium quatuor annorum post primum diem mensis maij 

proxime futurum sine medio sequentium possidendum (dg: pro) anno quolibet 
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dictorum quatuor annorum pro XVIII (dg: annorum) modiis siliginis (dg: 

mensure de Busco anno) et duobus (dg: modiis s) sextariis seminis raparum 

(dg: s) mensure de Busco dandis dicte mense a dicto Henrico anno quolibet 

dictorum (dg: dicto) quatuor annorum purificationis et primo solucionis 

a! festo purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendis 

additis sequentibus! primo videlicet quod dictus Henricus dictum mansum 

cum suis attinentiis quinto anno scilicet anno dictos quatuor annos sine 

medio sequente ad jus coloni possidebit item quod dictus Henricus dabit 

dicte mense sancti spiritus anno quolibet dictorum quatuor #annorum# 

quatuor steen lini parati ad scalcrum #et octo capones# item quod omnes 

bestie (dg: erint) et bona pecoralia que erunt supra dictum mansum cum 

suis attinentiis dictis (dg: ..) quinque annis durantibus erunt mediatim 

dicte mense et mediatim dicti Henrici exceptis solum pullis que 

spectabunt integraliter ad dictum Henricum et sub istis condicionibus 

promittens tamquam procurator ratam servare et aliam obligationem 

deponere et alter (dg: re) et cum eo Henricus de Bloemendael et Johannes 

Tijmmerman indivisi super (dg: h) omnia. Testes Berwout et Coptiten datum 

supra. 

 

BP 1180 p 217r 15 ma 02-11-1394. 

Voornoemde Henricus Snellart, Henricus van Bloemendael en Johannes 

Tijmmerman beloofden aan het Geefhuis 18 mud rogge en 2 zester raapzaad, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1395) te leveren. 

 

Dicti tres promiserunt indivisi super omnia Alberto ad opus dicte mense 

XVIII modios siliginis et duo sextaria seminis (dg: s) raparum [mensure] 

de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1180 mf3 E 05 p. 218. 

 in festo Leonardi: vrijdag 06-11-1394. 

 

BP 1180 p 218v 01 vr 06-11-1394. 

Arnoldus Hoernken schonk aan zijn zoon Johannes Spijker en diens vrouw 

Katherina dv Gerardus van Eijke (1) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen van wijlen 

Johannes Luwe, in Erp, ter plaatse gnd Boerdonk, welke pacht voornoemde 

Arnoldus gekocht had van Adam zvw voornoemde Johannes Luwe, (2) een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit de goederen gnd ter Nedert, in Beke bij Aarle, aan voornoemde Arnoldus 

Hoernken verkocht door Theodericus Luwe zvw Johannes Luwe, (3) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande 

uit de goederen gnd ter Nedert, in Beek bij Aarle, aan hem verkocht door 

Theodericus gnd Luwe zvw Johannes Luwe, (4) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (4a) een huis, tuin en 4 

lopen aangelegen land, in Bakel, tussen een gemene weg enerzijds en 

Johannes van Loefen anderzijds, (4b) 5 lopen land in Deurne, tussen een 

gemene weg enerzijds en Henricus van den Kolke anderzijds, (4c) een huis en 

aangelegen kamp, in Deurne, ter plaatse gnd Vreetwijk, beiderzijds tussen 

de gemeint, aan voornoemde Arnoldus Hoernken verkocht door Johannes Huben 

soen van Bakel, (5) een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen gnd te Laar, in Beek 

bij Aarle, aan hem verkocht door Willelmus van Kriekenbeke, (6) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (6a) 4 mudzaad land, ter plaatse gnd Wilshuizen, tussen 

Jacobus Tijt enerzijds en de gemeint anderzijds, (6b) 4 mudzaad land, in 

Nuland, tussen kv Ruelkinus van Tule enerzijds en Walterus van Oekel 

anderzijds, aan hem verkocht door Ghisbertus van Hazenbossche, (7) een 

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

leveren, gaande uit goederen gnd te Keeldonk, in Erp, aan hem verkocht door 

Emondus zvw hr Emondus Rover ridder, (8) een b-erfpacht van 2 mud rogge, 
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Bossche maat, met Pinksteren te leveren, uit (8a) de hoeve van Theodericus 

gnd Zuetmelc vleeshouwer zvw Theodericus Zuetmelc, in Nuland, ter plaatse 

gnd Wilshuizen, (8b) de helft, aan eerstgenoemde Theodericus Zuetmelc 

behorend, in een hoeve die was van wijlen Gerardus Mostart, in Veghel, ter 

plaatse gnd Zweenslaken, aan hem overgedragen door Ghisbertus Herinc 

vleeshouwer, (9) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Pasen in 

Den Bosch te leveren, gaande uit goederen gnd Tot Over Aa, in Veghel, aan 

hem overgedragen door zijn broer Willelmus gnd Maerscalc zvw Willelmus 

Heerken van Erpe, (10) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een mudzaad roggeland, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, beiderzijds tussen Metta van Berse, aan hem 

verkocht door Eligius gnd Loeij zvw Alandus gnd Alant van den Berghe, (11) 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een huis, tuin en 2½ morgen land, ter plaatse gnd Dungen, tussen 

Jacobus van den Yvenlaer enerzijds en kv Willelmus gnd van den Yvelair 

anderzijds, aan hem verkocht door Johannes zv Lambertus van den Yvelaer, 

(12) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (12a) ½ bunder beemd, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die 

Dorendonkse Beemd, tussen wijlen Henricus van Bleckers enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (12b) de helft van een beemd gnd die Zuurhof, in 

Oirschot, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen Andreas van den Lake 

anderzijds, (12c) de helft van een stuk land gnd dat Brekelen, in Oirschot, 

(12d) 1 mudzaad land in Oirschot, tussen Jordanus Brant enerzijds en kvw 

Daniel van den Stadeacker anderzijds, aan hem verkocht door Johannes gnd 

van den Audenhuijs, (13) een b-erfpacht4 van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (13a) 4 lopen roggeland, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, tussen Godefridus van der Hueven enerzijds en een zekere 

Nout van den Bleke anderzijds, (13b) ¾ deel van 1 bunder beemd in Oirschot, 

ter plaatse gnd ten Hout, tussen kinderen gnd Hoppeneijcs Kijnderen 

enerzijds en kv Andreas gnd Roefs anderzijds, aan hem verkocht door 

Godefridus gnd Eckerman van Best, (14) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (14a) 

een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, gnd Kievits Ven, in Lieshout, 

{219} naast de plaats gnd die Hage, tussen kvw Arnoldus van Grijen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (14b) een stuk land in Lieshout, naast 

de plaats gnd die Hage, tussen Lucas van Bubnagel enerzijds en Luca sv 

Franco gnd Belijen soen anderzijds, (14c) een stuk land in Lieshout, naast 

de plaats gnd die Hage, tussen Theodericus van den Broeke enerzijds en 

voornoemde Luca anderzijds, aan hem verkocht door voornoemde Franco Belijen 

soen van Boerdonc, zijn broer Theodericus en hun zuster Elisabeth, (15) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Pinksteren in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 1/3 deel van een hoeve gnd ten Heuvel, in Veghel, aan 

hem verkocht door Amelius zv Johannes gnd Roetaert van Vechel, (16) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 3½ mud 

rogge, welke pacht van 3½ mud Theodericus gnd Rommel alias gnd van Overaa 

beloofd had aan Johannes van Helmont snijder, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit alle goederen van voornoemde Theodericus Rommel, welke pacht van 

2 mud eerstgenoemde Arnoldus verworven had van Johannes, Jutta en Johannes, 

kvw voornoemde Johannes van Helmont, en Albertus van den Grave, (17) een 

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

leveren, aan hem verkocht door Johannes gnd Wael, (18) een b-erfpacht van 7 

mud 2 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren, 

gaande uit goederen gnd ten Bomen, in Bakel, (19) b-erfcijnzen die Henricus 

gnd Ghisellen en zijn kinderen in Bakel beurden, met Sint-Remigius te 

betalen, welke pachten en cijnzen eerstgenoemde Arnoldus Hoernken gekocht 

had van hr Johannes van Tula priester zvw Ghisbertus van Vlochoven. 

Zou voornoemde Johannes Spijker overlijden, terwijl zijn voornoemde vrouw 

Katherina leeft, dan zal voornoemde Katherina deze pachten en cijnzen 

bezitten zolang ze leeft. 

                         
4 Zie ← BP 1179 p 309r 11 do 09-11-1391, verkoop van deze pacht. 
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Zouden voornoemde Johannes en Katherina zonder wettig nageslacht 

overlijden, dan gaan de erfpachten en cijnzen terug naar eerstgenoemde 

Arnoldus en diens vrouw Katherina, dan wel naar degenen die zij tot hun 

erfgenamen zullen benoemen, of, als er geen erfgenanmen zijn benoemd, dan 

naar de erfgenamen van voornoemde Arnoldus Hoernken en zijn vrouw 

Katherina. 

 

Duplicetur. 

Arnoldus Hoernken hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex bonis quondam Johannis Luwe sitis in parochia de Erpe in 

loco dicto Boerdonc atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis quam paccionem 

duorum modiorum dictus Arnoldus erga Adam filius! quondam Johannis Luwe 

predicti emendo acquisiverat prout in litteris item hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure predicte solvendam 

hereditarie termino solucionis (dg: predicto) et loco predictis ex bonis 

dictis ter Nedert sitis in parochia de Beke prope Arle et ex attinentiis 

eorundem bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis venditam dicto Arnoldo Hoernken a Theoderico Luwe filio 

quondam Johannis Luwe prout in litteris item hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure predicte solvendam hereditarie nativitatis Domini 

ex bonis dictis communiter ter Nedert sitis in parochia de (dg: Be) Beke 

prope [Ar]le et ex attinentiis dictorum singulis! et universis ubicumque 

locorum sitis venditam sibi a Theoderico dicto Luwe filio quondam 

Johannis Luwe prout in litteris item hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis dicte mensure solvendam hereditarie purificationis ex (dg: 

quatuor) domo et orto et quatuor lopinatis terre (dg: silig .....) ipsis 

adiacentibus sitis in parochia de Bakel inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Loefen ex alio atque ex quinque lopinatis 

terre sitis in parochia de Doerne inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem (dg: hereditatem) Henrici van den Kolke ex alio (dg: item ex) 

insuper ex domo et campo sibi adiacente sitis in dicta parochia de Doerne 

ad locum dictum communiter Vreetwijc inter communitatem ibidem ex 
?utroque utroque latere (dg: ad) coadiacentem (dg: quam pa) venditam 

dicto (dg: H) Arnoldo Hoernken a Johanne Huben soen de Bakel prout in 

litteris item hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis (dg: men) 

dicte mensure solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

ex bonis dictis te Laer sitis in parochia de Beke prope Arle atque ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis (dg: quo) quocumque 

consistentibus! sive sitis venditam sibi a Willelmo de Kriekenbeke prout 

in litteris (dg: item hereditariam paccionem septem modiorum ac duorum 

lopinorum siliginis mensure) item hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis dicte mensure solvendam hereditarie Martini hyemalis et in 

Busco tradendam ex quatuor modiatis terre sitis in loco dicto Wilshuzen 

inter hereditatem Jacobi Tijt ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem ibidem ex alio atque ex quatuor modiatis terre sitis in 

parochia de Nuwelant inter hereditatem liberorum Ruelkini de Tule ex uno 

et inter hereditatem Walteri de Oekel ex alio venditam sibi a Ghisberto 

de Hazenbossche prout in litteris (dg: item hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis dicte mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam agro terre dicto den Hogen 

Acker et ex pecia terre eodem agro terre coadiacente que pecia terre de 

communitate sumpta et acquisita fuerat sitis in parochia de Erpe in loco 

dicto Hackenem inter hereditatem Johannis de Hackenem ex uno et inter 

communitatem ibidem ex alio atque ex pecia prati dicta die Cleijne Went? 

sita in parochia et loco predictis inter aquam dictam die Aa ex uno et 

inter hereditatem liberorum Yde dicte Lucaes ex alio venditam sibi a 

Johanne filio naturali quondam domini Rodolphi dicti Rover de Bruechoven 

investiti olijm! ecclesie de Erpe prout in litteris) item hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis dicte mensure de Busco solvendam 
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hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis dictis te 

Keeldonc sitis in parochia de Erp et ex attinentiis dictorum bonorum 

singulis et universis venditam sibi Arnoldo primodicto ab Emondo filio 

quondam domini Emondi Rover militis prout in litteris item hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis dicte mensure solvendam hereditarie 

pentecostes ex manso Theoderici dicti Zuetmelc carnificis filii quondam 

Theoderici Zuetmelc sito in parochia de Nuwelant in loco dicto 

Wilshuijsen atque ex attinentiis dicti mansi singulis et universis 

insuper ex medietate ad primodictum Theodericum Zuetmelc spectante in 

quodam manso qui feurat quondam Gerardi Mostart sito in parochia de 

Vechel in loco dicto Zweenslaken atque ex attinentiis dicte medietatis 

mansi predicti singulis et universis supportatam sibi a Ghisberto Herinc 

carnifice prout in litteris etc item hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie pasche et in 

Buscoducis tradendam ex bonis dictis communiter Tot Over Aa sitis in 

parochia de Vechel et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis supportatam sibi a Willelmo dicto Maerscalc suo fratre filio 

quondam Willelmi Heerken de Erpe prout in litteris item hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Buscoducis solvendam 

hereditarie purificationis et in Buscoducis tradendam ex una modiata 

terre siliginee sita in parochia de Boxtel in loco dicto Liemde inter 

hereditatem Mette de Berse ex (dg: uno) utroque coadiacentem venditam 

sibi ab Eligio dicto Loeij filio quondam Alandi dicti Alant van den 

Berghe prout in litteris item hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex domo 

orto duobus et dimidio iugeribus terre sitis ad locum dictum Dungen inter 

hereditatem Jacobi van den Yvenlaer ex uno et inter hereditatem liberorum 

Willelmi dicti van den Yvelair ex alio venditam sibi a Johanne filio 

Lamberti van den Yvelaer prout in litteris item hereditariam paccionem 

unius modii siliginis dicte mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex dimidio bonario prati sito in parochia de Rode sancte 

Ode in loco dicto die Dorendoncsche Beemt inter hereditatem quondam 

Henrici de! Bleckers ex uno et inter communem plateam ex alio atque ex 

medietate cuiusdam prati dicti die Zuerhof siti in parochia de Oerscot 

inter communem platheam ex uno et inter hereditatem quondam Andree van 

den Lake ex alio insuper ex medietate pecie terre dicte dat Brekelen site 

in dicta parochia de Oirscot item ex modiata terre sita in iamdicta 

parochia inter hereditatem Jordani Brant ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Danielis van den Stadeacker ex alio venditam primodicto 

Arnoldo a Johanne dicto van den Audenhuijs prout in litteris item 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in 

parochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem Godefridi van 

der Hueven ex uno et inter hereditatem cuiusdam dicti Nout van den Bleke 

ex alio atque ex tribus quartis partibus unius bonarii prati siti in 

dicta parochia in loco dicto ten Hout inter hereditatem liberorum 

dictorum Hoppeneijcs Kijnderen ex uno et inter hereditatem liberorum 

Andree dicte Roefs ex alio (dg: et ad) venditam primodicto Arnoldo a 

Godefrido dicto Eckerman de Best prout in litteris item hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Remigii et in Busco tradendam ex domo area et orto atque hereditatibus 

eis adiacentibus dictis communiter Kijevitse Venne sitis in parochia de 

Lieshout 

 

1180 mf3 E 06 p. 219. 

 in festo Leonardi: vrijdag 06-11-1394. 

 

BP 1180 p 219r 01 vr 06-11-1394. 

iuxta locum dictum die Haghe inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi 

de Grijen ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ibidem ex alio 

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



Bosch’ Protocol jaar 1394 08. 

 

17 

Luce de Bubnagel ex uno et inter hereditatem Luce sororis Franconis dicti 

Belijen soen ex alio [atque ex] pecia terre sita in parochia et loco 

predictis inter hereditatem Theoderici van den Broeke ex uno et inter 

hereditatem dicte Luce ex alio venditam primodicto Ar[noldo] a dicto 

Francone Belijen soen de Boerdonc Theoderico eius fratre et Elisabeth 

eorum sorore prout in litteris item hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie penthecostes et ad 

Buscum tradendam ex tercia parte cuiusdam mansi dicti communiter ten 

Hoevel siti in parochia de Vechel atque ex attinentiis eiusdem tercie 

partis quocumque sitis venditam primodicto Arnoldo ab Amelio filio 

Johannis dicti Roetaert de Vechel prout in litteris item hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam (dg: 

supportatam sibi Arnoldo primodicto) de hereditaria paccione trium et 

dimidii modiorum siliginis eiusdem mensure quam paccionem trium et 

dimidii modiorum siliginis Theodericus dictus Rommel alias dictus van 

Overaa promiserat super omnia se daturum et soluturum Johanni de Helmont 

sartori hereditarie Domini ex omnibus et singulis bonis dicti Theoderici 

Rommel ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in molli et in duro 

consistentibus sive sitis quam paccionem duorum modiorum siliginis 

iamdictam primodictus Arnoldus erga Johannem Juttam et Johannem liberos 

dicti quondam Johannis de Helmont et Albertum van den Grave acquisiverat 

prout in litteris item hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam venditam sibi a Johanne dicto (dg: Wale) Wael prout in litteris 

(dg: #atque# item hereditariam paccionem) item hereditariam paccionem 

septem modiorum siliginis et duorum lopinorum siliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et in Bakel tradendam ex 

bonis communiter dictis ten Bomen sitis in Bakel atque hereditarios 

census quos Henricus dictus Ghisellen et eius liberi habebant annuatim et 

hereditarie in Bakel et qui census solvendi sunt hereditarie Remigii et 

in Bakel tradendi quos paccionem et census iamdictos primodictus Arnoldus 

Hoernken erga dominum Johannem de Tula presbitrum filium quondam 

Ghisberti de Vlochoven emendo acquisiverat prout in litteris et quas 

litteras omnes et singulas pretactas nos scabini infrascripti vidimus ac 

de verbo ad verbum legi audivimus hereditarie supportavit (dg: Gerardo de 

Eijke filio quondam Gerardi de Eijke ad opus) Johanni (dg: -s filii 

primod) Spijker filio primodicti Arnoldi cum Katherina uxore eiusdem 

Johannis filie dicti Gerardi de Eijke nomine dotis ad ius oppidi cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione annexa si contingat 

dictum Johannem Spijker decedere dicta Katherina sua uxore superviva 

remanente quod extunc eadem Katherina dictos hereditarias pacciones et 

census omnes et singulos integraliter habebit et possidebit quoad vixerit 

in humanis hoc eciam addito si contingat dictos Johannem et Katherinam 

ambos decedere absque prole legitima ab eis pariter genita vel generanda 

superviva remanente quod extunc dicti hereditarie pacciones et census 

omnes et singuli pleno hereditario jure devolventur ad primodictum 

Arnoldum et Katherinam eius uxorem seu ad alterum eorundem si #ambos aut# 

aliquem eorum protunc vivere contingat in humanis alioquin ad illos ad 

quos (dg: dictus Arnoldus) iamdicti Arnoldus et Katherina coniuges seu 

eorum alter in suis extremis seu testamento (dg: d) ordinaverunt #seu 

ordinarent (dg: .......)# devolvendos et succedendos ac convertendos et 

si de dictis censibus et paccionibus per dictos Arnoldum Hoernken et 

Katherinam eius uxorem seu per eorum alterum #+#de premissis#+# {hiervoor 

in de plaats BP 1180 p 219r 04 invoegen} (dg: non fuerit) dispositum nec 

ordinatum extunc in huiusmodi eventu dicti census et pacciones 

devolventur #post decessum Johannis Spiker et Katherine sue uxoris 

amborum# {hier kennelijk BP 1180 p 219r 03 invoegen} ad heredes dictorum 

Arnoldi Hoernken et Katherine eius uxoris. Testes (dg: ..) Erpe et 

Sceijvel datum in festo Leonardi. 
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BP 1180 p 219r 02 vr 06-11-1394. 

(dg: Gerardus van Eijke zvw). 

 

(dg: Gerardus de Eijke filius quondam). 

 

BP 1180 p 219r 03 vr 06-11-1394. 

{invoegen in BP 1180 p 219r 01}. 

ad Arnoldum Hoernken et Elizabeth uxorem si ipsos vivere contingat 

alioquin post dec 

 

BP 1180 p 219r 04 vr 06-11-1394. 

{Invoegen in BP 1180 p 219r 01 op de plaats van #+#de premissis#+#} 

+ in suis extremis seu via testamenti et extrema voluntate de predictis 

paccionibus et censibus. 

 

BP 1180 p 219r 05 vr 06-11-1394. 

Gerardus van Eijke zvw Gerardus van Eijke en zijn zoon Gerardus schonken 

aan Johannes Spiker zv Arnoldus Hoernken en diens vrouw Katherina dv 

eerstgenoemde Gerardus (1) een b-erfcijns van 50 pond geld, met Lichtmis in 

Den Bosch te betalen, gaande uit een b-erfcijns van 178 pond voornoemd 

geld, welke cijns van 178 pond voornoemd geld hr Johannes van Berlaer heer 

van Helmont en van Keerberch ridder beurde, een helft met Allerheiligen en 

de andere helft met Lichtmis, gaande uit erfgoederen, ongeveer 89 bunder 

groot, ter plaatse gnd Wippenhout, in de beemden van Oirschot, welke cijns 

van 50 pond voornoemd geld eerstgenoemde Gerardus, tbv zichzelf en zijn 

kinderen verwekt bij wijlen zijn vrouw Heijlwigis dvw Godefridus Sceijvel, 

gekocht had van voornoemde hr Johannes van Barlaer heer van Helmond en van 

Keerberch ridder, (2) een b-erfcijns van 5 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een b-erfcijns van 10 pond !oud, die Rutgherus van 

Kessel zvw Rutgherus van Kessel met Kerstmis beurde, gaande uit alle 

erfgoederen die waren van wijlen Theodericus Sceijvel, onder Berghem 

gelegen, welke cijns van 5 pond Godefridus Sceijvel gekocht had van 

voornoemde Rutgherus van Kessel zvw Rutgherus van Kessel, (3) 1 morgen land 

in Rosmalen, ter plaatse gnd die Hijnense Beemden, welke morgen was van 

wijlen Godefridus Sceijvels vv voornoemde Heijlwigis ev eerstgenoemde 

Gerardus, (4) een kamp gnd des Gruiters Kamp, 3½ morgen groot, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd in die Hijnense Beemden, (4) 2 morgen land van voornoemde 

wijlen Godefridus Sceijvels, ter plaatse gnd die Busse Buenre, zoals deze 

erfgoederen aan wijlen voornoemde Heijlwigis ev eerstgenoemde Gerardus na 

erfdeling gekomen waren. Zou voornoemde Katherina overlijden, terwijl 

voornoemde Johannes Spiker leeft, dan zal voornoemde Johannes Spiker deze 

cijnzen en erfgoederen voor de duur van zijn leven bezitten. Zouden 

Johannes Spiker en Katherina overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan 

deze cijnzen en erfgoederen naar de erfgenamen van voornoemde Katherina. 

 

Duplicetur. 

Gerardus de Eijke filius quondam Gerardi de Eijke et Gerardus eius filius 

annuum et hereditarium censum quinquaginta librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis et in Buscoducis tradendum de et ex annuo et 

hereditario censu (dg: septuaginta octo librarum) centum et septuaginta 

octo librarum dicte monete quem censum centum et septuaginta octo 

librarum dicte monete dominus Johannes de Berlaer (dg: et) dominus de 

He#l#mont et de Keerberch miles solvendum habet anno {hier volgt een 

aanzet tot een contract, hieronder getranscribeerd onder BP 1180 p 219r 

06} quolibet hereditarie mediatim omnium sanctorum et mediatim in festo 

purificationis ex hereditatibus octoginta novem bonaria vel circiter per 

mensuram continentibus sitis ad locum dictum Wippenhout in pratis de 

Oerscot quem censum quinquaginta librarum dicte monete primodictus 

Gerardus (dg: erga) ad opus sui et ad opus suorum liberorum ab eodem 

Gerardo et Heijlwige quondam sua uxore filia quondam Godefridi Sceijvel 

pariter genitorum erga dictum dominum Johannem de (dg: Berlaer) Barlaer 
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dominum de Helmont et de (dg: Hel) Keerberch militem emendo acquisiverat 

prout in litteris quas vidimus item hereditarius! censum quinque librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex hereditario censu 

decem librarum antiqui! quem Rutgherus de Kessel filius quondam Rutgheri 

de Kessel solvendum habuit hereditarie termino solucionis predicto in! 

omnibus et singulis hereditatibus que fuerant quondam Theoderici Sceijvel 

ubicumque locorum infra parochiam de (dg: Berchem) Berchen consistentibus 

sivi sitis quem censum quinque librarum Godefridus (dg: Sceijvel) 

Sceijvel erga dictum Rutgherum de Kessel filium quondam Rutgheri de 

Kessel emendo acquisiverat prout in litteris (dg: item quas litteras 

vidimus pretactas) #quas vidimus#  item unum iuger terre situm in 

parochia de Roesmalen in loco dicto die Hijnensche Beemde quod juger 

terre fuerat (dg: olim) #quondam# Godefridi Sceijvels patris olim #dicte# 

Heijlwigis uxoris olim primodicti Gerardi item quendam campum (dg: -s) 

(dg: situs in parochia de Roesmalen) dictum (dg: -s) des Gruijters Camp 

(dg: quat) tria et dimidium iugera vel circiter continentem situm in 

[parochia] de Roesmalen in loco dicto in die Hijnenssche Beemde item duo 

iugera terre dicti (dg: G) quondam Godefridi Sceijvels sita in loco dicto 

die Bussche Buenre (dg: inter hereditatem) prout dicte hereditates ibidem 

site sunt et dicte quondam Heijlwigi uxori olim primodicti Gerardi 

mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsam et suos (dg: in 

hoc cohere fratres) in hoc coheredes cesserunt in partem ut dicebant (dg: 

s) hereditarie supportaverunt Johanni Spiker filio (dg: quondam) Arnoldi 

Hoernken cum Katherina sua uxore filia primodicti Gerardi cum litteris et 

jure #nomine donationis jus oppidi# promittentes indivisi super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

eorum et Godefridi! filium! primodicti Godefridi! in premissis existentem 

et eventuram deponere tali condicione annexa si contingat dictam 

Katherinam decedere dicto Johannes Spiker supervivo remanente quod extunc 

idem Johannes Spiker dictas! census et hereditates ad suam vitam 

integraliter possidebit et habebit et si contingat dictos Johannem Spiker 

et (dg: Kat) Katherinam ambos decedere absque prole legitima ab eis 

pariter genita vel generanda superviva remanente quod extunc dicti census 

et herediates (dg: omne) omnes et singuli statim post decessum dictorum 

Johannis Spiker et (dg: H) Katherine amborum ad heredes dicte (dg: He) 

Katherine plenarie! jure hereditarie devolventur et succedent. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 219r 06 ±vr 06-11-1394. 

Martinus zv Arnoldus zvw Martinus zvw Arnoldus gnd Govij: een erfcijns 

{Aanzet tot een contract dat ongeveer in het midden van BP 1180 p 219r 05 

staat}. 

 

{Aanzet5 tot een contract dat ongeveer in het midden van BP 1180 p 219r 

05 staat}. 

(dg: Arnoldus filius A) Martinus filius Arnoldi filii quondam Martini 

filii quondam Arnoldi dicti (dg: Ghovijen) Govij hereditarium censum. 

 

1180 mf3 E 07 p. 220. 

 in festo Huberti: dinsdag 03-11-1394. 

 anno Domini Mo CCCmo nonagesimo quarto index secunda 

  mensis novembris die quarto: woensdag 04-11-1394. 

 in crastino Huberti: woensdag 04-11-1394. 

 Quinta post Huberti: donderdag 05-11-1394. 

 in festo Leonardi: vrijdag 06-11-1394. 

   

BP 1180 p 220v 01 di 03-11-1394. 

Johannes van Best zvw Willelmus Broeder verkocht aan Walterus van der 

Moelen een erfgoed met gebouwen, in Den Bosch, over het kerkhof van Sint-

                         
5 Voor definitief contract zie BP 1180 p 220v 06 wo 04-11-1394. 
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Jan-Evangelist, tussen erfgoed van wijlen hr Gerardus Graet priester 

enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus van Oesterwijc wollenklerenwever 

anderzijds, aan hem overgedragen6 door Otto gnd Herbrechts soen van 

Houthem. 

 

Johannes de Best filius quondam Willelmi Broeder (dg: h) quandam 

hereditatem sitam in Busco ultra cijmiterium ecclesie beati Johannis 

ewangeliste inter hereditatem domini quondam Gerardi Graet presbitri ex 

uno et inter hereditatem quondam Walteri de Oesterwijc textoris laneorum 

ex alio scilicet cum edificiis in dicta hereditate consistentibus 

supportatam sibi ab Ottone dicto Herbrechts soen de Houthem prout in 

litteris hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Waltero van der Moelen 

cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem (dg: deponere) ex parte sui deponere. Testes Berwout et 

Coptiten datum in festo Huberti. 

 

BP 1180 p 220v 02 di 03-11-1394. 

Hr Henricus Buc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus Henricus Buc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 220v 03 di 03-11-1394. 

Henricus wzvw Elizabeth gnd des Horners dochter verkocht aan Johannes smid 

van Lijeshout een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in 

Lieshout, ter plaatse gnd in die Torfs Donk, tussen Gerardus gnd Mabelen 

soen enerzijds en erfgoed van Katherina gnd Post anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns. 

 

Henricus filius legitimus #quondam# Elizabeth dicte des Horners dochter 

hereditarie vendidit Johanni fabro de Lijeshout hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: pecia terre) domo et orto et 

hereditate sibi adiacente sitis in parochia de Lijeshout (dg: ad) in loco 

dicto in die Torfs Donc inter hereditatem Gerardi dicti (dg: Ve) Mabelen 

soen ex uno et inter hereditatem Katherine dicte Post ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 220v 04 di 03-11-1394. 

Johannes gnd Hoernken zvw Henricus gnd Hoerner verkocht aan Johannes smid 

van Lijeshout een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit 1 lopen roggeland in Lieshout, ter plaatse 

gnd in die Torfs Donk, tussen Gerardus Mabelen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, en uit alle erfgoederen van verkoper, gelegen in Lieshout. 

 
?A. 

Johannes dictus Hoernken filius quondam Henrici dicti Hoerner legitime 

vendidit Johanni fabro de Lijeshout vitalem pensionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti 

emptoris et non ultra purificationis et in Busco #tradendam# (dg: ?et) ex 

una lopinata terre siliginee sita in parochia de Lijeshout in loco dicto 

in die Torfs Donc inter hereditatem Gerardi Mabelen (dg: ex) ex uno et 

inter (dg: h) communem plateam ex alio atque ex omnibus hereditatibus 

dicti venditoris (dg: sitis in) quocumque locorum in parochia de 

Lijeshout sitis promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et 

sufficientem et! cum mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

                         
6 Zie ← BP 1180 p 031r 12 ma 06-10-1393, overdracht van dit erfgoed. 
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BP 1180 p 220v 05 wo 04-11-1394. 

Mr Petrus van Orten benoemde tot zijn procuratores mr Gheerlacus van 

Ghemert en hr Johannes van Orten priester, afwezig, en Theodericus Rover 

zvw hr Emondus Rover en Arnoldus Rover Boest, aanwezig, om het bezit aan te 

nemen van alle goederen die aan voornoemde hr Petrus, volgens testament van 

Johannes zv Truda, gekomen waren na overlijden van Mechtildis wv voornoemde 

Johannes zv Truda, die goederen te beheren en te verhuren, en de 

investituur ervan te aanvaarden. 

 

A. 

Magister Petrus de Orten de! Orten (dg: medi phis dedit potestatem et 

mandatum speciale Theo) #constituit suos procuratores# magistrum 

Gheerlacum de Ghemert dominum Johannem de Orten presbitrum #absentes# 

Theodericum Rover filius! quondam domini Emondi Rover et Arnoldum Rover 

Boest #presentes# seu eorum alterum ad acceptationem possessionis omnium 

bonorum sibi domino Petro post mortem Mechtildis relicte quondam Johannis 

filii Trude vigore testamenti dicti quondam Johannis filii Trude 

competentium et devolvendorum eaque ?regendi et gubernandi et locandi ac 

investituram eorundem bonorum acceptandi et cum hiis omnia faciendi etc 

et prefata bona arripiendi nomine dicti magistri Petri promittens ratam 

servare. Testes Willelmus filius Arnoldi Tielkini et Willelmus Scilder 

datum anno Domini Mo CCCmo nonagesimo quarto index secunda mensis 

novembris die quarto hora ante nonam in camera scriptorum. 

 

BP 1180 p 220v 06 wo 04-11-1394. 

Martinus zv Arnoldus zvw Martinus zvw Arnoldus Govij droeg over aan 

Hadewigis ndvw Willelmus Coptiten een n-erfcijns van 23 schelling geld uit 

een b-erfcijns7 van 12 pond voornoemd geld, welke cijns van 12 pond 

voornoemd geld voornoemde Arnoldus zvw voornoemde Martinus beurde, gaande 

uit een huis en erf van Goessuinus van Engelen, in Den Bosch, over de 

Visbrug, tussen erfgoed van Gerardus Loijer enerzijds en erfgoed van 

Willelmus van den Zande anderzijds, aan hem overgedragen door Eefsa wv 

Johannes Hoenkens en Eefsa dvw Cristianus Blancmans, en welke cijns voor 

een helft wordt betaald met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

Martinus filius Arnoldi filii quondam Martini filii quondam Arnoldi Govij 

hereditarium censum viginti trium solidorum monete de hereditario censu 

duodecim librarum dicte monete quem censum XII librarum dicte monete 

dictus Arnoldus filius dicti quondam Martini solvendum habebat annuatim 

et hereditarie de et ex domo et area Goessuini de Engelen sita in Busco 

ultra pontem piscium inter hereditatem Gerardi Loijer ex uno et inter 

hereditatem Willelmi van den Zande ex alio supportatum sibi ab Eefsa 

relicta quondam Johannis Hoenkens et Eefsa filia quondam Cristiani 

Blancmans prout in litteris #et qui census solvendus est hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ut dicebat# hereditarie supportavit 

Hadewigi filie naturali quondam Willelmi Coptiten cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Erpe et Groij datum in crastino Huberti. 

 

BP 1180 p 220v 07 do 05-11-1394. 

Arnoldus zvw Henricus van Goerle deed tbv Johannes die Joede zv Petrus 

afstand van de goederen gnd te Holten van voornoemde wijlen Henricus, 

gelegen ter plaatse gnd te Holten. Voornoemde Arnoldus zal voornoemde 

Johannes hierin vesten voor het hof en de heer van wie deze goederen 

afhangen. 

 

Arnoldus filius quondam Henrici de Goerle super (dg: lp) bonis dictis 

(dg: te) #Nij#holten dictis! te Holten #dicti quondam Henrici# sitis in 

                         
7 Zie → BP 1182 p 017r 07 vr 05-03-1400, de cijns van 12 gulden was 

gerechtelijk verkocht; daaruit werd nu een erfcijns van 8 pond verkocht. 
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loco dicto te Holten cum suis attinentiis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis et super jure ad opus Johannis die (dg: Jode) 

Joede filii Petri renunciavit promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui deponere et quod 

ipse Arnoldus dictum Johannem ad requestum eiusdem Johannis in (dg: 

dicti) tota parte et omni jure dicto Arnoldo competente in dictis bonis 

cum suis attinentiis imponet et (dg: instist) instituet #firmabit et 

heredabit# coram domino et (dg: curia) curia a quibus dependent in feodum 

prout dicto Johanni ratum erit et firmum et prout illi qui super hoc 

fuerint sententiatores sententiabunt et dicent id dicto Johanni ratum 

fore et firmum perpetue. Testes Luce et (dg: Erpe) #Berwout# datum quinta 

post Huberti. 

 

BP 1180 p 220v 08 do 05-11-1394. 

Johannes van der Hoeven zvw Johannes van der Hoeven ev Margareta dvw 

Rutgherus Everaets soen van Luijcel verkocht aan Arnoldus Beijs zvw 

Willelmus Beijs en Johannes gnd van der Kijnder 1/6 deel, dat aan hem en 

zijn voornoemde vrouw Margareta gekomen was na overlijden van de ouders van 

voornoemde Margareta, in een beemd, deels gelegen in Boxtel en deels in 

Haaren, naast de sluis van Luissel, tussen kvw Arnoldus Bac zvw Walterus 

gnd Groet Wouter enerzijds en de gemeint van Haaren anderzijds, welk 1/6 

deel jaarlijks gedeeld wordt tegen een ander 1/6 deel van voornoemde beemd, 

belast met 2½ schelling gemeen paijment. 

 

Duplicetur. 

Johannes van der Hoeven filius quondam Johannis van der Hoeven (dg: sex) 

maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Rutgheri 

Everaets soen de Luijcel sextam partem sibi et dicte Margarete sue uxori 

de morte quondam parentum dicte Margarete successione advolutam in quodam 

prato sito (dg: ?parochia) [partim in] parochia de (dg: Buscodu) Bucstel 

(dg: de) et partim in parochia de Haren (dg: ad locum) juxta slusam de 

Luijssel inter hereditatem liberorum (dg: cuiusdam B) quondam Arnoldi Bac 

filii quondam Walteri dicti Groet Wouter ex uno et inter communitatem de 

Haren ex alio et que sexta pars annuatim dividitur contra unam aliam 

sextam partem dicti prati ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Beijs 

filio quondam Willelmi Beijs et Johanni dicto van der Kijnder promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duobus et dimidio 

solidis communis pagamenti ex dicta sexta parte de jure solvendis 

annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 220v 09 do 05-11-1394. 

Johannes van der Moelen zv Arnoldus beloofde aan Henricus Steijmpel 39¼ 

Engelse nobel of de waarde in goud met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-

1395) te betalen. 

 

Nota. 

Johannes van der Moelen filius Arnoldi promisit Henrico Steijmpel XXXIX 

Engels nobel et (dg: quarta) quartam partem unius Engels nobel (dg: -s) 

seu valorem in auro ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 220v 10 do 05-11-1394. 

Johannes van Ghemert vernaderde in afwezigheid van de broers Bernierus en 

Johannes, kvw Willelmus Berniers soen van Erpe alle erfgoederen, gelegen in 

de dingbank van Gemert, die voornoemde broers Bernierus en Johannes 

verworven hadden van Emondus zvw Johannes Rovers soen. 

 

Johannes de Ghemert in absentia Bernieri et Johannis fratrum liberorum 

quondam Willelmi Berniers soen de Erpe prebuit et exhibuit patentes 

denarios ad redimendum e jure proximitatis et ad quitandum omnes 

hereditates sitas in jurisdictione de Ghemert quas dicti Bernierus et 
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Johannes fratres erga Emondum filium quondam Johannis Rovers soen 

acquisiverant ut dicebat (dg: ...). Testes Berwout et Sceijvel datum 

supra. 

 

BP 1180 p 220v 11 vr 06-11-1394. 

Voornoemde Johannes van Ghemert droeg over aan voornoemde Johannes van 
!Ghemert zijn recht, krachtens het naderrecht, in voornoemde goederen. 

 

Dictus Johannes de Ghemert totum jus quod ipse in premissis e jure 

proximitatis assecutum habuit hereditarie supportavit dicto Johanni de 
!Ghemert. Testes Erpe et Sceijvel datum in festo Leonardi. 

 

BP 1180 p 220v 12 wo 04-11-1394. 

Johannes van Audenhoven verkocht aan Johannes zvw Johannes Bresser een 

stuk8 land in Oirschot, in de herdgang van Boterwijk, tussen Willelmus Vos 

Grieten soen enerzijds en kvw Andreas zv Ghibo gnd Hoen anderzijds, belast 

met 6 penning oude grondcijns, het onderhoud van een deel van een hek in 

voornoemde herdgang, en een weg die door dit stuk loopt. 

 

Johannes de Audenhoven peciam terre sitam in parochia de Oerscot (dg: in) 

in pastoria de (dg: Oerscot) Boterwijc inter hereditatem (dg: W) Willelmi 

Vos Grieten soen ex uno et inter liberorum! quondam Andree filii Ghibonis 

dicti Hoen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio (dg: Jo) 

quondam Johannis Bresser promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex denariis antiqui census domino fundi exinde 

solvendis et quandam partem ad dictam peciam terre spectantem 

#observationis# cuiusdam repaguli dicti hecken siti in dicta (dg: 

parochia) pastoria et excepta quadam via per dictam peciam terre de jure 

tendente. Testes (dg: datum supra) testes Berwout et Sceijvel datum in 

crastino Huberti. 

 

1180 mf3 E 08 p. 221. 

 Quinta post Huberti: donderdag 05-11-1394. 

 

BP 1180 p 221r 01 do 05-11-1394. 

Goeswinus zvw Johannes Goeswijns soen van Bucstel verkocht aan Willelmus zv 

Theodericus van den Assche een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, 

tussen Elizabeth gnd Loijen enerzijds en voornoemde Willelmus zv 

Theodericus van den Assche anderzijds, belast met 3 penning grondcijns en 1 

pond was aan de broederschap van de H.Maria in Boxtel. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis Goeswijns soen de Bucstel peciam terre 

sitam in parochia de Bucstel in loco dicto Onrode inter hereditatem 

Elizabeth dicte Loijen ex uno et inter hereditatem Willelmi filii 

Theoderici (dg: d) van den Assche ex alio (dg: h) ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Willelmo filio Theoderici van den Assche promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis tribus denariis census 

domino fundi et (dg: he) una libra cere (dg: exinde solven) 

confraternitati (dg: clerico) beate Marie in Bucstel exinde solvenda. 

Testes Luce et Berwout datum (dg: supra) quinta post Huberti. 

 

BP 1180 p 221r 02 do 05-11-1394. 

Wijnricus van Zochel zv Nijcholaus van Zochel droeg over aan Gerardus van 

Bruggen een stuk land in Dinther, ter plaatse gnd Loosbroek, tussen 

Johannes van Yngen enerzijds en een gemene steeg anderzijds, met een eind 

strekkend aan de goederen gnd Hanenberg. 

 

                         
8 Zie → BP 1180 p 523r 04 do 23-12-1395, verkoop erfpacht uit dit 

onderpand. 
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Wijnricus de (dg: Os) Zochel filius Nijcholai de Zochel peciam terre 

#(dg: dictam die Gheer)# sitam in parochia de Dijnter in loco dicto #(dg: 

Li)# Loesbroec inter hereditatem Johannis de Yngen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem stegen! ex alio tendentem cum uno fine ad bona 

dicta Hanenberch ut dicebat ut! dicebat hereditarie supportavit Gerardo 

de Bruggen promittens warandiam et (dg: ob aliam) obligationem deponere 

tamquam de allodio. 

 

BP 1180 p 221r 03 do 05-11-1394. 

een stuk land in Loesheuvel, beiderzijds tussen voornoemde Gerardus van 

Brugge {niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: Gerardus de Bruggen) peciam terre sitam in (dg: parochia de Nijst) 

in (dg: Loeshoe p) Loeshoevel inter hereditatem dicti Gerardi (dg: ex) de 

Brugge ex utroque latere coadiacentem. 

 

BP 1180 p 221r 04 do 05-11-1394. 

Gerardus van Bruggen droeg over aan Wijnricus van Zochel zvw Nijcholaus van 

Zochel een stuk land gnd die Geer, in Dinther, ter plaatse gnd Loosbroek, 

tussen Johannes van Yngen enerzijds en een gemene steeg anderzijds, met een 

eind strekkend aan de goederen gnd Hanenberg en met het andere eind aan 

voornoemde Wijnricus van Zochel. 

 

(dg: Wijnricus de Zochel filius quondam Nijcholai de Zochel) #Gerardus de 

Bruggen# peciam terre dictam die Gheer sitam in parochia de Dijnter in 

loco dicto Loesbroec inter hereditatem Johannis de Yngen ex uno et inter 

communem stegam ex alio tendentem cum uno fine ad bona dicta Hanenberch 

et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Wijnrici de Zochel (dg: ex) 

filii quondam Nijcholai de Zochel (dg: ex alio) #prout ibidem sita est# 

ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Petro Gerardo de Bruggen 

promittens super o) dicto Wijnrico de Zochel promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes (dg: d) 

Luce et Berwout datum supra. 

 

BP 1180 p 221r 05 do 05-11-1394. 

Wijnricus van Zochel zvw Nijcholaus van Zochel droeg over aan voornoemde 

Gerardus van Bruggen een stuk land, ter plaatse gnd Loesheuvel, beiderzijds 

tussen Gerardus van Bruggen. 

 

Wijnricus de (dg: Zog) Zochel filius quondam Nijcholai de Zochel peciam 

terre (dg: ter) sitam in loco dicto Loeshoevel inter hereditatem Gerardi 

de Bruggen ex utroque latere coadiacentem prout ibidem sita est 

hereditarie supportavit dicto Gerardo de Bruggen promittens (dg: wa) 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 221r 06 do 05-11-1394. 

Johannes van Hemert beloofde aan Henricus van Goiderheijle verwer 29¼ 

Engelse nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 11-04-1395) te betalen. 

 

Johannes de Hemert promisit Henrico de Goiderheijle tinctori XXIX (dg: et 

dimidium E) Engels nobel et quartam partem unius Enghels nobel seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 221r 07 do 05-11-1394. 

Willelmus van der Mere en Marcelius die Monic verkochten aan Henricus van 

den Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

land gnd die Kromakker, in Oirschot, in de herdgang van Boterwijk, tussen 

Johannes gnd die Dreijer enerzijds en voornoemde Willelmus van der Mere 

anderzijds, (2) een stuk land gnd die Platakker, aldaar, tussen voornoemde 

Johannes die Dreijer enerzijds en voornoemde Willelmus van der Mere 
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anderzijds, (3) een stuk land gnd die Bestdonk, in de herdgang Boterwijk, 

tussen Johannes gnd Alleman enerzijds en Johannes Everaets anderzijds, alle 

onderpanden belast met de grondcijns en de Bestdonk belast met een 

b-erfcijns van 3 pond. 

 

Willelmus van der Mere et Marcelius die Monic hereditarie vendiderunt 

Henrico van den Hoevel filio quondam Cristiani van den Hoevel 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die 

(dg: d) Crumacker sita in parochia de Oerscot in pastoria de Boterwijc 

inter hereditatem Johannis dicti die (dg: Dreijer) Dreijer ex uno et 

inter hereditatem Willelmi van der Mere predicti ex alio item (dg: pe) ex 

pecia terre dicta die (dg: Platt) Platacker sita (dg: in dicta parochia) 

ibidem inter hereditatem dicti Johannis die Dreijer ex uno et inter 

hereditatem dicti Willelmi van der Mere ex alio item ex pecia terre dicta 

die Bestdonc sita in #dicta# pastoria inter hereditatem Johannis dicti 

Alleman ex uno et inter hereditatem Johannis Everaets ex alio ut dicebant 

promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi ex premissis et hereditario censu 

III librarum ex dicta pecia terre die Bestdonc vocata prius solvendis 

annuatim et sufficientem facere. Testes Erpe et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 221r 08 do 05-11-1394. 

Bela wv Godefridus zv Andreas van Berlikem droeg over aan Henricus Bloemart 

een stukje land in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, buiten een kamp gnd 

den Brant, tussen dit kamp enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Solvit. 

Bela relicta quondam Godefridi filii Andree de Berlikem cum tutore (dg: 

pec) particulam terre sitam in parochia de Berlikem in loco dicto Beilver 

(dg: iux) extra quendam campum dictum den (dg: Br) Brant inter (dg: l) 

eundem campum ex uno et inter hereditatem (dg: Henrici Bloemart) 

#communem viam# ex alio (dg: ut) prout ibidem sita est extra dictum 

campum et ad (dg: fo) dictum quondam Godefridum spectare consuevit ut 

dicebat hereditarie supportavit (dg: dicto) Henrico Bloemart promittens 

(dg: super omnia warandiam) cum tutore warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. (dg: Henricus van den Arennest promisit 

...). 

 

BP 1180 p 221r 09 do 05-11-1394. 

Henricus Bloemmart beloofde aan voornoemde Bela een n-erfrente van 3 

hoenderen, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis 

en tuin van voornoemde Henricus, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen voornoemde Henricus enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Henricus Bloemmart promisit super omnia se daturum et soluturum dicte 

Bele hereditarium redditum trium pullorum hereditarie Martini et in Busco 

tradendum ex domo et orto dicti Henrici sitis in parochia de Berlikem in 

loco dicto Beilver inter hereditatem dicti Henrici ex uno et inter (dg: 

here) communem plateam ex alio et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 221r 10 do 05-11-1394. 

Johannes van Ghilze zvw Johannes van Ghilze wonend in Moergestel verkocht 

aan Hermannus zv Arnoldus Cleijnnael 1 bunder heideland, in Moergestel, 

achter de plaats gnd Achter die Beirken, tussen Godefridus gnd des Papen 

soen enerzijds en voornoemde Hermannus zv Arnoldus Cleijnnael anderzijds, 

belast met 3 penning oude cijns. 

 

Johannes de Ghilze filius quondam Johannis de Ghilze commorans in Ghestel 

prope Oesterwijc unum bonarium terre merice situm in parochia de Gestel 
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predicta (dg: inter) retro locum dictum After die Beircken inter 

hereditatem Godefridi dicti des Papen soen ex uno et inter hereditatem 

Hermanni filii Arnoldi Cleijnnael ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Hermanno promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis tribus denariis antiqui census exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 221r 11 do 05-11-1394. 

Voornoemde Hermannus zv Arnoldus Cleijnnael droeg over aan Johannes van 

Ghilze zvw Johannes van Ghilze wonend in Noergestel, tbv hem en zijn vrouw 

Agnes, voor de duur van hun leven, een kamp in Moergestel, achter de plaats 

gnd Achter die Beirken, tussen voornoemde Hermannus enerzijds en Godefridus 

van Os Papen soen anderzijds, belast met 3 penning grondcijns. De 

langstlevende zal het gehele kamp bezitten. Na hun overlijden moet het kamp 

goed omheind worden achtergelaten. Al het hout van dit kamp dat gezaagd 

wordt tijdens het leven van voornoemde Johannes en Agnes zal voor de helft 

van voornoemde Hermannus zijn en voor de andere helft van voornoemde 

Johannes en Agnes. 

 

Solvit II Vleemsche placken. 

Dictus Hermannus quendam campum situm in parochia de Gestel prope 

Oesterwijc (dg: inter) retro locum dictum After die Beircken inter 

hereditatem dicti Hermanni ex uno et inter hereditatem Godefridi de Os 

Papen soen ex alio ut dicebat (dg: here) legitime supportavit Johanni de 

Ghilze filio quondam Johannis de Ghi[lze] commoranti in Ghestel predicta 

ad opus sui et ad opus Agnetis sue uxoris ab eisdem Johanne et Agnete 

coniugibus seu eorum altero diu[tius vivente] integraliter possidendum 

promittens warandiam et obligationem deponere #exceptis tribus denariis 

census domino fundi exinde solvendis# ad vitam dictorum Johannis et 

Agnetis coniugum (dg: nob) tali condicione quod alter diutius vivens 

integraliter possidebit post eorundem Johannis et Agnetis coniugum 

amborum integraliter (dg: possideb) ad dictum Hermannum (dg: possidendum) 

#devolvendum# tali condicione quod dicti Johannes et Agnes coniuges (dg: 

seu exinde) post decessum eorundem Johannis et Agnetis amborum dictum 

campum relinquent bene et laudabiliter circumvallatum quod exponetur wael 

beheijmt ut dictus Johannes recognovit et super se et bona (dg: sua) sua 

recognovit tali condicione quod omnia ligna que (dg: que) secabuntur 

supra campum ad vitam dictorum Johannis et Agnetis erunt mediatim dicti 

Hermanni et mediatim dictorum Johannis et Agnetis coniugum ut ipsi mutuo 

recognoverunt et promiserunt. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 221r 12 ±do 05-11-1394. 

Heijlwigis dvw Lambertus die Rijc van Uden droeg over aan haar zwager 

Egidius gnd Copparts alle erfgoederen die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar ouders, gelegen onder Uden, ter plaatse gnd Zeeland. De 

brief overhandigen aan voornoemde Heijlwigis of Egidius. 

 

Heijlwigis filia quondam Lamberti die Rijc de Uden cum tutore omnes 

hereditates sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutas 

quocumque locorum infra parochiam de Uden ad locum dictum Zelant sitas ut 

dicebat hereditarie supportavit Egidio dicto Copparts suo sororio 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum [supra]. Tradetur littera dicte Heijlwigi vel 

Egidio. 

 

BP 1180 p 221r 13 ±do 05-11-1394. 

Egidius gnd Copparts beloofde aan voornoemde Heijlwigis een lijfpacht van 1 

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

al zijn goederen. 
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Egidius dictus Copparts promisit super habita et habenda se daturum dicte 

Heijlwigi vitalem pensionem (dg: unius) unius modii siliginis mensure de 

Busco anno quolibet ad vitam dicte Heijlwigis #et# non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex omnibus suis bonis (dg: quoc) 

habitis et habendis quocumque sitis et cum mortuus fuerit [etc]. Testes 

datum supra. 

 

1180 mf3 E 09 p. 222. 

 Quinta post Huberti: donderdag 05-11-1394. 

 

BP 1180 p 222v 01 do 05-11-1394. 

Henricus zvw Henricus van Hezewijc maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 7 pond, aan hem verkocht door Ghisbertus van Hasenbossche. 

 

Henricus (dg: Heijnen soen) #filius quondam Henrici# de Hezewijc 

hereditariam (dg: paccionem) censum septem librarum venditum sibi a 

Ghisberto de Hasenbossche prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

Luce et Coptiten datum quinta post Huberti. 

 

BP 1180 p 222v 02 do 05-11-1394. 

(dg: Arnoldus Bac). 

 

BP 1180 p 222v 03 do 05-11-1394. 

Zegherus van Wordragen verkocht aan Johannes van Halle rademaker een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (za 25-12-1395), gaande uit (1) 4 

hont land in Maren, ter plaatse gnd in Ebbers Kamp, tussen Johannes van 

Berze enerzijds en Dedewarus gnd Dedewaer anderzijds, (2) 4 hont land in 

Maren, achter de tuin van Johannes van den Loeten, tussen Johannes 

Wolpharts soen enerzijds voornoemde Johannes van den Loeten anderzijds, (3) 

½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd op die Hoge Obberden, tussen 

voornoemde Johannes van Berze enerzijds en voornoemde Johannes Wolpharts 

anderzijds, belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Zegherus de Wordragen hereditarie vendidit Johanni de Halle rotifici 

hereditariam paccionem (dg: un duos) duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie (dg: Martini) nativitatis Domini et primo 

termino a nativitatis proxime futuro (dg: f) ultra annum et in Busco 

tradendam de et ex quatuor hont terre sitis in parochia de Maren in loco 

dicto in Ebbers Camp inter hereditatem Johannis de (dg: B) Berze ex uno 

et inter hereditatem Dedewari dicti Dedewaer ex alio item ex quatuor hont 

terre sitis in dicta parochia retro ortum Johannis (dg: de) van den 

Loeten #(dg: ex uno)# inter hereditatem Johannis Wolpharts soen ex uno et 

inter hereditatem dicti Johannis van den Loeten ex alio item ex dimidio 

iugero terre sito in predicta parochia ad locum dictum op die Hoge (dg: 

Obber) Obberden inter hereditatem dicti Johannis de (dg: Berze) Berze ex 

uno et inter hereditatem dicti Johannis Wolpharts ex alio promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: 

aggeribus et aqueduc in) zegediken et aqueductibus ad premissa 

spectantibus et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 222v 04 do 05-11-1394. 

De broers Henricus, Johannes, Rijcoldus en Ghisbertus en hun zuster 

Mechtildis, kvw Rijcoldus Heijnen soen van der Voert, Katherina van den 

Borne dvw Johannes van den Borne, de broers Stephanus Henricus en 

Nijcholaus en hun zuster Mechtildis, kvw Hermannus Scuijwinc, Metta dvw 

Johannes van Boert zvw voornoemde Hermannus Scuijwinc en Martinus zv 

Willelmus Gielijs soen ev Bela dvw Hermannus Scuijwinc maakten een 

erfdeling van goederen die waren van wijlen Henricus Heijnen soen van 

Scijnle. 

Voornoemde Henricus, Johannes, Rijcoldus, Ghisbertus en Mechtildis, kvw 
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Rijcoldus Heijnen soen, kregen (1) een kamp gnd het Voorste Kamp, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aan den Borne, tussen Henricus gnd des Persoens 

enerzijds en Katherina van den Borne anderzijds, met de helft van een beemd 

gnd dat Broekske, tegen dit kamp aan gelegen, (2) een stuk land gnd dat 

Zetel Horstke, in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Borne, tussen Gerardus 

Bertouts enerzijds en erfgoed gnd dat Dik Horstke anderzijds, (3) 2 stukken 

land, gnd die Dik Horstken, in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Borne, 

tussen hr Johannes van Neijnsel dekaan van Woensel enerzijds en voornoemd 

kamp anderzijds, (4) een stuk land gnd die Vierstrepen, aldaar, tussen 

Rijcoldus Aleijden soen enerzijds en voornoemde Henricus Persoens 

anderzijds, (5) een stuk land gnd Nennekens Hof, aldaar, tussen hr Johannes 

van Neijnsel enerzijds en Henricus des Persoens anderzijds, (6) de helft 

van ¼ deel in een huis, hofstad en tuin van voornoemde wijlen Henricus 

Heijnen soen, aldaar, tussen Henricus van den Borne enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (7) de helft die aan voornoemde Henricus Heijnen soen 

behoorde van een dijk, aldaar, tussen Rijcoldus Aleijden soen enerzijds en 

Arnoldus van Beke anderzijds, (8) een stuk land gnd dat Weegske, aldaar, 

tussen erfgoed gnd dat Dik Horstke enerzijds en erfgoed gnd die Vierstrepen 

anderzijds. Lasten worden gelijkelijk verdeeld, dwz voornoemde kvw 

Rijcoldus Heijnen soen 1/3 deel, voornoemde Katherina 1/3 deel en de 

anderen 1/3 deel. De een moet de ander recht van weg verlenen. Elke deler 

moet de erfgoederen die aan hem ten deel vallen omheinen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Rijcoldus. 

 

-. 

Henricus Johannes Rijcoldus Ghisbertus fratres et Mechtildis eorum 

sororum! liberi quondam Rijcoldi Heijnen soen van der Voert (dg: cum 

tutore) Katherina #van den Borne# filia quondam Johannis van den Borne 

cum tutore Stephanus (dg: H) Henricus ?et Nijcholaus fratres #et 

Mechtildis eius! soror# liberi quondam Hermanni Scuijwinc et Metta filia 

quondam Johannis de Boert filii dicti quondam Hermanni Scuijwinc (dg: ..) 

cum tutore (dg: palam recognoverunt se divisionem hereditariam fe mutuo 

fecisse de quibusdam bonis ad spectan quondam Henrici Heijnen soen de 

Scijnle nunc ad se spectantibus ut dicebant mediante) et Martinus filius 

Willelmi Giel[ij]s soen maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris filie 

quondam Hermanni Scuijwinc palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

fecisse de quibusdam bonis (dg: ad se spectantibus) que fuerant quondam 

(dg: Heij) Henrici Heijnen soen de Scijnle nunc ad se spectantibus ut 

dicebant mediante qua divisione quidam campus (dg: di) #dictus die Vorste 

Camp# situs in parochia de Scijnle ad locum dictum aen den Borne inter 

hereditatem Henrici dicti des Persoens ex uno et inter hereditatem 

Katherine van den Borne ex alio #cum medietate prati dicti dat Broexken 

dicto campo adiacentis# atque pecia terre dicta dat Zetel Horstken sita 

in dictis parochia et loco inter hereditatem Gerardi (dg: Bertouts ex) 

Bertouts ex uno et inter hereditatem dictam dat Dic Horstken ex alio item 

due pecie terre dicte die Dic Horstken site in parochia et loco predicto! 

inter hereditatem domini Johannis de Neijnsel decani Woensellensis ex uno 

et inter (dg: hereditatem dictam) dictum campum ex alio item pecia terre 

dicta die Vierstrepen sita ibidem inter hereditatem Rijcoldi Aleijden 

soen ex uno et inter hereditatem dicti Henrici Persoens (dg: soen) ex 

alio item pecia terre dicta Nennekens Hof sita ibidem inter hereditatem 

domini Johannis de Neijnsel ex uno et inter hereditatem Henrici des 

Persoens (dg: soen) ex alio item medietas unius quarte partis ad ipsos 

spectantis in domo (dg: area) domistadio et orto #dicti quondam Henrici 

Heijnen soen# sitis ibidem inter hereditatem Henrici van den Borne ex uno 

et inter communem platea! ex alio item medietas #que ad dictum Henricum 

Heijnen soen spectabat# cuiusdam aggeris cum suis attinentiis siti ibidem 

inter hereditatem Rijcoldi Aleijden soen ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Beke ex alio item pecia terre dicta dat Weechsken sita ibidem 

inter hereditatem dat Dic Horstken ex uno et inter hereditatem (dg: 

dictam) dictam die Vierstrepen ex alio ut dicebant dictis Henrico Johanni 
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(dg: Johanni) Rijcoldo Ghisberti! et Mechtildis! liberis quondam Rijcoldi 

Heijnen soen cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc 

promittentes cum tutore ratam servare et dampna equaliter portabunt 

#scilicet dicti liberi quondam Rijcoldi Heijnen soen unam terciam partem 

et dicta Katherina terciam partem et dicti alii unam terciam partem# hoc 

eciam addito quod quilibet dictorum dividentium tenebitur viare ad minus 

dampnum alios dictorum dividentium per suas hereditates sibi mediante 

eadem divisione in partes cessas scilicet veniendi #eundi et redeundi# ad 

suas hereditates (dg: aliis) dictis aliis dividentibus mediante eadem 

divisione in partem cessas ad minus dampnum dolo tamen exclusis! item 

quod quilibet dictorum dividentium tenebitur circumvallare (dg: de) 

hereditates sibi mediante dicta divisione in partem cessas (dg: sic quod 

aliis dampnum et ibidem sic in) et in dicto loco sitas sic quod (dg: 

quod) aliis dictorum (dg: did) dividentium dampna exinde non eveniant 

quovis #modo# in futurum ut ipsi palam recognoverunt et cum tutore mutuo 

promiserunt item quod (dg: quod) dicti liberi dicti quondam Rijcoldi 

Heijnen soen unam terciam partem et dicta (dg: He) Katherina unam terciam 

partem et dicti alii (dg: -s) unam terciam partem solvent annuatim de 

omnibus censibus quos dictus quondam Henricus Heijnen soen ex suis 

hereditatibus (dg: ab ipsis divisis solvere) solvere consuevit. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Rijcoldo. 

 

BP 1180 p 222v 05 do 05-11-1394. 

Voornoemde Katherina van den Borne kreeg (1) een kamp gnd het Middelste 

Kamp, in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Borne, tussen een kamp gnd het 

Voorste Kamp enerzijds en een kamp gnd het Achterste Kamp anderzijds, met 

een eind strekkend aan Elizabeth Reijners, met de helft van de beemd gnd 

dat Broekske, aldaar gelegen aan het andere eind van voornoemd kamp, (2) 

een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Borne, naast erfgoed 

gnd die Rogge Hoeve enerzijds en kvw Hermannus Scuijwinc anderzijds, (3) 

een stuk land gnd dat Klootke, in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Borne, 

tussen de gemeint enerzijds en voornoemde Elizabeth Reijners anderzijds, 

(4) een stuk land gnd dat Heitveld, in Schijndel, ter plaatse gnd aan den 

Borne, tussen Elizabeth Reijners enerzijds en Henricus des Persoens soen 

anderzijds, (5) de helft van ¼ deel in een hofstad, huis en tuin van 

voornoemde wijlen Henricus Heijnen soen, in Schijndel, ter plaatse gnd aan 

den Borne, tussen Henricus van den Borne enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. De brief overhandigen aan haar of aan haar zoon Roverus. 

 

Et mediante qua divisione quidam campus dictus die Middelste Camp situs 

in parochia de Scijnle ad locum dictum aen den Borne inter (dg: 

hereditatem) campum dictum den Vorsten #Camp# ex uno et inter campum 

dictum den Erferste! Camp ex alio (dg: .. tendens cum uno fine ad 

hereditatem quondam Henrici van den Borne et cum reliquo) #tendens cum 

uno# fine Elizabeth! Reijners (dg: item) cum medietate prati dicti dat 

Broexken siti ad reliquum finem dicti campi item pecia terre sita in 

parochia et loco predictis iuxta hereditatem dictam die Rogge Hoeve (dg: 

inter hereditatem K) ex uno et inter hereditatem (dg: dictorum) liberorum 

quondam Hermanni Scuijwinc ex alio item pecia terre dicta dat Cloetken 

sita in parochia et loco predictis inter communitatem ex uno et inter 

hereditatem dicte Elizabeth Reijners ex alio item pecia terre dicta dat 

Heijtvelt sita in parochia et loco predictis inter hereditatem Elizabeth 

Reijners ex uno et inter hereditatem Henrici des Persoens soen ex alio 

item medietas unius quarte (dg: quartis) #partis# ad dictos dividentes 

spectantis in domistadio domo et orto dicti quondam (dg: Heij) #Henrici# 

Heijnen soen sitis in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Henrici van den Borne ex uno et inter communem plateam ex alio ut 

dicebant (dg: dictis) dicte Katherine van den Borne (dg: specta) 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus et jure 

promittentes cum tutore (dg: ut s) ratam servare et dampna equaliter 

portabunt additis condicionibus ut (dg: imp) immediate. Testes datum 
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supra. Tradetur littera sibi vel Rovero suo filio. 

 

BP 1180 p 222v 06 do 05-11-1394. 

Voornoemde Stephanus, Henricus, Nijcholaus en Mechtildis, kvw Hermannus 

Scuijwinc, Metta dvw Johannes van Boert en Martinus kregen (1) een kamp gnd 

het Achterste Kamp, in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Borne, tussen 

Denkinus Emmen soen enerzijds en voornoemde Katherina van den Borne 

anderzijds, (2) een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Borne, 

ter plaatse gnd in het Ver Geertruden, tussen hr Johannes van Neijnsel 

dekaan van Woensel enerzijds en Henricus van den Borne anderzijds, (3) een 

stuk land gnd die Lange Strepe, in Schijndel, ter plaatse gnd aan den 

Borne, tussen Elizabeth Reijners enerzijds en {p.223r} voornoemde Katherina 

van den Borne anderzijds, over welk stuk land Rijcoldus Henrics Veren 

Hadewigen soen recht van weg heeft. De brief overhandigen aan voornoemde 

Martinus. 

 

Et mediante qua divisione quidam campus dictus die Efterste Camp situs in 

parochia de Scijnle ad locum dictum aen den Borne inter hereditatem 

Denkini Emmen soen ex uno et inter hereditatem (dg: Kath) dicte Katherine 

van den Borne ex alio item pecia terre sita (dg: ibidem) in parochia et 

loco predictis in loco dicto int Ver Geertruden inter hereditatem domini 

Johannis de Neijnsel decani Woensellensis ex uno et inter hereditatem 

Henrici van den Borne ex alio item pecia terre dicta die Lange Strepe 

sita in parochia de loco predictis inter hereditatem Elizabeth Reijners 

ex uno et inter 

 

1180 mf3 E 10 p. 223. 

 in festo Leonardi: vrijdag 06-11-1394. 

 

BP 1180 p 223r 01 do 05-11-1394. 

hereditatem dicte Katherine van den Borne ex alio (dg: it) et per quam 

peciam terre jamdictam Rijcoldus Henrics (dg: f) Veren Hadewigen soen 

habet viam de jure ut dicebant dictis Stephano Henrico Nijcholao 

Mechtildi liberis Hermanni quondam Scuijwinc Mette filie quondam Johannis 

de Boert et Martino cesserunt in partem ut alii recognoverunt promittens 

cum tutore ratam servare etc et per totum ut (dg: imp) [immediate]. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Martino. 

 

BP 1180 p 223r 02 vr 06-11-1394. 

Jacobus van Baest, Johannes Cromme en Johannes zv Henricus van Arle 

beloofden aan Wolterus zv Johannes van Goirle 110 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan-Baptist aanstaande (do 24-06-1395) te betalen. 

 

Jacobus de Baest Johannes Cromme et Johannes filius Henrici de Arle 

promiserunt super omnia indivisi Woltero filio Johannis de Goirle C ende 

X florenos Hollandie seu valorem ad nativitatis Johannis baptiste proxime 

futuro! persolvendos. Testes Coptiten et Groij datum in festo Leonardi. 

 

BP 1180 p 223r 03 vr 06-11-1394. 

Voornoemde Jacobus beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit totum. 

Dictus Jacobus promisit alios duos indempnes servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 223r 04 vr 06-11-1394. 

Arnoldus gnd Eefsen soen droeg over aan Henricus zvw Johannes van Hoesden 

van Cromvoirt een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, die Johannes 

van Hoesden van Cromvoert beloofd had aan voornoemde Arnoldus, met Lichtmis 

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

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Lambertus zv Johannes gnd van 
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Hoesden enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Arnoldus dictus Eefsen soen annuam et hereditariam paccionem duorum 

sextariorum siliginis mensure de Buscoducis quam Johannes de Hoesden van 

Cromvoirt (dg: dicto Arnoldo Eefsen soen) promiserat se daturum et 

soluturum dicto Arnoldo hereditarie purificationis et in Busco tradere 

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

ad locum dictum Cromvoert inter hereditatem Lamberti filii Iohannis dicti 

de Hoesden ex uno et inter communitatem ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico filio quondam (dg: dicti Johannis de) 

[dicto] Johannis de Hoesden de Cromvoert cum litteris et jure promittens 

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

ende) et Groij datum ut supra. 

 

BP 1180 p 223r 05 vr 06-11-1394. 

Leonius zvw Petrus van Erpe verkocht aan Henricus zv Arnoldus van Stiphout 

(1) een beemd gnd dat Middelbos, in Erp, tussen Henricus Cnode enerzijds en 

die Aa anderzijds, (2) een stuk land gnd dat Haverland, in Erp, tussen 

erfgoed gnd die Diedeweg enerzijds en een gemene weg anderzijds, met de 

helft van een sloot naast voornoemd erfgoed die Diedeweg gelegen, over welk 

stuk land een aantal personen recht van weg heeft, welke weg loopt naast 

erfgoed van erfg vw Henricus Lonijs. Voornoemde Leonius zal recht van weg 

houden over voornoemd stuk land dat Haverland, naar de beemd gnd die 

Sluisbeemd. De koper zal een deel van een hek onderhouden, gnd een wange, 

gelegen naast de plaats gnd die Heesche Ynde, behorend bij voornoemd stuk 

land dat Haverland. 

 

Leonius filius quondam Petri de Erpe pratum quoddam dictum die 

Middelbosch situm in parochia de Erpe (dg: iuxta .) inter hereditatem 

Henrici (dg: Cnode ex) Cnode ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio 

atque peciam terre dictam dat Haverlant sitam in dicta parochia inter 

hereditatem dictam die Diedewech ex uno et inter communem viam ex alio 

cum medietate fossati iuxta dictam hereditatem die Diedewech vocatam siti 

(dg: ut dicebat hereditarie v) ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

filio Arnoldi de Stiphout promittens warandiam et obligationem deponere 

salvis tamen (dg: atque prati) omnibus personis hereditates retro dictam 

peciam terre habent! situatas suis viis per dictam peciam terre dat 

Haverlant #?transeuntibus# que via tendit iuxta hereditatem heredum 

quondam Henrici Lonijs sitam ibidem hoc eciam addito quod dictus Leonius 

habebit in dicta pecia terre dat Haverlant vocata habebit! et obtinebit 

viam ?quandam eundi et redeundi per eandem ad pratum dictum die 

Sluijsbeemt ad dictum Leonium spectans hoc eciam addito quod dictus 

emptor tenebit et conservabit partem cuiusdam sepis dicti een wange siti 

iuxta locum dictum die Heesche Ynde (dg: taliter q) ad dictam peciam 

terre dat Haverlant spectantis taliter videlicet quod dicto Leonio 

dampnum exinde non eveniat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 223r 06 vr 06-11-1394. 

Arnoldus van Stiphout vernaderde en behield. 

 

Arnoldus de Stiphout prebuit et (dg: reportavit) #obtinuit#. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1180 p 223r 07 vr 06-11-1394. 

Johannes Audenhoeven en zijn broer Willelmus beloofden aan Nicholaus Rover 

84 Franse schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1395) te 

betalen. 

 

Johannes Audenhoeven et Willelmus eius frater promiserunt Nicholao Rover 

LXXXIIIIor scuta Francie vel valorem ad nativitatis Johannis proxime 
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futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 223r 08 vr ±06-11-1394. 

Henricus zv Arnoldus van Beke en zijn vrouw Agnes dvw Metta van Berze wv 

Henricus van Amersoijen verkochten aan Jacobus zvw Jacobus Goessen soen een 

b-erfcijns van 4½ oude schild of ander paijment van dezelfde waarde, met 

Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) 5 morgen land, gnd die Berg Kamp, 

in Empel, tussen Gerardus van Berkel enerzijds en erfgoed gnd die Brede 

Akkeren anderzijds, (2) 1 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd die 

Sluiskamp, tussen een gemene waterlaat enerzijds en kinderen gnd 

Keelbrekers Kijnderen anderzijds, (3) ½ morgen, in Empel, tussen 

Theodericus Bleijker enerzijds en wijlen Willelmus gnd Claes soen 

anderzijds, (4) een huis, erf en tuin in Empel, tussen een gemene weg 

enerzijds en erfg vw Jacobus Luwe anderzijds, welke cijns aan Henricus 

Matheus soen, tbv voornoemde Agnes, was verkocht door Arnoldus Ruber. Met 2 

jaar achterstallige termijnen. 

 

-. 

(dg: Agnes filia quondam) Henricus filius Arnoldi de Beke maritus 

legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris filie quondam Mette de Berze 

relicte quondam Henrici de Amersoijen et ipsa cum eodem tamquam cum suo 

tutore hereditarium censum quatuor et dimidii aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis 

seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie Remigii de 

et ex quinque iugeribus terre dictis die Berch Camp sitis in parochia de 

Empel inter hereditatem Gerardi de Berkel ex uno et inter hereditatem 

dictam die Brede Ackeren ex alio atque de et ex uno iugero terre sito in 

dicta parochia in loco dicto die Sluijscamp inter communem aquductum ex 

uno et inter hereditatem liberorum dictorum Keelbrekers Kijnderen ex alio 

item de et ex dimidio jugero sito! in parochia jamdicta inter hereditatem 

Theoderici Bleijker ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi dicti 

Claes soen ex alio atque de et ex domo area et orto sitis in dicta 

parochia inter communem plateam ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Jacobi Luwe ex alio venditum Henrico Matheus soen ad opus dicte 

Agnetis (dg: ..) ab Arnoldo (dg: Rud) Ruber prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Jacobo filio quondam Jacobi Goessen soen supportaverunt cum 

litteris et jure atque cum arrestagiis ipsis de duobus annis proxime 

preteritis deficientibus ut dicebant promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. 

 

BP 1180 p 223r 09 ±vr 06-11-1394. 

Henricus zv Arnoldus van Beke verkocht aan Jacobus zvw Jacobus gnd Goessen 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een hoeve in Rosmalen, welke hoeve voornoemde Arnoldus van Beke 

geschonken had aan voornoemde Henricus, reeds belast met lasten. De 

verkoper mag deze pacht binnen 2 jaar op andere onderpanden vestigen, 

gelegen binnen 2 mijl van Den Bosch. 

 

-. 

Henricus filius Arnoldi de Beke hereditarie vendidit Jacobo filio quondam 

Jacobi dicti Goessen hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex manso dicti 

venditoris sito in parochia de Roesmalen et ex eius attinentiis universis 

quem mansum predictum cum dictis eius attinentiis dictus Arnoldus de Beke 

prefato Henrico nomine dotis dederat ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis oneribus exinde solvendis et 

sufficientem facere tali condicione quod cum dictus venditor prefato 

emptori dictam paccionem duorum modiorum siliginis infra duos annos 

proxime futuros ad aliam hereditatem infra duas leucas ab oppido de Busco 

in villicacione de Busco sitam pro solucione dicte paccionis sufficientem 

et securam assignaverit et sic firmaverit prout hoc dicto emptori ratum 
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erit atque firmum ad habendum et possidendum ?predictam paccionem ex 

eadem extunc dictus mansus cum eius attinentiis a solucione dicte 

paccionis quitus e[rit] et exoneratus. 

 

BP 1180 p 223r 10 ±vr 06-11-1394. 

Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester droeg over aan zijn 

zoon Henricus een b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Helmond, die Jutta 

wv Johannes gnd van der Boegharde en haar kinderen Ghevardus en Everardus 

beloofd9 hadden met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit (1) 

de goederen gnd ten Bogaarde, in Deurne, (2) een stuk beemd in Deurne, ter 

plaatse gnd Arenbroek, welk stuk jaarlijks deelt tegen een erfgoed van 

Johannes van Bruheze en Johannes van der Boeghaert, aldaar gelegen. 

 

-. 

Arnoldus de Beke filius naturalis domini quondam Arnoldi de Beke 

presbitri hereditariam paccionem sex modiorum siliginis mensure de 

Helmont quam Jutta relicta quondam Johannis dicti van der Boegharde 

Ghevardus et Everardus eius liberi promiserant se daturos et soluturos 

hereditarie purificationis et supra bona subscripta (dg: de) tradituros 

et (dg: soluturos) deliberaturos ex bonis dictis ten Boegharde sitis in 

parochia de Doerne atque ex attinentiis (dg: dictorum bonorum) eorundem 

bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

atque ex pecia prati sita in dicta parochia in loco dicto Arenbroec et 

que pecia prati jamdicta annuatim dividitur [contra] hereditatem Johannis 

de Bruheze et Johannis van der Boeghaert ibidem sitam prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico suo filio cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex [parte] sui deponere. 

 

BP 1180 p 223r 11 vr 06-11-1394. 

Woltherus van Audenhoeven en zijn kinderen Willelmus en Heijlwigis droegen 

over aan de broers Johannes van Audenhoeven en Willelmus van Audenhoeven al 

het eikenhout op de hoeve van voornoemde Wolterus, Willelmus en Heijlwigis, 

gnd Oudenhoeve, in Oirschot, en het varend goed op voornoemde hoeve. 

Voornoemde Johannes en Willelmus moeten dit hout en dit vee binnen 2 jaar 

van de hoeve verwijderen. 

 

Woltherus de Audenhoeven Willelmus et Heijlwigis eius liberi cum tutore 

omnia ligna quercina stantia supra mansum dictorum Wolteri Willelmi et 

Heijlwigis dictum Audenhoeven qui mansus situs est in parochia de Oerscot 

atque bona pecoralia dicta varende goet ad se spectantia in dicto manso 

consistentia ut dicebant legitime supportaverunt Johanni de Audenhoeven 

et Willelmo de Audenhoeven fratribus promittentes cum tutore warandiam 

tali condicione quod dicti Johannes et Willelmus dicta ligna et bona 

pecoralia a dicto manso infra duos annos proxime (dg: preterit) futuros 

amovebunt (dg: testes datum ut supra). Testes Coptiten et Groij datum in 

die beati Leonardi. 

 

1180 mf3 E 11 p. 224. 

 in die Leonardi: vrijdag 06-11-1394. 

 in crastino Leonardi: zaterdag 07-11-1394. 

 Dominica post Huberti: zondag 08-11-1394. 

 Secunda post Leonardi: maandag 09-11-1394. 

 in profesto Martini: dinsdag 10-11-1394. 

 

BP 1180 p 224v 01 vr 06-11-1394. 

Woltherus van Audenhoeven en zijn zoon Willelmus beloofden Rutgherus zv 

Henricus gnd Heren Godevaerts soen schadeloos te houden van 40 Hollandse 

gulden, die voornoemde Rutgherus en Willelmus beloofd hadden aan Philippus 

                         
9 Zie ← BP 1177 f 015r 05 vr 02-01-1383, belofte van de erfpacht. 
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Jozollo tbv de lombarden in de Bosch. 

 

Woltherus de Audenhoeven et Willelmus eius filius promiserunt super omnia 

quod ipsi Rutgherum filium Henrici dicti Heren Godevaerts soen a XL 

Hollant #gulden# quos dictus Rutgherus et Willelmus predicti Philippo 

Jozollo ad opus lombardorum in Busco promiserant ut dicebant et a dampno 

indempnem servabunt. Testes Berwout et Coptiten datum in die Leonardi. 

 

BP 1180 p 224v 02 vr 06-11-1394. 

Johannes Pouwels soen bakker beloofde aan Henricus Hadewigen brouwer 100 

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

betalen. 

 

Johannes Pouwels soen pistor promisit super omnia (dg: Johanni dicto die 

Custer) Henrico Hadewigen (dg: ..) braxatori centum (dg: et LXXX) Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes (dg: datum supra) Erpe et Sceijvel datum in crastino Martini. 

 

BP 1180 p 224v 03 vr 06-11-1394. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Henricus 80 Hollandse gulden of 

de waarde met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1395) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Henrico LXXX (dg: -II) Hollant gulden seu 

valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 224v 04 vr 06-11-1394. 

Henricus Hadewigen brouwer beloofde aan Adam van Mierde, tbv Johannes gnd 

die Custer scolasticus in Beke en Henricus zvw Henricus Matheus, 180 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Henricus Hadewigen braxator promisit super omnia #Ade de Mierde ad opus 

(dg: dn)# Johannis dicto die Custer scolastico in Beke et Henrico filio 

quondam Henrici (dg: de M) Matheus (dg: s) centum et LXXX Hollant gulden 

seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 224v 05 za 07-11-1394. 

Godefridus van den Kerchoeve verkocht aan Arnoldus Doerman, tbv hem en zijn 

vrouw Elisabeth dvw Zebertus Nerinc, een lijfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit10 (1) 1 bunder beemd, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Hubertus Piggen enerzijds en 

Johannes zv Daniel van Vladeracken anderzijds, (2) ½ bunder beemd, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Johannes van Dordrecht 

enerzijds en Ghibo van den Leempoel anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Godefridus van den Kerchoeve legitime vendidit Arnoldo (dg: Doerman) 

#Doerman# ad opus sui et ad opus Elisabeth sue uxoris filie quondam 

Zeberti Nerinc vitalem pensionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum 

purificationis ex uno bonario prati sito in parochia de Oesterwijc in 

loco dicto Udenhout inter hereditatem Huberti Piggen ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii Danielis de Vladeracken ex alio atque ex 

dimidio bonario prati sito in parochia et loco predictis inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno et inter hereditatem Ghibonis 

van den Leempoel ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu ducis inde prius solvendo et 

sufficientem facere et diutius vivens integraliter percipiet etc. Testes 

                         
10 Zie → BP 1180 p 516v 02 do 02-12-1395, verkoop van erfpacht uit deze 

onderpanden. 
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Erpe et Sceijvel datum in (dg: d) crastino Leonardi. 

 

BP 1180 p 224v 06 zo 08-11-1394. 

Heijlwigis dvw Godefridus van Wesel en Godefridus van Berze ev Cristina dvw 

voornoemde Godefridus verkochten aan Heijlwigis wv Johannes Hacken een 

n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een huis en erf van voornoemde wijlen 

Godefridus van Wesel, in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen wijlen Aleijdis 

Wessellinc enerzijds en Johannes van Papengael anderzijds, reeds belast met 

8 pond voornoemd geld b-erfcijns voornoemd geld, (2) een b-erfcijns van 8 

pond voornoemd geld, die voornoemde wijlen Godefridus van Wesel beurde, 

gaande uit het voorste deel van een huis en erf van wijlen Arnoldus van 

Wesel, bij de Vismarkt, op de hoek aldaar, tussen de Vismarkt enerzijds en 

erfgoed van wijlen mr Johannes Basijn anderzijds. 

 

[He]ijlwigis filia quondam Godefridi de Wesel cum tutore et Godefridus de 

Berze maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris filie dicti quondam 

Godefridi hereditarie vendiderunt Heijlwigi relicte quondam Johannis 

Hacken hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

(dg: nativ) mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area dicti 

quondam Godefridi de Wesel (dg: solve) sita (dg: h) in Busco ad forum 

#piscium# inter hereditatem quondam Aleijdis Wessellinc ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Papengael ex alio atque ex hereditario censu VIII 

librarum dicte monete quem (dg: s) dictus quondam Godefridus de Wesel 

solvendum habuit hereditarie ex anteriori parte domus et aree quondam 

Arnoldi de Wesel site apud (dg: s) dictum forum piscium supra conum 

ibidem inter dictum forum piscium ex uno et inter hereditatem quondam 

magistri Johannis Basijn ex alio ut dicebant promittentes cum tutore (dg: 

h) indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: h) octo libris (dg: here) #dicte# monete hereditarii census ex 

primodicta domo et area de jure (dg: so) prius solvendis et (dg: sf) 

sufficientem facere. Testes Luce et Berwout datum dominica post Huberti. 

 

BP 1180 p 224v 07 ma 09-11-1394. 

Johannes van Cranenborch nzvw Henricus Moelner van Herlaer en zijn 

schoonzoon Johannes Morre beloofden aan Nijcholaus gnd Agnesen soen van 

Driel 44 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 11-

04-1395) te betalen. 

 

Johannes de Cranenborch (dg: fil) filius naturalis quondam Henrici (dg: 

de) Moelner de Herlaer et Johannes Morre eius (dg: f) gener promiserunt 

Nijcholao dicto Agnesen soen de Driel XLIIII novos Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Berwout et Coptiten 

datum secunda post Leonardi. 

 

BP 1180 p 224v 08 ma 09-11-1394. 

Arnoldus Beijs nzvw Willelmus Beijs droeg over aan Conegondis dvw Petrus 

van Krekelhoven ¼ deel van een huis, erf, 2 tuinen en een aangelegen akker, 

in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd Beilver, tussen Henricus van 

Krekelhoven en zijn voornoemde zuster Conegundis enerzijds en voornoemde 

Henricus van Krekelhoven en Johannes Priem anderzijds, welk ¼ deel wijlen 

Arnoldus van Krekelhoven zv Arnoldus in zijn testament vermaakt had aan 

voornoemde Arnoldus Beijs, de gehele onderpanden belast met (1) de 

hertogencijns, (2) ½ oude groot aan de priesters van de kerk in Den Bosch, 

(3) 14 penningen oude cijns aan Rutgherus Corten, (4) 1 Vlaamse groot aan 

de kerk van Haaren, (5) een b-erfpacht van ½ mud rogge. Dit ¼ deel belast 

met dijken. 

 

Arnoldus Beijs filius naturalis quondam Willelmi Beijs quartam partem 

domus aree et (dg: orti) #duorum# ortorum et agri terre sibi adiacentis 

sitorum in parochia de Haren prope Oesterwijc in loco dicto Beilver inter 
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hereditatem Henrici de Krekelhoven (dg: -n ex alio et) et Conegundis eius 

sororis ex uno et inter hereditatem inter! hereditatem dicti Henrici de 

Krekelhoven et Johannis (dg: p) Priem ex alio (dg: et que domus area duo 

orti et ager ad Arnoldum quondam Porter dudum spectare consueverunt) et 

quam quartam partem Arnoldus quondam de (dg: Kr) Krekelhoven filius 

Arnoldi dicto Arnoldo Beijs in suo testamento legaverat ut dicebat 

hereditarie supportavit (dg: Conde) dicte Conegondi filie quondam Petri 

de Krekelhoven promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis (dg: et hereditaria pa) 

et dimidio grosso antiquo presbitris ecclesie in Busco et XIIII denariis 

antiqui censu Rutghero Corten (dg: et hereditaria paccione dim et d) et 

uno grosso Flandrensi ecclesie de Haren et hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis ex dictis integris domo [ar]ea et duobus ortis et et! 

agro de jure solvendis atque aggeribus ad dictam quartam partem de jure 

solvendis!. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 224v 09 di 10-11-1394. 

Henricus Boertman zvw Henricus Boertman verkocht aan Thomas Valant zvw 

Thomas een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

(1) een huis, tuin en kamp, eertijds van wijlen Theodericus gnd Nennen 

soen, nu van hem, in Veghel, tussen Theodericus Writer enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) een beemd gnd die Rennen Beemd, in Veghel, 

tussen Johannes van Middegael enerzijds en een gemene weg anderzijds, deze 

beemd reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan 

Johannes van den Kloot. 

 

Henricus Boertman filius quondam Henrici Boertman hereditarie vendidit 

Thome Valant #filio quondam Thome# hereditarium censum IIIIor librarum 

monete solvendum hereditarie in nativitatis Johannis ex domo et orto (dg: 

sitis in parochia de Vechel) #et campo# qui fuerant Theoderici dicti 

quondam Nennen soen nunc ad se spectantibus sitis in parochia de Vechel 

inter hereditatem Theoderici Writer ex uno et inter communem (dg: 

platheam ex) alio platheam ex alio atque (?dg: p) ex prato dicto die 

Rennen Beemt sito in dicta parochia inter hereditatem Johannis de 

Middegael ex uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco Johanni de 

Globo ex dicto prato prius solvenda et sufficientem facere. Testes 

Sceijvel et Coptiten datum in profesto Martini. 

 

BP 1180 p 224v 10 di 10-11-1394. 

Arnoldus van den Velde zvw Henricus Boertman verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus van den Velde filius quondam Henrici Boertman prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 224v 11 di 10-11-1394. 

Jutta dvw Gerardus van Haerleweijde verkocht aan Theodericus gnd Wrans de 

helft van een huis en erf, eertijds van wijlen Noijdekinus bv Jacobus gnd 

Scutter, in Den Bosch, achter het klooster van de Minderbroeders, 

beiderzijds tussen een gemene weg, met een eind strekkend aan erfgoed van 

wijlen Jacobus Coptiten, het huis in twee helften te verdelen door de nok 

van de gevel, te weten de helft richting de kerk van de Minderbroeders, 

welke helft aan voornoemde Jutta gekomen was na overlijden van haar ouders, 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 3 pond geld. Voornoemde 

Jacobus Scutter deed afstand van deze helft. 

 

Jutta filia quondam Gerardi de Haerleweijde cum tutore medietatem ad se 

spectantem domus et aree que fuerat quondam Noijdekini fratris Jacobi 

dicti (dg: Scutte) Scutter site in Busco retro conventum fratrum minorum 
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inter communem platheam ex utroque latere coadiacentem tendentis cum uno 

fine ad hereditatem Jacobi quondam Coptiten videlicet dividendo dictam 

domum et aream linealiter a pinnaculo dicto priem edificii dicti ghevel 

domus et area predicte in duas partes illam scilicet medietatem dicte 

domus et aree que sita est versus ecclesiam fratrum minorum quam 

medietatem predictam dicta Jutta sibi de morte suorum parentum 

successione hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie vendidit 

Theoderico dicto Wrans promittens cum tutore warandiam et exceptis censu 

duci atque hereditario censu trium librarum monete ex dicta medietate de 

jure solvendis. Quo facto Jacobus Scutter predictus super dicta medietate 

dicte domus et aree predicte dicto Theoderico vendita atque super toto 

jure ut dicebat ad opus dicti emptoris hereditarie renunciavit promittens 

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

Berwout datum ut supra. 

 

BP 1180 p 224v 12 di 10-11-1394. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Jutta 30 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1395) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicte Jutte XXX Hollant gulden vel valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1180 mf3 E 12 p. 225. 

 in festo Martini: woensdag 11-11-1394. 

 in crastino Martini: donderdag 12-11-1394. 

 

BP 1180 p 225r 01 di 10-11-1394. 

Gherisius van Os verkocht aan Heijmericus Groij een vak in Den Bosch, in 

het gewanthuis, tussen het vak van wijlen Petrus van Waderle enerzijds en 

het vak van Ghevardus gnd Stummeken anderzijds, aan voornoemde Gherisius 

verkocht door Egidius van Mechelen. 

 

Gherisius de Os stallum quendam dictum communiter vacke situm in 

Buscoducis super domum pannorum inter stallum quondam Petri de Waderle ex 

uno et inter stallum Ghevardi dicti Stummeken ex alio venditum dicto 

Gherisio ab Egidio de Mechelen prout in litteris etc hereditarie vendidit 

Heijmerico Groij supportavit ... eidem cum litteris #et cum aliis 

litteris mencionem de premissis facientibus# et aliis cum iure promittens 

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

Testes Cop et Berwout datum (dg: quo) ut supra. 

 

BP 1180 p 225r 02 wo 11-11-1394. 

Henricus gnd Bruijstens soen gaf uit aan Bonifacius gnd Faes zv Lambertus 

gnd Aelbrechts soen van der Hommelheze een kamp van ongeveer 4 bunder in 

Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen wijlen Laurencius van Vaelbeke? 

enerzijds en erfgoed gnd Scuermans Brac, nu behorend aan Arnoldus van 

Scijnle, anderzijds, met een eind strekkend aan Goeswinus Rutten soen en 

met het andere eind aan wijlen Henricus Roggen, nu voornoemde Arnoldus van 

Scijnle, samen met een weg die bij dit kamp hoort, die ligt tussen 

voornoemde Goeswinus Rutten soen en het erfgoed gnd Scuermans Brac, en 20 

voet 1 zool breed is, welke weg loopt vanaf voornoemd kamp tot aan de 

gemeint aldaar; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns, een b-erfcijns 

van ongeveer 10 schelling geld, en thans voor een n-erfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis op voornoemd kamp te leveren, voor het 

eerst over een jaar (wo 02-02-1396). Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Bonifacius tot onderpand de helft in een stuk land van ongeveer 

7 lopen rogge, in Schijndel, tussen de kerk van Schijndel en de plaats gnd 

Wijbosse, op de akkers aldaar, naast Antonius van den Doren, waarvan de 

andere helft behoort aan Johannes van Dijnter zvw Herbertus van den 

Loeshoevel. 
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Henricus dictus Bruijstens soen (dg: et) quendam campum #quatuor bonaria 

vel circiter continentem# situm in parochia de Scijnle in loco dicto 

Eilde inter hereditatem quondam Laurencii de Vaelb[eke? ex uno] et inter 

(verbeterd uit : inher) hereditatem dictus! Scuermans Brac nunc ad 

Arnoldum de (dg: sp) Scijnle spectantem ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Goeswini Rutten [soen] et cum reliquo fine ad hereditatem 

(dg: dicti Arnoldi de Scijnle) quondam Henrici Roggen nunc ad dictum 

Arnoldum de Scijnle (dg: de) spectantem simul cum via ad dictum camp[um] 

spectante et que via sita est ibidem inter hereditatem dicti Goeswini 

Rutten soen et inter (dg: hereditatem dictam) hereditatem dictam 

Scuermans Brac et que via continet (dg: ibidem ....... unum ..g) ubique 

XX pedatas et unam soleam dictam zoel #in latitudine# et que via tendit a 

dicto campo usque ad communitatem ibidem ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem (dg: Bonifaes di) Bonifacio dicto Faes filio (dg: quondam) 

Lamberti dicti Aelbrechts soen van der Hommelheze ab eodem hereditarie 

possi[dendum] pro censu domini fundi (dg: ex) et pro hereditario censu X 

solidorum #vel circiter# monete exinde solvendis dandis et solvendis 

atque pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et pro primo termino ultra 

annum et (dg: in Busco) supra dictum campum tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem dictus! Bonifacius medietatem 

ad se spectantem in pecia terre septem lopinorum! siliginis vel circiter 

continentis! site in parochia de Scijnle (dg: iuxta) inter ecclesiam de 

Scijnle et locum dictum Wijbossche supra agros ibidem (dg: inter) #iuxta# 

hereditatem Antonii van den Doren (dg: ex uno et inter hereditatem) et de 

qua pecia terre reliqua medietas spectat Johannem! de Dijnter filium 

quondam Herberti van den Loeshoevel ut dicebat ad pignus imposuit. Testes 

....... et Berwout datum in festo Martini. 

 

BP 1180 p 225r 03 wo 11-11-1394. 

Johannes zvw Johannes gnd Rijcouts soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

(dg: Heijm) Johannes filius quondam Johannis dicti Rijcouts soen prebuit 

et (dg: p) reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 225r 04 wo 11-11-1394. 

De broers Arnoldus, Johannes en Henricus, kvw Arnoldus Heijme, en Hubertus 

van Ghemert ev Margareta dvw voornoemde Arnoldus Heijme droegen over aan 

Theodericus nzvw voornoemde Arnoldus Heijme, voor de duur van zijn leven, 

een n-erfcijns van 8 pond 13 schelling 4 penning geld uit een b-erfcijns 

van 24 pond 15 schelling geld, die Johannes van de Dijk en Johannes 

Spijerinc van Dijnter beloofd hadden aan voornoemde wijlen Arnoldus Heijme, 

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

uit de helft in goederen gnd ten Hoemberge, gelegen in Dinther, Schijndel 

en Veghel, welke helft aan voornoemde Johannes van de Dijk en Johannes 

Spijerinc gekomen was na deling tegen Heijmericus van Dordrecht. 

 

Arnoldus (dg: H) Johannes et Henricus fratres liberi quondam Arnoldi 

Heijme et Hubertus de Ghemert maritus et tutor legitimus Margarete sue 

uxoris filie dicti quondam Arnoldi Heijme hereditarium censum octo 

librarum #XIII solidorum et quatuor denariorum# monete de hereditario 

censu XXIIII librarum et quindecim solidorum monete quem Johannes de 

Aggere et Johannes Spijerinc de Dijnter promiserunt (dg: indi) indivisi 

se daturos et soluturos #dicto quondam# Arnoldo Heijme hereditarie 

mediatim Johannis m[ediatim] Domini ex medietate ad dictos Johannem de 

Aggere et Johannem Spijerinc spectante in bonis dictis ten Hoemberge 

sitis partim in parochia de Dijnter partim in parochia de Scijnle et 

partim in parochia de Vechel atque in (dg: p) attinentiis dictorum 

bonorum singulis et (dg: u..) universis videlicet ex illa medietate 
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dictorum bonorum cum suis attinentiis que dictis Johanni et Johanni erga 

Heijmericum de Dordrecht mediante hereditaria divisione prius habita 

inter eosdem Johannem et Johannem et dictum Heijmericum cessit in partem 

prout in litteris legitime supportaverunt Theoderico filio naturali dicti 

quondam Arnoldi Heijme cum litteris jure! occacione (dg: pro) ab eodem 

Theoderico ad eius vitam et non ultra possidendam promittens ratam 

servare tali condicione quod dictus census octo librarum et XIII 

solidorum et quatuor denariorum statim post decessum dicti Theoderici ad 

dictos Arnoldum Johannem Henricum fratres et Hubertum (dg: dev) 

devolvetur. Testes (dg: da) datum supra. 

 

BP 1180 p 225r 05 do 12-11-1394. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Johannes gnd Weelken” en de 

andere “Gerardus gnd van Parijs” en Johannes Pauwels soen bakker beloofde 

de brieven, zo nodig, ter hand te stellen aan Henricus zvw een zekere 

Snelle van Spulle szv Johannes Priker van Pettelaer. 

 

A. 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Johannes dictus 

Weelken et altera Gerardus dictus de Parijs et Johannes Pau[w]els soen 

pistor promisit super omnia tradere Henrico filio quondam dicti Snelle de 

Spulle genero Johannis Priker de Pettelaer ut in forma. Testes Erpe et 

Sceijvel datum in crastino Martini. 

 

BP 1180 p 225r 06 do 12-11-1394. 

Johannes zvw Willelmus gnd Yudaes, zijn vrouw Katherina wv Nijcholaus gnd 

Wauderic, Nijcholaus en Cristina, kv voornoemde Katherina en wijlen 

Nijcholaus, en Gerongius Vrancken soen ev Aleijdis, dv voornoemde Katherina 

en wijlen Nijcholaus, gaven uit aan Johannes van Vlimen snijder een stukje 

erfgoed in Orthen, ter plaatse gnd Maalstrem, tussen wijlen Henricus gnd 

Oeter enerzijds en een ander erfgoed van voornoemde wijlen Nijcholaus 

Wauderics anderzijds, welk stukje 7 voet breed is, strekkend vanaf een 

gemene weg achterwaarts tot aan voornoemde Johannes van Vlimen snijder; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 8 schelling geld, met Sint-

Martinus te betalen. Voornoemde Johannes van Vlimen moet een hek 

onderhouden tussen dit stukje en het andere erfgoed van voornoemde wijlen 

Nijcholaus. 

 

Johannes filius quondam Willelmi dicti Yudaes maritus legitimus Katherine 

sue uxoris relicte quondam Nijcholai dicti Wauderic et dicta Katherina 

cum eodem tamquam cum tutore Nijcholaus et Cristina (dg: liberi) liberi 

dictorum Katherine et quondam Nijcholai et Gerongius Vrancken soen 

maritus et tutor legitimus Aleijdis s[ue] uxoris filie dictorum (dg: q) 

Katherine et quondam Nijcholai particulam hereditatis sitam in parochia 

de Orten in loco dicto Maelstrem inter hereditatem #quondam# Henrici 

dicti Oeter ex uno et inter reliquam hereditatem dicti quondam Nijcholai 

Wauderics ex alio et (dg: qu) que particula hereditatis continet ubique 

septem pedatas in latitudine et que particula hereditatis tendit a 

communi platea (dg: ...) retrorsum usque ad hereditatem Johannis de 

Vlimen #sartoris# ut dicebant (dg: vendiderunt dicto Johanni de V[limen] 

sartori promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere ex) dederunt ad hereditarium censum dicto Johanni de Vlimen 

sartori ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu (dg: sep) 

octo solidorum monete dando dicte Katherine ad eius vitam et post eius 

vitam dictis liberis dicti quondam Nijcholai hereditarie Martini ex 

premissis promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit tali condicione annexa quod dictus Johannes 

de Vlimen perpetue tenebitur observare inter (dg: here) dictam particulam 

hereditatis et inter dictam reliquam hereditatem dicti quondam Nijcholai 

unam sepem in bona disposicione ut recognovit ?et sub obligatione dicte 
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particule hereditatis promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 225r 07 do 12-11-1394. 

(dg: Voornoemde Johannes zvw Willelmus Yudaes). 

 

(dg: dicti Johannes filius quondam Willelmi Yudaes). 

 

BP 1180 p 225r 08 do 12-11-1394. 

Margareta dvw Lambertus Priker droeg over aan Henricus Mutsart voller een 

n-erfcijns van 20 schelling geld uit een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling 

geld, die Theodericus van der Rijt beloofd had aan voornoemde Margareta en 

haar zoon Nijcholaus, tbv hen en Margareta dv voornoemde Margareta, een 

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

een erfgoed van voornoemde Theodericus van der Rijt, in Den Bosch, op de 

Oude Dieze, naast erfgoed van voornoemde Margareta en haar zoon Nijcholaus. 

 

Margareta filia quondam Lamberti Priker cum tutore hereditarium censum XX 

solidorum monete de hereditario censu trium librarum et decem solidorum 

monete quem Theodericus van der Rijt promisit se daturum et soluturum 

dicte Margarete et Nijcholao eius filio ad opus ipsorum et ad opus 

Margarete filie dicte Margarete hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex hereditate dicti Theoderici van der Rijt sita in Busco supra 

Antiquam Diesam contigue iuxta hereditatem dictorum Margarete et (dg: 

Marg) Nijcholai eius filii prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico (dg: Mut) Mutsart fulloni promittens cum tutore (dg: ratam 

servare) warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 E 13 p. 226. 

 in crastino Martini: donderdag 12-11-1394. 

 Sexta post Martini: vrijdag 13-11-1394. 

 Sabbato post Martini: zaterdag 14-11-1394. 

 

BP 1180 p 226v 01 do 12-11-1394. 

Johannes zvw Willelmus gnd Yudaes en zijn vrouw Katherina ndvw Aleijdis dvw 

Johannes gnd Ver Erkenraden soen van Maelstrem {niet afgewerkt contract11}. 

 

Johannes filius quondam Willelmi dicti Yudaes maritus legitimus Katherine 

sue uxoris filie naturalis quondam (dg: Al) Aleijdis filie quondam 

Johannis dicti Ver Erkenraden soen de Maelstrem et dicta Katherina cum 

eodem tamquam cum tutore. 

 

BP 1180 p 226v 02 do 12-11-1394. 

Destijds had Aleijdis dvw Johannes gnd Ver Erkenraden soen alle goederen, 

die aan haar gekomen waren na overlijden van haar ooms Arnoldus van Orthen 

en Laurencius gnd van der Broijle, resp. die aan haar zouden komen na 

overlijden van Katherina wv voornoemde Laurencius, overgedragen aan haar 

natuurlijke dochter Katherina. Thans droegen Johannes zvw Willelmus gnd 

Yudas, zijn vrouw voornoemde Katherina, Nijcholaus en Cristina, kv 

voornoemde Katherina, en Gerongius Vrancken soen ev Aleijdis dv voornoemde 

Katherina die goederen, die aan eerstgenoemde Aleijdis gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Laurencius van der Broule en zijn vrouw 

Katherina, over aan de broers Johannes Geroncs soen en Hubertus Geroncs 

soen. 

 

Notum sit universis quod Aleijdis filia quondam Johannis dicti Ver 

Erkenraden soen omnia et singula bona sibi de morte quondam Arnoldi de 

Orthen et Laurencii dicti van der Broijle eorum avunculorum successione 

advoluta et post mortem Katherine relicte dicti quondam Laurencii 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita 

                         
11 Voor afgewerkt contract, zie BP 1180 p 226v 02. 
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hereditarie supportasset Katherine filie #sue# naturali prout in litteris 

constituti igitur coram scabinis (dg: Jo) infrascriptis Johannes filius 

quondam Willelmi dicti Yudas maritus (dg: et tu) legitimus dicte 

Katherine sue uxoris et dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore 

Nijcholaus et Cristina liberi dicte Katherine cum tutore et Gerongius 

Vrancken soen maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris 

filie dicte Katherine dicta bona omnia que primodicte Aleijdi de morte 

dicti quondam Laurencii van der Broule et Katherine sue uxoris 

successione advoluta supportaverunt Johanni Geroncs soen et Huberto 

Geroncs soen fratribus cum litteris et jure occacione promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Erpe 

et Sceijvel datum in crastino Martini. 

 

BP 1180 p 226v 03 do 12-11-1394. 

Henricus van den Broec zvw Theodericus van den Broec van Hezewijc verkocht 

aan Rijcoldus zv Theodericus van Runnen van Hees een huis, tuin en 

aangelegen stuk land, in Hees, naast de kerk, tussen wijlen Henricus van 

Kuijc, nu behorend aan de kerk van Hees, enerzijds en Aleijdis gnd Roefs 

anderzijds, belast met een b-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, aan 

het Geefhuis in Den Bosch. Henricus Buc zvw Arnoldus Buc deed afstand. 

 

Henricus van den Broec filius quondam Theoderici van den Broec de 

Hezewijc domum et ortum et (dg: se par) peciam terre sibi adiacentem 

sitos in parochia de Hees juxta ecclesiam ibidem inter hereditatem (dg: 

spectantem) quondam Henrici de Kuijc nunc ad ecclesiam de Hees spectantem 

ex uno et inter hereditatem Aleijdis dicte Roefs ex alio prout ibidem 

siti sunt hereditarie vendidit Rijcoldo filio Theoderici (dg: van der) 

#de# Runnen de Hees promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepta hereditaria paccione unius (dg: sexti) sextarii 

siliginis mensure de Busco mense (dg: de Busco) sancti spiritus in Busco 

exinde solvenda. Quo facto Henricus Buc (dg: super di) filius quondam 

Arnoldi Buc super dictis domo orto et pecia terre et jure ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 226v 04 do 12-11-1394. 

Theodericus van Gruenendael, Petrus van Bascot en Paulus Verwer zvw 

Johannes gnd Lemmens soen van Helvoert beloofden aan Pijramus gnd Moers 

Gielijs soen van Lijeshout 60 oude Gelderse gulden of de waarde met 

Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1395) te betalen. 

 

Theodericus (dg: .) de Gruenendael Petrus de Bascot et Paulus #tinctor# 

filius quondam Johannis dicti Lemmens soen (dg: tinc) de Helvoert 

promiserunt indivisi super omnia Pijramoers! dicto Moers (dg: filii) 

Gielijs soen de Lijeshout sexaginta antiquos Gelre gulden seu valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Sceijvel et Groij 

testes! datum supra. 

 

BP 1180 p 226v 05 do 12-11-1394. 

De twee eersten zullen Paulus schadeloos houden. 

 

+. 

Duo primi servabunt Paulum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 226v 06 vr 13-11-1394. 

Willelmus van den Arennest droeg over aan Katherina ev Johannes van Breda, 

tbv voornoemde Johannes van Breda, 10 lopen rogge, maat van Son, in een 

b-erfpacht van 28 lopen, maat van Son, met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren, gaande uit (1) erfgoederen die Ywanus Houtmans soen verworven had 

van Willelmus gnd Lijsen soen in goederen gnd ten Koppelen, in Son, (2) een 

beemd, in Son, naast voornoemde goederen, welke erfgoederen en beemd 
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Johannes gnd Coppelmans soen en zijn broer Willelmus in pacht verworven 

hadden van hr Petrus zvw voornoemde Ywanus Houtmans soen priester, zijn 

zwager voornoemde Johannes van Breda en voornoemde Willelmus van den 

Arennest voor de cijnzen die eruit gaan en voor voornoemde pacht van 28 

lopen rogge, (3) 1 zester land in voornoemde goederen ter Koppelen, welke 

zester voornoemde Johannes Coppelmans soen en zijn broer Willelmus mede tot 

onderpand hadden gesteld. 

 

Willelmus van den Arennest decem lopinos siliginis mensure de Zonne ad se 

spectantes in hereditaria paccione viginti octo lopinorum siliginis dicte 

mensure solvenda hereditarie purificationis et super hereditates 

infrascriptas tradenda ex hereditatibus quas Ywanus Houtmans soen erga 

Willelmum dictum Lijsen soen acquisiverat in bonis dictis communiter ten 

Coppelen sitis in parochia de Zonne atque in attinentiis dictorum bonorum 

singulis et universis atque ex quodam prato sito in dicta parochia iuxta 

predicta bona quas hereditates et pratum predictas Johannes dictus 

Coppelmans soen et Willelmus eius frater pro censibus annuatim prius 

exinde de jure solvendis atque pro predicta paccione XXVIII lopinorum 

siliginis erga dominum Petrum filium dicti quondam Ywani Houtmans soen 

presbitrum Johannem de Breda eius sororium et dictum Willelmum van den 

Arennest ad pactum acquisiverat atque ex sextariata terre sita in dictis 

bonis ter Coppelen vocatis quam sextariatam terre dicti Johannes 

Coppelmans soen et Willelmus eius frater pro solucione dicte paccionis 

XXVIII lopinorum siliginis ad pignus imposuerunt prout in litteris 

hereditarie supportavit Katherine uxori dicti Johannis de Breda ad opus 

dicti Johannis de Breda sui mariti cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Erpe et Coptiten 

datum sexta post Martini. 

 

BP 1180 p 226v 07 vr 13-11-1394. 

Rutgherus van Audenhoven beloofde aan Rijcoldus Borchgreve 20 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394), in Den Bosch aan het 

huis van voornoemde Rijcoldus te leveren. 

 

Rutgherus de Audenhoven promisit super omnia Rijcoldo Borchgreve XX 

modios siliginis mensure de Busco ad festum nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos et in Busco ad domum dicti Rijcoldi tradendos. 

Testes Coptiten et Groeij datum ut supra. 

 

BP 1180 p 226v 08 vr 13-11-1394. 

Jacobus van Baest zv Jacobus, Jacobus van Baest zvw Franco en Everardus 

Mesmeker van Berse beloofden aan Rutgherus van Audenhoven 22 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) in Den Bosch aan het 

huis van voornoemde Rutgherus te leveren. 

 

/. 

Jacobus de Baest #filius Jacobi# Jacobus de Baest filius quondam 

Franconis et Everardus Mesmeker de Berse promiserunt indivisi #super 

omnia# Rutghero de Audenhoven XXII modios siliginis mensure de Buscoducis 

ad festum nativitatis Domini proxime futurum persolvendos ad! ad Buscum 

ad domum dicti Rutgheri tradendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 226v 09 za 14-11-1394. 

Johannes van Middeghael zvw Godefridus van Erpe verkocht aan hr Godefridus 

van de Kamer kanunnik van Sint-Martinus van Luik een n-erfcijns van 12 

Rijnse gulden, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) 17 bunder beemd 

in Veghel, tussen een gemene weg enerzijds en Theodericus gnd Jorijs 

anderzijds, (2) 17 bunder beemd in Veghel, bij Johannes van den Hoernoc, 

tussen erfg vw Henricus van Kilsdonc enerzijds en kvw Andreas van Kilsdonc 

anderzijds, (3) 4 bunder beemd in Veghel, tussen Bela sv voornoemde 

verkoper enerzijds en een gemene weg anderzijds. De brief overhandigen aan 
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Willelmus Loeijer. 

 

Johannes de Middeghael #filius quondam Godefridi de Erpe# hereditarie 

vendidit domino Godefrido de Thalamo canonico sancti Martini Leodiensis 

hereditarium censum duodecim florenorum aureorum communiter Rijnsche 

gulden vocatorum boni auri et justi ponderis vel valorem eorundem in alio 

pagamento solvendum hereditarie Remigii ex decem et septem bonariis prati 

sitis in parochia de Vechel inter communem platheam ex uno et inter 

hereditatem Theoderici dicti Jorijs (dg: ex) ex alio atque ex XVII 

bonariis prati sitis in dicta parochia prope hereditatem Johannis van den 

Hoernoc inter hereditatem heredum quondam Henrici de Kilsdonc ex uno et 

hereditatem liberorum quondam Andree de Kilsdonc ex alio item ex quatuor 

bonariis prati siti! in dicta parochia inter hereditatem (dg: Be) Bele 

sororis dicti venditoris ex uno et inter communem platheam ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Berwout et Coptiten datum sabbato post 

Martini. Tradetur littera Willelmo Loeijer. 

 

BP 1180 p 226v 10 za 14-11-1394. 

Jacobus Tijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Tijt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 226v 11 za 14-11-1394. 

Voornoemde hr Godefridus van de Kamer kanunnik van Sint-Martinus van Luik 

verklaarde dat 224 Rijnse gulden betaald zijn, die aan hem beloofd waren 

door voornoemde Johannes van Middeghael zvw Godefridus van Erpe. 

 

+. 

Dictus dominus Godefridus recognovit sibi ad plenum fore satisfactum a 

ducentis #XXIIII# florenis Renensibus promissis sibi a Johanne predicto 

prout in litteris dicebat contineri. Testes datum ut supra. 

 

1180 mf3 E 14 p. 227. 

 Feria secunda post post Martini: maandag 16-11-1394. 

 in crastino Katherine: vrijdag 20-11-1394. 

 in die Elizabeth: donderdag 19-11-1394. 

 

BP 1180 p 227r 01 ma 16-11-1394. 

Johannes van Herzel en Marcelius van Eijndoven beloofden aan Ludovicus 

Asinarius 27 Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 11-04-1395; 

14+31+31+28+31+11=146 dgn) te betalen. 

 

Johannes de Herzel et Marcelius de Eijndoven promiserunt Ludovico 

Asinario XXVII scuta Francie ad pasca pro[xime futurum persolvendos]. 

Testes Berwout et Coptiten datum feria secunda post Martini. 

 

BP 1180 p 227r 02 ma 16-11-1394. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 227r 03 ma 16-11-1394. 

Gerardus zvw Petrus zvw Johannes van Eellaer zvw Johannes van Eellaer 

verkocht aan Henricus Foepken Zeelmaker de helft van een huis en erf in Den 

Bosch, op de Vughterdijk, buiten de poort aldaar, tussen erfgoed van 

Marcelius van den Nuwenhuse enerzijds en erfgoed van Henricus die Wolf 

anderzijds, welk huis en erf eerstgenoemde wijlen Johannes van Eellaer 

gekocht had van Walterus gnd Cnoke van Hedel, te weten de helft richting 

het erfgoed van voornoemde Marcelius, nu behorend aan Johannes gnd 
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Plattijnmaker, welke helft Gerardus nu bezit. Gerardus van der Weijden ev 

Heijlwigis dvw eerstgenoemde Johannes van Eellaer deed afstand. 

 

Gerardus (dg: de) filius quondam Petri filii quondam Johannis de Eellaer 

filii quondam Johannis de Eellaer medietatem domus et aree site in Busco 

supra ag[gerem] vici Vuchtensis extra portam ibidem inter hereditatem 

Marcelii van den Nuwen-(dg: huse)-huse ex uno et inter hereditatem 

Henrici die Wolf ex alio quam domum et aream primodictus quondam Johannes 

de Eellaer erga Walterum dictum Cnoke de Hedel emendo acquisiverat prout 

in litteris scabinorum scilicet illam medietatem dicte [domus] et aree 

que medietas sita est versus dicti (dg: Mar) quondam Marcelii nunc 

spectantem ad Johannem dictum (dg: Plijn) Plattijnmaker et quam 

medietatem Gerardus [predictus nunc] ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Henrico Foepken (dg: sup ?finifici) Zeelmaker supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

[obligationem] et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Petri (dg: 

deponere) sui patris deponere. Quo facto Gerardus van der Weijden maritus 

et tutor Heijlwigis sue uxoris filie primodicti [quondam Johannis] de 

Eellaer super dicta medietate et jure ad opus emptoris renunciavit 

promittens ratam servare. Testes (dg: datum) Berwout et Coptiten datum 

supra. 

 

BP 1180 p 227r 04 ma 16-11-1394. 

Johannes zv Gerardus van den Weijden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Gerardus) Johannes filius Gerardi (dg: van) van den Weijden prebuit 

et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 227r 05 ma 16-11-1394. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Henricus koper dat hij Henricus 

gnd Houtman en diens vrouw Elizabeth dvw Johannes van Eellaer van deze 

helft afstand zal laten doen. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia dicto Henrico emptori quod ipse 

Henricum dictum Houtman et Elizabeth eius uxorem filiam quondam Johannis 

de Eellaer super [dicta] medietate dicte domus et aree ad opus dicti 

Henrici Foepkens emptoris faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 227r 06 vr 20-11-1394. 

Henricus Houtman en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes van Eellaer deden tbv 

Henricus Foepken afstand van geheel het voornoemde huis en erf. 

 

-. 

Henricus Houtman maritus legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Johannis de Eellaer #et dicta Elizabeth cum tutore# supra dicta (dg: 
?inq) integra domo et area et jure ad opus Henrici Foepken predicti 

renunciaverunt promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Berwout et Coptiten datum in crastino 

Katherine. 

 

BP 1180 p 227r 07 ma 16-11-1394. 

Voornoemde Henricus Foepken beloofde aan voornoemde Gerardus verkoper 26 

2/3 Engelse nobel of de waarde met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1395) 

te betalen. 

 

Dictus (dg: Ger) Henricus Foepken promisit super dicto Gerardo venditori 

viginti septem Engel nobel seu valorem minus tercia parte unius Enghels 

nobel (dg: ad) a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes (dg: datum supra) Berwout et Coptiten datum secunda 

post Martini. 
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BP 1180 p 227r 08 ma 16-11-1394. 

De broers Johannes Reghenberch, Bodo en Goeswinus, kvw Henricus 

Reghenberch, droegen over aan hun broer Henricus Reghenberch het deel, dat 

aan hen gekomen was na overlijden van hun ouders, in (1) een stuk land in 

Erp, tussen wijlen Lambertus Boden soen enerzijds en wijlen Johannes Boden 

soen anderzijds, (2) een stuk land in Erp, tussen voornoemde wijlen 

Johannes Boden soen enerzijds en Johannes van Loe anderzijds. 

 

{In margine sinistra staat voor het gehele contract een < -teken}. 

Johannes Reghenberch Bodo #et# Goeswinus (dg: et Henricus) fratres liberi 

quondam Henrici Reghenberch totam partem et omne jus eis de morte quondam 

suorum parentum successione advolutas in pecia terre sita in parochia de 

Erpe inter hereditatem #quondam# Lamberti Boden soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Jo[hannis] Boden soen ex alio atque in pecia terre 

sita in dicta parochia inter hereditatem dicti quondam Johannis Boden 

soen ex alio #et# inter hereditatem Johannis (dg: d) de Loe ex alio ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Henrico Reghenberch eorum fratri 

promittentes indivisi super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 227r 09 ma 16-11-1394. 

Amisius gnd Mijs van Ymerle, Jacobus zvw Franco van Baest, Everardus 

Mesmaker van Berze en Gerardus zvw Gerardus Jutten soen van Berze beloofden 

aan Rijcoldus Borchgreve 25 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1394) in Den Bosch, aan het woonhuis van voornoemde 

Rijcoldus te leveren. 

 

Amisius dictus Mijs de Ymerle Jacobus filius quondam (dg: Jacob) 

Franconis de Baest Everardus Mesmaker de (dg: Ke) Berze et Ge[rardus] 

filius quondam Gerardi Jutten soen de Berze promiserunt indivisi super 

omnia Rijcoldo Borchgreve XXV modios siliginis mensure de Busco ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos et in Busco ad domum 

habitationis dicti Rijcoldi (dg: pers) tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 227r 10 ma 16-11-1394. 

Jacobus, Everardus en Gerardus beloofden voornoemde Amisius schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Jacobus Everardus et Gerardus promiserunt indivisi super omnia dictum 

Amisium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 227r 11 do 19-11-1394. 

Henricus zvw Rutgherus van Erpe droeg over aan Reijnerus Haengreve van 

Achel alle goederen, die aan hem, zijn moeder Margareta wv voornoemde 

Rutgherus en zijn broer Willelmus gekomen waren na overlijden van Roverus 

van Kigloe. 

 

Henricus filius quondam Rutgheri de Erpe omnia bona sibi et Margarete sue 

matri relicte dicti quondam Rutgheri et Willelmo fratri dicti Henrici de 

morte quondam (dg: Ard) Roveri de (dg: Kagloe) #Kigloe# successione 

hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Reijnero Haengreve de Achel promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et quod ipse dictos Margaretam [eius] 

matrem et Willelmum eius fratrem dicte (dg: ven) supportacioni consentire 

et eandem ratam faciet observare. Testes Berwout et Coptiten datum in die 

Elizabeth. 

 

BP 1180 p 227r 12 do 19-11-1394. 

Voornoemde Reijnerus beloofde aan Johannes van Middegael 35 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 
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Dictus Reijnerus promisit Johanni de Middegael XXXV Hollant gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 227r 13 do 19-11-1394. 

Ghisbertus zv Bernardus die Hoesche verkocht aan Johannes zvw Willelmus gnd 

Uden soen 1/3 deel in 19 hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd die 

Overste Zebosse, tussen Heilwigis gnd Camps enerzijds en erfg vw Willelmus 

Clijnge anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus Wouters soen en met 

het andere eind aan Godefridus van Loet, te weten het 1/3 deel dat in het 

midden ligt, belast met (1) 1/3 deel van 20 penning cijns, (2) 1/3 deel van 

een vat mout aan het hof van Mersen, (3) 1/3 deel van 2 groten geld aan de 

kerk van Lithoijen, (4) 20 voet maasdijk, tussen de dijk van Henricus gnd 

Yden soen en de dijk van voornoemde Godefridus van Loet, zegedijken, sloten 

en waterlaten. 

 

Ghisbertus filius (dg: Bernardus) Bernardi die Hoesche terciam partem ad 

se spectantem in decem et novem hont terre sitis in parochia de 

Lijttoijen ad locum dictum die Overste Zebossche inter hereditatem 

Heilwigis dicte Camps ex uno et hereditatem heredum quondam Willelmi 

Clijnge ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem Henrici Wouters 

soen et cum reliquo fine ad hereditatem Gode[fridi] de Loet scilicet 

illam terciam partem que sita est in medio dictorum XIX hont terre ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Willelmi dicti Uden 

soen promittens warandiam et obligationem deponere excepta tercia parte 

(dg: XX) XX denariorum census et tercia parte unius vasis brasii dicti 

scouve vat curie de Mersen et tercia parte duorum grossorum monete 

ecclesie de Lijtt[oijen] (dg: inde solven) ex dicta tercia parte 

solvendis atque (dg: tercia parte) viginti pedatis aggeris Mose sitis 

inter aggerem Henrici dicti Yd[en] soen et inter (dg: hereditatem) 

aggerem dicti Godefridi de Loet (dg: ad dicta) et zegedike fossatis et 

aqueductibus ad dictam terciam partem de jure spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 227r 14 do 19-11-1394. 

Henricus Boertman zvw Henricus Boertman verkocht aan Willelmus van Colen 

een stuk land in Veghel, ter plaatse gnd in Ver Nellen Lookt, tussen 

voornoemde Willelmus van Colen enerzijds en Johannes zvw Petrus van der 

Moest anderzijds, belast met 1 oude groot Tournoois. 

 

Solvit. 

Henricus Boertman filius quondam Henrici Boertman peciam terre sitam in 

parochia de Vechel ad locum dictum in Ver Nellen Loect inter hereditatem 

Willelmi de Colen ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam 

Petri van der Moest ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Willelmo de Colen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto uno grosso Turonensi denario antiquo exinde de jure 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 227r 15 do 19-11-1394. 

Goeswinus van Landen verkocht aan Jacobus van Berze van der Horst alle 

goederen van Godefridus van Zoemeren en zijn broer Henricus, aan hem 

gerechtelijk verkocht door voornoemde Jacobus van Berze. 

 

Goeswinus de Landen omnia bona Godefridi de Zoemeren et Henrici sui 

fratris vendita sibi a Jacobo de Berze van der Horst per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco ut in litteris dicebat contineri 

supportavit (dg: de) dicto Jacobo de Berze promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 227r 16 do 19-11-1394. 

Heijlwigis van Laerhoven dvw Arnoldus van Laerhoven wv Arnoldus van 



Bosch’ Protocol jaar 1394 08. 

 

47 

Krekelhoven verkocht aan Henricus zv Nijcholaus van Laerhoven de helft in 

een huis, erf en tuin, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Aleijdis 

wv Petrus van Krekelhoven enerzijds en Johannes Priem anderzijds, belast 

met 1½ oude groot, 7 penning oude cijns en ½ Vlaamse groot en 4 lopen 

rogge, Bossche maat. 

 

Heijlwigis de Laerhoven filia quondam Arnoldi de Laerhoven #relicta 

quondam Arnoldi de Krekelhoven# cum tutore (dg: h domum) medietatem ad se 

spectantem in domo et area ac orto sitis in parochia de Haren in loco 

dicto (dg: H) Beilver inter hereditatem (dg: quond) Aleijdis relicte 

quondam Petri de Krekelhoven ex uno et inter hereditatem Johannis Priem 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio Nijcholai de 

Laerhoven promittens cum tutore #super omnia# warandiam et obligationem 

deponere (dg: ?qu) exceptis uno et dimidio antiquis grossis et septem 

denariis antiqui census et dimidio grosso Flandrensi et quatuor lopinis 

siliginis mensure de Busco annuatim ex dicta medietate de jure solvendis. 

Testes datum supra. 

 

1180 mf3 F 01 p. 228. 

 in die Elizabeth: donderdag 19-11-1394. 

 

BP 1180 p 228v 01 do 19-11-1394. 

Ghibo die Hoesche zvw Bernardus die Hoessche verkocht aan Willelmus van 

Lent zvw Henricus Mudeken, tbv zijn broer Johannes van Lent zvw voornoemde 

Henricus Mudeken, een n-erfcijns van 2 gulden pieter of de waarde, met 

Pasen te betalen, gaande uit (1) 1 morgen land in Littoijen, ter plaatse 

gnd in Palken Hoeve, tussen Reijnerus zvw voornoemde Henricus Mudekens 

enerzijds en Zanderus van Rossem anderzijds, (2) 4½ hont land in Littoijen, 

ter plaatse gnd die Graft Hoeve, beiderzijds tussen voornoemde Reijnerus. 

 

Ghibo die Hoesche filius quondam Bernardi die Hoessche hereditarie 

vendidit Willelmo de Lent filio quondam Henrici (dg: M) Mudeken ad opus 

Johannis de Lent sui fratris filii dicti quondam Henrici Mudeken 

hereditarium censum duorum gulden peter seu valorem solvendum hereditarie 

pasche ex uno iugero terre sito in parochia de Lijttoijen in loco dicto 

in Palken Hoeve inter hereditatem Reijneri filii dicti quondam Henrici 

Mudekens ex uno et inter hereditatem Zanderi de Rossem ex alio (dg: item) 

#et# ex quatuor et dimidio hont terre sitis in dicta parochia in loco 

dicto die Graft Hoeve inter dicti Reijneri ex utroque latere coadiacentem 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Berwout et Coptiten 

datum (dg: supra) in die Elizabeth. 

 

BP 1180 p 228v 02 do 19-11-1394. 

Antonius van de Doren beloofde aan Willelmus zvw Lucas van Erpe 23 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1395) te 

betalen. 

 

Antonius de Spina promisit super omnia Willelmo filio quondam Luce de 

Erpe XXIII novos Gelre gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 228v 03 do 19-11-1394. 

Voornoemde Willelmus zvw Lucas van Erpe droeg over aan Antonius van de 

Doren al het elzenhout in een kamp van ongeveer 4 bunder van voornoemde 

Willelmus, in Schijndel, ter plaatse gnd die Heeswijkse Steeg, naast 

Gheerlacus van Erpe bv voornoemde Willelmus; lasten en de houtschat worden 

afgehandeld. Voornoemde Antonius moet het hout uiterlijk op de laatste dag 

van maart gezaagd en verwijderd hebben. 
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Dictus Willelmus filius quondam Luce de Erpe omnia ligna alnea 

consistentia et stantia (dg: in q s) in quodam campo quatuor bonaria vel 

circiter continente #dicti Willelmi# sito in parochia de Scijnle in loco 

dicto die Heeswijcsche Stege iuxta hereditatem Gheerlaci de Erpe fratris 

dicti Willelmi (dg: ve) ut dicebat supportavit Antonio de Spina 

promittens warandiam et obligationem (dg: depo) et houtscat deponere tali 

condicione quod dictus Antonius dicta ligna alnea infra hinc et ultimum 

diem mensis (dg: marcii) marcii proxime futuri secabit et (dg: ..) 

#extra# dictum campum amovebit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 228v 04 do 19-11-1394. 

Henricus zvw Matheus zvw Walterus van der Ouver verkocht aan Jutta van den 

Aker een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 3½ lopen roggeland, in Esch, ter plaatse gnd 

in Ouver Ent, beiderzijds tussen kvw Walterus van der Loe, reeds belast met 

10 penning (dg: geld) gemeen paijment. 

 

Henricus (dg: Matheus) filius quondam Mathei (dg: -s) filii quondam 

Walteri van der Ouver hereditarie vendidit Jutte van den Aker 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex tribus et dimidio 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Essche in loco dicto in 

Ouver Ent inter hereditatem (dg: q) liberorum quondam Walteri van der Loe 

ex utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis decem denariis (dg: monete) 

#communis pagamenti# exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 228v 05 do 19-11-1394. 

(dg: Theo). 

 

BP 1180 p 228v 06 do 19-11-1394. 

Johannes die Visscher zvw Henricus van Mierle van Rode ev Katherina dv 

Theodericus Jorijs van Dijnter droeg over aan Lambertus van Broechoven ¼ 

deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van (dg: Katherina) mv 

voornoemde Katherina, resp. dat aan hen zal komen na overlijden van 

voornoemde Theodericus, in alle erfgoederen van voornoemde Theodericus, in 

Dinther, ter plaatse gnd in het Roelkens Gelookt. 

 

Johannes die Visscher filius quondam Henrici de Mierle #de Rode# maritus 

et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie (dg: quondam) Theoderici 

Jorijs de Dijnter quartam partem sibi et dicte Katherine sue uxori #de 

morte quondam (dg: Katherine) matris olim dicte Katherine# successione 

advolutam (dg: in) et post (dg: de) mortem dicti Theoderici successione 

advolvendam in omnibus hereditatibus dicti Theoderici sitis in parochia 

de Dijnter in loco dicto int Roelkens Geloect ut dicebat (dg: promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere) 

hereditarie supportavit Lamberto de Broechoven promittens (dg: ratam 

servare et warandiam et obligationem deponere exceptis X solidis monete 

ecclesie de) ratam servare et obligationem (dg: ex) #et (dg: 

obligationem) impeticionem ex# parte s-(dg: ..)-#ui et# dicte Katherine 

et heredum eiusdem Katherine deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 228v 07 do 19-11-1394. 

Hubertus zvw Johannes gnd Jordens soen van Vucht verkocht aan Nijcholaus 

Coel Cnoden soen van Vucht een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, erf, tuin en 

6 lopen aangelegen land gnd die Nederbroek, in Vught Sint-Lambertus, tussen 

een gemene weg enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 4 lopen roggeland, 

in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Steenveld, tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Gerardus zv Gerardus van Berkel van 
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Vucht anderzijds, reeds belast met 7½ penning nieuwe cijns en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan het klooster Porta Celi. 

 

Hubertus filius quondam Johannis (dg: die) dicti Jordens soen de Vucht 

hereditarie vendidit Nijcholao Coel Cnoden soen de Vucht hereditariam 

paccionem (dg: dimidii) dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo #area# 

et orto #et sex lopinatis terre dictis die Neder-(dg: broec)-broec sibi 

adiacentibus# dicti venditoris sitis in Vucht in parochia sancti Lamberti 

inter (dg: hereditatem Gerardi de Berkel de Vucht) #communem plateam# ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio (dg: ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

VIIJ novi census et hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte 

mensure exinde prius sol conventui de Porta Cel exinde) atque ex quatuor 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia sancti Petri de Vucht ad 

locum dictum Steenvelt inter hereditatem mense sancti spiritus in 

Buscoducis ex uno et inter hereditatem Gerardi filii Gerardi de Berkel de 

Vucht ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis VIIJ denariis novi census et hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis dicte mensure conventui de Porta Celi 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

 

BP 1180 p 228v 08 do 19-11-1394. 

Rutgherus, Theodericus en Eefsa, kvw Rutgherus gnd Habben soen, en Jacobus 

zv voornoemde Eefsa verkochten aan Arnoldus Wonder en zijn zuster 

Heijlwigis (1) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd op den Rusheuvel, 

tussen voornoemde Arnoldus gnd Wonder van Os enerzijds en erfgoed behorend 

aan het altaar van het H.Kruis in de kerk van Oss anderzijds, belast met 

een cijns aan Henricus Venbossche, (2) ½ morgen land in Oss, achter de 

plaats gnd Schadewijk, tussen Johannes Mersman enerzijds en Johannes van 

Hees anderzijds, (3) het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

Theodericus gnd Vrouwen, in een erfgoed gnd die Vier Hoeven, gelegen tussen 

Oss en Berghem. 

 

Rutgherus (dg: dictus Habben) Theodericus fratres et Eefsa eorum soror 

liberi quondam Rutgheri dicti (dg: Ha) Habben soen cum tutore Jacobus 

filius dicte Eefse peciam terre sitam in (dg: Busc) parochia de Os ad 

locum dictum op den Rushoevel inter hereditatem Arnoldi (dg: filii) dicti 

Wonder de Os ex uno et inter hereditatem spectantem ad altare sancte 

crucis in (dg: Os) #ecclesia de Os# ex alio atque dimidium iuger terre 

situm in (dg: p-) dicta parochia retro (dg: re) locum dictum Scadewijc 

inter hereditatem Johannis Mersman ex uno et inter hereditatem Johannis 

de Hees ex alio item totam partem eis competentem (dg: in) eis de morte 

quondam Theoderici dicti Vrouwen (dg: competentem) #successione 

advolutam# in quadam hereditate dicta die Vier Hoeven sita inter Os et 

Berchen ut dicebant hereditarie vendiderunt (dg: ..) dicto Arnoldo Wonder 

et Heijlwigi sue sorori promittentes cum tutore (dg: warandiam) super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto (dg: censibus He) censu 

Henrico Venbossche ex dicta pecia terre ad dictum (dg: Johannem) locum 

dictum den (dg: Russhoeve) Rushoevel vocatum situatam! de jure solvendo. 

Testes Berwout et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 228v 09 do 19-11-1394. 

Godefridus zvw Laurencius die Hollander ev Metta gnd Habben dochter 

vernaderde en de anderen weken (dg: en hij droeg weer over). 

 

Godefridus filius quondam Laurencii die Hollander tamquam maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Mette dicte Habben dochter prebuit #(dg: 

testes datum supra)# et alii cum tutore cesserunt et (dg: reportavit). 

Testes datum supra. 
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BP 1180 p 228v 10 do 19-11-1394. 

De broers Willelmus, Walterus en Henricus, kvw Johannes van Haren, 

verkochten aan Gerardus zvw Martinus Monics tbv Aleijdis wv voornoemde 

Martinus een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk land van 6 lopen rogge, in Haaren bij 

Oisterwijk, naast het kerkhof van de kerk van Haaren, tussen de muur van 

het kerkhof en erfgoed van Johannes van Haren zvw Willelmus van Haren 

enerzijds en erfgoed van wijlen Martinus Monics anderzijds. 

 

Willelmus Walterus et Henricus fratres liberi quondam Johannis de Haren 

hereditarie vendiderunt Gerardo filio quondam (dg: .) Martini Monics ad 

opus Aleijdis relicte eiusdem quondam Martini hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sex lopina siliginis 

in semine capiente sita in parochia de Haren prope Oesterwijc (dg: inter) 

iuxta cijmiterium ecclesie de Haren inter murum eiusdem cijmiterii (dg: 

ex uno et inter) #et# hereditatem Johannis de Haren filii quondam 

Willelmi de Haren ex uno #et inter hereditatem quondam Martini Monics ex 

alio# ut dicebant promittentes indivisi super habita et habenda warandiam 

et (dg: aliam obligationem deponere promittentes) et aliam obligationem 

deponere ex sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 228v 11 do 19-11-1394. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1180 p 228v 12 do 19-11-1394. 

Johannes Spiker zvw Johannes Spiker gaf uit aan Jacobus zvw Rodolphus van 

den Hoevel (1) 1½ bunder land in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen voornoemde Jacobus zvw Rodolphus van den Hoevel enerzijds 

en Henricus Coelborner anderzijds, met een eind strekkend aan Arnoldus 

Berwout, (2) de helft van 5 dagmaat beemd in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd in die Strijpt, tussen voornoemde Jacobus zvw Rodolphus 

enerzijds en Egidius gnd Maes soen anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde Jacobus; de uitgifte geschiedde voor 4 schelling nieuwe cijns 

aan de hertog, en thans voor een n-erfpacht van 15 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Jacobus tot onderpand (3) een huis en tuin, naast voornoemde 1½  

bunder land gelegen. 

 

Johannes Spiker filius quondam Johannis Spiker unum et dimidium bonaria 

terre sita in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert 

inter hereditatem (dg: ?A) Jacobi filii quondam Rodolphi van den Hoevel 

ex uno et inter hereditatem Henrici Coelborner ex alio tendentia cum uno 

fine ad hereditatem Arnoldi Berwout atque medietatem quinque diurnatarum 

prati sitarum in dicta parochia in loco dicto in die Strijpt inter 

hereditatem dicti Jacobi filii dicti quondam Rodolphi ex uno et inter 

hereditatem Egidii dicti Maes soen ex alio scilicet illam medietatem que 

sita est contigue iuxta dictam dicti Jacobi dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Jacobo filio dicti quondam Rodolphi van den Hoevel ab 

eodem hereditarie possidendam pro IIII solidis novi census domino duci 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione XV sextariorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda ex premissis (dg: promittens) promittens (dg: 

warandiam) super habita et habenda pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Jacobus 

domum et ortum et (dg: ?peciam sitam ibidem) dicti Jacobi sitos contigue 

iuxta dicta unum et dimidium bonaria terre ut dicebat ad pignus imposuit. 

Testes datum supra. 

 

1180 mf3 F 02 p. 229. 

 in die Elizabeth: donderdag 19-11-1394. 
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 in crastino Elisabeth: vrijdag 20-11-1394. 

 

BP 1180 p 229r 01 do 19-11-1394. 

Johannes Spiker zvw Johannes Spiker gaf uit aan Egidius gnd Maes soen de 

helft van 5 dagmaten beemd in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, ter plaatse gnd die Strijpt, tussen Jacobus zvw Rodolphus van 

den Hoevel enerzijds en voornoemde Egidius gnd Maes soen anderzijds, te 

weten de helft naast voornoemde Egidius; de uitgifte geschiedde voor 12 

penning nieuwe cijns aan de hertog en thans voor een n-erfpacht van 4 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Spiker filius quondam Johannis Spiker medietatem quinque 

diurnatarum prati sitarum in parochia de Vucht sancti Lamberti [ad locum] 

dictum Crumvoert in loco dicto die Strijpt inter hereditatem Jacobi filii 

quondam Rodolphi van den Hoevel ex uno et inter hereditatem Egidii dicti 

Maes soen ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Egidii ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem dicto [Egidio] dicto Maes soen ab eodem hereditarie possidendam 

pro XII denariis novi census domino duci (dg: -s) dandis etc atque pro 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex dicta 

medietate promittens (dg: warandiam) super omnia warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Berwout et 

Coptiten datum in die Elizabeth. 

 

BP 1180 p 229r 02 do 19-11-1394. 

Voornoemde Egidius beloofde aan voornoemde Johannes Spiker 7½ Hollandse 

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

 

Dictus Egidius promisit dicto Johanni Spiker (dg: oc) septem et dimidium 

Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 229r 03 do 19-11-1394. 

Henricus gnd Noijkens soen zvw Arnoldus gnd Noude verkocht aan Ghibo zvw 

Hermannus Bac een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit 3 lopen roggeland, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Marcelius gnd Zeel Ghiben 

enerzijds en Johannes van der Scueren anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemene weg, reeds belast met 4 lopen rogge, Bossche maat, aan de 

koper. 

 

Henricus (dg: Noijde filius q) dictus Noijkens soen filius quondam 

Arnoldi dicti Noude hereditarie vendidit Ghiboni filio quondam Hermanni 

Bac hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: purificationis) nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex (dg: pecia) #tribus lopinatis# terre sita in parochia de 

Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter hereditatem Marcelii 

dicti Zeel Ghiben ex uno et inter hereditatem Johannis van der Scueren ex 

alio tendentibus cum uno fine ad communem plateam ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quatuor 

lopinis siliginis dicte mensure dicto emptori exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 229r 04 do 19-11-1394. 

Willelmus van Bakel zv Willelmus van Bakel en Henricus die Hoel beloofden 

aan Arnoldus van Gewanden 24½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Vastenavond aanstaande (di 23-02-1395) te betalen. 

 

Willelmus de Bakel filius Willelmi de Bakel et Henricus die Hoel 

promiserunt indivisi super omnia Arnoldo de Gewanden XXIIII et dimidium 



Bosch’ Protocol jaar 1394 08. 

 

52 

novos Gelre gulden seu valorem (dg: se) ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 229r 05 do 19-11-1394. 

Nijcholaus gnd Coel Goeswijns soen van Scijnle verkocht aan Theodericus van 

Empel twee stukken land in Schijndel, (1) op die Voertse Pad, tussen 

Gerardus van Aa enerzijds en voornoemde Theodericus van Empel anderzijds, 

(2) tussen Theodericus van Steenre zvw hr Godefridus van Os ridder 

enerzijds en erfg vw Lambertus van der Heijden anderzijds. 

 

Nijcholaus dictus #Coel# Goeswijns soen de Scijnle duas pecias terre 

sitas in parochia de Scijnle quarum una ad locum dictum op die Voertsche 

Pat inter hereditatem Gerardi de Aa ex uno et inter hereditatem 

Theoderici de Empel ex alio et altera ibidem inter hereditatem Theoderici 

de Steenre filii quondam domini Godefridi de Os militis ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Lamberti van der Heijden ex alio .... 

hereditarie vendidit dicto Theoderico de Empel promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 229r 06 do 19-11-1394. 

Voornoemde Nijcholaus gnd Coel Goeswijns soen verkocht aan Willelmus Lobben 

een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd in die Boenre, tussen 

Nijcholaus gnd Goede Wert enerzijds en Johannes Vestman anderzijds, belast 

met 4 penning nieuwe cijns. 

 

Dictus Nijcholaus dictus Coel Goeswijns soen peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum in die Boenre inter hereditatem 

Nij[cho]lai dicti Goede Wert ex uno et inter hereditatem (dg: Henrici 

Vestman) Johannis Vestman ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo Lobben (?verbeterd uit: Lobbel) promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis (dg: VII) quatuor denariis novi census 

exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 229r 07 do 19-11-1394. 

De broers Willelmus en Nijcholaus, kvw Nijcholaus van den Broule, Jordanus 

zvw Arnoldus Maes soen van Orten ev Aleijdis en Willelmus van Vlierden ev 

Enghela, dvw voornoemde Nijcholaus van den Broule, verkochten aan Jacobus 

van der Hogart 1/5 deel, behorend aan hen en aan Laurencius en Aleijdis, 

kvw voornoemde Nijcholaus van den Broule, in twee kampen gnd dat Grient, in 

Orthen, tegenover het huis en de steenoven van Johannes Daneels soen, over 

het gemene water gnd die Dieze, tussen Petra dvw Goeswinus Moedel van de 

Steenweg enerzijds en Matheus zvw Johannes van Os anderzijds, belast met 6 

penning hertogencijns. Eerstgenoemde Willelmus beloofde dat voornoemde 

Aleijdis, zodra ze terug is in het vaderland, en voornoemde Laurencius, 

zodra hij meerderjarig is, afstand zullen doen. 

 

Willelmus et Nijcholaus fratres liberi quondam Nijcholai van den Broule 

Jordanus (dg: A) filius quondam Arnoldi Maes soen de Orten maritus et 

tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et Willelmus de Vlierden maritus et 

tutor legitimus Enghele sue uxoris filiarum dicti quondam Nijcholai van 

den Broule (dg: quinque) unam #quintam# partem ad se et (dg: La) ad 

Laurencium et Aleijdem! liberos dicti quondam Nijcholai van den Broule 

spectantem in (dg: quadam in) in duabus campis dictis dat Grient sitis in 

parochia de Orten in opposito domus et lapificine Johannis Daneels so[en] 

ultra communem (dg: plateam) aquam dictam die Dijese ibidem inter 

hereditatem Petre filie quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via ex uno et 

inter hereditatem Mathei filii quondam Johannis de Os ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Jacobo van der (dg: Hoeven promittentes indivisi 

super omnia) Hogart promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis sex denariis census domino duci ex dictis 

duabus campis de jure solvendis promisit insuper primodictus Willelmus 
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super omnia quod ipse dictam Aleijdem quamcito ad patriam redierit et 

dictum Laurencium quamcito ad annos pubertatis pervenerit super dicta 

quinta parte et jure ad opus dicti emptoris faciet renunciare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 229r 08 do 19-11-1394. 

Bruijstinus Jans soen, Bruijstinus Philips soen en Ghisbertus Danels soen 

beloofden aan Pijramus gnd Moers Gielijs soen 26 2/3 Gentse nobel of de 

waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 21-03-1395) te betalen. 

 

Bruijstinus Jans soen et Bruijstinus Philips soen et Ghisbertus Danels 

soen promiserunt indivisi super omnia Pijramo dicto Moers Gie[lijs] soen 

XXVII Gentsche nobel seu valorem minus tamen (dg: una) tercia parte unius 

Gentsche nobel ad letare (dg: Jh) Jherusalem proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 229r 09 do 19-11-1394. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 229r 10 vr 20-11-1394. 

Petrus zvw Goessuinus Model van de Steenweg droeg over aan Johannes zv 

Petrus Coninc een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Wetten, die 

voornoemde Johannes zv Petrus Coninc beloofd had aan voornoemde wijlen 

Goessuinus Model, met Lichtmis in Wetten te leveren, gaande uit een stuk 

land en aangelegen beemdje, in Wetten, tussen Zegewigis gnd Art Boeden 

enerzijds en erfgoed van het klooster van Hoedonk anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Goessuini Model de Lapidea Via hereditariam 

paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Wetten quam Johannes filius 

Petri Conin[c] promiserat se daturum et soluturum dicto quondam Goessuino 

Model hereditarie purificationis et in Wetten tradere ex (dg: quadam) 

pecia terre et pratulo sibi adiacente sitis in parochia de Wetten inter 

hereditatem Zegewigis dicte Art Boeden ex uno et inter hereditatem 

conventus de Hoedonc ex alio prout in litteris et quam #paccionem# nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni filio dicti 

(dg: quondam) Petri Coninc cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui et eius coheredum deponere. Testes Berwout 

et Coptiten datum (dg: 2a post Elisabeth altera die post Elisabett) in 

crastino Elisabeth. 

 

BP 1180 p 229r 11 vr 20-11-1394. 

Broerder Woltherus van E. 

 

Frater Woltherus de E. 

 

BP 1180 p 229r 12 vr 20-11-1394. 

Johannes Rover zvw hr Gherlacus verkocht aan Johannes van den Hautart (1) 

alle beesten en varend goed van voornoemde Johannes, op 4 hoeven van 

voornoemde Johannes in Mierlo, ter plaatse gnd ten Hout, (2) alle beesten 

en varend goed van voornoemde Johannes, op zijn hoeve in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd ten Hulse. De beesten en het varend goed zullen nog 

gedurende 6 jaar op voornoemde hoeven verblijven, maar moeten daarna 

weggehaald worden. 

 

Johannes Rover filius #quondam# domini Gherlaci omnes bestias ac bona 

pecoralia dicti Johannis supra quatuor (dg: bona) #mansos# dicti Johannis 

consistentes sita in parochia de Mierle ad locum dictum ten Hout atque 

omnes bestias ac bona pecoralia (dg: dicti) eiusdem Johannis consistentes 
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supra mansum suum situm in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum 

ten Hulse ut dicebat legitime vendidit Johanni van den Hautart 

#promittens ratas servare# tali condicione quod dicte bestie ac dicta 

bona pecoralia ad spacium sex annorum proxime futurorum manebunt et 

pascebuntur supra dictos (dg: bona) #mansos# ad profectum et voluntatem 

dicti Johannis de Hautart et post dictos sex annos dictus Johannes van 

der Hautart antedictas bestias et dicta bona pecoralia de dictis mansis 

amovebit et amovere tenebitur. Testes dominus The Rover et Berwout datum 

ut [supra]. 

 

BP 1180 p 229r 13 vr 20-11-1394. 

Voornoemde Johannes Rover beloofde aan Petrus van Langvelt 18 oude Gelderse 

gulden met Allerheiligen aanstaande (ma 01-11-1395) te betalen. 

 

Dictus Johannes Rover promisit super omnia Petro de Langvelt XVIII aude 

Gelre gulden ad festum omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 229r 14 vr 20-11-1394. 

Nijcholaus gnd Coel Konderman machtigde zijn zoon Johannes zijn renten, 

cijnzen, pachten en tegoeden te heffen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Konderman dedit et contulit Johanni suo filio 

plenam et liberam potestatem et mandatum speciale monendi levandi 

percipiendi et assequendi omnes et singulos redditus census et pacciones 

dicti Nijcholai et credita quecumque que debentur eidem a personis 

quibuscumque (dg: ad) ad! bona dicti Nij[cholai] regendi .. presentibus 

post revocacionem dicti Nijcholai minime duraturis. Testes dominus 

Theodericus Rover et Theodericus Rover datum ut supra. 

 

1180 mf3 F 03 p. 230. 

 in crastino beate Elisabeth: vrijdag 20-11-1394. 

 Sabbato post Elisabeth: zaterdag 21-11-1394. 

 in festo Clementis: maandag 23-11-1394. 

 Secunda post Elisabeth: maandag 23-11-1394. 

 

BP 1180 p 230v 01 vr 20-11-1394. 

Henricus zv Woutgherus Temolens soen verkocht aan Andreas van Oudighem een 

b-erfrente van 12 kapoenen, met Allerheiligen in Den Bosch te leveren, 

gaande uit een stuk land in Gerwen, ter plaatse gnd in het Rode, tussen kvw 

Johannes Writer enerzijds en Arnoldus Hacke anderzijds. 

 

Henricus filius Woutgheri Temolens soen hereditarium redditum duodecim 

caponum solvendum hereditarie omnium sanctorum #et in Busco tradendum# de 

ex pecia terre sita in parochia de Gherwen in loco int Rode vocato (dg: 

#et in Buscoducis tradendum# hereditarie vendidit Andree de Oudighem 

promittens warandiam super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem) inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis Writer ex uno latere et inter hereditatem Arnoldi Hacke 

ex alio latere ut dicebat hereditarie vendidit Andree de Oudighem 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Coptiten et Groij datum in 

crastino beate Elisabeth. 

 

BP 1180 p 230v 02 za 21-11-1394. 

Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover en Johannes van Bruheze beloofden 

aan Ludovicus Asinarius 24 Franse schilden met Lichtmis aanstaande (di 02-

02-1395; 9+31+31+2=73 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes Rover filius quondam domini Gheerlaci Rover et Johannes de 

Bruheze promiserunt Ludovico Asinario XXIIII scuta Francie ad 
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purificationis proxime persolvendos pena I. Testes Erpe et Groij datum 

sabbato post Elisabeth. 

 

BP 1180 p 230v 03 za 21-11-1394. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit II plack. +. 

Primus servabit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 230v 04 za 21-11-1394. 

Martinus Berwout beloofde aan Johannes Wij van Colonia 15 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 30-05-1395) te betalen. 

De brief overhandigen aan Willelmus van de Poort. 

 

Solvit. 

Martinus Berwout promisit super omnia Johanni Wij de Colonia XV nuwe 

Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes Berwout et Groij datum ut supra. Detur littera Willelmo de Porta. 

 

BP 1180 p 230v 05 za 21-11-1394. 

Nijcholaus Bollen, Cristianus zv Hermannus Coenen soen, Matheus Kijtsart en 

Henricus Scutken beloofden aan Johannes Raet en Zijbertus van Hoculem de 

jongere 228 oude schilden geld van de keizer of van Frankrijk of de waarde, 

voor ¼ deel te betalen met Kerstmis (vr 25-12-1394), voor ¼ deel met Pasen 

(zo 11-04-1395), voor ¼ deel met Sint-Jan-Baptist (do 24-06-1395) en voor ¼ 

deel met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1395). 

 

Nijcholaus Bollen Cristianus filius Hermanni Coenen soen Matheus Kijtsart 

#et# Henricus Scutken promiserunt super omnia indivisi Johanni Raet et 

Zijberto de Hoculem juniori CC ende (dg: XV) XXVIII aude scilde monete 

imperatoris #vel# Francie seu valorem pro una quarta parte nativitatis 

Domini pro 2a pasche pro 3a Johannis baptiste et pro ultima quarta parte 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten et Groij datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 230v 06 za 21-11-1394. 

Henricus Scutken beloofde aan Johannes Raet en Sijbertus van Hoculem de 

jongere 12 oude schilden geld {verwijst kennelijk naar vorig contract} of 

de waarde op voornoemde 4 termijnen te betalen. 

 

Henricus Scutken promisit super omnia Johanni Raet et Sijberto de Hoculem 

#juniori# XII aude scilde #monete seu valorem# ad dictos quatuor terminos 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 230v 07 ma 23-11-1394. 

Willelmus die Ridder ev Elsbena dvw Stephanus van Wetten en zijn broer 

Lambertus die Ridder verkochten aan Arnoldus van den Loecke zvw Johannes 

van den Loecke een deel van een huis, erf en tuin van wijlen Johannes gnd 

Peel schoenmaker, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Walterus van Vucht enerzijds en een weg, behorend aan het woonhuis 

van wijlen Willelmus Vrancken, anderzijds, te weten het deel tussen 

voornoemd erfgoed van wijlen Walterus van Vucht enerzijds en een deel 

behorend aan Margareta dvw voornoemde Johannes Peelken anderzijds, zoals 

dit deel behoorde aan voornoemde wijlen Stephanus van Wetten, dit deel 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 8 pond geld. 

 

Willelmus die (dg: Ridde) Ridder maritus et tutor legitimus Elsbene sue 

uxoris filie quondam Stephani de (dg: S) Wetten (dg: quandam partem domus 

et aree quondam Johannis Peelken Peel sutoris sutoris) et Lambertus die 

Ridder frater dicti Willelmi quandam partem domus et aree #et orti# 

quondam Johannis dicti Peel sutoris sitorum in Buscoducis in vico (dg: 
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Hijnth) Orthensi inter hereditatem quondam Walteri de Vucht ex uno et 

inter (dg: he) viam pertinentem ad domum habitationis quondam Willelmi 

Vrancken ex alio scilicet illam partem dictorum domus et aree (dg: et 

orti) ac orti que pars sita est inter dictam hereditatem dicti quondam 

Walteri de Vucht ex uno latere et inter quandam partem que spectabat ad 

(dg: de) Margarete filie dicti quondam Johannis (dg: Peelkens) Peelken 

(dg: #spectabat# ex alio) domus aree et orti predictorum ex alio in ea 

quantitate qua primodicta pars #premissorum# ad dictum quondam Stephanum 

de Wetten spectare consuevit ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo 

van den Loecke filio (dg: Jo) quondam Johannis van den Loecke 

supportaverunt cum omnibus litteris et jure promittentes indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu octo (dg: lib) librarum monete ex primodicta parte de 

jure solvendis. Testes Erpe et Groij datum in festo Clementis. 

 

BP 1180 p 230v 08 ma 23-11-1394. 

Godefridus die Ridder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus die (dg: pre) Ridder prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 230v 09 ma 23-11-1394. 

Voornoemde Arnoldus koper beloofde aan voornoemde Willelmus die Ridder een 

n-erfcijns12 van 8½ Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Jan te betalen, 

voor het eerst over een jaar (za 24-06-1396), gaande uit voornoemd deel. 

 

Dictus Arnoldus emptor promisit se (dg: s) daturum et soluturum dicto 

Willelmo die (dg: Willelmo) Ridder hereditarium censum (dg: novem) #octo 

et dimidii# Hollant gulden seu valorem hereditarie nativitatis Johannis 

et primo termino a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum ex 

primodicta parte premissorum. Testes (dg: datum supra) Tijt et Groij 

datum secunda post Elizabeth. 

 

BP 1180 p 230v 10 ma 23-11-1394. 

Voornoemde Arnoldus koper beloofde aan voornoemde Willelmus die Ridder 100 

Hollandse gulden, 40 gemene plakken of de waarde voor 1 gulden gerekend, 

een helft te betalen met Sint-Jan (do 24-06-1395) en de andere helft met 

Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1395). 

 

Dictus Arnoldus emptor promisit super omnia dicto Willelmo die Ridder 

centum Hollant gulden scilicet XL gemeijn placken #seu valorem# pro 

quolibet gulden computato mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Erpe et Groij datum in 

festo Clementis. 

 

BP 1180 p 230v 11 ma 23-11-1394. 

Zoeta dv Johannes van Gael droeg over aan Walterus Coptiten het deel, dat 

aan haar gekomen was na overlijden van haar grootvader Laurencius Boijen, 

in (1) een hoeve van voornoemde wijlen Laurencius, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, (2) een erfgoed in Den Bosch, in de straat gnd Oude 

Huls, tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus Moelner enerzijds en erfgoed van 

Margareta gnd des Papen anderzijds, (3) een b-erfcijns van 4 pond geld, die 

Egidius gnd Toes betaalt uit zijn huis en erf, in Den Bosch, in de 

Peperstraat, (4) een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Theodericus van der 

Poerten levert, gaande uit erfcijnzen en erfpachten die voornoemde 

Theodericus van der Porten in Vught beurt, (5) een b-erfpacht van 1 mud 

gerst, die voornoemde wijlen Laurencius Boijen verworven had van Walterus 

van Erpe en zijn broer Johannes, gaande uit erfgoederen in Veghel, (6) een 

tiende onder Gestel bij Herlaer en Gemonde, (7) een smalle tiende van 

                         
12 Zie → BP 1183 f 378r 07 do 18-09-1404, betaling van achterstallige termijnen. 
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voornoemde wijlen Laurencius, onder Gestel bij Herlaer en Gemonde, (8) in 

b-erfcijnzen die voornoemde wijlen Laurencius beurt, gaande uit een rente 

gnd die Kalander, in het territorium van Herlaar, (9) een b-erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, die Katherina dv Hubertus gnd Abt aan voornoemde 

wijlen Laurencius Boijen levert. 

 

Zoeta filia Johannis de (dg: Gha) Gael cum tutore totam partem et omne 

jus sibi de morte quondam Laurencii Boijen avi (dg: dicte Hadewigis) 

#dicte (dg: Su) Zoete# successione advolutas in quodam manso dicti 

quondam Laurencii sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout 

atque in attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque 

locorum situatis atque in quadam hereditate sita in Busco in vico dicto 

Aude Huls inter hereditatem quondam Nijcholai Moelner ex uno et inter 

hereditatem Margarete dicte des Papen ex alio insuper in hereditario 

censu quatuor librarum monete quem (dg: Edig) Egidius dictus Toes 

annuatim solvere tenetur ex domo et area dicti Egidii sita in Busco in 

vico dicto (dg: .. Per) Peperstraet item in hereditaria paccione unius 

modii siliginis quam Theodericus van der Poerten (dg: ..) solvere tenetur 

annuatim ex (dg: hereditatibus censibus) hereditariis censibus et 

paccionibus quos et quas dictus Theodericus van der Porten annuatim in 

Vucht habet solvendos item in hereditaria paccione unius modii ordei quam 

dictus quondam Laurencius Boijen erga Walterum de Erpe et Johannem eius 

fratem (dg: succe) acquisiverat solvenda hereditarie ex quibusdam 

hereditatibus in Vechel sitis item in decima quadam cum eius juribus et 

attinentiis sita infra parochias de Gestel prope Herlaer et de Gemonden 

atque in quadam decima minuta dicta communiter smael tiende dicti quondam 

Laurencii sita infra predictas parochias insuper in hereditariis censibus 

quos dictus quondam Laurencius annuatim habet solvendos ex quodam redditu 

dicto communiter die Calander consistente in territorio de Herlaer 

preterea in hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Katherina filia Huberti dicti Abt prefato quondam 

Laurencio Boijen hereditarie solvere tenebatur ut dicebat hereditarie 

supportavit Waltero Coptiten (dg: cum) promittens #cum tutore# super 

habita et habenda warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sceijvel et Groij datum supra. 

 

BP 1180 p 230v 12 ma 23-11-1394. 

Voornoemde Walterus Coptiten beloofde aan voornoemde Zoeta 40 oude Gelderse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Walterus Coptiten promisit dicte Zoete (dg: au) XL aude Gelre 

gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 230v 13 ma 23-11-1394. 

(dg: voornoemde). 

 

(dg: dicta). 

 

BP 1180 p 230v 14 ma 23-11-1394. 

Guedeldis en Zoeta, dv Johannes van Gael, en Johannes Vos van Uden ev 

Hadewigis dv voornoemde Johannes van Gael, droegen over aan Walterus 

Coptiten het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van Laurencius 

Boijen grootvader van voornoemde zusters, in (1) 25 dobbel mottoen, geld 

van Vilvoorde, aan voornoemde Laurencius beloofd door Gerardus van Berkel 

en Johannes Leonii van Erpe, (2) 10 dobbel mottoen, geld van Brabant, aan 

voornoemde wijlen Laurencius Boijen beloofd door hr Emondus Rover ridder. 

 

Guedeldis et Zoeta filie (dg: q) Johannis de Gael et Johannes Vos (dg: 

filius quondam) de Uden maritus et tutor legitimus Hadewigis #sue uxoris# 

filie dicti Johannis de Gael totam partem et omne jus eis de morte 

quondam Laurencii Boijen avi olim dictarum sororum successione advolutas 
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in (dg: viginti) viginti quinque denariis (dg: aur) aureis (dg: communit) 

dobbel mottoen vocatos! monete Filfordie promissis (verbeterd uit: 

promissos) dicto Laurencio (dg: Boij) Boijen ac! Gerardo de Berkel et 

Johanne Leonii de Erpe prout in litteris atque in decem (dg: aude) 

denariis aureis communiter dobbel mottoen vocatis monete Brabancie 

promissis dicto quondam Laurencio Boijen a domino Emondo Rover milite 

prout in litteris legitime supportaverunt Waltero Coptiten cum litteris 

jure!. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 230v 15 ma 23-11-1394. 

Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus gnd Zasman vernaderde 4½ morgen 

heideland, in Oss, ter plaatse gnd die Nederheide, aan Henricus van Best 

verkocht door de broers Johannes en Gerardus, kvw Andreas Henssen soen van 

Os, hij week en hij droeg weer over. 

 

Rutgherus de Boemel filius quondam (dg: Godeb) Gobelini dicti Zasman 

prebuit et exhibuit etc quatuor et dimidium iugera terre mericalis sita 

in parochia de Os in loco dicto die Nederheijde vendita Henrico de Best a 

Johanne et Gerardo fratribus liberis quondam Andree Henssen soen de Os 

prout in litteris et cessit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 230v 16 ma 23-11-1394. 

Nijcholaus van Berze bakker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 6 pond, met Kerstmis te betalen, aan hem verkocht door 

Engelbertus gnd Ludinc Pijnappel zvw Petrus Pijnappel. 

 

Nijcholaus de Berze (dg: he) pistor hereditarium censum (dg: sex) sex 

librarum #solvendum hereditarie nativitatis Domini# venditum sibi ab (dg: 

..) Engelberto dicto Ludinc Pijnappel filio quondam Petri Pijnappel prout 

in litteris monuit de 3 annis proxime preteritis. Testes Berwout et Groij 

datum supra. 

 

1180 mf3 F 04 p. 231. 

 in die Clementis: maandag 23-11-1394. 

 in festo Katherine: woensdag 25-11-1394. 

 in crastino Katherine: donderdag 26-11-1394. 

   

BP 1180 p 231r 01 ma 23-11-1394. 

Johannes die Beirs smid ev Elizabeth dvw Johannes van Maren verkocht aan 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken de helft in een steenoven met 

ondergrond, hofstad, huis en aangelegen erfgoederen die waren van wijlen 

Johannes gnd Veerken de oudere, in Orthen, ter plaatse gnd die Langdonk, 

beiderzijds tussen voornoemde Johannes zvw Danijel van Vladeracken, met een 

eind strekkend aan het gemene water en met het andere eind aan erfgoed gnd 

die Lieskamp, welke helft aan voornoemde Johannes en Elizabeth gekomen was 

na overlijden van Elizabeth dvw Jacobus zv voornoemde Johannes Veerken, 

deze helft belast met een b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

Johannes die (dg: Beir s) Beirs faber maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis de Maren medietatem ad se 

spectantem in lapificina cum fundo et in domistadio et domo (dg: cum cum) 

et in hereditatibus sibi adiacentibus (dg: sitis) que fuerant quondam 

Johannis dicti Veerken senioris sitis in parochia de Orten ad locum 

dictum die Langdonc inter hereditatem Johannis filii quondam Danijelis de 

Vladeracken ex utroque latere coadiacentem tendentibus cum uno fine ad 

communem aquam et cum reliquo fine ad hereditatem dictam die Lijescamp et 

que medietas premissorum predictis Johanni et Elizabeth eius uxori de 

morte quondam Elizabeth filie quondam Jacobi filii dicti Johannis Veerken 

successione est advoluta ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni 

filio quondam Danijelis de Vladeracken promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu XL solidorum 
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monete ex dicta medietate de jure solvendo. Testes Berwout et Groij datum 

in die Clementis. 

 

BP 1180 p 231r 02 ma 23-11-1394. 

Marcelius van den Straten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Marcelius van den (dg: v) Straten prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 231r 03 wo 25-11-1394. 

Maria ndvw Marcelius zvw Aleijdis gnd Cole Vos van Os droeg over aan 

Walterus zv Walterus van den Rullen een lijfrente van 1 mud rogge, ½ mud 

gerst en 30 schelling gemeen paijment, die laatstgenoemde Walterus van den 

Rullen beloofd had aan Marcelius gnd Meijssen soen op het leven van 

voornoemde Maria, met Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Walterus, welke lijfrente voornoemde Marcelius 

Meijssen overgedragen had aan voornoemde Maria. 

 

Maria filia naturalis quondam Marcelii filii quondam Aleijdis dicte Cole 

Vos de Os cum tutore (dg: un) unum modium siliginis dimidium modium ordei 

mensure de Vechel atque triginta solidos communis pagamenti vitalis quos 

Walterus van den Rullen promisit super omnia se daturum et soluturum (dg: 

d) Marcelii! dicto Meijssen soen (dg: q) anno quolibet quamdiu dicta 

Maria vixerit in humanis in festo purificationis et in Vechel tradendos 

ex omnibus et singulis bonis bonis! eiusdem Walteri ubicumque locorum tam 

in humido quam in sicco in (dg: in) duro et in molli consistentibus sive 

sitis et quos modium siliginis dimidium modium (dg: orde) ordei et 

triginta solidos dictus Marcelius Meijssen predicte Marie supportaverat 

prout in litteris legitime supportavit Waltero filio dicti Walteri (dg: 

di) van den Rullen cum litteris et aliis et jure promittens cum tutore 

servare! et obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Groij 

datum in festo Katherine. 

 

BP 1180 p 231r 04 do 26-11-1394. 

Arnoldus smid zv Arnoldus van Harwarden van Nijsterle beloofde aan zijn 

vader 28 nieuwe Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Arnoldus (dg: die) faber filius Arnoldi de Harwarden de Nijsterle 

promisit (dg: di) super omnia dicto Arnoldo (dg: suo patri) de Harwarden 

suo patri XXVIII novos Gelre gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Berwout et Coptiten datum in crastino Katherine. 

 

BP 1180 p 231r 05 do 26-11-1394. 

Godefridus schoenmaker van Lijeshout zvw Godefridus van den Broec verkocht 

aan Arnoldus van den Goer, tbv hem en Enghelberna ndvw voornoemde Arnoldus, 

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

leveren, gaande uit (1) een huis, erf en tuin in Lieshout, tussen Willelmus 

Elsenvoet enerzijds en wijlen Marcelius Vos anderzijds, (2) een stuk land, 

in Lieshout, ter plaatse gnd die Roefdonk, tussen Hermannus Crabben 

enerzijds en Wautgherus gnd Wauthem van den Zande anderzijds, reeds belast 

met de grondcijnzen. De langstlevende krijgt de gehele pacht. 

 

Godefridus sutor de Lijeshout filius quondam Godefridi van den Broec (dg: 

hereditarie ve) legitime vendidit Arnoldo van den Goer ad opus sui et ad 

opus Enghelberne filie naturalis eiusdem Arnoldi vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dictorum Arnoldi et Enghelberne et non ultra purificationis et in Busco 

ex! domo et area et orto sitis in parochia de Lijeshout inter hereditatem 

Willelmi (?dg: Elser) Elsenvoet ex uno et inter inter hereditatem 

Marcelii quondam Vos ex alio item ex pecia terre sita in dicta parochia 

ad locum dictum die Roefdonc inter hereditatem Hermanni Crabben ex uno et 
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inter hereditatem Wautgheri dicti Wauthem van den (dg: Zanden) Zande ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et sufficientem 

et alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 231r 06 do 26-11-1394. 

Petrus die Mesmaker van Berze zvw Theodericus gnd Tijmmerman verkocht aan 

Willelmus zv Godefridus van Peelt van Berze een stuk land gnd een bucht in 

de dingbank van Oostelbeers en Middelbeers, naast het hek gnd dat 

Tiendveken, tussen Lodovicus gnd Lode Groet Loden soen enerzijds en de 

gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan Everardus des Langen. 

 

Petrus die Mesmaker de Berze filius quondam Theoderici dicti Tijmmerman 

peciam terre dictam een bucht sitam in (dg: parochia de Oestelberze) 

jurisdictione dicta dincbanc de Oestelberze et de Middelberze iuxta 

repagulum dictum dat (dg: Tiendveken) Tiendveken inter hereditatem (dg: 

.) Lodovici dicti Lode Groet Loden soen ex uno et inter communitatem ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Everardi des Langen (dg: ..) 

ut dicebat ut! dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio Godefridi de 

Peelt #de Berze# promittens super omnia ratam servare et obligationem 

(dg: ex) deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 231r 07 do 26-11-1394. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken, voor zich en voor zijn vrouw Gertrudis, 

maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Johannes 

van der Scaut met zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken pro se et pro Gertrude sua uxore 

omnes vendiciones et alienaciones factas per Johannem van der Scaut cum 

bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 231r 08 do 26-11-1394. 

Tielmannus zvw Mijchael gnd Loeken gaf uit aan zijn broer Petrus zvw 

voornoemde Mijchael een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, 

ter plaatse gnd die Loe, tussen Hermannus Drinchellinc vleeshouwer 

enerzijds en de Molenweg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 5½ 

penning aan de priester van Berlicum, en thans voor (2) een n-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op het onderpand te leveren. 

 

Tielmannus filius quondam Mijchaelis dicti Loeken peciam terre sitam in 

parochia de Berlikem ad locum dictum Middelrode in loco dicto die Loe 

inter hereditatem Hermanni Drinchellinc carnificis ex uno et inter 

communem viam dictam Molenwech ex alio ut dicebat hereditarie (dg: 

vendidit) dedit ad hereditarium pactum Petro suo (dg: fratri) #fratri# 

filio dicti quondam Mijchaelis ab eodem hereditarie possidendam pro 

quinque et dimidio denariis monete presbitro de Berlikem exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et supra dictam 

peciam terre tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 231r 09 do 26-11-1394. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Tielmannus een lijfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

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

daturum et soluturum dicto Tielmanno (dg: .) vitalem pensionem (dg: 

dimidii) #unius# modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dicti Tielmanni et non ultra purificationis ex omnibus suis bonis 
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quocumque sitis et cum mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 231r 10 do 26-11-1394. 

Johannes Erenbrechts soen van Kessel en zijn kinderen Petrus, Erenbertus en 

Goeswinus verkochten aan de broers Sijmon en Johannes van Gewanden ½ morgen 

15 roeden, in Kessel, ter plaatse gnd Ekpoelen, beiderzijds tussen 

voornoemde broers Sijmon en Johannes gnd van Ghewanden, belast met 

zegedijken, sloten en waterlaten. 

 

Johannes Erenbrechts soen de Kessel Petrus Erenbertus et Goeswinus eius 

liberi dimidium iuger minus XV virgatis situm in parochia de Kessel ad 

locum dictum Ecpoelen inter hereditates (dg: Sijmo) Sijmoni! et Johannis 

fratribus! dictis de Ghewanden #ex utroque latere# (dg: f promittens) 

prout ibidem situm est hereditarie (dg: sup) vendiderunt dictis Sijmoni 

et Johanni de Gewanden fratribus promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken fossatis et 

aqueductibus ad hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 231r 11 do 26-11-1394. 

Henricus zvw Nijcholaus gnd Heem verkocht aan Walterus zvw Gregorius gnd 

Gorijs Erenbrechts soen een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis 

te betalen, voor het eerst over een jaar (za 25-12-1395), gaande uit een 

hofstad in Nistelrode, ter plaatse gnd op die Beek, beiderzijds tussen een 

gemene weg, met een eind strekkend aan Roverus zvw Johannes Cuijlman, reeds 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 3 schelling gemeen 

paijment aan de kerk van Nistelrode. 

 

Henricus filius quondam Nijcholai dicti (dg: He) Heem hereditarie 

vendidit Waltero filio quondam (dg: Gert) Gregorii dicti Gorijs 

Erenbrechts soen hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum ex quodam domistadio sito in parochia de 

Nijsterle ad locum dictum op die Beke inter (dg: hereditatem Roveri filii 

quondam) communem plateam ex utroque latere coadiacentem tendente cum uno 

fine ad hereditatem Roveri filii quondam Johannis Cuijlman ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditario censu III solidorum communis pagamenti 

ecclesie de Nijsterle exinde (dg: sol) prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Coptiten et Groij datum supra. 

 

1180 mf3 F 05 p. 232. 

 in crastino Katherine: donderdag 26-11-1394. 

 

BP 1180 p 232v 01 do 26-11-1394. 

Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de oudere droeg over aan Robbertus zv 

Robbertus Hennen soen een b-erfcijns van 30 schelling geld, die Lambertus 

zvw Johannes Bordeijns beloofd had met Kerstmis te betalen, gaande uit 1/3 

deel, dat aan eerstgenoemde Arnoldus behoorde, in een hofstad van 

voornoemde wijlen Arnoldus Mersman de oudere, in Oss, tussen Johannes gnd 

Pelgeren enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten uit het 1/3 deel 

in het midden, zoals afgepaald. 

 

Arnoldus Mersman filius quondam Arnoldi Mersman senioris hereditarium 

censum triginta solidorum monete quem Lambertus filius quondam Johannis 

Bordeijns promisit se daturum et soluturum hereditarie nativitatis Domini 

de et ex tercia parte que ad primodictum Arnoldum spectabat in quodam 

domistadio dicti quondam Arnoldi Mersman senioris sito in Osse inter 

hereditatem Johannis dicti Pelgeren ex uno et inter communem (dg: pl) 

plateam ex alio scilicet (dg: ex ?et) ex (dg: al) illa tercia parte que 

sita est in medio dicti domistadii prout huiusmodi tercia pars ibidem 

sita est et limitata prout in litteris hereditarie supportavit Robberto 
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filio Robberti Hennen soen cum litteris et jure promittens super omnia 

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

Groij datum in crastino Katherine. 

 

BP 1180 p 232v 02 do 26-11-1394. 

Andreas zvw Arnoldus gnd Lemkens soen droeg over aan Godefridus Berniers 

soen van Erpe een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit (1) een stuk land in Erp, tussen Sophia gnd Willems 

enerzijds en Petrus Hillen soen van Loe anderzijds, (2) een stuk beemd in 

Erp, tussen Leonius van Langvelt enerzijds en Henricus gnd Moelner 

anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Arnoldus zvw Petrus van 

Loe. 

 

Andreas filius quondam (dg: Pe Ard) Arnoldi dicti Lemkens soen 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex pecia terre sita in parochia de Erpe inter hereditatem 

Sophie dicte Willems ex uno et inter hereditatem Petri Hillen soen (dg: 

ex) de Loe ex alio atque ex pecia prati sita in dicta parochia inter 

hereditatem Leonii de Langvelt ex uno et inter hereditatem Henrici dicti 

Moelner ex alio venditum sibi ab Arnoldo filio quondam Petri de (dg: Loe) 

Loe prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido Berniers soen de 

Erpe (dg: pro) cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Berwout 

et Coptiten datum in crastino Katherine. 

 

BP 1180 p 232v 03 do 26-11-1394. 

Johannes van der Graft van Lijttoijen zvw Godefridus van der Graft verkocht 

aan Arnoldus zv Arnoldus Ghenen soen van Gheffen 4 hont land in Lithoijen, 

ter plaatse gnd Elias Hoeve, tussen een sloot, die ligt tussen voornoemde 4 

hont en erfgoed gnd die Twee Hoeven, enerzijds en Reijnerus Mudekens soen 

en erfg vw Henricus van Beke anderzijds, aldaar gelegen naast de maat gnd 

die Hoefslag, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Johannes van der Graft de Lijttoijen (dg: quatuor hi) filius quondam 

Godefridi van der Graft quatuor hont terre sita in parochia de Lijttoijen 

in loco dicto Elijaes Hoeve inter (dg: hereditatem Reijneri Muden filii) 

fossatum (dg: situm) consistens inter dicta quatuor hont terre et inter 

hereditatem dictam die Twee Hoeven ex uno et inter hereditates Reijneri 

Mudekens soen et heredes! quondam Henrici de Beke ex alio in ea 

quantitate qua ibidem juxta mensuram dictam die Hoefslach sita sunt ut 

dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio Arnoldi Ghenen soen de Gheffen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken 

aqueductibus et fossatis ad hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 232v 04 do 26-11-1394. 

Katherina wv Johannes gnd Groet van Herlaer en Johannes Groet, zv 

voornoemde Katherina en wijlen Johannes Groet, gaven uit aan Henricus van 

den Velde zvw na te noemen Johannes gnd molenaar een hofstad in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Haanwijk, tussen kvw Johannes molenaar van 

Haenwijc enerzijds en een gemene steeg die loopt naar het water anderzijds, 

met een eind strekkend aan de stroom en met het andere eind aan de gemene 

weg die door voornoemde plaats Haanwijk loopt; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 55 schelling geld, met Lichtmis te betalen. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Henricus tot onderpand een huis, erf, tuin en 

erfgoederen van voornoemde wijlen Johannes molenaar, direct naast 

voornoemde hofstad gelegen. 

 

Katherina relicta quondam Johannis dicti Groet de Herlaer cum tutore et 

Johannes Groet filius dictorum Katherine en quondam Johannis Groet 

domistadium quoddam situm in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum 

dictum Haenwijc inter hereditatem liberorum quondam Johannis multoris de 
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(dg: Hae) Haenwijc ex uno et inter (dg: hereditatem) communem stegam 

tendentem ibidem versus aquam ex alio tendens cum uno fine ad aquam 

ibidem currentem et cum reliquo fine ad communem plateam transeuntem per 

dictum (dg: dic) locum Haenwijc vocatum ut dicebant (dg: he) dederunt ad 

hereditarium censum Henrico (dg: filio) van den Velde filio quondam 

#dicti# Johannis dicti (dg: Moelner) #multoris# ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditario censu quinquaginta quinque solidorum monete 

dando dicto Johanni filio dictorum Katherine et quondam Johannis Groet 

hereditarie purificationis ex premisso domistadio promittentes cum tutore 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Henricus domum aream et ortum 

et hereditates (dg: eiusdem) dicti quondam Johannis multoris sitos 

contigue iuxta dictum domistadium ad pignus imposuit promittens super 

omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 232v 05 do 26-11-1394. 

Andreas zv Willelmus Andries soen van Oerscot droeg over aan Johannes van 

den Doerne van Arscot een b-erfpacht13 van 1 mud rogge, maat van Oirschot, 

met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een stuk beemd, gnd den 

Nageldonk, in Oirschot, in de herdgang van Straten, rondom tussen de 

gemeint, welke pacht aan hem was verkocht door Nijcholaus zvw Johannes 

Moelner van Straten. 

 

Andreas filius (dg: quondam) Willelmi Andries soen de Oerscot 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Oerscot solvendam 

hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam de et ex pecia prati 

dicta den Nagels Donc sita in parochia de Oerscot in pastoria de Straten 

inter communitatem circumquaque coadiacentem venditam sibi a Nijcholao 

filio quondam Johannis Moelner de Straten prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni (dg: de) van den Doerne de Arscot cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 232v 06 do 26-11-1394. 

Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder en Johannes van Ghemert 

beloofden aan Henricus nzvw Theodericus zv Bertoldus 30 nieuwe Gelderse 

gulden (dg: of de waarde) minus 6 gemene plakken met Sint-Jan aanstaande 

(do 24-06-1395) te betalen. 

 

Johannes Rover filius quondam domini Gheerlaci Rover militis (dg: 

promiserunt) et Johannes de Ghemert promiserunt Henrico filio (dg: 

quondam) naturali quondam Theoderici filii Bertoldi (dg: ...) XXX novos 

Gelre gulden (dg: seu valorem) minus sex gemeijn placken ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 232v 07 do 26-11-1394. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 232v 08 do 26-11-1394. 

Hubertus van Ghemert droeg over aan Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden 

soen een b-erfcijns van 10 pond geld, die Johannes Matheus soen 

witlederbereider aan voornoemde Hubertus beloofd had, een helft te betalen 

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

en tuin van wijlen Gerardus Vos, grootvader van voornoemde Hubertus, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van voornoemde Hubertus, dat was 

van voornoemde wijlen Gerardus Vos, enerzijds en erfgoed van voornoemde 

                         
13 Zie ← BP 1178 f 309v 02 do 12-08-1389 of BP 1178 f 200r 12 di 05-12-1391, 

verkoop van een erfpacht van 1 mud uit dit onderpand. 
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wijlen Gerardus Vos, nu behorend aan Johannes van Troest, met een weg 

ertussen, anderzijds, (2) een stukje land, 1 voet breed, voor osendrup van 

voornoemd huis afgescheiden van voornoemde weg, welk stukje reikt vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water. 

 

Hubertus de Ghemert hereditarium censum decem librarum monete quem 

Johannes Matheus soen parator (dg: albi) albi corei promisit se daturum 

et soluturum dicto Huberto hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo area et orto que fuerant quondam Gerardi Vos avi olim 

dicti Huberti sitis in Busco in vico (dg: ecclesie) Orthensi inter 

hereditatem dicti Huberti que fuerat dicti quondam Gerardi Vos ex uno et 

inter hereditatem eiusdem quondam Gerardi Vos nunc ad Johannem de Troest 

spectantem quadam via interiacente ex alio atque ex quadam particula 

terre unam pedatam terre in latitudine continente sumpta de via predicta 

pro stillicidio domus predicte que particula terre predicta tendit a 

communi platea retrorsum ad communem (dg: plateam) aquam prout huiusmodi 

domus area et ortus predicti ad dictum quondam Gerardum Vos pertinere 

consueverunt prout in litteris hereditarie supportavit Thome filio 

quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1180 p 232v 09 do 26-11-1394. 

(dg: mr Jacobus Groij zvw Walterus Loijer verklaarde ontvangen te 

hebben){14}. 

 

(dg: magister Jacobus Groij filius quondam Walteri Loijer palam 

recognovit se recognovit se recepisse). 

 

BP 1180 p 232v 10 do 26-11-1394. 

Godefridus zvw Mathijas Fien soen en Willelmus Cepper ev Sophia dvw 

voornoemde Mathias Fien soen maakten een erfdeling van een stuk land en 

aangelegen stuk beemd, in Herlaar, ter plaatse gnd die Hoge Straat, tussen 

Matheus van den Muggehoevel en Mijchael van den Ghestelacker enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van 

Griensvenne en met het andere eind aan voornoemde Matheus van den 

Mugghehoevel, van een kamp heideland in Herlaar, tussen Theodericus van 

Gherwen enerzijds en Johannes Ghiben soen en zijn broer Rodolphus 

anderzijds, een klein kamp heideland, in Herlaar, tussen wijlen Hubertus 

Mesmaker enerzijds en een gemene weg anderzijds {p.233r} {niet afgewerkt 

conract}. 

 

Godefridus filius quondam Mathije Fien soen et Willelmus (dg: filius quo) 

Cepper (dg: filius quondam ?W) maritus et tutor Sophie sue uxoris filie 

dicti quondam Mathie Fien soen palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quadam pecia terre #et pecia prati sibi 

adiacente# sita in territorio de Herlaer ad locum dictum die Hoge Straet 

inter hereditatem (dg: Mijchae Mathe) Mathei van den Muggehoevel et 

Mijchaelis van den Ghestelacker ex uno et inter communem plateam ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem Johannis de Griensvenne et (dg: 

centum) cum reliquo fine ad hereditatem dicti Mathei van den Mugghehoevel 

(dg: ut dicebat mediante qua divisione) de quodam campo (dg: d) terre 

mericalis sito in dicto territorio de Herlaer (dg: .) inter hereditates 

Theoderici de Gherwen ex uno et inter hereditatem Johannis Ghiben soen et 

Rodolphi sui fratris ex alio et de quodam parvo campo (dg: camp) terre 

mericalis sito in dicto territorio de Herlaer inter hereditatem quondam 

Huberti Mesmaker ex uno et inter communem plateam ex alio (dg: atque de q 

mediante qua divisione) 

 

                         
14 Voor afgewerkt contract, zie BP 1180 p 233r 04. 
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1180 mf3 F 06 p. 233. 

 in crastino Katherine: donderdag 26-11-1394. 

 in crastino Katherine anno XCIIII: donderdag 26-11-1394. 

 

BP 1180 p 233r 01 do 26-11-1394. 

Jacobus Stevens droeg over aan zijn zuster Agnes een b-erfcijns van 36 

schelling geld, die Willelmus Knijf aan voornoemde Jacobus beloofd had, met 

Sint-Remigius te betalen, gaande uit een stuk land in Meerwijk, tussen 

Petrus gnd Vriese enerzijds en Godefridus Peters soen anderzijds; met 3 

jaar achterstallige termijnen. 

 

Jacobus Stevens hereditarium censum triginta sex solidorum monete quem 

Willelmus Knijf promisit se daturum et soluturum dicto Jacobo hereditarie 

Remigii ex quadam pecia terre sita in parochia de Meerwijc inter 

hereditatem Petri dicti Vriese ex uno et inter hereditatem Godefridi 

Peters soen ex alio prout in litteris hereditarie supportavit Agneti (dg: 

dicte Stevens) sue sorori cum litteris et jure #cum arrestadiis trium 

annorum# promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Coptiten et Groij datum in crastino Katherine. 

 

BP 1180 p 233r 02 do 26-11-1394. 

Jacobus Stevens maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 4 pond 

geld, gaande uit een huis en erf van wijlen Ghisbertus Maechelini, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Tielmannus Mathijs 

soen enerzijds en een weg anderzijds, strekkend vanaf de Orthenstraat 

achterwaarts tot aan een gemene weg. 

 

Jacobus Stevens hereditarium censum quatuor librarum monete (dg: se) quem 

se solvendum habere dicebat hereditarie ex domo et area (dg: sita) 

quondam Ghisberti Maechelini sita in Busco in vico (dg: v) Orthensi inter 

hereditatem quondam (dg: Mathe) Tielmanni Mathijs soen ex uno et inter 

quandam viam ibidem tendentem ex alio tendente a dicto vico Orthensi 

retrorsum ad communem plateam ut dicebat monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 233r 03 do 26-11-1394. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer verklaarde ontvangen te hebben van 

Rijxkinus zvw Arnoldus Mersman 6 gulden pieter, die voornoemde Rijxkinus 

over de 2 afgelopen jaren verschuldigd was {niet afgewerkt contract15}. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer palam recognovit se 

recepisse a Rijxkino (dg: Mersman) filio quondam Arnoldi Mersman sex 

gulden peter quos dictus Rijxkinus debebat de duobus annis proxime 

preteritis. 

 

BP 1180 p 233r 04 do 26-11-1394. 

Destijds had jkvr Jutta dvw Bertoldus van Hoesden 10 hont land, ter plaatse 

gnd op Bemelen, tussen Emondus van Hellu enerzijds en Gerardus van Berkel 

anderzijds, verhuurd aan Rijxkinus zvw Arnoldus Mersman, voor een periode 

van 10 jaar, voor 3 gulden pieter of de waarde per jaar, met Sint-Martinus 

te betalen. Thans verklaarde mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer 

ontvangen te hebben van voornoemde Rijxkinus 6 gulden pieter, die 

voornoemde Rijxkinus over de afgelopen 2 jaar verschuldigd was. 

 

Notum sit universis (dg: pres) quod cum domicella Jutta (dg: relicta) 

#filia# quondam Bertoldi de Hoesden decem hont terre sita ad locum dictum 

op Bemelen inter hereditatem Emondi de Hellu ex uno et inter hereditatem 

Gerardi de Berkel ex alio locasset Rijxkino filio quondam Arnoldi Mersman 

ab eodem Rijxkino ad spacium decem annorum scilicet anno quolibet 

                         
15 Voor afgewerkt contract, zie BP 1180 p 233r 04. 
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dictorum (dg: an) decem annorum pro tribus gulden peter seu valorem (dg: 

prout) solvendis dicte Jutte #a dicto Rijxkino# anno quolibet dictorum X 

annorum Martini prout in litteris constitutus igitur coram scabinus 

infrascriptis magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer palam 

recognovit se recepisse a dicto Rijxkino sex gulden peter quos dictus 

Rijxkinus debebat (dg: occacione dicte locacionis) de duobus annis 

proxime preteritis locacionis huiusmodi et promisit super habita (dg: h) 

et habenda quod ipse dictum Rijxkinum ab dictis sex gulden peter et ab 

omnibus dampnis #et impeticione# dicto Rijxkino (dg: exinde) occacione 

eorundem sex gulden peter et inde emergentium evenientium ac eventurorum 

quovis modo tam in judicio (dg: vel) ?quoque seculari aut alias quovis 

modo indempnem servabit in quantum dictus Rijxkinus huiusmodi dampna per 

duos testes vel plures legitimos probare (dg: poterit) poterit sive 

fuerint scabini sive non fuerint scabini. Testes Coptiten et Groij datum 

supra. 

 

BP 1180 p 233r 05 do 26-11-1394. 

Johannes Spiker zvw Johannes Spiker verkocht aan Gerardus zv Thomas gnd 

Hillen soen 1 bunder beemd in Vught Sint-Lambertus, achter de plaats gnd 

den Distelberg, tussen Florencius Erijts soen en Egidius van den 

Dijstelberch enerzijds en kvw Noudekinus gnd Loijarts anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemene waterlaat, belast met 2 schelling nieuwe cijns 

aan de hertog. 

 

Johannes Spiker filius quondam Johannis Spiker (dg: p......) unum 

bonarium prati situm in parochia de Vucht sancti Lamberti (dg: in loco 

di) retro locum dictum den Dijnstelberch! inter hereditatem (dg: Johannis 

de B) Florencii Erijts soen et Egidii van den Dijstelberch ex uno et 

inter hereditatem liberorum (dg: Noud) quondam Noudekini dicti Loijarts 

ex alio #tendens cum uno fine ad communem aqueductum# ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo filio Thome dicti Hillen soen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duobus solidis 

novi (dg: -s) census domino duci exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 233r 06 do 26-11-1394. 

Alardus Reijmbouts soen verkocht aan Nijcholaus der Kijnder ½ morgen minus 

8 roeden land, in Alem, ter plaatse gnd op die Drie Gerden, tussen 

voornoemde Nijcholaus der Kijnder den Plaetmaker enerzijds en Gerardus van 

Hueselingen anderzijds. 

 

Alardus Reijmbouts soen dimidium iuger terre #minus octo virgatis# situm 

in parochia de Alem ad locum dictum op die Drie Gherden inter hereditatem 

(dg: ...) Nijcholai (dg: die Plaetma d) #der# Kijnder den Plaetmaker ex 

uno et inter hereditatem Gerardi de Hueselingen ex alio hereditarie 

vendidit dicto Nijcholao der Kijnder promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 233r 07 do 26-11-1394. 

Henricus Houtman ontlastte Gerardus van Eillaer zvw Petrus van Eillaer, 

zijn hoevenaars en eigenaars van goederen en erfgoederen van voornoemde 

Gerardus, de goederen en erfgoederen van voornoemde Gerardus, en Gerardus 

van der Weijden van alle geschillen en aanspraken, waarmee voornoemde 

Henricus en zijn vrouw Elizabeth van Ellaer hen zouden kunnen aanspreken. 

 

Henricus Houtman (dg: quitabunt) quitum clamavit Gerardum de (dg: L) 

Eillaer filium quondam Petri de Eillaer et omnes colonos (dg: dicti) 

#dicti# Gerardi et omnes possessores bonorum et hereditatum dicti Gerardi 

#et bona et hereditates quascumque dicti Gerardi# (dg: ab omnibus imp 

causis et impeticionibus quibus mediantibus atque) #atque# Gerardum van 

der Weijden ab omnibus causis et impeticionibus quibus mediantibus ipse 

Henricus et Elizabeth de Ell[a]er eius uxor primodictos Gerardum eius 
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colonos et possessores suorum bonorum et hereditatum et dictum Gerardum 

van der Weijden impetere (dg: poter) posset in judicio spirituali vel 

seculari vel alias quovis modo #a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem# (dg: ocaacione) in quantum huiusmodi cause et impeticiones 

concernunt (dg: primod) dictos Gerardum et Gerardum #et ... eorum bona et 

hereditates coniunctim vel divisim# aut #in quantum# occacione eorundem 

Gerardi et Gerardi (dg: emergent #emergent#) #....... et impeticiones 

eveniant# promittens super habita et habenda quod ipse et (dg: s) dicta 

Elizabeth eius uxor supradictos et bona (dg: dictorum) et hereditates 

dictorum Gerardi et Gerardi nunquam impetent occacione premissorum 

scilicet (dg: u) usque in diem presentem nec in judicio spirituali nec 

seculari vel alias quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 233r 08 do 26-11-1394. 

Hiervan een instrumentum maken. Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, 

Johannes van de Kloot en Arnoldus Rover Boest. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Johanne de Globo 

Arnoldo Rover Boest datum in crastino Katherine anno XCIIII hora 

vesperarum. 

 

BP 1180 p 233r 09 do 26-11-1394. 

Nijcholaus der Kijnder die Plaetmaker gaf uit aan Gerardus van 

Huessellingen ½ morgen land in Alem, ter plaatse gnd op die Meren, tussen 

Marcelius Claes soen enerzijds en Reijmboldus zvw Goeswinus die Ledige 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 lichte plak aan de kerkfabriek 

van Alem en thans voor een n-erfcijns van 3 pond geld en 2 kapoenen, met 

Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (za 25-12-1395). Belast 

met (1) 4½ vadem maasdijk, in Alem, tussen de dijk van voornoemde Gerardus 

van Huessellingen en de dijk van Henricus Lambrechts soen, (2) 4½ vadem 

maasdijk, in Alem, tussen de dijk van voornoemde Nijcholaus en de dijk van 

Oda gnd des Ledigen, (3) 2½ voet zegedijk en weteringen. 

 

Nijcholaus der Kijnder die Plaetmaker dimidium iuger terre situm in 

parochia de Alem ad locum dictum op die (dg: Meren) Meeren inter 

hereditatem Marcelii Claes soen ex uno et inter hereditatem (dg: 

Reijneri) #Reijmboldi# filii quondam (dg: Gode) Goeswini die Ledige ex 

alio ut dicebat hereditarie (dg: vendidit Gerardo de Huess Huesellingen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere .) dedit ad 

hereditarium censum Gerardo de Huessellingen ab eodem hereditarie 

possidendum pro (dg: di tribus hereditario censu trium librarum) una 

licht placke fabrice ecclesie de Alem exinde solvenda danda etc atque pro 

hereditario censu trium librarum monete et (dg: di) duorum caponum dando 

sibi ab alio nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum ex premissis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere exceptis quatuor et dimidio 

mensuris dictis vadem aggeris Mose sitis in dicta parochia inter (dg: 

here) aggerem dicti Gerardi de Huessellingen et inter aggerem Henrici 

Lambrechts soen atque quatuor et dimidia mensuris dicti! vadem aggeris 

(dg: Mos ....) #Mose# sitis in dicta parochia inter aggerem dicti 

Nijcholai et inter (dg: hereditatem) aggerem Ode dicte des Ledigen ad 

premissa spectantibus (dg: et alter repromisit et promisit super omnia 

sufficientem facere) et exceptis duobus et dimidio pedatis aggeris dicti 

zegedike et aqueductuum! dictarum! weteringen ad premissa spectantibus et 

alter repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

1180 mf3 F 07 p. 234. 

 Sexta post Katherine: vrijdag 27-11-1394. 
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BP 1180 p 234v 01 vr 27-11-1394. 

Johannes zvw Daniel van Vladeracken maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Reijnerus Haengreve van Stakenborch zvw Matheus 

van Boescot met zijn goederen. 

 

Johannes filius quondam Danielis de Vladeracken calumpniavit vendiciones 

et alienaciones factas per Reijnerum Haengreve van Stakenborch filium 

quondam Mathei de Boescot cum suis bonis etc ut dicebat. Testes Coptiten 

et Heijmericus datum sexta post Katherine. 

 

BP 1180 p 234v 02 vr 27-11-1394. 

Lambertus en Gertrudis, kvw Zegherus gnd Lexus vleeshouwer, droegen over 

aan Andreas zvw Arnoldus Lemkens de helft van 5 morgen land, ter plaatse 

gnd dat Lede Broek, achter de plaats gnd des Meesters Donk, tussen Henricus 

Meester enerzijds en eertijds wijlen Lambertus van Pettelaer anderzijds, 

welke helft voornoemde wijlen Zegherus Lexus in cijns verkregen had van 

Henricus van Aken zvw Nijcholaus van Aken, voor een b-erfcijns van 5 pond 

geld, en van welke 5 morgen de andere helft behoort aan voornoemde Andreas 

zvw Arnoldus Lemkens. 

 

Lambertus et Gertrudis liberi quondam Zegheri dicti Lexus carnificis cum 

tutore unam medietatem quinque iugerum terre sitorum in loco dicto dat 

Lede Broec retro locum dictum des Meesters Donc inter hereditatem Henrici 

Meester ex uno et inter hereditatem (dg: .) que fuerat quondam Lamberti 

de Pettelaer ex alio (dg: que quinque) quam medietatem dictus quondam 

Zegherus Lexus erga Henricum de Aken filius! quondam Nijcholai de Aken ad 

censum acquisiverat scilicet pro hereditario censu quinque librarum 

monete prout in litteris et (dg: de quibus quinque iugeribus terre 

reliqua medietas spectat) quam medietatem nunc ad se spectare dicebant et 

de quibus quinque iugeribus terre reliqua medietas spectat ad Andream 

filium quondam Arnoldi Lemkens ut dicebant hereditarie (dg: ven) 

supportaverunt dicto Andree filio dicti quondam Arnoldi Lemkens cum 

litteris et aliis et jure promittentes (dg: indivisi super) cum tutore 

indivisi super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem in primodicta medietate existentem deponere excepto dicto 

censu quinque librarum dicte monete. Testes Coptiten et Groij datum 

supra. 

 

BP 1180 p 234v 03 vr 27-11-1394. 

Adam van Mierde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1180 p 234v 04 vr 27-11-1394. 

Arnoldus van Enode zvw Johannes van Houweningen droeg over aan Petrus die 

Koc, tbv hem en Cristina dienstmaagd van Hubertus van Ghemert, de helft, 

aan hem behorend, in 12 paarden en merries, 5 stuks jonge paarden en 

veulens, 8 ossen, 16 koeien, 11 stuks jonge runderen, 10 kalveren en 43 

schapen, op twee hoeven van voornoemde Arnoldus, ter plaatse gnd Enode. 

Voornoemde Arnoldus of zijn hoevenaars zullen deze helft te schattingrecht 

houden: zodra voornoemde Petrus en Cristina van deze helft en nakomelingen 

ervan 80 nieuwe Gelderse gulden zullen hebben ontvangen, zal voornoemde 

helft voor één helft van voornoemde Arnoldus zijn en voor de andere helft 

van voornoemde Petrus en Cristina; in tussentijd zullen voornoemde Arnoldus 

of zijn hoevenaars de helft van deze dieren houden en voeden, en hiervan 

niets verkopen, tenzij met instemming van voornoemde Petrus en Cristina. 

 

Arnoldus de Enode filius quondam Johannis de Houweningen medietatem ad se 

spectantem in (dg: q ?oc) duodecim equis et equibus et quinque peciis tam 

juvenum equorum et polendrorum dictorum (dg: valen) voelen et in octo 

bobus! dictis ossen et in sedecim vaccis et in (dg: octo pecudum) 
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#undecim# peciis (dg: pecudum) juvenum (dg: pel) pecudum dictarum jonghe 

runderen et in X vitulis et in XLIII ovibus consistentibus in supra! duos 

mansos dicti Arnoldi sitos in loco dicto Enode ut dicebat legitime 

supportavit Petro die Koc ad opus sui et ad opus Cristine ancille Huberti 

de Ghemert promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere tali condicione annexa quod dictus Arnoldus aut sui coloni 

dictorum mansorum pro tempore dictam medietatem a dictis Petro et 

Cristina tenebunt ad jus stabilitionis quod exponetur te scettinc recht 

ita videlicet quod cum dicti Petrus et Cristina de dicta medietate (dg: 

perceperint et le) et inde proveniendis perceperint et levaverint 

octoginta novos Gelre gulden quod extunc dicta medietas premissorum et 

inde provenienda erunt mediatim dicti Arnoldi et mediatim dictorum Petri 

et Cristine (dg: hoc eciam addito hoc) et interim dictus Arnoldus aut sui 

coloni tenebunt et enutrient bene et laudabiliter sub eorum propriis 

expensis dictam medietatem premissorum hoc eciam addito quod dictus 

Arnoldus et sui coloni de premissis et (dg: bestiis et equis et) bestiis 

et ovibus non vendent nec alienabunt quecumque nisi de consensu et 

consilio dictorum Petri et Cristine ut dictus Arnoldus recognovit et 

promisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 234v 05 vr 27-11-1394. 

Voornoemde Arnoldus droeg over aan Hubertus van Ghemert en Adam van Mierde 

alle oogsten die gedurende 3 jaar vanaf heden zullen groeien op twee hoeven 

ter plaatse gnd Enode en op het toebehoren van die twee hoeven. 

 

Dictus Arnoldus omnes fructus et proventus proveniendos #et crescentes# 

ad spacium trium annorum datum presentium sine medio sequentium (dg: de) 

supra duos mansos (dg: cum suis attinentiis) sitos in loco dicto Enode et 

supra attinentias dictorum duorum mansorum ut dicebat supportavit Huberto 

de Ghemert et Ade de Mierde promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 234v 06 vr 27-11-1394. 

Johannes die Moelner ev Hadewigis dv Johannes van Audehoesden droeg over 

aan Johannes zv voornoemde Johannes van Audehoesden het deel, dat aan hem, 

zijn vrouw en de kinderen van zijn vrouw gekomen was na overlijden van 

Agata mv voornoemde Hadewigis, resp. dat aan hen zal komen na overlijden 

van voornoemde Johannes van Audehoesden, in alle erfgoederen en erfelijke 

goederen van voornoemde Johannes, die voornoemde Johannes van Audehoesden 

zal nalaten. Lasten worden afgehandeld, uitgezonderd een b-erfpacht van 8 

mud rogge, maat van Helmond, die Thomas die Huge aan voornoemde Johannes 

van Audehoesden leverde, gaande uit de helft, die behoorde aan voornoemde 

Johannes van Audehoesden, in goederen gnd ten Bogaarden, in Deurne, welke 

pacht en helft nu behoren aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes die Moelner maritus et tutor Hadewigis sue uxoris filie Johannis 

de Audehoesden totam partem et omne jus sibi et dicte sue uxori de morte 

quondam Agate matris olim dicte Hadewigis #atque liberis dicte Hadewigis 

genitis et generandis# successione advolutas et post mortem dicti 

Johannis de Audehoesden successione advolvendas in omnibus et singulis 

hereditatibus et hereditariis bonis dicti Johannis que dictus Johannes de 

Audehoesden in sua morte post relinquet quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio dicti 

Johannis de Audehoesden promittens super omnia ratam servare et 

obligationem #et (dg: impeticionem) impeticionem# ex parte sui et dicte 

Hadewigis et quorumcumque liberorum dicte Hadewigis genitorum et 

generandorum in (dg: dic) premissis existentem (dg: deponere) et 

eventuram deponere salva tamen primodicto Johanni hereditaria paccione 

octo modiorum siliginis mensure de Helmont quam Thomas die Huge dicto 

Johanni de Audehoesden solvere consuevit annuatim ex medietate (dg: 

cuiusdam mansi dicti ten Lon) que ad dictum Johannem de (dg: ?Her) 
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Audehoesden spectabat in bonis dictis ten Bogarde sitis in parochia de 

Doerne que paccio et medietas jamdicte (dg: sp) nunc spectant ad 

primodictum Johannem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 234v 07 vr 27-11-1394. 

Johannes zv Johannes van Audehoesden droeg over aan zijn zwager Johannes 

die Moelner het deel, dat aan hem en zijn kinderen gekomen was na 

overlijden van zijn moeder Agata, resp. aan hen zal komen na overlijden van 

zijn voornoemde vader Johannes, in voornoemde pacht van 8 mud rogge, en in 

voornoemde helft van de goederen ten Bogaarden. 

 

(dg: di) Johannes filius Johannis de Audehoesden (dg: super dicto) totam 

partem et omne jus sibi #et suis liberis genitis et generandis# de morte 

quondam Agate sue matris successione advolutas et post morten dicti 

Johannis sui patris successione advolvendas in (dg: di) jamdicta paccione 

octo modiorum siliginis et in dicta medietate (dg: ...) dictorum bonorum 

ten Boegarde (dg: -?s) et suarum attinentiarum supportavit Johanni die 

Moelner suo sororio promittens super omnia ratam servare et obligationem 

et (verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte sui et suorum liberorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 234v 08 vr 27-11-1394. 

Voornoemde Johannes zv Johannes van Audehoesden beloofde aan zijn zwager 

Johannes Moelner een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met 

Sint-Martinus in Helmond te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Johannes filius Johannis de Audehoesden promisit super omnia se 

daturum et soluturum Johanni Moelner suo (dg: suo) sororio hereditariam 

paccionem duorum (dg: modatarum) modiorum siliginis mensure de Helmont 

hereditarie Martini et in Helmont tradendam ex omnibus bonis (dg: dicti) 

primodicti Johannis habitis et habendis. Testes datum! supra Coptiten et 

Groij datum sexta post Katherine. 

 

BP 1180 p 234v 09 vr 27-11-1394. 

Willelmus van der Meer van Oerscot verkocht aan Johannes zvw Nijcholaus van 

Colen een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, erf, tuin en 7 lopen aangelegen 

roggeland, in Oirschot, in de herdgang Boterwijk, tussen hr Philippus van 

Gheldorpe priester enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, (2) een 

beemd gnd die Beirkt, ongeveer 2 bunder groot, in Oirschot, in de herdgang 

Boterwijk, tussen Willelmus gnd Her Jans enerzijds en Alardus Wuest 

anderzijds, (3) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, die 

Johannes zvw Heijnmannus die Dreijer aan verkoper met Lichtmis in Oirschot 

levert, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Oirschot, 

in de herdgang Boterwijk, tussen voornoemde verkoper enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, de twee eerste onderpanden reeds belast met 5 pond 

gemeen paijment en een b-erfpacht van 2 mud (graansoort niet vermeld), maat 

van Oirschot, en voornoemde beemd reeds belast met een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat. Verkoper en Marcelius die Monic beloofden de 

onderpanden van waarde te houden. 

 

Willelmus van der Meer de Oerscot hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Nijcholai de (dg: Cole) Colen hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: 

nativitatis Domini) purificationis et in Busco tradendam ex (dg: 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco) domo 

area et orto et septem lopinatis terre siliginee sibi adiacentibus sitis 

in parochia de Oerscot in (dg: loco) #pastoria# dicto Boterwijc inter 

hereditatem domini Philippi de Gheldorpe (dg: ex) presbitri ex uno et 

inter hereditatem dicti venditoris ex alio atque ex quodam prato dicto 

die Beirct duo bonaria vel circiter continente sito in parochia et 
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pastoria predictis inter hereditatem Willelmi dicti Her Jans ex uno et 

inter hereditatem Alardi Wuest ex alio atque ex hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Oerscot quam Johannes (dg: Heijnmans 

soen die) filius quondam Heijnmanni die Dreijer dicto venditori solvere 

tenetur hereditarie purificationis et in Oerscot tradenda ex domo orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis in dicta pastoria inter hereditatem 

dicti venditoris #ex alio# et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

quinque libris communis pagamenti et hereditaria paccione duorum modiorum 

mensure de Oerscot ex premissis (dg: solvendis promisit insuper dictus 

venditor) ex premissis domo orto (dg: ?hereditatibus) #et septem 

lopinatis# adiacentibus et prato (dg: di) atque hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco ex predicto prato prius 

solvendis promisit insuper dictus venditor et cum eo Marcelius die Monic 

indivisi super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 F 08 p. 235. 

 Sexta post Katherine: vrijdag 27-11-1394. 

 Sabbato post Katherine: zaterdag 28-11-1394. 

 Quinta post Andree: donderdag 03-12-1394. 

 in crastino Andree: dinsdag 01-12-1394. 

 Quarta post Andree: woensdag 02-12-1394. 

 

BP 1180 p 235r 01 vr 27-11-1394. 

Gerardus zvw Petrus van Eillaer gaf uit aan Johannes zvw Wautgherus van 

Casteren (1) 4 stukken land, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter 

plaatse Kasteren, ter plaatse gnd op Sanendonk, (1a) ter plaatse gnd op den 

Anenens Akkers, tussen Johannes die Hoessche enerzijds en Lambertus die 

Bont anderzijds, (1b) gnd dat Schildeke, tussen voornoemde Johannes die 

Hoessche enerzijds en kvw Emondus gnd Loijt anderzijds, (1c) gnd dat 

Geerke, tussen kv Hadewigis gnd Joseph enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (1d) ter plaatse gnd de Woeste Bogaard, tussen kv Heijlwigis 

van den Venne wv Willelmus gnd Josephs soen, (2) een stuk weiland gnd een 

selke, gnd dat Laar, ter plaatse gnd Sanendonk, tussen voornoemde Johannes 

die Hoessche enerzijds en Rutgherus van Zanendonc anderzijds, (3) ¼ deel in 

9½ bunder broekland, gnd des Hoessen Boenre, in Boxtel, in de dingbank van 

Liemde, ter plaatse gnd Eilde, tussen Reijnerus van Vinckenscoet enerzijds 

en Petrus zvw Walterus Nennen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (za 25-

12-1395). 

 

Gerardus filius quondam Petri de Eillaer (dg: quinque pec) quatuor pecias 

terre sitas in parochia de Bucstel in (dg: loco dicto) jurisdictione de 

Lijem[de] ad locum Casteren in loco dicto op Sanendonc quarum una ad 

locum dictum op den Anenens Ackers inter hereditatem Johannis die 

Hoessche ex uno et inter hereditatem Lamberti die Bont ex alio secunda 

(dg: inter here ad locum dictum op Sc) dicta dat Scildeken inter 

hereditatem dicti Johannis die Hoessche ex uno et inter hereditatem 

liberi! quondam Emondi dicti Loijt ex alio tercia dicta dat Gheerken 

inter hereditatem liberorum Hadewigis dicte Joseph ex uno et inter (dg: 

here) communem viam ex alio et quarta in loco dicto den Wuesten Boegart 

inter hereditatem liberorum Heijlwigis (dg: rel) van den Venne relicte 

quondam Willelmi dicti Josephs soen (dg: ex alio latere) sunt site atque 

peciam pascue dictam een selken communiter dat Laer vocatam sitam in 

dicto loco (dg: die) Sanendonc vocato inter hereditatem dicti Johannis 

die Hoessche ex uno et inter hereditatem Rutgheri de Zanendonc ex alio 

(dg: item) atque quartam partem ad dictum Gerardum spectantem in (dg: 

decem) #novem et dimidio# bonariis paludis dictis des Hoesschen Boenre 

sitis (dg: in dicto loco dicto Zanendonc) in dicta parochia in dicta (dg: 

loco) jurisdictione de Lijemde in loco dicto Eilde inter hereditatem 
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Reijneri de Vinckenscoet ex uno et inter hereditatem Petri filii quondam 

Walteri Nennen soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Johanni filio quondam Wautgheri de Casteren ab eodem hereditarie 

possidendas pro censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et primo termino ultra 

annum et in Busco tradendam ex premissis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Berwout et Coptiten datum sexta post Katherine. 

 

BP 1180 p 235r 02 vr 27-11-1394. 

Johannes van der Weijden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Weijden prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 235r 03 za 28-11-1394. 

Rutgherus Kort en zijn zoon Henricus verkochten aan Willelmus Broeder een 

n-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (za 25-12-1395), gaande uit een 

watermolen in Rosmalen, ter plaatse gnd Engeland. 

 

Rutgherus Kort et Henricus eius filius hereditarie vendiderunt Willelmo 

Broeder hereditariam paccionem trium et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Buscoducis #solvendam# anno quolibet hereditarie nativitatis 

Domini et pro primo solucionis termino a festo nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum et in Buscoducis tradendam et deliberandam de et ex 

molendino aquatili sito in parochia de Roesmalen ad locum dictum 

Enghelant et ex eiusdem molendini attinentiis singulis et universis 

promittentes #super habita et habenda# warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Berwout et Coptiten datum sabbato 

post Katherine. 

 

BP 1180 p 235r 04 do 03-12-1394. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder gaf uit aan Rutgherus 

Vranken soen een hofstad, 21 voet breed, in Den Bosch, over de Tolbrug, 

buiten de oude stadsmuur, over het water aldaar, tussen erfgoed van 

Johannes van Kisekem enerzijds en erfgoed van Lambertus van Uden 

anderzijds, strekkend van een weg die afgescheiden is van het erfgoed van 

voornoemde Theodericus achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Hermannus 

zvw Wijnricus van Oijen, welke weg 22 voet breed is, met het recht die weg 

te mogen gebruiken; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 oude 

groot Tournoois en 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis 

domistadium viginti unum pedatas ubique continens #in latitudine# situm 

in Buscoducis ultra pontem dictum Tolbrugge extra antiquum murum opidi de 

Buscoducis et ultra communem aquam ibidem inter hereditatem Johannis de 

Kisekem ex uno et inter hereditatem Lamberti de Uden ex alio tendens a 

quadam via ibidem sita sumpta de hereditate dicti Theoderici retrorsum ad 

hereditatem quondam Hermanni quondam! Wijnrici de Oijen et que via 

predicta continet et semper continebit ubique viginti (dg: unum) duas 

pedatas in latitudine simul cum pleno jure utendi perpetue huiusmodi via 

ut dicebat dedit ad annuum et hereditarium censum Rutghero Vranken #soen# 

ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu unius grossi 

Turonensis (dg: ...) antiqui et viginti solidorum monete dando sibi ab 

alio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit (dg: dicto Theoderico). Testes (?dg: testes) 

Berwout et Coptiten datum quinta post Andree. 
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BP 1180 p 235r 05 do 03-12-1394. 

Voornoemde Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder gaf uit aan 

Johannes van Kisekem een hofstad, 21 voet breed, in Den Bosch, over de 

Tolbrug, tussen erfgoed van Rutgherus Vranken soen enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus Belen anderzijds, strekkend vanaf een weg die daar afgescheiden is 

achterwaarts tot aan erfgoed van Hermannus zvw Wijnricus van Oijen, met het 

recht die weg te mogen gebruiken; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 1 oude groot Tournoois en 15 schelling geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Dictus Theodericus quoddam domistadium (dg: situm ibidem inter here) XXI 

pedatas ubique in latitudine (dg: ubique) continens situm ibidem inter 

hereditatem Rutgheri Vranken soen et inter hereditatem Arnoldi Belen 

tendens a quadam via ibidem sumpta retrorsum ad hereditatem (dg: 

Hermanni) Hermanni ut prius etc cum pleno jure utendi eadem via etc dedit 

ad hereditarium censum Johanni de Kisekem ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditario censu unius grossi Turonensis antiqui et 

quindecim solidorum monede! dando sibi a prefato #hereditarie# mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex premissis promittens super omnia warandiam 

ut prius et ab. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 235r 06 do 03-12-1394. 

Voornoemde Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder gaf uit aan 

Arnoldus Vele een hofstad16, 21 voet breed, in Den Bosch, over de Tolbrug, 

tussen erfgoed van Johannes van Kisikem enerzijds en erfgoed van Henricus 

Buc van Hees anderzijds, strekkend vanaf een weg die daar afgescheiden is, 

22 voet breed, achterwaarts tot aan erfgoed van Hermannus zvw Wijnricus van 

Oijen, met het recht die weg te mogen gebruiken; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfcijns van 1 oude groot Tournoois en 10 schelling geld, een 

helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Dictus Theodericus quoddam domistadium XXI pedatas ubique in latitudine 

continens situm ibidem inter hereditatem Johannis de Kisikem ex uno et 

inter hereditatem Henrici (dg: Bocke) #Buc de Hees# ex alio tendens a 

dicta via ad hereditatem dicti quondam Hermanni retrorsum et que via 

continet ut prius simul cum pleno jure utendi eadem via ut dicebat dedit 

ad hereditarium censum Arnoldo Vele ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu unius grossi Turonensis antiqui et decem solidorum 

monete dando sibi hereditarie mediatim nativitatis Domini et mediatim Jo 

ab alio de premissis promittens warandiam pro ut supra. Testes Berwout et 

Coptiten datum quinta post Andree. 

 

BP 1180 p 235r 07 do 03-12-1394. 

Voornoemde Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder gaf uit aan 

Henricus Buc van Hees een hofstad17, 21 voet breed, in Den Bosch, over de 

Tolbrug, tussen erfgoed van Arnoldus Vele enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Theodericus anderzijds, strekkend vanaf een weg die daar 

afgescheiden is, 22 voet breed, achterwaarts tot aan erfgoed van Hermannus 

Wijnrici, met het recht die weg te mogen gebruiken; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfcijns van 1 oude groot Tournoois en 10 schelling, een helft 

te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Dictus Theodericus quoddam domistadium situm ibidem XXI pedatas in 

latitudine ubique continens inter hereditatem Arnoldi Vele ex uno et 

inter hereditatem dicti Theoderici ex alio tendens a quadam via ibidem 

sumpta (dg: ad) retrorsum ad hereditatem quondam Hermanni Wijnrici que 

via continet viginti duas pedatas in latitudine simul cum pleno jure 

                         
16 Zie → BP 1180 p 477r 10 do 01-07-1395, verkoop van een erfcijns uit een 

huis en erf hier ter plaatse. 
17 Zie → BP 1180 p 427r 01 do 13-04-1396, overdracht van de hofstad. 
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utendi dicta via dedit ad hereditarium censum Henrico (dg: Bocke #Bucke) 

Buc de Hees# ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu unius 

grossi Turonensis antiqui et X solidorum dando sibi ab alio hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis promittens ut prius. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 235r 08 di 01-12-1394. 

Johannes van Poppel smid droeg over aan zijn dochters Katherina en Truda, 

tbv hen en zijn andere dochter Elisabeth, zijn vruchtgebruik in een huis en 

erf, in Den Bosch, op de Vughterdijk, tussen erfgoed dat was van wijlen 

Ancelmus van Hoesden enerzijds en erfgoed van Johannes Louwer anderzijds, 

welk huis en erf eerstgenoemde Johannes gekocht had van Hermannus Bac. 

 

Johannes de Poppel faber #usufructum sibi competentem in domo et# domo et 

area sitam! in Busco supra aggerem Vuchtensem, inter hereditatem que 

fuerat quondam Ancelmi de Hoesden ex uno et inter hereditatem Johannis 

Louwer ex alio quam domum et aream primodictus Johannes erga Hermannum 

Bac emendo acquisiverat prout in litteris legitime supportavit Katherine 

(dg: ..nde et Elisab) et Trude suis filiabus ad opus earum et ad opus 

Elisabeth (dg: eius) filie primodicti Johannis de Poppel cum litteris et 

jure promittens ratam servare. Testes Berwout et Coptiten datum in 

crastino Andree. 

 

BP 1180 p 235r 09 wo 02-12-1394. 

Voornoemde drie gezusters verkochten voornoemd huis18 en erf aan Henricus 

van Kuijc. 

 

Voor dit contract en BP 1180 p 235r 10 staat een haal. 

(dg: Kat) Dicte tres sorores #+# cum tutore dictam domum et aream 

hereditarie vendiderunt Henrico de Kuijc supportaverunt cum omnibus 

litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte earum deponere. Testes Coptiten et Heijmeric[us] datum quarta post 

Andree. 

 

BP 1180 p 235r 10 wo 02-12-1394. 

Voornoemde Henricus koper beloofde aan Mijchael zv Willelmus Clappart 31 

Hollandse gulden19 of de waarde met Sint-Remigius (vr 01-10-1395) aanstaande 

te betalen. De brief overhandigen aan Theodericus Haen. 

 

Voor dit contract en voor de vorige, BP 1180 p 235r 09, staat een haal. 

Dictus Henricus emptor promisit dicto! Mijchaeli filio Willelmi Clappart 

XXXI Hollant gulden vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. Detur Theoderico Haen. 

 

1180 mf3 F 09 p. 236. 

 in crastino Andree: dinsdag 01-12-1394. 

 

BP 1180 p 236v 01 di 01-12-1394. 

Wijtmannus gnd Wijt van den Dael zv Nicholaus van den Dael verkocht aan 

Zebertus zv Engbertus van Krekelhoeven (1) 2 stukken land, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, (1a) achter de tuin van Johannes gnd Gilijs, tussen 

Theodericus Rover enerzijds en kvw Johannes van der Teijnden anderzijds, 

(1b) naast de plaats gnd die Heze Akker, tussen Engbertus gnd Enken Eliaes 

enerzijds en Willelmus Vos anderzijds, (2) een b-erfpacht van 1 zester 

rogge, Bossche maat, die Godefridus Poijnenborch met Lichtmis levert, 

gaande uit een huis en tuin van voornoemde Godefridus, waarin hij thans 

                         
18 Zie → BP 1182 p 336v 08 zo 13-03-1401 (1), overdracht van vruchtgebruik 

in de helft van dit huis. 
19 Zie → BP 1180 p 442v 08 vr 12-05-1396, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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woont, in Haaren, tussen Arnoldus Appel van Luijcel enerzijds en Johannes 

zv Henricus Prijem anderzijds. 

 

Wijtmannus dictus Wijt van den Dael filius (dg: quo) Nicholai van den 

Dael duas pecias terre sitas in parochia de Haren ad locum dictum Beilver 

quarum una retro (dg: l) ortum Johannis dicti Gilijs inter hereditatem 

Theoderici Rover ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

van daer! Teijnden ex alio et altera iuxta locum dictum die Heze Acker 

inter hereditatem Engberti dicti Enken Eliaes ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Vos ex alio atque hereditariam paccionem unius sextarii 

siliginis mensure de Busco quam Godefridus Poijnenborch solvere tenetur 

hereditarie purificationis ex domo et orto [dicti] Go[defridi] in ad 

presens moratur sitis in parochia predicta inter hereditatem Arnoldi 

Appel de Luijcel ex uno et inter hereditatem Johannis filii Henrici 

Prijem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Zeberto filio (dg: quond) 

Engberti de Krekelhoeven promittens warandiam et obligationem deponere 

(dg: exceptis). Testes Berwout et Coptiten datum in crastino Andree. 

 

BP 1180 p 236v 02 di 01-12-1394. 

(dg: voornoemde Zebertus droeg voornoemde erfgoederen en b-erfpacht over 

aan Johannes zvw Willelmus van den Broec). 

 

(dg: dictus Zebertus dictas hereditates et paccionem supportavit Johanni 

filio quondam Willelmi van den Broec promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere). 

 

BP 1180 p 236v 03 di 01-12-1394. 

Gerardus, zvw Gerardus gnd Scade en Heilwigis dv Johannes gnd Sneggelen, 

droeg over aan Beatrix wv Henricus Hoessche 1 morgen land, ter plaatse gnd 

Maasheuvel, tussen Johannes gnd Luwe enerzijds en wijlen Theodericus Lu 

anderzijds, aan eerstgenoemde Gerardus overgedragen door Willelmus Lu zvw 

Willelmus Lu. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi dicti Scade et Heilwigis filie Johannis 

dicti Sneggelen unum juger terre situm in loco dicto communiter 

Maeshoevel inter hereditatem Johannis dicti Luwe ex uno et inter 

hereditatem quondam Theoderici Lu ex alio supportatum primodicto (dg: J) 

Gerardo a Willelmo Lu filio quondam Willelmi Lu prout in litteris 

hereditarie supportavit Beatrici relicte quondam Henrici Hoessche cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 236v 04 di 01-12-1394. 

Johannes van Mulsel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Mulsel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 236v 05 di 01-12-1394. 

Gerardus Scade zvw Gerardus Scade droeg over aan Beatrix wv Henricus 

Hoessche een b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Remigius en de andere helft met Pasen, gaande uit een huis en erf van 

Wellinus Goetkijnt zadelmaker, in Den Bosch, aan de Zadelmakersstraat, 

tussen erfgoed van Johannes van Nijmegen enerzijds en erfgoed van Gerardus 

van Nijmegen anderzijds, strekkend vanaf voornoemde straat achterwaarts tot 

aan de stroom, welke cijns aan voornoemde Gerardus was verkocht door 

voornoemde Wellinus Goetkijnt; met 30 schelling achterstallige termijnen. 

 

Gerardus Scade filius quondam Gerardi Scade hereditarium censum trium 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Remigii et mediatim pasche 

ex domo et area Wellini Goetkijnt sellipari sita in Busco ad vicum 

selliparorum inter hereditatem Johannis de Nijmegen ex uno et inter 
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hereditatem Gerardi de Nijmegen ex alio tendente ibidem a dicto vico 

retrorsum usque ad aquam ibidem fluentem venditum (dg: primo) dicto 

Gerardo filio #quondam (dg: Gerardi)# a dicto Wellino Goetkijnt prout in 

litteris hereditarie supportavit Beatrici relicte quondam Henrici 

Hoessche cum litteris et jure et cum XXX solidis sibi de dicto censu 

deficientibus ut dicebat promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui (dg: deponere) et dicti quondam sui patris deponere. Testes 

datum. 

 

BP 1180 p 236v 06 di 01-12-1394. 

Johannes van Mulsel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Mulsel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 236v 07 di 01-12-1394. 

Wellinus Roveri en zijn kinderen Arnoldus Rover, Gheerlacus en Arnoldus van 

Hackenem verkochten aan Johannes Buke, tbv hem en Bela dv Godefridus van 

Alfen een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit goederen gnd ten Hoeve, in Son, ter plaatse 

gnd Aanschot, reeds belast met 4 oude groten grondcijnzen en een b-erfpacht 

van 8 mud rogge, Bossche maat. Theodericus zv voornoemde Wellinus zal, 

zodra hij terug in het vaderland is, hiermee instemmen. Voornoemde Bela en 

Johannes Buke mogen deze pacht niet verkopen of vervreemden. Zou een van 

voornoemde Johannes Buke en Bela overlijden zonder wettig nageslacht, dan 

gaat geheel de pacht naar de overlevende. Zouden echter beiden overlijden 

zonder wettig nageslacht, dan gaat de pacht naar het Geefhuis in Den Bosch. 

De brief overhandigen aan Stamelart van Spanct en Rodolphus van Gravia. 

 

Wellinus Roveri Arnoldus Rover #Gheerlacus et# Arnoldus de Hackenem eius 

liberi hereditarie vendiderunt (dg: Johanni de Hijntham) #Johanni Buke ad 

opus sui et# ad opus (dg: sui) Bele (dg: sue uxoris) filie Godefridi (dg: 

L Carnauwe et ad opus Johannis dicti Buke) #de Alfen# hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis dictis (dg: 

Aenscot sitis in parochia de) ten Hoeve sitis in parochia de Zonne ad 

locum dictum Aenscot et attinentiis (dg: att) eorundem bonorum singulis 

et universis quocumque locorum sitis promittentes indivisi super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quatuor 

grossis antiquis dominis fundi et hereditaria paccione octo modiorum 

siliginis dicte mensure exinde prius solvendis et sufficientem facere et 

quod ipsi Theodericum filium dicti Wellini quamcito ad patriam redierit 

dicte vendicioni facient consentire et de predicta paccione duorum 

modiorum siliginis promittere super habita et habenda warandiam et dicta 

bona cum suis attinentiis facere sufficientem tali condicione (dg: si 

contingat) quod dicta Bela et Johannes Buke dictam paccionem non vendent 

nec alienabunt neque alienare valebunt tali condicione annexa si 

contingat aliquem dictorum Johannis Buke et Bele sine prole legitima ab 

huiusmodi decedente superviva remanente quod extunc dicta paccio ad 

alterum eorundem supervivum remanentem devolvatur integraliter si vero 

contingat dictos Johannem Buke et Belam ambos decedere sine prole 

legitima superviva remanente quod extunc dicta paccio in hoc eventu ad 

mensam sancti spiritus in Busco ad (dg: p) opus pauperum ibidem (dg: 

devolverat) ?jure hereditario devolvetur. Testes datum supra. Tradetur 

littera Sta de Spanct et Rodolpho de Gravia. 

 

BP 1180 p 236v 08 di 01-12-1394. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri beloofde aan zijn broers Arnoldus Rover en 

Arnoldus van Hackenem, tbv hen en hun broer Theodericus, in de deling van 

de goederen die hun vader Wellinus Roveri zal nalaten, in te brengen een 

erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, of dat elk van voornoemde Arnoldus 

Rover en Arnoldus van Hackenem en Theodericus uit die na te laten goederen 
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vooraf een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, krijgt. De brief 

overhandigen aan voornoemde Arnoldus Rover. 

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri promisit super omnia Arnoldo Rover et 

Arnoldo de Hackenem suis fratribus ad opus eorum et ad Theoderici eorum 

fratris quod si ipse Gheerlacus (dg: ad divisionem faciendam p) aut sui 

(dg: ki) liberi ad divisionem faciendam de bonis que dictus (dg: 

Gheerlacus) #Wellinus# in sua morte post se relinquet venire voluerit et 

ea condividere quod extunc dictus Gheerlacus aut sui liberi ad huiusmodi 

#communem# divisionem venientes importabunt hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de (dg: Bus) Buscoducis (dg: ad) antequam ad 

huiusmodi divisionem venire poterit et dicta bona condividere vel 

apprehendere (dg: sed) #seu# quod quilibet dictorum Arnoldi Rover Arnoldi 

de Hackenem et Theodericus de predictis bonis implenabit et prehabebit 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis dicte mensure. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Arnoldo Rover. 

 

BP 1180 p 236v 09 di 01-12-1394. 

Baudewinus zvw Joseph van Casteren en Lambertus die Bont zvw Ghibo die Bont 

verkochten aan Willelmus Backe zvw Mathias van den Molengrave een 

n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch in het 

woonhuis van de koper te leveren, gaande uit (1) een beemd van voornoemde 

Baudewinus, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Liemde, tussen Johannes die 

Hoessche enerzijds en Engbertus die Rademaker anderzijds, (2) ½ bunder 

heideland van voornoemde Baudewinus, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel 

Liemde, tussen Engbertus zv Johannes van Lusel enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (3) 1½ bunder broekland van voornoemde Baudewinus, in de 

dingbank van Liemde, ter plaatse gnd die Wedehage, tussen hr Henricus die 

Custer priester enerzijds en een weg gnd die Hoge Straat anderzijds, (4) 

een huis en tuin van voornoemde Baudewinus, in de dingbank van Liemde, ter 

plaatse gnd Kasteren, tussen Aleijdis Joseph enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (5) 4 lopen roggeland van voornoemde Lambertus, in de dingbank 

van Liemde, ter plaatse gnd die Wedehage, beiderzijds tussen voornoemde 

Aleijdis Joseph, (6) 1 zester roggeland, gnd dat Klootke, ter plaatse gnd 

Kasteren, tussen Ghibo gnd Kemerlinc enerzijds en Aleijdis dv Joseph van 

Casteren anderzijds, (7) 1½ bunder broekland van voornoemde Lambertus, in 

een kamp in de dingbank van Liemde, ter plaatse gnd Eilde, tussen Reijnerus 

van Vinckenscoet enerzijds en Johannes Vos Hennens soen anderzijds, (8) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, die voornoemde 

Baudewinus met Lichtmis beurt, gaande uit een hoeve, behorend aan Reijnerus 

van Vijnkenscoet, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Vinkenschoot, reeds 

belast met de grondcijnzen en een b-erfcijns van 20 schelling geld. De 

brief overhandigen aan Willelmus van den Velde. 

 

Baudewinus filius quondam Joseph de Casteren et (?dg: -l) Lambertus die 

Bont filius quondam Ghibonis #die# Bont hereditarie vendiderunt Willelmo 

Backe filio quondam Mathie van den Molengrave hereditariam paccionem (dg: 

d) quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam in domo habitationis dicti emptoris 

ex quodam prato dicti Baudewini sito in parochia de Bucstel in loco dicto 

Luttel Lijemde inter hereditatem Johannis die Hoessche ex uno et inter 

hereditatem Engberti die Rademaker ex alio atque ex (dg: dio) dimidio 

bonario terre mericalis dicti Baudewini sito in in! parochia et loco 

predictis inter hereditatem Engberti filii Johannis de Lusel ex uno et 

inter communitatem ex alio item ex uno et dimidio bonario! paludis (dg: 

dicti) dicti Baudewini sitis in jurisdictione dicta dincbanc de Liemde ad 

locum dictum die Wedehage inter hereditatem domini Henrici die Cunster! 

presbitri ex uno et inter communem plateam dictam die Hoge Straet ex alio 

atque ex domo et orto dicti Baudewini sitis in dicta jurisdictione in 

loco dicto Casteren inter hereditatem Aleijdis Joseph ex uno et inter 

communem plateam ex alio item (dg: ex here) #ex# quatuor lopinatis terre 
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siliginee dicti (dg: La) Lamberti sitis in dicta jurisdictione in loco 

dicto die Wedehage inter hereditatem dicte Aleijdis Joseph ex utroque 

latere coadiacentem item ex una sextariata terre siliginee dicta dat 

Cloetken sita in loco dicto Casteren inter hereditatem Ghibonis dicti 

Kemerlinc ex uno et inter hereditatem Aleijdis filie Joseph de Casteren 

ex alio atque ex uno et dimidio bonariis paludis dicti Lamberti sitis 

(dg: ?in in Eilde inter here) in quodam campo (dg: s) qui campus (dg: 

camp) situs est in (dg: parochia) jurisdictione de Lijemde in loco dicto 

Eilde inter hereditatem Reijneri de Vinckenscoet ex uno et inter 

hereditatem Johannis Vos Hennens soen ex alio item ex hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Rode sancte Ode quam dictus 

Baudewinus solvendam habet hereditarie (dg: ex) purificationis ex quodam 

manso ad Reijnerum de Vijnkenscoet spectante sito in parochia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum Vinckenscoet ut dicebant promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi et hereditario censu XX solidorum monete ex 

premissis prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

Tradetur littera Willelmo van den Velde. 

 

1180 mf3 F 10 p. 237. 

 Quinta post Andree: donderdag 03-12-1394. 

 Sexta post Andree: vrijdag 04-12-1394. 

   

BP 1180 p 237r 01 do 03-12-1394. 

Marcelius Hillen soen zvw Johannes Pezegal en Johannes zvw Johanns van 

Boert verkochten aan Rijcoldus Borchgrave een n-erfcijns van .. oude Franse 

schild of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een akker gnd 

Genen Akker van voornoemde Marcelius, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, 

tussen Johannes Bloijs van Verlaer enerzijds en Rodolphus Bestken 

anderzijds, (2) een stuk land gnd die Brugh... van voornoemde Marcelius, 

ter plaatse gnd Wetten, ter plaatse gnd Kolre Akker, tussen Henricus die 

Wilde enerzijds en Henricus van ?der ....... anderzijds, (3) een stuk land 

gnd Bollen Stukske, ter plaatse gnd Kolre Akker, tussen voornoemde 

Rodolphus Bestken enerzijds en kv Verlaer anderzijds, (4) een stuk land van 

voornoemde Johannes verkoper, in Wetten, ter plaatse gnd Wettenre Akker, 

ter plaatse gnd in den Poel, tussen kvw Henricus Boerman enerzijds en 

erfgoed van de Minderbroeders in Den Bosch anderzijds, de erfgoederen van 

voornoemde Marcelius reeds belast met 2 penning cijns aan Willelmus van 

Oude. 

 

Marcelius Hillen soen filius quondam Johannis Pezegal et Johannes filius 

quondam (dg: Henrici) #Johannis# de Boert hereditarie vendiderunt 

Rijcoldo Borchgrave hereditarium [censum] ....... aude scilt monete 

Francie seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini (dg: solve) 

ex quodam agro terre dicto Ghenen Acker dicti Marcelii sito in parochia 

de Nue[nen] in loco dicto Wetten inter hereditatem Johannis Bloijs de 

Verlaer ex uno et inter hereditatem Rodolphi Bestken ex alio item ex 

pecia terre dicta die Brugh... dicti Marcelii sita in dicto loco Wetten 

(dg: We) vocato ad locum dictum Colre Acker inter hereditatem Henrici die 

Wilde ex uno et inter hereditatem Henrici van ?der ....... ex alio item 

ex pecia terre dicta Bollen (dg: Stucse) Stucsken sita in loco dicto 

Colre Acker inter hereditatem dicti Rodolphi Bestken ex uno et inter 

hereditatem liberorum de Verlaer ex alio item ex pecia terre dicti 

Johannis venditoris sita in Wetten predicto in loco dicto Wettenre Acker 

in loco dicto in den Poel inter [hereditatem] liberorum quondam Henrici 

Boerman ex uno et inter hereditatem conventus fratrum (dg: f) minorum in 

Busco ex alio ut dicebant promittentes indivisi super habita et habenda 

warandiam et aliam [obligationem] deponere exceptis duobus denariis 

census Willelmo de Oude ex dictis hereditatibus dicti Marcelii prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Theodericus Rover et Coptiten 
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datum quinta post Andree. 

 

BP 1180 p 237r 02 do 03-12-1394. 

Godefridus van Gheldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de (dg: Ze Zeel) Gheldorp prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 237r 03 do 03-12-1394. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder verkocht aan Johannes van 

Edingen een stukje erfgoed in Den Bosch, over de Tolbrug, buiten de oude 

stadsmuur, tussen de sloot van voornoemde Theodericus Rover enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Johannes van Edingen, dat voornoemde Johannes in 

cijns gekregen had van voornoemde Theodericus, anderzijds, zoals afgepaald. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis particulam 

hereditatis sitam in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge extra antiquum 

murum #oppidi de Busco# ibidem inter (dg: [hereditatem] dicti Th) 

fossatum dicti Theoderici Rover ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Edingen quam idem Johannes erga dictum Theodericum ad censum prius 

acquisiverat ex alio prout ibidem sita [est et] limitata ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni de Edingen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Berwout et Coptiten datum 

supra. 

 

BP 1180 p 237r 04 do 03-12-1394. 

Johannes van den Venne droeg over aan Theodericus Hardesteen 1/3 deel, dat 

aan Elizabeth dv Thomas Jans soen gekomen was na overlijden van haar moeder 

Aleijdis resp. aan haar zal komen na overlijden van haar voornoemde vader 

Thomas, in een stuk land gnd Jan Maes soen Hostat, in Geffen, tussen 

Heijlwigis van Ghestel enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk 1/3 

deel voornoemde Johannes van den Venne gekocht had van Godefridus gnd 

Goeswijns soen ev voornoemde Elizabeth. 

 

Johannes van den Venne terciam partem que Elizabeth filie (dg: quondam 

Tho) Thome Jans soen de morte quondam Aleijdis sue matris successione est 

advoluta atque post mortem dicti Thome sui patris successione advolvendam 

in quadam pecia terre dicta Jan (dg: Mae) Maes (dg: -s) soen Hostat sita 

in parochia de Gheffen inter hereditatem Heijlwigis de Ghestel ex uno et 

inter (dg: l) communem plateam ex alio quam terciam partem dictus 

Johannes van den Venne erga Godefridum dictum Goeswijns soen maritum et 

tutorem legitimum dicte Elizabeth sue uxoris emendo acquisiverat prout in 

litteris (dg: pro) hereditarie supportavit Theoderico Hardesteen cum 

litteris #et aliis# et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 237r 05 do 03-12-1394. 

(dg: Willelmus die Lombart voor zich). 

 

(dg: Willelmus die Lombart pro i). 

 

BP 1180 p 237r 06 do 03-12-1394. 

Willelmus Lombart beloofde aan Gerardus zv Theodericus van Brakel 28 

Vlaamse plakken met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1395) te betalen op 

straffe van 28 Vlaamse plakken.  

 

Solvit I Vleemsche plack. 

Willelmus Lombart promisit super omnia Gerardo filio Theoderici de Brakel 

XXVIII Vleemsche placken ad purificationis proxime futurum persolvendos 

sub pena XXVIII Vleemssche placken. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 237r 07 do 03-12-1394. 

Johannes van den Velde riemmaker verkocht aan Willelmus Scilder een 

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

leveren, gaande uit een hoeve van verkoper in Heeswijk, ter plaatse gnd 

Rukven, tussen Arnoldus Hoernken enerzijds en Johannes die Bever 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van ½ mud 

{graansoort niet vermeld}, Bossche maat. 

 

Johannes van den Velde corrigiator hereditarie vendidit Willelmo Scilder 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex manso dicti 

venditoris sito in parochia de Hezewijc ad locum dictum Rucvenne inter 

hereditatem Arnoldi Hoernken ex uno et inter hereditatem Johannis die 

Bever ex alio et ex attinentiis dicti mansi universis #quocumque sitis# 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione dimidii modii dicte 

mensure exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 237r 08 do 03-12-1394. 

Andreas zv Willelmus Andries soen van Oerscot beloofde aan zijn zuster 

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

Elizabeth, Aleijdis en Heijlwigis, 75 Hollandse gulden of de waarde met 

Lichtmis over 2 jaar (vr 02-02-1397) te betalen. 

 

Andreas filius Willelmi Andries soen de Oerscot promisit super omnia 

habita et habenda Agneti sue sorori ad opus sui et ad opus Johannis 

Willelmi Nijcholai Andree Elizabeth Aleijdis et Heijlwigis liberorum 

dicte Agnetis LXXV Hollant gulden seu valorem a purificationis proxime 

ultra duos annos persolvendos. Testes Sceijvel et Groij datum supra. 

 

BP 1180 p 237r 09 do 03-12-1394. 

Henricus Wolf droeg over aan zijn dochter Hadewigis zijn vruchtgebruik20 in 

1/5 deel, dat aan zijn voornoemde dochter Hadewigis gekomen was na 

overlijden van haar moeder Jutta resp. aan haar zal komen na overlijden van 

haar voornoemde vader Henricus Wolfs, in (1) een deel van een huis en erf 

van Johannes Pepercoren, welk deel vóór 21 voet 1 duim en achter 19 voet 

minus 3 duim breed is, in Den Bosch, aan de Markt, in de straat gnd 

Dravelgas, naast erfgoed van Egidius Zeelmaker, dit deel af te meten vanaf 

een stenen gevel die staat tussen het erfgoed van voornoemde Egidius en 

voornoemd deel van voornoemd huis, aan de kant richting Markt, (2) het 

recht dat voornoemde Henricus in voornoemde stenen gevel heeft, en in een 

stenen muur van het huis dat was van Arnoldus Wissellaer, achter voornoemd 

deel gelegen, welk deel en recht voornoemde Henricus in cijns verkregen had 

van voornoemde Johannes Pepercoren. De brief overhandigen aan Aleijdis dvw 

Goeswinus Rutten soen. 

 

{Aan het eind van dit contract begint in margine een streep die doorloopt 

langs BP 1180 p 237r 10}. 

Henricus Wolf suum usufructum sibi competentem in una quinta parte que 

(dg: Hade) Hadewigi sue filie de morte quondam Jutte sue matris 

successione est advoluta et post mortem dicti Henrici Wolfs sui patris 

successione advolvetur in quadam parte domus et aree Johannis Pepercoren 

que pars ante viginti unum (dg: pedatas) pedatas et unum pollicem et 

retro decem ac novem pedatas tribus pollicibus (dg: in l) minus in 

latitudine continet sita in Buscoducis ad forum in vico dicto Dravelgas 

contigue iuxta hereditatem Egidii Zeelmaker scilicet mensurando dictam 

                         
20 Zie ← BP 1180 p 182v 02 do 27-08-1394, Henricus gnd Wolf die Zeelmaker had eerder 
overgedragen aan zijn zoon Petrus, tbv hem, Aleijdis dv Goeswinus Rutten soen van Zeghenworp 

en kv Godefridus Olijsleger, zijn vruchtgebruik in 3/5 deel van deze goederen; vervolgens, zie 

← BP 1180 p 182v 03 en 04 do 27-08-1394, kwam het vruchtgebruik in alle 3 vijfde delen aan 

Aleijdis dv Goeswinus Rutten soen van Zeghenworp. 
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partem supradicte domus a quodam muro lapideo dicto communiter steijnen 

ghevel consistente ibidem inter hereditatem predicti Egidii et inter 

predictam (dg: par) partem supradicte domus (dg: et a) in latere versus 

forum predictum et in toto jure dicto Henrico competente in dicto muro 

lapideo steijnen ghevel nuncupato atque in muro lapideo domus que fuerat 

Arnoldi Wissellaer retro dictam partem consistente (dg: ut dicebat) quam 

partem cum dicto jure dictus Henricus erga dictum Johannem Pepercoren ad 

censum acquisiverat prout in litteris legitime supportavit dicte Hadewigi 

sue filie promittens ratam servare. Testes Sceijvel et Groij datum supra. 

Tradetur littera (dg: dicte) Aleijdi filie quondam (dg: Rut) Goeswini 

Rutten soen. 

 

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 Aleijdis21 dvw Goeswinus Rutten soen van 

Zegheworp. Henricus van der Haghe minderjarige zv voornoemde Hadewigis zal 

afstand doen. 

 

{Aan het eind van BP 1180 p 237r 09 begint in margine een streep die 

langs dit contract doorloopt}. 

Johannes dictus Adelissen soen maritus (dg: et tutor) legitimus dicte 

Hadewigis et dicta Hadewigis cum eodem tamquam cum tutore dictam quintam 

partem supportaverunt Aleijdi filie quondam Goeswini Rutten soen de 

Zegheworp (dg: pro) cum litteris jure! promittentes (dg: ratam servare) 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et quod 

ipsi Henricum van der Haghe filium dicte Hadewigis (dg: perpet) dum ad 

annos pubertatis pervenerit super dicta quinta parte facient (dg: f) 

renunciare ad opus dicte Aleijdis. Testes Berwout et Coptiten datum sexta 

post Andree. 

 

BP 1180 p 237r 11 do 03-12-1394. 

Hubertus zvw Arnoldus Backe zvw Walterus gnd Groet Wouter van Berkel gaf 

uit aan Everardus zvw Zibbo van der Scueren alle erfgoederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders; de uitgifte geschiedde voor de 

cijnzen en pachten die eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van 3 mud 

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

over een jaar (wo 02-02-1396). 

 

Hubertus filius quondam Arnoldi Backe (dg: -r) filius quondam Walteri 

dicti Groet Wouter de Berkel omnes hereditates sibi de morte quondam 

suorum parentum successione advolutas quocumque locorum sitas ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Everardo filio quondam Zibbonis van der 

Scueren ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: -ut) censibus et 

paccionibus annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis mensure de Buscoducis danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam (dg: 

alia) obligationem deponere et alter repromisit. Testes Sceijvel et Groij 

datum quinta post Andree. 

 

BP 1180 p 237r 12 do 03-12-1394. 

Henricus Scilder verkocht aan Reijnerus Bernts soen van Groet Lijt een 

streep erfgoed met gebouwen in Den Bosch, achter de Hinthamerstraat, in een 

erfgoed van wijlen Johannes van Neijnsel, tussen erfgoed van Arnoldus 

Berwout enerzijds en erfgoed van Matheus Gheghel zvw Johannes van Os 

anderzijds, strekkend vanaf het gemene water achterwaarts tot aan erfgoed 

van voornoemde Matheus, met het recht een weg te mogen gebruiken die loopt 

vanaf voornoemde streep naar de Hinthamerstraat en een brug aldaar. 

Voornoemde Matheus heeft recht van weg over een deel van voornoemde streep, 

                         
21 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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welk deel ligt tussen voornoemd gemeen water en een huis dat op voornoemde 

streep staat. 

 

Henricus Scilder (dg: peciam) quandam strepam (dg: sit) terre sitam in 

Buscoducis retro vicum Hijnthamensem in hereditatem quondam Johannis de 

Neijnsel inter hereditatem Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem 

Mathei Gheghel filii quondam Johannis de Os ex alio tendentem a (dg: 

quadam via) #communi aqua# ibidem retrorsum ad hereditatem dicti Mathei 

(dg: ut di) simul cum edificiis supra dictam strepam terre consistentibus 

atque cum pleno jure utendi perpetue (dg: viis) via consistente (dg: 

ibid) ibidem tendente a dicta strepa terre usque ad vicum Hijnthamensem 

et ponte ibidem consistente ut dicebat (dg: dedit ad hereditarium censum) 

#hereditarie vendidit# Reijnero Bernts soen [de] Groet Lijt (dg: ab eodem 

hereditarie possidendam pro) promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere salvo tamen dicto Matheo #et sue familie pro 

tempore# pleno jure (dg: via) eundi redeundi et pergendi [totiens] 

quotiens sibi placuerit in parte dicte strepe hereditatis que pars sita 

est inter dictam communem (dg: pl) aquam et inter domum supra dictam 

strepam terre consistentem ut dictus emptor recognovit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 237r 13 do 03-12-1394. 

Nijcholaus zv Henricus Scilder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus filius Henrici Scilder prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 237r 14 do 03-12-1394. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus verkoper een n-erfcijns 

van 10 oude Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis over een jaar 

(za 25-12-1395), gaande uit voornoemde streep. 

 

Dictus emptor promisit super omnia se daturum et soluturum dicto Henrico 

venditori hereditarium censum X aude Gelre gulden seu valorem hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis [et primo termino] a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum ex dicta strepa terre cum suis 

edificiis promittens super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 F 11 p. 238. 

 Quinta post Andree: donderdag 03-12-1394. 

 in crastino Valentini: maandag 15-02-1395. 

 in die Barbare: vrijdag 04-12-1394. 

 

BP 1180 p 238v 01 do 03-12-1394. 

De broers Johannes gnd Troest en Arnoldus, kv Theodericus van der Runnen, 

beloofden aan Johannes gnd Gagelman van Campen 54 nieuwe Gelderse gulden of 

de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes dictus Troest (dg: van de filius) #et Arnoldus fratres liberi# 

Theoderici van der Runnen promiserunt super omnia Johanni dicto Gagelman 

de Campen (dg: LIIII) LIIII novos Gelre gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Sceijvel et Groij datum quinta post Andree. 

 

BP 1180 p 238v 02 do 03-12-1394. 

Henricus van Uden van Ghewanden beloofde aan Henricus Steijmpel gedurende 5 

jaar, elk jaar met Pasen, 3 Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

Voornoemde Henricus van Uden zal gedurende een jaar, ingaande Kerstmis over 

3 jaar (di 25-12-1397), takken en rijshout, gnd banden, afrukken noch zagen 

op een eiland van Henricus Steijmpel, ter plaatse gnd die Marense Wert, op 
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het eind van een stuk land van voornoemde Henricus. 

 

Henricus de Uden de (dg: Ghewande) Ghewanden promisit super omnia se 

daturum et soluturum Henrico Steijmpel ad spacium (dg: trium) quinque 

annorum proxime futurorum anno quolibet dictorum quinque annorum #(dg: 

tre) tres Hollant gulden seu valorem# pasche et primo termino in festo 

pasche #proxime# et quod ipse Henricus de Uden non scindet nec secabit 

ramos et (dg: vinne) vimina #(dg: crescentia)# dicta bande supra quandam 

insulam #dicti Henrici Steijmpel# sitam in (dg: Go) loco dicto die 

Marensche Wert ad (dg: ad) fine! pecie terre dicti Henrici scilicet in 

anno sequente a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra (dg: annum) 

tres annos sine medio sequentes. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 238v 03 do 03-12-1394. 

Denkinus van den Biesen en Willelmus Besken beloofden aan Arnoldus van 

Eijndoven zvw Ghevardus 50 Hollandse gulden of de waarde, een helft te 

betalen met Kerstmis (vr 25-12-1394) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 11-04-1395). 

 

Denkinus van den Biesen et Willelmus Besken promiserunt indivisi super 

omnia Arnoldo de Eijndoven filio quondam Ghevardi L Hollant gulden seu 

valorem (dg: ad) mediatim in (dg: festo) festo nativitatis Domini et 

mediatim pasce proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 238v 04 do 03-12-1394. 

Johannes Coelborner nzvw Henricus Coelborner gaf uit aan Johannes zv 

Amelius Specier een stuk land met gebouwen in Rosmalen, naast de plaats gnd 

Kattenbos, tussen de sloot van wijlen Ghiselbertus Lijsscap enerzijds en 

het wiel gnd Bauderiks Wiel anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan voornoemde plaats Kattenbos, zoals dit behoorde aan 

wijlen Ghisbertus Lijsscap; de uitgifte geschiedde voor 2 hoenderen, met 

Sint-Martinus te leveren. 

 

{In margine een cirkel met een puntje in het centrum}. 

Johannes Coelborner filius (dg: q) naturalis quondam Henrici Coelborner 

peciam terre sitam in parochia de Roesmalen (dg: ad) #juxta# locum dictum 

Cattenbossche inter (dg: hereditatem quondam Ghisberti Lijss) fossatum 

quondam Ghiselberti Lijsscap ex uno et inter gurgitem dictum Bauderics 

Wiel ex alio tendentem a communi platea retrorsum ad dictum (dg: d) locum 

Cattenbossche simul cum edificiis in dicta pecia terre consistentibus 

prout ibidem sita est et ad Ghisbertum quondam Lijsscap spectare 

consuevit dedit ad hereditarium (dg: p) censum Johanni filio Amelii 

Specier (dg: pro) ab eodem hereditarie possidendam pro duobus pullis 

dandis sibi ab alio hereditarie Martini ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 238v 05 ma 15-02-1395. 

Voornoemde Johannes Amelii Specier droeg voornoemd stuk land met gebouwen 

over aan zijn broer Hector zv voornoemde Amelius, belast met de cijns van 2 

hoenderen. 

 

Dictus Johannes Amelii Specier dictam peciam terre cum suis edificiis 

supportavit Hectori suo fratri filio dicti Amelii promittens (dg: super) 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu duorum 

pullorum in dictis litteris contento. Testes Luce et Groij datum in 

crastino Valentini. 

 

BP 1180 p 238v 06 do 03-12-1394. 

Katherina wv Willelmus zvw Willelmus van Beest maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan met de goederen van voornoemde wijlen 
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Willelmus zvw Willelmus van Beest. 

 

Katherina relicta quondam Willelmi filii quondam Willelmi de Beest omnes 

vendiciones et alienaciones factas cum bonis quibuscumque dicti quondam 

Willelmi filii quondam Willelmi de Beest calumpniavit. Testes (dg: datum 

supra #.......# quinta post Andree) testes Sceijvel et Groij datum quinta 

Andree. 

 

BP 1180 p 238v 07 vr 04-12-1394. 

Arnoldus zvw Arnoldus Ave Mari, Johannes Zanders ev Aleijdis dvw voornoemde 

Arnoldus Ave Mari, Martinus Leijdecker en zijn zoon Arnoldus droegen over 

aan Bela wv Andreas Tijmmermans (1) het deel, dat aan hen en erfg vw Hilla 

dvw voornoemde Arnoldus Ave Mari gekomen was, na overlijden van voornoemde 

Hilla en haar voornoemde man Andreas Tijmmerman, in alle goederen van 

voornoemde wijlen Andreas en Hilla, die voornoemde wijlen Andreas en Hilla 

tezamen bezaten, (2) alle goederen, die aan hen of aan erfg vw voornoemde 

Hilla, door voornoemde wijlen Hilla en wijlen Andreas in hun testamenten 

waren gelegateerd. Voornoemde Arnoldus, Johannes Zanders, Martinus en zijn 

zoon Arnoldus verklaarden dat 59 pond voldaan zijn, die aan hen en erfg vw 

voornoemde Hilla bij geschilregeling waren toegekend door hr Petrus van 

Berze priester, Theodericus Berwout, Willelmus Scilder en Zibertus van 

Hoculem, te betalen door voornoemde Bela; en ze beloofden dat Johannes en 

Cristina, kv voornoemde Martinus Leijdecker, hr Johannes Ave Mari priester 

en erfg vw voornoemde Hilla nimmer rechten zullen doen gelden op voornoemd 

deel, goederen en 59 pond. 

 

{In margine een verticaal lopend dubbel spoor met drie dwarsstrepen}. 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Ave Mari et Johannes (dg: Za filius 

quondam Johannis) Zanders maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie dicti quondam Arnoldi Ave Mari Martinus Leijdecker et Arnoldus eius 

filius (dg: omnia bona bo) totam partem et omne jus eis (dg: de mo) et 

(dg: suis ..) quibuscumque heredibus quondam Hille filie (dg: su) dicti 

quondam Arnoldi Ave Mari (dg: f) de morte eiusdem quondam Hille et 

quondam (dg: And) Andree Tijmmerman mariti olim eiusdem Hille successione 

advolutas in omnibus bonis eorundem quondam Andree et Hille que jamdicti 

quondam Andreas et Hille! pariter possederunt quocumque locorum 

consistentibus sive (dg: srat.) sitis atque omnia bona (dg: bo) eis (dg: 

eis) vel eorum alteri seu quibuscumque heredibus dicte (dg: #qd# Hille) 

quondam Hille ab eadem Hilla et dicto quondam Andrea seu ab eorum altero 

legata in suis testamentis ut dicebant hereditarie supportaverunt Bele 

relicte eiusdem Andree Tijmmermans promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorundem et 

quorumcumque heredum dicte quondam Hille in premissis existentes et 

eventuras deponere insuper dicti Arnoldus Johannes Zanders Martinus et 

Arnoldus eius filius palam recognoverunt eis fore satisfactum a (dg: li) 

LIX libris eis et (dg: suis co) heredibus dicte quondam #Hille# (dg: 

addict) per (dg: Willelmum filium) dominum Petrum de Berze (dg: Petrum) 

presbitrum Theodericum Berwout (dg: p) Willelmum Scilder et Zibertum de 

Hoculem (dg: addict) via arbitrii addictis eisdem Arnoldo Johanni Martino 

et Arnoldo #et aliis# et eis (dg: in h..) et aliis heredibus dicte 

quondam Hille a dicta Bela fore exsolvendos #clamantes inde quitam# 

promiserunt insuper dicti debitores insuper super omnia quod ipsi (dg: 

Arnoldum et) Johannem et Cristinam liberos dicti Martini Leijdecker et 

dominum Johannem Ave Mari presbitrum et quoscumque heredes dicte quondam  

Hille perpetue tales habebunt quod nunquam presument se jus habere in 

premissis parte et jure bonis et LIX libris nec in judicio spirituali nec 

in judicio seculari nec alias quovis modo. Testes Berwout et Coptiten 

datum in die Barbare. 

 

BP 1180 p 238v 08 vr 04-12-1394. 

Hiervan een instrument maken. Toevoegen dat zij beloofden voornoemde Bela 
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schadeloos te houden van elke aanspraak en schade. Opgesteld in de kamer 

van de schrijvers, in aanwezigheid van schepenen, Roverus Boest en Gerardus 

Vos. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promiserunt dictam Belam 

indempnem servare ab (dg: omnib) omni impeticione sibi eveniente et 

dampnis exinde eventuris in quantum ipsa huiusmodi dampna et expensas 

probare poterit per duos (dg: te) vel plures testes legitimos. Acta in 

camera scriptorum presentibus scabinis Rovero Boest et Gerardo Vos datum 

in die (dg: ..) Barbare anno XC quarto hora (dg: .) none. 

 

BP 1180 p 238v 09 vr 04-12-1394. 

Johannes Hazart van Eirde beloofde aan Everardus zvw Willelmus die Wever 

van Scijnle, Henricus Peters soen en Gerardus van Herende een n-erfpacht 

van 6 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis op het onderpand 

te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1396), gaande uit een 

huis, tuin en aangelegen erfgoed, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, 

tussen voornoemde Henricus Peters soen enerzijds en Arnoldus zv Henricus 

Jacobs soen anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Everardus. 

 

-. 

Johannes Hazart de Eirde promisit se daturum et soluturum (dg: Everar) 

Everardo filio quondam Willelmi die Wever de Scijnle Henrico Peters soen 

et Gerardo de Herende hereditariam paccionem (dg: sex) sex lopinorum 

siliginis mensure de Rode sancte Ode hereditarie purificationis et primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra #annum# et supra 

hereditatem infrascriptam tradendam ex domo orto et hereditate sibi 

adiacente sitis in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto (dg: Eide) 

Eirde inter hereditatem (dg: He) dicti Henrici Peters soen ex uno et 

inter hereditatem (dg: Arnoldi) Arnoldi filii Henrici Jacobs soen ex alio 

promittens super omnia warandiam et sufficientem facere (dg: testes 

Coptiten et Groij datum supra). Testes Coptiten et Groij datum supra. 

Tradetur littera dicto Everardo. 

 

BP 1180 p 238v 10 vr 04-12-1394. 

Everardus zvw Willelmus die Wever van Scijnle, Henricus Peters soen ev 

Margareta en Gerardus van Herende ev Elizabeth, dvw voornoemde Willelmus 

die Wever, droegen over aan Adam van Mierde, tbv Johannes van Vladeracken, 

het deel, dat aan hen, voornoemde Margareta en Elizabeth, en kv voornoemde 

Everardus, Margareta en Elizabeth zal komen, in (1) alle goederen die aan 

Johannes Hazart van Eirde en zijn vrouw Oda, wv voornoemde Willelmus en mv 

voornoemde Everardus, Margareta en Elizabeth, na overlijden van voornoemde 

wijlen Willelmus die Wever gekomen waren, (2) alle goederen die voornoemde 

Johannes Hazart en Oda nog zullen verwerven, voor hen gereserveerd de 

n-erfpacht van 6 lopen, in het hierbovenstaande contract vermeld. 

 

-. 

Everardus filius quondam Willelmi die Wever #de Scijnle# et Henricus 

Peters soen maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris et Gerardus 

de Herende maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum (dg: 

dicti) dicti quondam Willelmi die Wever totam partem et omne jus eis aut 

(dg: eorum here liberis) dictis Margarete et Elizabeth ac liberis 

dictorum Everardi Margarete et Elizabeth (dg: de morte quondam) 

successione advolvendas #quovis modo# (dg: in omnibus) et competituras in 

omnibus et singulis bonis que Johannes Hazart de Eirde et Oda eius uxor 

(dg: relicta matris) relicta dicti Willelmi mater dictorum Everardi 

Margarete et Elizabeth (dg: seu al.. dicta) post decessum dicti quondam 

Willelmi die Wever acquisiverant seu alter eorundem Johannis Hazart et 

Ode (dg: ..) post obitum dicti quondam Willelmi acquisiverat atque in 

omnibus et singulis bonis que dicti Johannes Hazart et Oda seu alter 
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eorum imposterum acquirent seu acquiret quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebant hereditarie supportaverunt (dg: Ad) Ade de Mierde 

ad #opus# Johannis de Vladeracken promittentes indivisi super omnia 

#ratam servare# et obligationem (dg: .) et impeticionem ex parte eorum et 

dictorum liberorum dictorum Everardi Margarete et Elizabeth (dg: de) 

evenientes ac eventuras deponere et quod ipsi dictas Margaretam et 

Elizabeth et liberos dictorum Everardi Margarete et Elizabeth perpetue 

tales habebunt quod nunquam presument se jus in premissis habere salvis 

tamen dictis debitoribus dicta hereditaria paccione (dg: dimidii modii) 

sex lopinorum contenta in contractu predicto. Testes datum supra. 

 

1180 mf3 F 12 p. 239. 

 Sexta post Andree: vrijdag 04-12-1394. 

 Sabbato post Andree: zaterdag 05-12-1394. 

 

BP 1180 p 239r 01 vr 04-12-1394. 

Johannes Hazart van Eirde en zijn vrouw Oda wv Willelmus die Wever van 

Eirde droegen over aan Everardus, zv voornoemde wijlen Willelmus en Oda, 

Henricus Peters soen en Gerardus van Herende, szvw voornoemde Willelmus en 

Oda, hun deel in alle goederen, waarin voornoemde Willelmus die Wever was 

overleden. De brief overhandigen aan voornoemde Everardus. 

 

-. 

Johannes Hazart de Eirde maritus legitimus Ode sue uxoris (dg: filie) 

#relicte# quondam Willelmi die Wever de Eirde et dicta Oda cum eodem 

tamquam cum tutore totam par[tem] et omne jus eis seu eorum alteri 

competentes in omnibus bonis in quibus dictus quondam Willelmus die Wever 

decessit quocumque locorum consistentibus sive [sitis] sive! sitis ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Everardo filio dictorum quondam 

Willelmi et Ode et (dg: Pe) Henrico Peters soen et Gerardo de (dg: 

Herende) Herende generi dictorum quondam Willelmi et Ode promittentes 

indivisi super omnia ratam servare. Testes Coptiten et Groij datum sexta 

post Andree. Tradetur littera dicto Everardo. 

 

BP 1180 p 239r 02 vr 04-12-1394. 

Henricus gnd Lanternemaker verkocht aan Johannes Pape zv Arnoldus van der 

Hazeldonc een huis en erf, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed 

van Henricus van Hedel enerzijds en erfgoed van Henricus Foebeken 

anderzijds, aan hem verkocht door Gerardus zvw Henricus van der Oether. 

 

Henricus dictus Lanternemaker domum et aream sitam in Busco ad aggerem 

(dg: vici) #vici# Vuchtensis inter hereditatem Henrici de Hedel ex uno et 

inter hereditatem Henrici (dg: dicti) Foebeken ex alio (dg: ten) venditam 

(dg: dicto) #sibi a# Gerardo filio quondam Henrici van der Oether prout 

in litteris hereditarie vendidit Johanni (dg: P dicto –s Pape) Pape filio 

(dg: Jo) Arnoldi van der Hazeldonc supportavit cum litteris et aliis 

jure! promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Coptiten et Groij datum sexta post Andree. 

 

BP 1180 p 239r 03 vr 04-12-1394. 

Johannes zv Arnoldus van der Hazeldonc droeg over aan Henricus 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit ½ mudzaad gerstland in Boxtel, ter plaatse 

gnd Liemde, ter plaatse gnd Leemputten, tussen Henricus van den Loe 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan hem verkocht door Willelmus van 

Leemputten. 

 

Johannes filius Arnoldi van der (dg: Haze) Hazeldonc hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco #solvendam hereditarie 

purificationis# et in Busco tradendam de et ex (dg: dimidia) dimidia 

modiata terre ordeacee sita in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde 
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ad locum dictum Leemputten inter hereditatem Henrici van den Loe ex uno 

et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio venditam sibi a 

Willelmo de Leemputten (dg: su) prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico Lanternemaker cum litteris jure! promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 239r 04 vr 04-12-1394. 

Voornoemde Johannes zv Arnoldus van der Hazeldonc beloofde aan Henricus 

Lantternemaker 17 1/3 Engels nobel of de waarde met Kerstmis over een jaar 

(za 25-12-1395) te betalen. 

 

Dictus Johannes filius Arnoldi van der Hazeldonc promisit super omnia 

Henrico Lantternemaker (dg: s) decem et septem Enghels nobel et terciam 

partem unius Enghels nobel seu valorem a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 239r 05 vr 04-12-1394. 

Johannes van Mulsen zvw Henricus van Mulsen beloofde aan Petrus zvw Petrus 

gnd Langhe Peter van Orten 42 Hollandse gulden of de waarde binnen 4 dagen 

na Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Johannes de Mulsen (dg: pro) filius quondam Henrici de Mulsen promisit 

Petro filio quondam Petri dicti Langhe Peter de Orten XLII Hollant gulden 

seu valorem infra quatuor dies festinas festinitatis #nativitatis# Domini 

proxime future persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 239r 06 za 05-12-1394. 

Nijcholaus zv Nijcholaus gnd Willems soen van Beke verkocht aan Petrus zvw 

Otto gnd Theeus soen de helft in een morgen land in Rosmalen, ter plaatse 

gnd die Hoesse Vrede, tussen Johannes Kesselman enerzijds en kvw Ghisbertus 

gnd Kesselman anderzijds, zoals dit jaarlijks gedeeld wordt tegen Gerardus 

Hals zvw Godefridus gnd van den Kolke, belast met dijken en waterlaten. 

 

Nijcholaus filius Nijcholai dicti Willems soen de Beke (dg: di) 

medietatem ad se spectantem in quodam jugero terre sito in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum die Hoessche Vrede inter hereditatem Johannis 

Kesselman ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Ghisberti dicti 

Kesselman ex alio prout ibidem sita est et annuatim dividitur erga 

Gerardum Hals filium quondam Godefridi dicti van den Kolke ut dicebat 

hereditarie vendidit Petro filio #quondam# Ottonis dicti Theeus soen ab 

eodem etc supportavit et resignavit effestucando etc promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis aggeribus et (dg: aq) aqueductibus (dg: 

ju) de jure ad (dg: h) spectantibus. Testes Coptiten et Groij datum 

sabbato (dg: post Barbare) post Andree. 

 

BP 1180 p 239r 07 za 05-12-1394. 

Voornoemde Nijcholaus zv Nijcholaus gnd Willems soen van Beke droeg over 

aan Petrus zvw Otto gnd Theeus soen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, die Gerardus gnd Hals zvw Godefridus gnd van den Kolke beloofd had 

aan voornoemde Nijcholaus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd die Kolk, tussen Theodericus 

gnd van der Heijden enerzijds en Willelmus Scilder anderzijds (dg: welk 

stuk land voornoemde wijlen Godefridus verworven had van Arnoldus gnd van 

Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester), (2) een stuk land in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Huisberg, tussen Gerardus gnd Morre enerzijds en kinderen 

gnd Kamerlinc anderzijds (dg: welk stuk land voornoemde wijlen Godefridus 

verworven had van Johannes zvw Johannes gnd Lijnkens van Bruggen), (3) de 

helft, behorend aan eerstgenoemde Nijcholaus en zijn vrouw Elisabet dvw 

voornoemde Godefridus, in een stuk land in Rosmalen, naast de plaats gnd 

Bruggense Steeg, tussen erfgoed van het Sint-Claraklooster in Den Bosch 

enerzijds en erfgoed behorend aan de kerk van Rosmalen anderzijds (dg: welk 
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stuk land voornoemde wijlen Godefridus verworven had van Willelmus gnd 

Hake), (4) de helft, die aan eerstgenoemde Nijcholaus en zijn vrouw 

Elisabet behoorde, in 3½ morgen land, gnd die Zaren, in Rosmalen, tussen 

Willelmus zvw Johannes gnd Neve enerzijds en die Bruggense Steeg 

anderzijds, strekkend vanaf de waterlaat tot aan die zegedijk (dg: welke 3½ 

morgen land voornoemde wijlen Godefridus van den Kolke verworven had van hr 

Reijnerus zvw Gerardus gnd Eelkens priester en Jacobus van den Wiel 

leerbewerker), (5) de helft, die aan eerstgenoemde Nijcholaus en zijn vrouw 

Elisabet behoorde, in een stuk land gnd die Steeg, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Bruggen, tussen erfgeod behorend aan de kerk van Rosmalen enerzijds en 

erfgoed van Johannes gnd van den Kolke anderzijds, welk stuk land jaarlijks 

gedeeld wordt tegen voornoemd erfgoed van Johannes van den Kolke, (6) een 

stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Over Kolk, tussen Willelmus gnd Hels 

enerzijds en Ghibo gnd die Snijder anderzijds, (7) een stuk land in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hees, tussen Willelmus gnd Truden soen enerzijds 

en Johannes zv Ghibo gnd Kesselman anderzijds (dg: welke erfgoederen aan 

voornoemde Elisabet dvw voornoemde Godefridus van den Kolke na erfdeling 

gekomen waren, en welke erfgoederen voornoemde Gerardus Hals gekocht had 

van eerstgenoemde Nijcholaus ev voornoemde Elisabet). 

 

Dictus Nijcholaus annuam et hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Buscoducis quam Gerardus dictus Hals filius quondam Godefridi 

dicti van den Kolke promiserat se daturum et soluturum antedicto 

Nijcholao hereditarie purificationis et in Buscoducis tradendam et 

deliberandam de et ex pecia terre sita in parochia de Roesmalen ad locum 

dictum die Kolke inter hereditatem Theoderici dicti van der Heijden ex 

uno et inter hereditatem Willelmi Scilder ex alio (dg: quam peciam terre 

dictus quondam Godefridus erga Arnoldum dictum de Beke filium naturalem 

domini quondam Arnoldi de Beke presbitri acquisiverat ut) atque de et ex 

quadam pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum Huijsberch 

inter hereditatem Gerardi dicti Morre ex uno et inter hereditatem 

liberorum dicti! Kamerlinc ex alio (dg: quam peciam terre dictus quondam 

Godefridus erga Johannem filium quondam Johannis dicti Lijnkens de 

Bruggen acquisiverat) item de et ex medietate que ad primodictum 

Nijcholaum et Elisabet eius uxorem filiam dicti quondam Godefridi 

spectabat in pecia terre sita in dicta parochia de Roesmalen iuxta locum 

dictum Bruggenssche Stege inter hereditatem sancte Clare in Busco ex uno 

et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Roesmalen ex alio (dg: 

quam peciam terre dictus quondam Godefridus erga Willelmum dictum Hake 

acquisiverat) item de et ex medietate que ad primodictum Nijcholaum et 

Elisabet eius uxorem spectabat in tribus et dimidio jugeribus terre 

dictis communiter die Zaren sitis in dicta parochia de Roesmalen inter 

hereditatem Willelmi filii quondam Johannis dicti Neve ex uno et inter 

(dg: hereditatem) quandam stegham dictam die Bruggenssche Stege ex alio 

tendentibus ab aqueductu usque ad aggerem dictum dictum! die zegediken 

(dg: que tres et dimidium juger[a] terre dictus quondam Godefridus van 

den Kolke erga dominum Reijnerum filium quondam Gerardi dicti Eelkens 

presbitrum et Jacobum van den Wiel frunitorem acquisiverat prout hec in 

litteris scabinorum de Buscoducis super hoc confectis plenius continetur) 

insuper de et ex medietate que ad primodictum Nijcholaum et dictam 

Elisabet eius uxorem spectabat in quadam pecia terre dicta die Stege sita 

in dicta parochia in loco dicto Bruggen inter hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Roesmalen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti van den 

Kolke ex alio et que pecia terre iamdicta annuatim dividitur contra (dg: 

dictam hereditatem) dictam hereditatem dicti Johannis van den Kolke item 

de et ex pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum Over Kolke 

inter hereditatem Willelmi dicti Hels ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis dicti #die# Snijder ex alio atque de et ex pecia terre sita in 

dicta parochia in loco dicto Heze inter hereditatem Willelmi dicti Truden 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii Ghibonis dicti Kesselman 

ex alio (dg: que hereditates antedicte prenominate Elisabet filie dicti 
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quondam Godefridi van den Kolke mediante hereditaria divisione prius 

habita inter ipsam et suos in hoc coheredes cesserunt in partem ut 

dicebat et quas hereditates predictas dictus Gerardus Hals erga 

primodictum Nijcholaum maritum et tutorem legitimum dicte Elisabet sue 

uxoris coram scabinis de Buscoducis prius emendo acquisiverat) prout in 

litteris scabinorum etc hereditarie supportavit Petro (dg: dicto) filio 

quondam Ottonis dicti Theeus soen simul cum dictis litteris et aliis cum! 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 239r 08 za 05-12-1394. 

Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns van 4 

oude schilden, aan hem verkocht door Rutgherus Kort en zijn zoon Henricus, 

(2) een b-erfcijns van 6 pond, aan hem verkocht door Johannes Basijn, (3) 

een b-erfcijns van 6 pond, aan hem overgedragen door voornoemde Johannes 

Basijn, (4) een b-erfcijns22 van 40 schelling, aan hem verkocht door 

Gerardus van Hees, (5) een b-erfcijns van 14 groten, die hij verworven had 

van Gerardus Scade zvw Henricus van Os. 

 

Adam de Mierde hereditarium censum IIII (dg: aude) aude scilde venditum 

sibi (dg: sibi) a Rutghero Kort et Henrico eius filio prout in litteris 

atque hereditarium censum sex librarum venditum sibi (dg: ab) a Johanne 

Basijn et (dg: l) hereditarium censum sex librarum supportatum sibi ab 

eodem Johanne Basijn prout in litteris atque hereditarium censum XL 

solidorum venditum sibi a Gerardo de Hees et hereditarium censum XIIII 

grossorum quem ipse erga Gerardum (dg: ?e) Scade filium quondam Henrici 

de Os monuit de 3 annis. Testes Coptiten et Groij datum sabbato post 

Andree. 

 

BP 1180 p 239r 09 za 05-12-1394. 

Hadewigis wv Arnoldus van Gheel en Ywanus Stierken beloofden aan 

Theodericus Rover nzvw Theodericus Rover Bernts soen 30 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1395) te betalen. 

 

Hadewigis relicta quondam (dg: He) Arnoldi de Gheel et Ywanus Stierken 

promiserunt indivisi super! Theoderico Rover filio (dg: q) naturali 

quondam Theoderici Rover Bernts soen XXX novos Gelre gulden seu valorem 

ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten et Groij 

datum supra. 

 

BP 1180 p 239r 10 za 05-12-1394. 

Hadewigis beloofde Ywanus schadeloos te houden. Doorgehaald in opdracht van 

voornoemde Theodericus Rover. 

 

Hadewigis promisit Ywanum indempnem servare. Testes datum supra. 

Cancellatum est de mandato dicti Theoderici Rover. 

 

1180 mf3 F 13 en mf4 A 01 p. 240. 

 Sabbato post Andree: zaterdag 05-12-1394. 

 in die Nicholai: zondag 06-12-1394. 

 in crastino Nijcholai: maandag 07-12-1394. 

 in die conceptionis: dinsdag 08-12-1394. 

 in crastino conceptionis: woensdag 09-12-1394. 

 Sabbato post conceptionis: zaterdag 12-12-1394. 

 Quinta post conceptionis Marie: donderdag 10-12-1394. 

 

BP 1180 p 240v 01 za 05-12-1394. 

Johannes Hagen zvw Petrus Moelner droeg over aan zijn broer Willelmus Vette 

                         
22 Zie ← BP 1178 f 251r 10 ma 26-07-1389, verkoop van waarschijnlijk deze 

cijns. 
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de helft van 1/3 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde vader Petrus, resp. aan hem zal komen na overlijden van zijn 

moeder Agnes, in een huis en erf in Den Bosch, over de Korenbrug, naast de 

gemene poort, naast erfgoed van Nijcholaus van Buttel, tussen de stadsmuur 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Johannes Hagen filius (dg: quondam) quondam Petri Moelner medietatem 

tercie partis sibi de morte dicti quondam Petri sui patris successione 

advolutam et post mortem Agnetis sue matris successione advolvendam in 

domo et area sita in Busco ultra pontem dictum Corenbruggen iuxta 

communem (dg: plateam) portam iuxta hereditatem Nijcholai de Buttel inter 

(dg: ..) murum oppidi de Busco et inter communem plateam ibidem ut 

dicebat hereditarie supportavit Willelmo Vette suo fratri promittens 

super omnia #super habita et habenda# ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte! et suorum heredum deponere. Testes Sceijvel et 

Coptiten datum sabbato post Andree. 

 

BP 1180 p 240v 02 za 05-12-1394. 

Johannes van Broegel kramer zv Johannes Peerdenbard beloofde aan Lucas zvw 

Gerardus van Eijcke een lijfpacht van ¼ pond peper, ¼ pond gember, ¼ pond 

kaneel, ¼ pond greijn, Bossche maat, met Sint-Jan te leveren, gaande uit 

alle goederen van voornoemde Johannes. 

 

+. 

Johannes de Broegel #institor# filius Johannis (dg: Baert de L) 

#Peerdenbard# promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Luce filio quondam Gerardi de Eijcke vitalem pensionem unius quarte 

partis unius libre (dg: mensure de Busco) piperum (dg: men) et unius 

quarte partis unius libre boni zinziberi et unius quarte partis unius 

libre #boni# cijnamomi dicti caneel et unius quarte parte! unius libre 

greijn mensure de Busco anno quolibet ad vitam (dg: ad) dicte Luce 

nativitatis Johannis ex omnibus bonis dicti Johannis habitis et habendis 

quocumque sitis (dg: et cu) et cum Lucas mortuus fuerit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 240v 03 zo 06-12-1394. 

Theodericus van Keppel alias gnd van Doerne beloofde aan Ludovicus 

Asinarius 16 Franse franken met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1395; 

19+365= 384 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Theodericus #de# Keppel vel dictus de Doerne promisit (dg: p) Ludovico 

Asinario etc sedecim francos monete Francie a nativitatis Domini proxime 

ultra annum persolvendos pena I. Testes Berwout et Coptiten datum in die 

Nicholai. 

 

BP 1180 p 240v 04 ma 07-12-1394. 

Franco zvw hr Johannes Acht Scillinc kanunnik van Oirschot beloofde aan 

Hermannus Ave Marij 17 Gelderse gulden, 40 plakken voor 1 gulden gerekend, 

met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1395) te betalen. 

 

Franco filius quondam domini Johannis Acht Scillinc (dg: presbitri) 

#canonici Oirsscottensis# promisit super omnia Hermanno Ave Marij XVII 

Gelre gulden scilicet XL placken pro quolibet floreno computato ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes dominus Theodericus 

Rover et Coptiten datum in crastino Nijcholai. 

 

BP 1180 p 240v 05 ma 07-12-1394. 

Henricus zv Gerardus van Eijke droeg over aan Rodolphus van Gravia een 

b-erfcijns van 11 pond geld etc, die voornoemde Henricus beurt, een helft 

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

tuin in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus 
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Postele enerzijds en erfgoed van wijlen Goderadis gnd van Eijke anderzijds. 

 

Henricus filius Gerardi de Eijke annuum et hereditarium censum undecim 

librarum monete etc quem dictus Henricus solvendum habuit hereditarie 

mediatim (dg: Domini) Johannis et mediatim Domini ex domo area et orto 

sitis in Buscoducis in vico dicto Peperstraet inter hereditatem quondam 

Henrici Postele ex uno et inter hereditatem quondam Goderadis dicte de 

Eijke #ex alio# prout in litteris scabinorum #hereditarie# supportavit 

Rodolpho de Gravia simul cum litteris et #et cum aliis litteris quas inde 

habet mencionem facientibus# aliis cum jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes dominus Theodericus et Berwout 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 240v 06 di 08-12-1394. 

Arnoldus Heijme beloofde aan zijn broer Johannes gedurende drie jaar, elk 

jaar met Kerstmis, 50 Hollandse gulden of de waarde te betalen. De brief 

overhandigen aan Johannes znv voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus Heijme promisit super omnia se daturum et soluturum (dg: ht) 

Johanni suo fratri ad spacium trium annorum proxime futurorum anno 

quolibet eorundem (dg: C et quinq) quinquaginta Hollant gulden vel 

valorem in festo nativitatis Domini et pro primo ultra annum et sic 

deinceps dictis annis durantibus. !Berwout et Coptiten datum in die 

conceptionis. Detur Johanni filio naturali dicti Arnoldi. 

 

BP 1180 p 240v 07 di 08-12-1394. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan zijn broer Henricus gedurende 3 jaar, elk 

jaar met Kerstmis, 50 Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit (dg: se dati) super omnia se daturum et 

soluturum Henrico suo fratri ad spacium trium annorum proxime anno 

quolibet eorum trium annorum quinquaginta Hollant gulden vel valorem in 

festo nativitatis Domini et pro primo a nativitatis proxime ultra annum 

et sic deinceps dictis annis durantibus. Testes datum. 

 

BP 1180 p 240v 08 di 08-12-1394. 

Johannes zvw Arnoldus Heijme machtigde Hubertus van Gemert, Willelmus van 

Volkel en Johannes nzvw voornoemde Arnoldus Heijme, zijn cijnzen, pachten 

en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren, gedurende een periode van 

3 jaar. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Heijme dedit potestatem Huberto de Gemert 

Willelmo de Volkel et Johanni filio naturali dicti quondam Arnoldi Heijme 

vel eorum alteri potestatem monendi eius census pacciones et credita etc 

#et regendi cetera bona# ad spacium trium annorum et (dg: nah) non ultra 

duraturam. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 240v 09 di 08-12-1394. 

Henricus zvw Arnoldus Heijme machtigde voornoemde drie, voor een periode 

van 3 jaar. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi Heijme dedit dictis tribus vel eorum 

alteri potestatem ut supra ad spacium trium annorum et non ultra 

duraturam. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 240v 10 wo 09-12-1394. 

Willelmus Scilder droeg over aan Willelmus gnd Duijcke, tbv hr Paulus van 

Haestricht ridder, heer van Venloon, 1/5 deel, dat behoorde aan Henricus 

zvw Arnoldus gnd Noudeken Nennen soen, van een hoeve lands, die was van 

wijlen Rodolphus gnd Wedige, grootvader van voornoemde Henricus, in 

Venloon, welk 1/5 deel aan voornoemde Willelmus was overgedragen door 
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Gerardus van Vladeracken, zijn kinderen Arnoldus, Johannes en Elizabeth, 

Willelmus van Audehoven ev Cristine en Johannes Loijer ev Gheerburgis, dv 

voornoemde Gerardus. De brief overhandigen aan Nijcholaus Spijerinc of zijn 

zoon Meeus. 

 

{Haal voor dit contract en de volgende BP 1180 p 240v 11}. Tradetur 

littera Nijcholao Spijerinc vel Meeus suo filio. 

Willelmus (dg: Scl) Scilder quintam partem (dg: sp) que spectabat ad 

Henricum filium quondam (dg: Arnoldi) Arnoldi dicti Noudeken Nennen soen 

cuiusdam mansi terre qui fuerat quondam Rodolphi dicti Wedige avi dicti 

Henrici siti in parochia de Venloen cum attinentiis dicte quinte partis 

mansi predicti singulis et universis quocumque locorum sitis supportatam 

dicto Willelmo a Gerardo de Vladeracken Arnoldo Johanne et Elizabeth eius 

liberis Willelmo de Audehoven marito et tutore Cristine sue uxoris et 

Johanne Loijer marito et tutore legitimo Gheerburgis sue uxoris filiarum 

dicti Gerardi prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo dicto 

Duijcke ad opus domini Pauli de (dg: Hae) Haestricht militis domini de 

Venloen cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et Groij datum 

in crastino conceptionis. 

 

BP 1180 p 240v 11 wo 09-12-1394. 

Willelmus Scilder droeg over aan Willelmus Duijcke, tbv hr Paulus van 

Haestricht ridder, heer van Venloon, een b-erfpacht van 3 mud {graansoort 

niet vermeld}, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een hoeve van Henricus gnd Arts soen, in Venloon, naast erfgoed van 

wijlen Rodolphus Pulslauwer, welke pacht aan hem was verkocht door 

Willelmus zvw Henricus gnd Arts soen van Venloen. 

 

{Haal voor dit contract en de vorige BP 1180 p 240v 10}. 

Willelmus Scilder hereditariam paccionem trium modiorum mensure! de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco (dg: ex) de et ex manso 

(dg: dicti) Henrici dicti Arts soen sito in parochia de (dg: Scijnle) 

#Venloen# juxta hereditatem quondam Rodolphi Pulslauwer et ex attinentiis 

dicti mansi singulis et universis quocumque locorum sitis venditam sibi a 

Willelmo filio quondam Henrici dicti Arts soen de Venloen prout in 

litteris hereditarie supportavit Willelmo Duijcke ad opus domini Pauli de 

Haestricht militis domini de Venloen cum litteris et jure promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1180 p 240v 12 wo 09-12-1394. 

Nijcholaus Scilder zvw Ancelmus gnd die Tijmmerman, Lambertus zvw Henricus 

Lambrechts soen {niet afgewerkt contract}. 

 

Nijcholaus Scilder filius quondam (dg: Henrici) Ancelmi dicti die 

Tijmmerman (dg: Henricus filius ....) Lambertus filius quondam Henrici 

(dg: Lamberti) Lambrechts soen. 

 

BP 1180 p 240v 13 wo 09-12-1394. 

Lambertus zvw Henricus Lambrechts soen en Nijcholaus Scilder zvw Ancelmus 

Tijmmerman ev Elizabeth dvw voornoemde Henricus verkochten aan Godescalcus 

van Meghen een kamp heideland, ruim 4 bunder groot, in Venloon, ter plaatse 

gnd Westerloo, tussen Wouterus Copparts enerzijds en Wijnricus die Oude en 

Henricus Bulyouwe anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus zvw 

voornoemde Henricus Lambrechts en met het andere eind aan een gemene weg, 

belast met 11 penning nieuwe cijns aan de grondheer. 

 

Lambertus filius quondam Henrici Lambrechts soen et Nijcholaus Scilder 

filius quondam Ancelmi Tijmmerman maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris filie dicti quondam Henrici quendam campum #terre mericalis# 
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quatuor bonaria (dg: vel modicum) et modicum plus vel circiter (dg: 

contin) continentem situm in parochia de Ven[loen] ad locum dictum 

Westerloe inter hereditatem (dg: Wij) Wouteri Copparts ex uno et inter 

hereditatem Wijnrici die Oude et Henrici Bulyouwe ex alio (dg: in ea 

quantitate qua ibidem situs est ut dicebat hereditarie ve) tendentem cum 

uno fine ad hereditatem Henrici filii dicti #quondam# Henrici Lambrechts 

et cum reliquo fine ad communem plateam in ea quantitate qua ibidem situs 

est ut dicebant hereditarie vendiderunt Godescalco de Meghen promittentes 

indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis XI denariis (dg: cen) novi census domino fundo! exinde 

solvendis. Testes Berwout et Groij datum supra. 

 

BP 1180 p 240v 14 za 12-12-1394. 

Willelmus Pigge verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Pigge prebuit et reportavit. Testes Berwout et Sceijvel datum 

sabbato post conceptionis. 

 

BP 1180 p 240v 15 do 10-12-1394. 

Ghibo van den Gheijne beloofde aan Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden 

soen 10 oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1394) te betalen, 9 oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis over 

een jaar (za 25-12-1395) en 9 oude Gelderse gulden of de waarde met 

Kerstmis over 2 jaar (ma 25-12-1396). 

 

Ghibo van den Gheijne promisit super omnia Thome filio quondam Willelmi 

Veren Ghisenraden soen (dg: XXV) X aude Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum et novem aude Gelre gulden seu valorem 

a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et IX aude Gelre gulden 

seu valorem a nativitatis Domini proxime (dg: pro) futuro ultra duos 

annos persolvendos. Testes (dg: .) quinta post conceptionis Marie. 

 

1180 mf3 F 14 en mf4 A 02 p. 241. 

 in crastino conceptionis: woensdag 09-12-1394. 

 anno Domini Mo CCC XCIIII mensis decembris in crastino conceptionis 

  index Luikse stijl, paus Bonifacius IX jaar 6: 

  woensdag 09-12-1394. 

 Quinta post conceptionis Marie: donderdag 10-12-1394. 

 

BP 1180 p 241r 01 wo 09-12-1394. 

Jacobus Stevens soen droeg over aan Ghibo van den Gheijne een b-erfcijns 

van 3 pond geld, die voornoemde Ghibo van den Gheijne aan Jacobus beloofd 

had, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een hofstad, 20 voet breed, 

in Den Bosch, in de Orthenstraat, over de stroom achter het woonhuis van 

wijlen Ghisbertus Maechelini, tussen erfgoed van voornoemde Ghibo van den 

Gheijne enerzijds en erfgoed van voornoemde Jacobus anderzijds, strekkend 

vanaf een weg die achterwaarts loopt naar erfgoed van wijlen Johannes 

Stierken, en uit het recht die weg en een andere weg die loopt van de 

Orthenstraat tot aan het gemene water te mogen gebruiken, alsmede een brug 

en trap. 

 

Jacobus Stevens soen hereditarium censum trium librarum monete quem Ghibo 

van den Gheijne promisit se daturum et soluturum Jacobo (dg: soe) 

hereditarie Remigii de et ex quodam domistadio viginti pedatas ubique in 

latitudine continente sito in Buscoducis in vico Orthensi ultra aquam 

(dg: re.l) communem ibidem currentem retro domum habitationis quondam 

Ghisberti Maechelini inter hereditatem dicti Ghibonis van den Gheijne ex 

uno et inter hereditatem dicti Jacobi ex alio tendente a quadam via 

tendente ibidem retrorsum ad hereditatem quondam Johannis Stierken atque 

ex jure dicta via atque alia via tendente ibidem a dicto vico Ortensi 

usque ad dictam communem aquam ac ex jure utendi ponte et gradu ibidem 
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consistentibus prout in litteris hereditarie supportavit dicto Ghiboni 

van den Gheijne cum litteris et iure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte ?i sui deponere. Testes Berwout et Groij datum 

in crastino conceptionis. 

 

BP 1180 p 241r 02 wo 09-12-1394. 

Willelmus zvw Johannes gnd Koevelman gaf uit aan Rodolphus zvw Theodericus 

van der Stappen twee stukken land in Gemonde, (1) ter plaatse gnd in het 

Loo, tussen erfgoed van de investiet van Gemonde enerzijds en kv Gerardus 

van den Braken anderzijds, met de helft van een huis erop, (2) ter plaatse 

gnd in het Loo, tussen voornoemde kvw Gerardus van der Braken enerzijds en 

Reijnerus Morre anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 

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

 

Willelmus filius quondam Johannis dicti Koevelman duas pecias terre sitas 

in parochia de Ghemonden quarum una in loco dicto int Loe inter 

hereditatem spectantem ad investiti! de Ghemonden ex uno et inter 

hereditatem liberorum Gerardi van den Braken ex alio #cum medietate domus 

consistentis in eadem etc# et altera in (dg: lo) dicto loco inter 

hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Gerardi van der Braken ex 

uno et inter hereditatem Reijneri Morre ex alio sunt site ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Rodolpho filio quondam (dg: Rodolphi van 

der) Theoderici van der Stappen (dg: ex alio) ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex premissis promittens #super omnia# warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Sceijvel et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1180 p 241r 03 wo 09-12-1394. 

Gerardus van Vucht zvw Gerardus van Vucht verkocht aan Rodolphus zvw 

Theodericus van der Stappen twee stukken land in Gemonde, (1) achter de 

kerk van Gemonde, tussen die Daamkens Beemd enerzijds en de Wielbeemd 

anderzijds, (2) tussen kv Ghibo van Berselaer enerzijds en de gemeint 

anderzijds. 

 

Gerardus de Vucht filius quondam Gerardi de Vucht duas pecias terre sitas 

in parochia de Ghemonden quarum una retro ecclesiam de Ghemonden inter 

(dg: hereditatem) pratum dictum die Daemkens Beemt ex uno et inter pratum 

dictum den Wielbeemt ex alio et altera inter hereditatem liberorum 

Ghibonis de Berselaer ex uno et inter communitatem ibidem ex alio sunt 

site ut dicebat (dg: dedit ad hereditariam paccionem) #vendidit# Rodolpho 

filio quondam Theoderici van der Stappen ab eodem (dg: pro) promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Berwout et 

Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1180 p 241r 04 wo 09-12-1394. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Arnoldus Heijme, verklaarden dat hun 

broer Arnoldus gnd Heijme, die hun voogd was na het overlijden van hun 

vader, afrekenig gegeven heeft van alle goederen en tegoeden die hij 

ontving. 

 

Johannes et Henricus fratres liberi quondam Arnoldi Heijme #palam# 

recognoverunt sibi Arnoldum #dictum Heijme# suum fratrem legitimam 

computationem fecisse de omnibus et singulis bonis #ac debitis# eorundem 

fratrum ubicumque locorum etc que dictus Arnoldus eorum frater a tempore 

quo #dictus# quondam Arnoldus Heijme eorum pater decessit usque in 

hodiernum diem tamquam mamburnus dictorum fratrum levavit et percepit 

claman[te]s dictum dictum! Arnoldum eorum fratrem ab huiusmodi (dg: 

computatione et mamburnitate) perceptione dictorum bonorum quitum liberum 

et penitus absolutum et promiserunt super habita et habenda quod ipsi 

dictum Arnoldum suum fratrem (dg: ab) nunquam [ve]xabunt nec impetent per 
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se vel per alios extra iudicium vel in (dg: iudicio) iudicio occacione 

dicte perceptionis dictorum bonorum suorum vel mamburnitatis predicte. 

Testes dominus Theodericus et Erpe datum in crastino conceptionis. 

 

BP 1180 p 241r 05 wo 09-12-1394. 

Jkvr Elizabeth wv Henricus van Goerle droeg over aan Johannes die Yoede 

Peters soen haar vruchtgebruik in goederen van voornoemde wijlen Henricus 

van Goerle, bij Druenen, ter plaatse gnd Nijeholten; zij zal dit bevestigen 

voor hof en heer, waarvan deze goederen in leen afhangen. 

 

Domicella Elizabeth relicta quondam Henrici de Goerle cum tutore suum 

usufructum et totum jus vitalis possessionis quem et quod ipsa habuit ac 

habere potuit quovis modo in bonis dicti quondam Henrici (dg: s) de 

Goerle sitis prope Druenen ad locum dictum Nijeholten atque in 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat legitime supportavit Johanni die 

Yoede Peters soen promittens cum tutore #super habita et habenda# ratam 

servare et obligationem ex parte sui in dicto usufructu existentem 

deponere et quod ipsa dictum Johannem ad eius requestam in !ex premiss... 

eiusdem Johannis in dicto usufructu imponet instituet et firmabit (dg: 

prout hoc dicto Johanni etc et ad tenendum et obtinendum huiusmodi 

usufructum) scilicet coram curia et domino a quibus dicta bona cum suis 

attinentiis dependent in feodum (dg: testes Luce et Coptiten datum supra) 

prout hoc dicto Johanni ratum et firmum et prout illi qui super hoc 

fuerint de jure sententiatores dice[rent] et sententiabunt (dg: ide) id 

dicto Johanni ratum fore et firmum. Testes Luce et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 241r 06 wo 09-12-1394. 

Hiervan een instrumentum maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen Luce en Coptiten, en van Petrus Boerman en Heijnmannus 

Gerijts soen van Cappellen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem addendum quod promisit fide prestita 

....... loco juramenti (dg: et fiet instrumentum). Acta in Busco in 

camera presentibus dictis scabinis Luce et Coptiten et Petro Boerman et 

Heijnmanno Gerijts soen de Cappellen testibus datum anno Domini Mo CCC 

XCIIII mensis decembris (dg: die) in crastino conceptionis hora complete 

index secunda secundum stilum curie Leodiensis pontificis Bonifacii IX 

anno VIto. 

 

BP 1180 p 241r 07 do 10-12-1394. 

Alexus zvw Henricus van Aken droeg over aan Gertrudis dvw Zegherus Lexus 

1/5 deel in (1) 3 kamer met ondergrond in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

richting de Loefsbrug, tussen erfgoed van Lambertus Lexus enerzijds en 

erfgoed van wijlen Metta van Berze anderzijds, (2) een huis en erf in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van Bladel snijder enerzijds en 

een gemene weg anderzijds. 

 

Alexus (dg: dictus Lexus) filius quondam Henrici de Aken quintam partem 

ad se spectantem in tribus cameris cum suis fundis sitis in Busco in vico 

tendente a vico dicto Colperstraat versus pontem dictum Loefsbruggen 

inter hereditatem Lamberti Lexus ex uno et inter hereditatem quondam 

Mette de Berze ex alio atque in domo et area sita in dicto vico 

Colperstraet vocato inter hereditatem Arnoldi de Bladel sartoris ex uno 

et inter communem (dg: vicum) plateam ibidem ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Gertrudi filie quondam Zegheri Lexus promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout et 

Coptiten datum quinta post conceptionis Marie. 
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BP 1180 p 241r 08 do 10-12-1394. 

Willelmus van Tefelen zvw Johannes van Tefelen verkocht aan Ghisbertus van 

den Doren (1) een stuk land, 10½ hont 39 roeden groot, in Tefelen, ter 

plaatse gnd op den Kreienheuvel, tussen wijlen Hermannus zvw hr Godefridus 

van Os ridder enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, met een eind 

strekkend aan een erfgoed gnd Mersmans Kamp en met het andere eind aan 

Johannes gnd Rodeken, (2) een stuk land 1½ morgen 29 roeden groot, in 

Tefelen, ter plaatse gnd in den Klebeemd, tussen Henricus Ghisellen soen 

van Os enerzijds en Andreas gnd Vos anderzijds, met een eind strekkend aan 

de gemene waterlaat van Oss en met het andere eind aan de gemene steeg van 

Littoijen, belast met sloten direct tegen deze twee stukken land gelegen. 

 

Willelmus de Tefelen filius quondam Johannis de Tefelen peciam terre 

#decem et dimidium hont et XXXIX virgatas continentem# sitam in parochia 

de Tefelen ad locum dictum op den Creijen-(dg: hoevel)-hoevel inter 

hereditatem (dg: He) quondam Hermanni filii quondam domini Godefridi de 

Os #militis# ex uno et inter (dg: he) communem aqueductum ex alio (dg: ut 

dicebat) tendentem cum uno fine ad hereditatem dictam Mersmans Camp et 

cum reliquo fine ad hereditatem (dg: quond) Johannis dicti Rodeken ut 

dicebat (dg: hereditarie vendidit Ghisberto de Spina promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere) atque peciam terre 

unum et dimidium iugera et XXIX virgatas continentem sitam in dicta 

parochia in loco dicto in den Clebeemt inter hereditatem Henrici 

Ghisellen soen de Os ex uno et inter hereditatem Andree dicti Vos ex alio 

tendentem cum uno fine ad communem aqueductum (dg: ex) de Os et cum 

reliquo fine ad communem stegam #de Lijttoijen# ibidem ut dicebat 

hereditarie vendidit Ghisberto de Spina promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem (dg: deponere) tamquam de hereditate ab 

omni censu et aggere libera (dg: exceptis) deponere exceptis fossatis 

juxta dictas duas pecias terre contigue adiacentibus et ad dictas duas 

pecias terre de jure spectantibus. Testes Erpe et Groij datum supra. 

 

BP 1180 p 241r 09 do 10-12-1394. 

Reijnerus Mudekens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnerus Mudekens prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 241r 10 do 10-12-1394. 

Johannes van Vucht van Bucstel gaf uit aan Johannes nzv Johannes Bresser 

een huis, erf en tuin, in Oirschot, in de herdgang van Spoordonk, tussen 

Johannes die Cuper enerzijds en Mechtildis dvw Johannes van Ellaer en haar 

kinderen anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 4½ penning 1 ort nieuwe cijns aan de 

grondheer, (2) ½ lopen raapzaad, maat van Oirschot, aan de kerk van Sint-

Petrus in Oirschot, (3) 5 schelling gemeen paijment aan het klooster van 

Hodonk, (4) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde 

Johannes Bresser, en thans voor (5) een n-erfpacht van 6 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Boxtel te leveren, voor het eerst over een 

jaar (wo 02-02-1396). Gaande uit voornoemde goederen en al zijn andere 

goederen. 

 

(dg: Jacobus filius quondam Jacobi de Baest) #Johannes de Vucht de 

Bucstel# domum aream et ortum sitos in parochia de Oerscot in pastoria de 

Spoerdonc inter hereditatem Johannis die Cuper ex uno et inter 

hereditatem Mechtildis filie quondam Johannis de Ellaer et eius liberorum 

ex alio tendentes cum utroque fine ad communem plateam ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Johanni (dg: de Bresser filio quondam Johannis) 

filio #naturali# Johannis (dg: Bersser) #Bresser# ab eodem hereditarie 

possidendos (dg: except) pro quatuor et dimidio denariis et uno ort novi 

census domino fundi et pro (dg: .) dimidia lopinata seminis (dg: raparum) 

raparum mensure de Oerscot ecclesie sancti Petri in Oerscot et pro 
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quinque solidis communis pagamenti conventui de Hodo[nc] et pro (dg: 

here) hereditaria paccione unius (dg: s) modii siliginis (dg: dicto 

Johanni Bresser) mensure de Busco dicto Johanni Bresser exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione (?dg: I) sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et primo termino (dg: ult) a purificationis proxime futuro ultra annum et 

in (dg: Busco) Bucstel tradenda ex [premissis promittens] super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit (dg: super ..) super omnia ex premissis et aliis suis bonis 

quibuscumque habitis et (dg: habend) habendis. Testes datum [supra]. 

 

1180 mf4 A 03 p. 242. 

 anno XCIIII mensis decembris die X: donderdag 10-12-1394. 

 

BP 1180 p 242v 01 do 10-12-1394. 

Johannes van Kilsdonc zvw Johannes van Kilsdonc verkocht aan Johannes gnd 

Denkens soen 1/3 deel in 3 bunder beemd in Schijndel, ter plaatse gnd in 

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 1 oude 

groot grondcijns en een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat. 

 

Johannes de (dg: Kilsdonc) Kilsdonc filius quondam Johannis de Kilsdonc 

terciam partem ad se spectantem in tribus bonariis prati sitis in 

parochia de Scijnle in loco dicto in die Bucstelsche Hoeve inter 

hereditatem (dg: Henrici de Essche ex uno et inter hereditatem) Nijcholai 

Hagen ex uno (dg: te) et inter hereditatem Rijcoldi Agnesen soen van den 

Mor[t]el ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem Henrici de 

Essche et (dg: inter l) cum reliquo fine ad hereditatem Engberti Denkens 

soen ut dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto Denkens soen 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: ex) uno grosso antiquo domino fundi et hereditaria 

paccione (dg: unius) #dimidii# modii siliginis mensure de Busco ex dicta 

tercia parte de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 242v 02 do 10-12-1394. 

En hij, d.w.z. uitsluitend Johannes van Kilsdonc, niet de erfg of kv 

Johannis Denkens soen, mag terugkopen gedurende 3 jaar ingaande heden, na 

Sint-Remigius, met 30 nieuwe Gelderse gulden of de waarde. Opgesteld in 

aanwezigheid van Engbertus Denkens soen, Henricus van Aforden, Henricus 

Weijhage en Engbertus Aenkoij. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium (dg: trium a) trium annorum datam 

presentium sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XXX 

novis Gelre gulden seu valorem #et non redimet dicto spacio pendente nisi 

post festum Remigii# #+ {BP 1180 p 242v 03 invoegen}# ut in forma. 

Presentibus (dg: Reijnero Boest Jacobo filio quondam Jacobi de Baest) 

Engberto Denkens soen Henrico van Aforden Henrico (dg: Weijhase En) 

Weijhage Engbertus! Aenkoij testibus datum anno (dg: l) XCIIII mensis 

decembris die (dg: XII) X hora none. 

 

BP 1180 p 242v 03 do 10-12-1394. 

+ {met haal verbonden met + in BP 1180 p 242v 02}. 

tali condicione ?annexa scilicet nec heredes neque liberi dicti Johannis 

Denkens soen poterint redimere sed solum dictus Johannes de Kilsdonc ad 

opus sui proprii et (dg: Henricus filius quondam) non alias. 

 

BP 1180 p 242v 04 do 10-12-1394. 

Henricus zvw Ghisbertus van Molle verkocht aan Theodericus Storme 

gewantsnijder een n-erfrente van 4 volwassen kapoenen, met Sint-Martinus te 
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leveren, gaande uit een hofstad en huis van verkoper, in Empel, tussen 

Lambertus gnd Loensscart enerzijds en kvw Jacobus zv Theodericus Hacken 

soen anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg achterwaarts tot aan een 

kamp gnd dat Zwart Broek, reeds belast met 12 penning en 1 cijnshoen. 

 

Henricus filius quondam Ghisberti de Molle hereditarie vendidit 

Theoderico Storme rasori pannorum hereditarium redditum quatuor #bonorum# 

caponum dictorum (dg: ...) volwassen cappoen solvendum hereditarie 

Martini ex quodam (dg: .ta) domistadio et domo dicti venditoris sitis in 

parochia de Empel inter hereditatem Lamberti dicti Loensscart ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Jacobi (dg: dicti) filii Theoderici 

Hacken soen ex alio (dg: ut di) tendentibus a communi platea retrorsum ad 

quendam campum dictum dat Swart Broec ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XII denariis 

et uno pullo (dg: censuali) censuali exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Berwout et Coptiten (dg: l) datum supra. 

 

BP 1180 p 242v 05 do 10-12-1394. 

Henricus zv Lambertus gnd Hutman ev Margareta dvw Egidius gnd Yewijns soen 

verkocht aan Gerardus die Vrieze zvw Gerardus Hillen soen (1) alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Margareta, gelegen of te betalen onder Veghel en Stiphout, (2) 

alle goederen, die tot op heden aan hen gekomen waren na overlijden van 

broers van voornoemde Margareta, gelegen onder Veghel en Stiphout. 

 

Henricus filius (dg: quo) Lamberti dicti Hutman maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Egidii dicti Yewijns soen 

omnia bona mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi et dicte 

Margarete sue uxori de morte quondam parentum dicte Margarete (dg: et de 

morte) successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de Vechel 

et de Stiphout consistentia sive sita aut solvenda atque omnia et singula 

bona (dg: H) dictis Henrico et Margarete sue uxori de morte fratrum dicte 

Margarete ad presens successione advoluta quocumque locorum infra dictas 

parochias de Vechel et de Stiphout (dg: successione advoluta) 

#consistentia sive sita# ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo die 

Vrieze filio quondam Gerardi Hillen soen promittens super omnia (dg: 

warandiam et aliam obligationem) ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Berwout et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 242v 06 do 10-12-1394. 

Voornoemde Gerardus Vrieze beloofde aan voornoemde Henricus verkoper 21 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pasen aanstaande 

(zo 11-04-1395) en de andere helft met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-

1395). De brief overhandigen aan Gerardus Broes soen. 

 

{In margine: een cirkel waarbinnen twee puntjes}. 

Dictus Gerardus Vrieze promisit super omnia dicto Henrico venditori XXI 

Hollant gulden seu valorem (dg: ad) medatim Pasche et mediatim Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera 

Gerardo (dg: B.) Broes soen. 

 

BP 1180 p 242v 07 do 10-12-1394. 

Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilders de oudere verkocht aan Gerardus 

Hels zv Ghibo gnd Hels een stuk land gnd dat Ers Billeke, in Rosmalen, 

naast de steeg van Bruggen, tussen Willelmus Hels enerzijds en een gemene 

steeg anderzijds. 

 

-. 

Henricus Scilder filius quondam Nijcholai Scilders senioris peciam terre 

#dictam dat Ers Billeken# sitam in parochia de Roesmalen iuxta stegam de 

Bruggen inter hereditatem Willelmi Hels ex uno et inter (dg: here) 
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communem stegam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo Hels 

filio (dg: quondam) Ghibonis dicti (dg: Hels) Hels promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 242v 08 do 10-12-1394. 
Vergelijk: BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.99v, 10-12-1394: geld dat ten tijde van de 

betaling in Den Bosch in de beurs gaat}. 

Voornoemde Gerardus Hels beloofde aan Adam van Mierd, tbv de broederschap 

van de priesters en klerken van de H.Maria in de kerk van Den Bosch, een 

n-erfcijns van 5 schelling geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst 

over een jaar (za 25-12-1395), gaande uit voornoemd stuk land. 

 

-. 

Dictus Gerardus Hels promisit (dg: se) Ade de Mierd ad opus 

confraternitatis #presbitrorum et clericorum# beate Marie in ecclesia de 

Buscoducis quod ipse Gerardus dabit et exsolvet dicte confraternitati 

hereditarium censum quinque solidorum monete hereditarie (dg: 

purificationis) nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum ex dicta pecia terre promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 242v 09 do 10-12-1394. 

Johannes zvw Johannes van Loen bakker zvw Willelmus van Loen beloofde aan 

zijn broer Willelmus een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen 

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

Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus van 

Zelandia enerzijds en wijlen Johannes van Brabantia anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Loen pistoris filii quondam Willelmi 

de Loen promisit se daturum et soluturum Willelmo suo fratri hereditarium 

censum trium librarum monete hereditarie mediatim (dg: J) Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Arnoldi #quondam# de Zelandi[a] ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis de Brabantia ex alio. Testes (dg: datum supra) Berwout 

et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 242v 10 do 10-12-1394. 

Godefridus zvw Mathijas gnd Fijen soen van Berlikem gaf uit aan Willelmus 

die Cepper de helft in een stuk beemd, in het territorium van Herlaar, in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die Hoge Straat, tussen Mijchael van 

den Ghestelacker enerzijds en Willelmus Cepper en voornoemde Godefridus 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren, voor het eerst over een jaar (za 25-

12-1395). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Willelmus ook de andere 

helft van het stuk beemd tot onderpand. 

 

Godefridus filius quondam Mathije dicti Fijen soen de Berlikem 

#medietatem ad se spectantem in# pecia (dg: -m) prati sitam in territorio 

de Herlaer in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum die Hoge 

Straet inter hereditatem Mijchaelis van den Ghestelacker ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Cepper (dg: ex alio) et dicti Godefridi ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium (dg: censum) pactum dicto Willelmo die 

Cepper ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie (dg: 

purificationis) nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum ex predicta medietate promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Willelmus reliquam medietatem ad se spectantem 

dicte pecie prati ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 242v 11 do 10-12-1394. 

Henricus nzvw Henricus van Beke beloofde aan Willelmus van Hamvelt 
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schoenmaker 16 nieuwe Gelderse gulden of de waarde op zondag Letare-

Jerusalem aanstaande (zo 21-03-1395) te betalen. 

 

(dg: Ma) Henricus filius naturalis quondam Henrici de Beke promisit super 

omnia Willelmo de Hamvelt calcariatori XVI novos Gelre gulden seu valorem 

ad dominicam letare Jherusalem proxime futuram persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 242v 12 do 10-12-1394. 

Mathijas zvw Mathijas Werner beloofde aan Willelmus van Hamvelt schoenmaker 

16 nieuwe Gelderse gulden of de waarde op zondag Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 21-03-1395) te betalen. 

 

{Cirkel in margine, waarin een punt}. 

Mathijas filius quondam Mathije Werner promisit super omnia Willelmo de 

Hamvelt calcariatori XVI novos Gelre gulden seu valorem ad dominicam 

letare Jherusalem proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 242v 13 do 10-12-1394. 

Johannes van Kilsdonc zvw Johannes van Kilsdonc verkocht aan Wiskinus zvw 

Theodericus Neven soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 10 lopen roggeland met 

gebouwen, in Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, tussen Johannes van 

Houten enerzijds en Johannes van der Voert anderzijds, reeds belast met 8 

penning cijns en een erfcijns van 40 schelling gemeen paijment, (2) 3 lopen 

roggeland in Schijndel, ter plaatse gnd die Lutteleindse Bunders, tussen 

Nijcholaus die Snijder enerzijds en Henricus zvw Henricus van der Hagen 

anderzijds. 

 

Johannes de Kilsdonc filius quondam Johannis de Kilsdonc hereditarie 

vendidit Wiskino filio quondam Theoderici Neven soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: quodam agre te) decem 

lopinatis siliginee! sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum 

Lutteleijnde inter hereditatem Johannis de Houten ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Voert ex alio #et ex edificiis in eisdem 

consistentibus# atque ex (dg: pecia terre) tribus lopinatis terre 

siliginee sitis in dicta parochia ad locum dictum die Lutteleijnssche 

Boenre inter hereditatem Nijcholai die Snijder ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii quondam Henrici van der Hagen ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: hereditario censu) octo denariis censu! et hereditario 

censu XL solidorum communis pagamenti ex dictis X lopinatis terre prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1180 mf4 A 04 p. 243. 

 Quinta post conceptionem: donderdag 10-12-1394. 

 

BP 1180 p 243r 01 do 10-12-1394. 

Godescalcus zvw Gerongius van Hoge Casteren vernaderde alle erfgoederen die 

Johannes die Vos ....... van Hoge Casteren in pacht verkregen had van 

Ludovicus zvw Godescalcus van Bladel, gelegen in Hoge Kasteren. De ander 

week. En hij droeg weer over. 

 

Godescalcus filius quondam Gerongii de Hoge Casteren prebuit et exhibuit 

patentes denarios ad redimendum omnes hereditates quas Johannes die Vos 

....... de Hoge Casteren erga Ludovicum filium quondam Godescalci de 

Bladi! ad pactum acquisiverat (dg: pro) sitas in parochia de Hoghe 

Casteren (dg: ut dic) prout in litteris dicebat (dg: di) contineri et 

alter cessit et reportavit. Testes Berwout et Coptiten datum quinta post 
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conceptionem. 

 

BP 1180 p 243r 02 do 10-12-1394. 

Petrus Zerijs en Henricus Hals beloofden aan Ghibo Kesselman de oudere 23 

Engelse nobel of de waarde en 27 gemene plakken met Sint-Jan aanstaande (do 

24-06-1395) te betalen. 

 

Petrus Zerijs et Henricus Hals promiserunt Ghiboni Kesselman seniori 

XXIII Engels nobel seu valorem et XXVII gemeijn placken ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Sceijvel et Coptiten datum 

supra. 

 

BP 1180 p 243r 03 do 10-12-1394. 

Broeder Henricus Bierman, 3e orde van Sint-Franciscus, zv Henricus Bierman, 

droeg over aan Arnoldus Stegheman alle erfgoederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van Gerardus Stegheman en diens vrouw Batha. 

 

Frater Henricus (dg: fr) Bierman tercii ordinis sancti Francisci filius 

Henrici (dg: He) Bierman omnes hereditates sibi de morte quondam Gerardi 

Steghe[man] (dg: olim avunculi olim Elizabeth matris olim) et quondam 

Bathe uxoris olim eiusdem quondam Gerardi successione advolutas quocumque 

locorum (dg: inf) sitas ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo 

Stegheman promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 243r 04 do 10-12-1394. 

Heijmericus zvw Johannes gnd Buc van Lijt, zijn broer Volcquinus en 

Reijnerus zvw Henricus Mudeken beloofden aan Theodericus Scalpart 32½ oude 

Franse schilden of de waarde met Sint-Petrus-Stoel over een jaar (di 22-02-

1396) te betalen, en nog gedurende 5 jaar daarop volgend met Sint-Petrus-

Stoel 34 oude Franse schilden of de waarde. 

 

Heijmericus (dg: Bucs so) filius quondam Johannis dicti Buc de Lijt 

Volcquinus eius frater et Reijnerus filius quondam Henrici Mudeken 

promiserunt indivisi super omnia Theoderico Scalpart XXXII et dimidium 

(dg: sc) aude scilde Francie seu valorem a festo Petri ad cathedram 

proxime futuro ultra annum atque ad spacium (dg: se) quinque annorum a 

(dg: a) festo beati Petri ad (dg: ca) cathedram proxime futuro ultra 

annum sine medio sequentium anno quolibet dictorum quinque annorum (dg: 

qu) XXXIIII aude scilde Francie seu valorem Petri ad cathedram et primo 

termino solucionis ?huiusmodi quinque annorum a festo Petri ad cathedram 

proxime futuro ultra duos annos et deinceps etc. Testes (dg: datum supra) 

Sceijvel et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 243r 05 do 10-12-1394. 

De eerste twee zullen Reijnerus schadeloos houden. 

 

+Solvit. 

Duo primi servabunt Reijnerum (dg: inde) predictum indempnem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 243r 06 do 10-12-1394. 

(dg: Hr Henricus Buc kanunnik). 

 

(dg: Dominus Henricus Buc can). 

 

BP 1180 p 243r 07 do 10-12-1394. 

Hr Henricus Buc kanunnik in Den Bosch maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen, gedaan door Andreas van den Noddenvelt alias gnd 

Aechteman en zijn kinderen, Bela wv Johannes Houbraken van Scijnle en haar 

kinderen, Johannes Spikerman en zijn kinderen en Nijcholaus van Baerle en 
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zijn kinderen, met hun goederen. 

 

Dominus Henricus Buc canonicus Buscensis omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Andream van den Noddenvelt alias dictum Aechteman 

et eius liberos et per Belam relictam {ruimte opengelaten, mogelijk 

doordat er inkt gemorst was, opgevuld met een dwarse streep} quondam 

Johannis Houbraken de Scijnle et eius liberos et per Johannem Spikerman 

et eius liberos et per Nijcholaum de Baerle et eius liberos seu per 

alterum eorundem (dg: bo) cum bonis eorundem seu alterius eorundem 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 243r 08 do 10-12-1394. 

Johannes van den Hout zvw Henricus gnd Goes droeg over aan Nijcholaus zvw 

Johannes gnd Alarts soen 8¼ nieuwe Gelderse gulden, aan hem beloofd23 door 

Gerardus Bits soen en zijn vrouw Yda van Hijnen. 

 

Johannes van den Hout filius quondam Henrici dicti Goes octo novos (dg: 

flore) florenos communiter gulden vocatos monete Gelrie atque quartam 

partem unius novi Gelre gulden promissos (dg: sibi) sibi a Gerardo Bits 

soen et Yda de Hijnen eius uxore prout in litteris supportavit Nijcholao 

filio quondam Johannis dicti Alarts soen cum litteris et jure. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 243r 09 do 10-12-1394. 

Broeder Henricus Bierman derde orde van Sint-Franciscus, zv Henricus 

Bierman, en Gerardus zv Johannes Machiels soen droegen over aan Goeswinus 

Moedel van der Donc hun deel in een hofstad en huis in Oss, naast het 

kerkhof, tussen voornoemde Goeswinus Moedel van der Donc enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan kinderen of erfg van 

Metkina gnd Bastarts en met het andere eind aan de gemene weg. 

 

Frater Henricus Bierman tercii ordinis sancti Francisci filius Henrici 

Bierman #et Gerardus filius (dg: quond) Johannis Machiels soen# (dg: 

super) totam partem et omne jus sibi competentes in quodam domistadio et 

(dg: cu) domo sitis in (dg: h) Osse iuxta (dg: cij cijmiterium) 

cijmiterium ibidem inter hereditatem Goeswini Moedel van der Donc ex uno 

et inter communem plateam ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem 

liberorum seu heredum Metkine dicte Bastarts et cum reliquo fine ad 

communem plateam ut dicebant hereditarie supportaverunt dicto Goeswino 

Moedel van der Donc promittentes super omnia ratam servare. Testes 

dominus Theodericus et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 243r 10 do 10-12-1394. 

Hr Theodericus Rover ridder ev vrouwe Ermgardis dvw Petrus van Waderle 

droeg over aan de broers Lambertus, Henricus en Johannes, kv Luta gnd 

Hannen, een b-erfcijns van 6 schelling geld, die Henricus Elijaes soen aan 

voornoemde wijlen Petrus van Waderle betaalde, gaande uit een hofstad en 

erfgoed, gnd Vos Hostat, in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Borne, 

tussen een gemene weg enerzijds en Johannes die Rademaker anderzijds. De 

brief overhandigen aan voornoemde Lambertus. 

 

Dominus Theodericus Rover miles (dg: l) maritus et tutor legitimus domine 

Ermgardis sue uxoris filie quondam Petri de (dg: Warde) Waderle 

hereditarium censum sex solidorum (dg: monete) #monete# quem Henricus 

Elijaes soen dicto quondam Petro de Waderle solvere consuevit hereditarie 

annuatim ex quodam domistadio et hereditate dictis Vos Hostat sitis in 

parochia de Scijnle ad locum dictum aen den Borne inter communem plateam 

ex uno et hereditatem Johannis die Rademaker ex alio ut dicebat 

                         
23 Zie ← BP 1179 p 690v 03 wo 11-06-1393, belofte 8¼ Gelderse gulden te 

betalen in twee helften, op 25-12-1393 en 03-03-1394. 
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hereditarie supportavit Lamberto (dg: filio Lute dicte Hannen) Henrico et 

Johanni fratribus liberis (dg: q) Lute dicte Hannen promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover predictus et 

Coptiten datum supra. Tradetur littera dicto Lamberto. 

 

BP 1180 p 243r 11 do 10-12-1394. 

Willelmus zvw Egidius gnd Zeelmaker verkocht aan Johannes van Colen zvw 

Nijcholaus van Colen ¼ deel in een stuk beemd, achter de Vughterdijk, naast 

het water gnd die Mere, tussen erfgoed van wijlen voornoemde Nijcholaus van 

Colen enerzijds en erfgoed van Gerardus van Wiel anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed van Gerardus van Berkel en met het andere eind aan 

het gemene water. 

 

Willelmus filius quondam Egidii dicti Zeelmaker quartam partem ad se 

spectantem in pecia prati sita retro aggerem vici Vuchtensis juxta aquam 

dictam die Mere inter hereditatem quondam Nijcholai de Colen ex uno et 

inter hereditatem Gerardi de Wiel ex alio tendente cum uno ad! 

hereditatem Gerardi de Berkel et cum reliquo fine ad communem aquam ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de Colen filio dicti quondam 

Nijcholai de Colen promittens super omnia (dg: wa) ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes dominus Theodericus et 

Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 243r 12 do 10-12-1394. 

Hermannus nzvw Petrus van Waderle beloofde aan hr Theodericus Rover ridder 

5½ Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Hermannus filius naturalis quondam Petri de Waderle promisit super omnia 

domino Theoderico Rover militi (dg: se) quinque et dimidium (dg: aude 

Gelre) #Hollant# gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

Berwout et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 243r 13 do 10-12-1394. 

Johannes van Dommellen zvw Boudewinus gnd Kist van Eijndoven gaf uit aan 

Petrus gnd die Weder zvw Johannes molenaar van Eindhoven (1) een huis, 

schuur en schaapskooi met ondergrond, misse en tuinen, gnd ten 

Nieuwenhuize, en akkers, weiden en aangelegen erfgoederen, in Woensel, ter 

plaatse gnd Stratem, direct naast Henricus van der Hagen, met een eind 

strekkend aan de gemeint van Eindhoven en met het andere eind aan de akkers 

van de naburen van Stratem, zoals omgraven en afgepaald, (2) een akker in 

Woensel, ter plaatse gnd Stratem, tussen kvw Henricus gnd Coensen enerzijds 

en Johannes Arckenman anderzijds, met een eind strekkend aan de straat gnd 

die Kluisterstraat en met het andere eind aan een weg die loopt van 

Eindhoven naar Tongeren; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groot (dg: aan 

de grondheer) en thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van 

Eindhoven, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren. 

 

Johannes de Dommellen filius quondam Boudewini dicti Kist de Eijndoven 

domum horreum et ovile cum suis fundis et (dg: ci) fimarium et ortos 

#dictos ten Nuwenhuze# et agros et pascua! et hereditates sibi adiacentes 

sitos in parochia de Woensel ad locum dictum Stratem #contigue# iuxta 

hereditatem Henrici van der Hagen (dg: ex uno et inter hereditatem) 

tendentes cum uno fine ad (dg: communem platea) communitatem de Eijndoven 

et cum reliquo fine ad agros vicinorum de Stratem prout ibidem site sunt 

et (dg: lim) circonfossate et limitate sunt atque unum agrum terre situm 

in parochia et loco predictis inter hereditatem liberorum (dg: He) 

quondam Henrici dicto! Coensen ex uno et inter hereditatem Johannis 

Arckenman ex alio tendentem cum uno fine ad (dg: communem) plateam dictam 

die Cluijsterstraet et cum reliquo fine ad quandam viam (dg: tende) 

communem tendentem ab Eijndoven versus Tongeren ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Petro (dg: dicto de ..) dicto die Weder filio quondam 
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Johannis multoris de (dg: Eijnde) #Eijndoven# ab eodem hereditarie 

possidendos pro duobus grossis antiquis (dg: domino fundi) exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure de Eijndoven danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in dicta domo tradenda ex premissis promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. [Testes] datum supra. 

 

BP 1180 p 243r 14 do 10-12-1394. 

Een vidimus maken van 3 brieven, beginnend met “Johannes gnd van 

Dommellen”, “Hilla wv Boudewinus gnd Kist” en “Luijtgardis dvw Boudewinus 

gnd Kist” en Johannes van Dommellen zvw Boudewinus gnd Kist van Eijndoven 

beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde Petrus 

die Weder. 

 

#. 

Et fiet vidimus de 3 litteris quarum una incipit Johannes dictus de 

Dommellen etc et altera Hilla relicta quondam Boudewini dicti Kist et 

tercia Luijtgardis filia quondam Boudewini dicti Kist et Johannes de 

Dommellen filius quondam Boudewini dicti Kist de Eijndoven [promisit 

super habita] et habenda tradere (dg: Pet) dicto Petro die Weder ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

1180 mf4 A 05 p. 244. 

 Quinta post conceptionem: donderdag 10-12-1394. 

 feria sexta post festum conceptionis beate Marie virginis: 

  vrijdag 11-12-1394. 

 Sabbato post conceptionem Marie: zaterdag 12-12-1394. 

 Quinta post Lucie: donderdag 17-12-1394. 

 

BP 1180 p 244v 01 do 10-12-1394. 

Johannes van Dommellen zvw Boudewinus Kist van Eijndoven gaf uit aan 

Willelmus Ebben soen (1) een stuk land gnd den Lokeren, in Woensel, ter 

plaatse gnd Straten, tussen voornoemde Willelmus Ebben soen enerzijds en 

Godefridus van den Berghe en Lambertus smid anderzijds, (2) een stuk land 

gnd die Brede Akker, in Woensel, ter plaatse gnd Straten, tussen Petrus gnd 

Nellen enerzijds en Goeswinus Cleven anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis in 

Straten te leveren. 

 

Johannes de Dommellen filius quondam Boudewini Kist de Eijndoven peciam 

terre dictam den Loekeren sitam in parochia de Woensel ad locum dictum 

Straten inter hereditatem Willelmi Ebben #soen# ex uno et inter 

hereditatem Godefridi van den Berghe et Lamberti fabri ex alio item 

peciam terre (dg: si) dictam die (dg: Be) Brede Acker sitam in parochia 

et loco (dg: et loco) predictis inter hereditatem Petri dicti Nellen ex 

uno et inter Goeswini (dg: Cleven) Cleven ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum (dg: W) dicto Willelmo Ebben soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione dimidii (dg: mo) modii 

siliginis mensure de Eijndoven danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Straten predicta tradenda ex premissis promittens 

(dg: wa) super habita et habenda warandiam et obligationem aliam deponere 

et alter repromisit. Testes dominus Theodericus et Erpe datum quinta post 

conceptionem. 

 

BP 1180 p 244v 02 do 10-12-1394. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Johannes 10 oude Gelderse 

gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1395) te betalen. 
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Dictus Willelmus promisit dicto Johanni X aude Gelre gulden seu valorem 

ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 244v 03 do 10-12-1394. 

Voornoemde Johannes van Dommellen zvw Boudewinus Kist van Eijndoven gaf uit 

aan Ghibo van den Eijnde en Lambertus zvw Lambertus gnd Naets soen (1) een 

stuk beemd, gnd den Voortbeemd, in Woensel, ter plaatse gnd Stratem, tussen 

Godefridus van Reijgherslaer enerzijds en de gemene weg van Eindhoven naar 

Tongeren en een stuk land van voornoemde Johannes anderzijds, (2) 

laatstgenoemd stuk land, direct naast die Voortbeemd enerzijds en Petrus 

Nellen soen anderzijds, (3) een stuk land gnd dat Klootke, in Woensel, ter 

plaatse gnd Stratem, beiderzijds tussen Ghevardus Stinen soen, met een eind 

strekkend aan de gemene weg naar Tongeren, (4) een stuk land gnd den 

Pennikkart, in Woensel, ter plaatse gnd Stratem, tussen Godefridus van den 

Berghe enerzijds en Johannes Arkenman en Johannes Grieten soen anderzijds, 

(5) een stuk land gnd Hillenakker, in Woensel, ter plaatse gnd Stratem, 

tussen Henricus van der Hagen enerzijds en Petrus gnd Heijnen soen van 

Tongeren en Henricus gnd Fijkens anderzijds, over welk stuk land een gemene 

weg loopt; de uitgifte geschiedde voor een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Eindhoven, aan erfg vw Willelmus Nellenmans, en thans voor een 

n-erfcijns van 3 oude groten Tournoois of de waarde en een n-erfpacht 3 mud 

rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis in Straten te betalen en te 

leveren. 

 

Dictus Johannes de Dommellen filius etc peciam prati dictam den 

Voertbeemt sitam in parochia de Woenssel in loco dicto Stratem inter 

hereditatem Godefridi de Reijgherslaer ex uno et inter (dg: he) communem 

viam tendentem ab Eijndoven versus Tongeren (dg: ex alio tendentem cum 

item peciam terre sitam ibidem contigue dictam peciam prati inter) et 

peciam terre (dg: ad) dicti Johannis ex alio atque jamdictam peciam terre 

sitam contigue iuxta peciam prati die Voertbeemt vocatam ex uno et inter 

hereditatem Petri Nellen soen ex alio item peciam terre dictam dat 

Cloetken sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem Ghevardi 

Stinen #soen# ex utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad 

communem viam tendentem ibidem versus Tongeren item peciam terre dictam 

den Pennic-(dg: ...)-kart sitam in parochia et loco predictis inter 

hereditatem Godefridi van den Berghe ex uno et inter hereditatem Johannis 

Arkenman (dg: et ex alio) et Johannis Grieten soen ex alio atque peciam 

terre (dg: sitam) dictam Hillenacker sitam in parochia et loco predictis 

inter hereditatem Henrici van der Hagen ex uno et inter hereditatem Petri 

dicti Heijnen soen de Tongeren et Henrici dicti Fijkens ex alio (dg: ut 

dicebat dedit ad he) et #per# quam peciam terre transit communis platea 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Ghiboni van den (dg: 

Eijndoven) Eijnde et Lamberto filio quondam Lamberti dicti Naets soen ab 

eisdem hereditarie possidendas pro (dg: tribus grossis antiq) hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Eijndoven heredibus quondam 

Willelmi Nellenmans exinde solvenda danda etc atque pro hereditario censu 

trium grossorum antiquorum Turonensium denariorum seu valorem et pro 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Eijndoven dandis 

sibi ab aliis hereditarie purificationis et in Straten predicta tradendis 

ex premissis promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et alteri repromiserunt indivisi. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 244v 04 do 10-12-1394. 

(dg: Voornoemde Ghibo en Lambertus beloofden aan voornoemde Johannes 60 

oude Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1395) 

te betalen). 

 

(dg: dicti Ghibo et Lambertus promiserunt indivisi super omnia dicto 

Johanni LX Hollant #aude Gelre# gulden seu valorem ad purificationis 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra). 

 

BP 1180 p 244v 05 do 10-12-1394. 

Een vidimus maken van 3 brieven, beginnend met “Johannes gnd van 

Dommellen”, “Luijtgardis dvw Boudewinus gnd Kist” en “Hilla wv Boudewinus 

gnd Kist” en voornoemde Johannes van Dommellen beloofde, zo nodig, de 

brieven ter hand te stellen aan voornoemde Ghibo en Lambertus. 

 

#. 

Et fiet vidimus de 3 (dg: litr) litteris quarum una incipit Johannes 

dictus de Dommellen etc et altera Luijtgardis filia quondam Boudewini 

dicti Kist et tercia Hilla relicta quondam Boudewini dicti Kist et dictus 

Johannes de (dg: Tongeren) Dommellen promisit super habita et habenda 

(dg: wa) #dictis Ghiboni et Lamberto# tradere ut in forma. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 244v 06 vr 11-12-1394. 

Heijmericus zvw Johannes Buc, zijn broer Volcwinus en Reijnerus zvw 

Henricus Muijken beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 42 Hollandse gulden 

met Pasen aanstaande (zo 11-04-1395; 20+31+28+31+11=121 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Heijmericus filius quondam Johannis Buc (dg: Volkes) Volcwinus eius 

frater et Reijnerus filius quondam Henrici Muijken24 promiserunt Ludovico 

Asinario etc XLII Hollant gulden ad pasca proxime persolvendos pena II. 

Testes Erpe et Coptiten datum feria sexta post festum conceptionis beate 

Marie virginis. 

 

BP 1180 p 244v 07 vr 11-12-1394. 

Willelmus van Leemputten beloofde aan Johannes van Helvoert zv Henricus 12 

nieuwe Gelderse gulden met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (za 01-05-

1395) te betalen. 

 

Willelmus de Leemputten promisit Johanni de Helvoert filio Henrici XII 

novos Gelre gulden ad Philippi et Jacobi proxime persolvendos. 

 

BP 1180 p 244v 08 za 12-12-1394. 

Johannes zvw Johannes van Ghestel droeg over aan Henricus Bierman een 

b-erfcijns van 50 schelling geld uit een b-erfcijns van 6 pond 10 schelling 

voornoemd geld, welke cijns van 6 pond 10 schelling de broers Franco en 

voornoemde wijlen Johannes van Gestel beurden, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft van een watermolen in Den 

Bosch, aan de Vughterstraat, naast de Molenbrug, en de helft van de brug en 

ander toebehoren van die watermolen, welke helft van de molen, brug en 

ander toebehoren voornoemde wijlen Franco en Johannes van Ghestel in cijns 

uitgegeven hadden aan Reijmboldus gnd Tijmmerman szv Johannes van Gheffen 

molenaar, voor voornoemde cijns van 6 pond 10 schelling. 

 

Johannes (dg: de Ghestel) filius quondam Johannis de Ghestel hereditarium 

censum quinquaginta solidorum monete #ad se spectantem# de hereditario 

censu sex librarum et (dg: qu) decem solidorum dicte monete et quem 

censum sex librarum et X solidorum (dg: Jo) Franco et dictus quondam 

Johannes de Gestel fratres solvendum habuerunt hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini (dg: de et) ex medietate cuiusdam molendini 

aquatilis siti in Buscoducis ad vicum Vuchtensem iuxta (dg: po) pontem 

dictum Molenbrugge ibidem situm ... (dg: dicti pontis ad dictum m) ex 

medietate pontis ad dictum molendinum spectantis et ex ceteris eiusdem 

molendini attinentiis singulis et universis quam medietatem dicti 

                         
24 Vergelijk BP 1180 p 243r 04: Heijmericus zvw Johannes gnd Buc van Lijt, 

zijn broer Volcquinus en Reijnerus zvw Henricus Mudeken. 
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molendini cum dicta medietate dicti pontis et ceterarum attinentiarum 

dicti molendini dicti quondam! Franco Johannes! quondam (dg: Johannis) de 

Ghestel dederunt ad censum Reijmboldo dicto Tijmmerman (dg: filio) genero 

Johannis de Gheffen multoris scilicet pro predicto censu sex librarum et 

X solidorum prout in litteris hereditarie supportavit Henrico Bierman cum 

litteris et jure occacione etc promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui (dg: deponere) et dictorum quondam Franconis et 

Johannis de Gestel deponere. Testes Coptiten et Groij datum sabbato post 

conceptionem Marie. 

 

BP 1180 p 244v 09 do 17-12-1394. 

Johannes Haghen zvw Petrus die Vette molenaar droeg over aan Boudewinus gnd 

Arts soen (1) de helft van 1/3 deel, welk 1/3 deel aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn vader voornoemde Petrus, resp. aan hem zal komen na 

overlijden van zijn moeder Agnes, in een erfgoed met gebouwen in Den Bosch, 

over de Korenbrug, naast erfgoed van Nijcholaus van Buttel, voor strekkend 

aan de gemene weg en achter aan de stadsmuur, (2) alle goederen die aan hem 

zullen komen na overlijden van zijn moeder voornoemde Agnes. 

 

-. 

(dg: Boudewinus Arts soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie quondam Petri dicti die Vette multoris) 

#Johannes Haghen filius quondam Petri die Vette multoris# medietatem 

unius tercie partis que tercia pars sibi (dg: et dicte Margarete) de 

morte dicti quondam Petri (dg: ?sui patris) olim (dg: dicte Margarete) 

#sui patris# successione est advoluta et post mortem Agnetis matris (dg: 

dicte Margarete) #sue matris# successione advolvetur (dg: ut dicebat) in 

hereditate cum suis edificiis sita in Busco ultra pontem bladi (dg: inter 

here) contigue iuxta hereditatem Nijcholai de Buttel tendente ante ad 

communem plateam et retro ad murum oppidi de Buscoducis #+ {hier invoegen 

BP 1180 p 244v 10}# ut (dg: he) dicebat hereditarie supportavit (dg: Bro) 

Boudewino dicto Arts soen promittens super omnia ratam et! obligationem 

et impeticionem ex parte sui et (dg: dicte) suorum liberorum deponere. 

Testes Berwout et Sceijvel datum quinta post Lucie. 

 

BP 1180 p 244v 10 do 17-12-1394. 

{invoegen in BP 1180 p 244v 09}. 

+ atque omnia bona sibi de morte dicte Agnetis sue matris successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita. 

 

BP 1180 p 244v 11 za 12-12-1394. 

Nijcholaus van Berze maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit een stuk land 

gnd die Braak, in Hets, welke pacht aan hem was verkocht door zijn broer 

Arnoldus. 

 

Nijcholaus de (dg: B) Berze hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex pecia terre 

dicta die Brake sita in parochia de Hets venditam sibi ab Arnoldo suo 

fratre prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Berwout et Groij datum 

sabbato post conceptionem. 

 

BP 1180 p 244v 12 za 12-12-1394. 

(dg: Henricus zvw Arnoldus Heijme beloofde). 

 

(dg: Henricus fi Arnoldus filius quondam Arnoldi Heijme promisit super). 

 

BP 1180 p 244v 13 vr 11-12-1394. 

Henricus zvw Arnoldus Heijme machtigde Hubertus van Ghemert, Willelmus van 

Volkel en Johannes nzvw voornoemde Arnoldus Heijme zijn renten, cijnzen, 

pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren, gedurende de 
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eerstkomende drie jaar. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi Heijme dedit Huberto de Ghemert Willelmo 

de Volkel et Johanni filio naturali dicti quondam Arnoldi Heijme seu 

eorum alteri potestatem monendi etc omnes suos redditus census pacciones 

et sua credita #et bona sua regendi# etc .. cum hiis etc present.. ad 

spacium trium annorum proxime futurorum et non ujlterius durante. Testes 

Berwout et dominus Theodericus datum sexta post conceptionem. 

 

1180 mf4 A 06 p. 245. 

 Sabbato post conceptionem Marie: zaterdag 12-12-1394. 

 in die Lucie: zondag 13-12-1394. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 15-12-1394. 

 

BP 1180 p 245r 01 za 12-12-1394. 

Baudekinus van Alem verkocht aan Nijcholaus Sweertveger 8 stuks hoornvee en 

28 schapen, in Alem, in het huis van voornoemde Baudekinus. Voornoemde 

Baudekinus houdt deze dieren te schattingsrecht van voornoemde Nijcholaus. 

Zodra voornoemde Nijcholaus hiervoor 37 nieuwe Gelderse gulden (dg: of) zal 

hebben ontvangen, zullen de dieren (en hun nageslacht) voor de helft van 

verkoper en voor de andere helft van koper zijn. 

 

Baudekinus de Alem octo peci[as] pecudum (?verbeterd uit: peceidum) 

dictorum horen stucs et XXVIII oves consistentes in parochia de Alem in 

domo dicti Baudekini ut dicebat legitime vendidit (dg: Wel) Nijcholao 

Sweertveger promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

tali condicione quod dictus Baudekinus premissa a dicto Nijcholao ad jus 

stabilitionis quod exponetur scettinc recht tenebit ita scilicet quod cum 

dictus Nijcholaus de premissis et inde proveniendis levaverit XXXVII 

novos Gelre gulden (dg: seu) extunc (dg: d) premissa et inde provenienda 

erunt mediatim dicti venditoris et mediatim dicti emptoris hoc eciam 

addito quod dictus (dg: emp vend) venditor interim tenebitur bene et 

laudabiliter premissa et inde provenienda tenere et emittere ac depascere 

dolo et fraude in premissis exclusis (dg: testes) et quod dictus 

Baudekinus de premissis nichil venderet neque alienabit sine consensu et 

voluntate dicti Nijcholai ut dictus Baudekinus super omnia promisit. 

Testes Berwout et Sceijvel datum sabbato post conceptionis Marie. 

 

BP 1180 p 245r 02 za 12-12-1394. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer, gemachtigd door zijn moeder Yda wv 

voornoemde Willelmus Loijer, maande 3 achterstallige jaren van (1) een 

b-erfcijns van 3 pond geld, aan voornoemde wijlen Willelmus Loijer verkocht 

door Jacobus zvw Stephanus Broecriemmeker, (2) een b-erfcijns van 3 pond 

voornoemd geld, aan voornoemde wijlen Willelmus Loijer verkocht door 

Jacobus gnd Stevens soen. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer potens ad hoc 

factus ab Yda sua matre relicta dicti quondam Willelmi Loijer 

hereditarium censum trium librarum monete venditum dicto quondam Willelmo 

Loijer a Jacobo filio quondam Stephani Broecriemmeker prout in (dg: ..l) 

litteris atque hereditarium censum trium librarum monete predicte 

venditum dicto quondam Willelmo Loijer a Jacobo dicto Stevens soen prout 

in litteris monuit de 3 annis (dg: testes datum supra). Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 245r 03 za 12-12-1394. 

Lambertus gnd Bordeijns zvw Johannes Bordens verkocht aan Arnoldus Mersman 

zvw Arnoldus Mersman de oudere een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Martinus te leveren, gaande uit (1) 1 morgen land in Oss, 

achter de plaats gnd Mekelendonk, tussen Henricus Venbossche enerzijds en 

Johannes van Bueken anderzijds, (2) 1 zester roggeland in Oss, naast het 
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huis en de tuin van verkoper, tussen de tuin van verkoper enerzijds en 

Gerisius gnd Strulle anderzijds. 

 

Lambertus dictus Bordeijns filius quondam Johannis Bordens hereditarie 

vendidit Arnoldo Mersman filio quondam Arnoldi Mersman senioris 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Martini ex uno iugero terre sito in parochia de Os retro 

locum Mekelendonc inter hereditatem Henrici Venbossche ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Bueken ex alio atque ex una sextariata terre 

siliginee sita in dicta parochia iuxta domum et ortum dicti venditoris 

inter (dg: hereditatem dicti) dictum ortum dicti venditoris ex uno et 

inter hereditatem Gerisii dicti Strulle ex alio ut dicebat promittens 

super omnia (dg: h) warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 245r 04 zo 13-12-1394. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel droeg over aan Johannes zvw Theodericus 

Scut van Bucstel een b-erfcijns van 1 oude groot Tpournoois en 17 lopen 

rogge, Bossche maat, b-erfpacht, die Ghibo die Ridder beloofd had met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 lopen minus 2 roeden 

roggeland in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, in een kamp 

gnd Zakke, tussen Willelmus gnd Valken enerzijds en de sloot van de Oude 

Hoeve anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel hereditarium censum unius 

antiqui grossi Turonensis denarii antiqui decem et septem lopinos 

siliginis mensure de Buscoducis hereditarie paccionis quos Ghibo die 

Ridder promisit se daturum et soluturum hereditarie purificationis et in 

Busco traditurum de et ex quatuor lopinatis terre siliginee minus duabus 

virgatis sitis in parochia de (dg: Bu) Vucht sancti Lamberti ad locum 

dictum Crumvoert in campo dicto in den Zacke inter hereditatem Willelmi 

dicti Valken ex uno et inter (dg: hereditatem) fossatum antiqui (dg: ..) 

mansi ibidem ex alio prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

filio quondam Theoderici Scut de Bucstel cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Coptiten et Groij datum in die Lucie. 

 

BP 1180 p 245r 05 zo 13-12-1394. 

Voornoemde Willelmus zvw Albertus van Bucstel droeg over aan Johannes zvw 

Theodericus Scut van Bucstel een b-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche 

maat, die de broers Johannes en Amelius, kvw Arnoldus gnd Coelborner, 

beloofd hadden aan voornoemde Willelmus, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk land, 6 lopen 6 roeden groot, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen voornoemde broers Johannes en 

Amelius enerzijds en voornoemde Willelmus anderzijds. 

 

Dictus Willelmus hereditariam paccionem (dg: quatuode) quatuordecim 

lopinorum siliginis mensure de Busco quam Johannes et Amelius fratres 

liberi quondam Arnoldi dicti Coelborner promiserunt indivisi se daturos 

et soluturos Willelmo predicto hereditarie purificationis et in Busco 

tradituros de et ex pecia terre sex lopinatas et sex virgatas terre 

siliginee continente sita in parochia sancti Lamberti de Vucht in loco 

dicto Crumvoert inter hereditatem dictorum Johannis et Amelii fratrum ex 

uno et inter hereditatem dicti Willelmi ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni filio quondam Theoderici Scut de Bucstel 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

(dg: ex parte sui) deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 245r 06 di 15-12-1394. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer, gemachtigd door zijn moeder Yda, 
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maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns25 van 35 schelling, aan 

voornoemde Yda behorend, uit een b-erfcijns van 5 pond, welke cijns van 5 

pond de broers Arnoldus, Lambertus en Godinus, zvw Godinus uit de Kameren 

van Babbeke, beurden, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit (1) een huis en erf van mr Gerardus van Tuernout timmerman, 

in Den Bosch, in een straat die loopt van de oude brug van Beurde naar 

Beurde, in welk huis en erf voornoemde mr Gerardus woonde, (2) een ander 

erf met gebouwen, van voornoemde mr Gerardus, in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de straat gnd Oudehuls naar Beurde. 

 

Magister Jacobus Groij (dg: po) filius quondam Willelmi Loijer potens ad 

hoc factus ab Yda sua matre (dg: he) prout in litteris hereditarium 

censum XXXV solidorum (dg: n) ad dictam Ydam spectantem de hereditario 

censu quinque librarum quem censum quinque librarum Arnoldus Lambertus 

(dg: Lambertus) et Godinus fratres (dg: liberi) filii quondam Godini de 

Cameris de Babbeke solvendum habuerunt hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area magistri Gerardi de Tuernout (dg: 

carpentari) carpentarii sita in Busco in vico tendente de veteri ponte de 

Burde versus Burde in qua domo et area dictus magister Gerardus morabatur 

atque de reliqua area dicti magistri Gerardi sita in vico tendente de 

(dg: dicto) vico #dicto# Audehuls versus (dg: Burs) Burde cum edificiis 

in eadem (dg: hereditate) area consistentibus prout in litteris monuit de 

3 annis. Testes Berwout et Coptiten datum (dg: q) tercia post Lucie. 

 

BP 1180 p 245r 07 di 15-12-1394. 

Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns26 van 40 

schelling, aan hem verkocht door Gerardus van Hees zvw Gerardus van Hees 

smid. 

 

(dg: ?J) Adam de Mierde hereditarium censum XL solidorum venditum sibi a 

Gerardo de Hees filio quondam Gerardi de Hees fabri monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 245r 08 di 15-12-1394. 

Willelmus van Kriekenbeke beloofde aan Theodericus Rover zvw hr Emondus en 

Johannes van Ghemert, tbv kvw Willelmus Reeuwe, 47 oude Gelderse gulden of 

de waarde, te betalen zodra een van voornoemde kinderen meerderjarig wordt. 

De brief aan een van hen beiden overhandigen. 

 

Willelmus de Kriekenbeke promisit Theoderico Rover filio quondam domini 

Emondi et Johanni de Ghemert ad opus liberorum quondam Willelmi Reeuwe 

XLVII aude Gelre gulden seu valorem quamcito (dg: dicti) aliquis dictorum 

liberorum ad annos pubertatis pervenerit persolvendos. Testes datum 

supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1180 p 245r 09 di 15-12-1394. 

Henricus Boijen zvw Arnoldus Boijen en Egidius Boijen zvw Henricus 

beloofden aan Ghisbertus van den Doorn 55 Engelse nobel of de waarde met 

Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1395) te betalen. 

 

Henricus Boijen filius quondam Arnoldi Boijen et Egidius Boijen filius 

quondam Henrici promiserunt indivisi super omnia Ghisberto de Spina LV 

                         
25 Zie → SAsH RA VB 1799 f 100v 04, ma 03-05-1395, meester Jacob Groij soen wilner Willems 
Loijers mechtich gemaect van Yden sijnre moeder wijf wilner meester Godevarts uijt den Cameren 

was gericht aen huus ende erve meester Gerijts van Turnout des Tijmmermans gelegen in 

tsHertogenbossche in eenre straten streckende van der Auder Bruggen te Buerde wart in den 

welken huus ende erve die selve meester Gerijt woent overmids gebrec van erfcijns die die vors 

Yde dair aen heeft ende meester Jacob vors heeft die nu verboden irstwerf ende des heeft hij 

mechtich gemaect Art Groet Art. NB. Hier is géén sprake van een tweede onderpand. Zelfde 

cijns? 

26 Zie ← BP 1178 f 251r 10 ma 26-07-1389, verkoop van waarschijnlijk deze 

cijns. 
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Engelse nobel seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

Luce et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 245r 10 di 15-12-1394. 

De eerste zal voornoemde Egidius schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit Egidium predictum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 245r 11 di 15-12-1394. 
Vergelijk: BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.23v. 

Henricus Boijen zv Johannes van Ghael verkocht aan Mathias van Os zvw 

Johannes Spormer 1/9 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

oom Laurencius Boijen, in (1) een b-erfcijns van 4 pond geld, die Hermannus 

Ketelaer de oudere beloofd had aan zijn zoon Hermannus, een helft te 

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

goederen van voornoemde Hermannus Ketelaer de oudere, welke cijns 

voornoemde wijlen Laurencius Boijen verworven had van voornoemde Hermannus 

Ketelaer zv voornoemde Hermannus Ketelaer, (2) een b-erfcijns van 3 pond 

(dg: geld), een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, te weten 40 schelling uit een huis en erf waarin Johannes gnd Carnau 

woont en 20 schelling uit een huis en erf waarin Albertus Vleeshouwer gnd 

Vette Aelbrecht thans woont, in Den Bosch, aan de Kolperstraat, welke cijns 

van 3 pond voornoemde wijlen Laurencius Boijen vernaderd had van Hermannus 

gnd Eemsen soen, (3) een erfcijns van 40 schelling geld {p.246v}, een helft 

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

huis en erf van Johannes gnd Plesken goudsmid, in Den Bosch, aan de 

Kleerherstellersstraat, tussen erfgoed van Aleidis Knoden enerzijds en 

erfgoed van Jutta gnd Hoenrecopers anderzijds, aan voornoemde wijlen 

Laurencius verkocht door voornoemde Johannes Pleskens, (4) een b-erfcijns 

van 20 schelling voornoemd geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

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

Bosch, aan de Kolperstraat, tussen erfgoed van Albertus zvw Gerardus 

Vleeshouwer enerzijds en erfgoed van Woltherus Kerijs en zijn zusters 

Elisabeth en Oda anderzijds, aan voornoemde wijlen Laurencius verkocht door 

Henricus zvw Wolterus van Hoesden wollenklerenwever, (5) een b-erfcijns van 

40 schelling voornoemd geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

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

Kerkstraat, tussen erfgoed van Johannes Haveloes soen enerzijds en erfgoed 

dat was van een zekere vrouw gnd Helswint anderzijds, aan voornoemde wijlen 

Laurencius verkocht27,28 door Theodericus Zoetmollic de oudere en zijn zoon 

Theodericus Zoetmollic. 

 

Henricus Boijen filius Johannis de Ghael nonam partem sibi de morte 

quondam Laurencii Boijen sui avi successione hereditarie advolutam in 

censibus infrascriptis primo videlicet in hereditario censu quatuor 

librarum monete quem Hermannus Ketelaer (dg: junior) #senior# promiserat 

super se et bona sua omnia se daturum et soluturum Hermanno suo filio 

anno quolibet hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex omnibus 

et singulis bonis dicti Hermanni Ketelaer senioris mobilibus et 

immobilibus hereditariis atque paratis quem censum IIIIor librarum dictus 

quondam Laurencius Boijen erga dictum Hermannum Ketelaer filium dicti 

Hermanni Ketelaer junioris! acquisiverat prout in litteris atque in 

hereditario censu trium librarum (dg: monete) solvendo hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis videlicet quadraginta solidos census 

de domo et area in quibus Johannes dictus Carnau atque viginti solidos 

eiusdem censum de domo et area in qua Albertus Carnifex dictus Vette (dg: 

Abt) Aelbrecht ad presens commoratur sita in Busco ad vicum dictum 

Colperstraet quem censum trium librarum dictus quondam Laurencius Boijen 

                         
27 Zie ← BP 1175 f 170v 01 wo 31-01-1369, verkoop van de erfcijns 
28 Zie ← BP 1175 f 257v 17 ±ma 03-03-1371, overdracht van de erfcijns. 
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erga Hermannum dictum Eemsen soen per modum redempcionis e jure 

proximitatis acquisiverat prout in litteris atque in hereditario censu XL 

solidorum monete 

 

1180 mf4 A 07 p. 246. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 15-12-1394. 

 Quarta post Lucie: woensdag 16-12-1394. 

 Quinta post Lucie: donderdag 17-12-1394. 

 

BP 1180 p 246v 01 di 15-12-1394. 

solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area 

Johannis dicti Plesken aurifabri sita in Busco ad vicum reparatorum 

veterum vestium inter hereditatem Aleidis Knoden ex uno et inter 

hereditatem Jutte dicte Hoenrecopers ex alio vendito dicto quondam 

Laurencio a dicto Johanne Pleskens prout in litteris item in hereditario 

censu XX solidorum dicte monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex medietate domus et aree site in Busco ad vicum dictum 

Colperstraet inter hereditatem Alberti filii quondam Gerardi Carnificis 

ex uno et inter hereditatem Woltheri Kerijs et Elisabeth et Ode sororum 

eiusdem Wolteri ex alio vendito dicto quondam Laurencio ab Henrico filio 

quondam Wolteri de Hoesden textore laneorum prout in litteris item in 

hereditatio censu XL solidorum dicte monete solvendo hereditarie terminis 

solucionis predictis ex domo et area sita in Busco in vico ecclesie inter 

hereditatem Johannis Haveloes (dg: ex) soen ex uno et inter hereditatem 

que fuerat cuiusdam matrone dicte Helswint ex alio vendito dicto quondam 

Laurencio a Theoderico Zoetmollic seniore et Theoderico Zoetmollic eius 

filio prout in litteris scilicet dividendo dictos census in novem partes 

equales unam partem de hiis ut dicebat hereditarie vendidit Mathie de Os 

filio quondam Johannis Spormer supportavit cum litteris et jure sibi 

virtute dictarum litterarum in dicta nona parte competente promittens 

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

Heijmericus datum 3a post Lucie. 

 

BP 1180 p 246v 02 di 15-12-1394. 

Gherisius van Os droeg over aan Johannes Coptiten 84 goede gulden geld van 

Gelre of ander paijment van dezelfde waarde, aan voornoemde Gherisius 

beloofd door Willelmus zvw Bodo van Tiela, met brieven, adiusticatie en 

proclamaties29. 

 

{Haal vanaf BP 1180 p 246v 02 tot en met BP 1180 p 246v 06}. 

-. 

Gherisius de Os octoginta quatuor bonos aureos florenos communiter gulden 

vocatos monete Gelrie boni auri et justi ponderis seu aliud pagamentum 

eiusdem valoris promissos dicto Gherisio a Willelmo filio quondam Bodonis 

de Tiela prout in litteris legitime supportavit Johanni Coptiten cum 

litteris et adiusticatione sibi exinde facta et proclamationibus in 

libero oppidi de Busco consistentibus ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 246v 03 di 15-12-1394. 

Henricus van Goederheile verwer droeg over aan Johannes Coptiten 122½ 

Gelderse gulden of de waarde, aan hem beloofd30 door Willelmus zvw Bodo van 

Tiela. Met brieven, recht, adiusticatie en proclamaties. 

 

Henricus de Goederheile tinctor C et XXIIJ Gelre gulden vel valorem 

promissos sibi a Willelmo filio quondam Bodonis de Tiela prout in 

litteris legitime supportavit Johanni Coptiten cum litteris et jure 

                         
29 Zie ← SAsH RA VB 1799 f 085v 10, ma 27-04-1394, Gerijs van Os was gericht aen alle goide 
Willems soen wilner Bodens van Tiel met scepenen scoude brieve. 

30 Zie ← BP 1179 p 594v 13 vr 22-08-1393, belofte op 25-12-1393 122½ Gelre 

gulden te betalen. 
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adiusticatione et proclamationibus etc. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 246v 04 di 15-12-1394. 

Johannes van Loen droeg over aan Johannes Coptiten 65½ goede gulden geld 

van Gelre, aan hem beloofd31 door Willelmus zvw Bodo van Tiela. Met brieven, 

recht, adiusticatie en proclamaties. 

 

Johannes de Loen LX quinque et dimidium bonos florenos aureos communiter 

gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi a Willelmo filio quondam 

Bodonis de Tiela prout in litteris legitime supportavit Johanni Coptiten 

cum litteris et jure et adiusticatione et proclamationibus etc. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 246v 05 di 15-12-1394. 

Margareta wv Zanderus van Os droeg over aan Johannes Coptiten 104 Gelderse 

gulden32 of de waarde, aan haar beloofd door Willelmus zvw Bodo van Tiela. 

Met brieven, recht, adiusticatie en proclamaties33. 

 

Margareta relicta quondam Zanderi de Os C et IIIIor Gelre gulden vel 

valorem promissos sibi a Willelmo filio quondam Bodonis de Tiela prout in 

litteris legitime supportavit Johanni Coptiten cum litteris et jure 

adiusticatione et proclamationibus etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 246v 06 di 15-12-1394. 

Zibertus zv Zibertus van Hoculem droeg over aan Johannes Coptiten 100 

Gelderse gulden34, aan Henricus van Hazewinckel beloofd door Willelmus 

Boeden, die Henricus van Hazewinckel overgedragen had aan Henricus van Beke 

zv Arnoldus, en voornoemde Henricus overgedragen had aan eerstgenoemde 

Zibertus. Met brieven, recht, adiusticatie en proclamaties. 

 

{Haal vanaf BP 1180 p 246v 02 tot en met BP 1180 p 246v 06} prout in 

litteris. 

Zibertus filius Ziberti de Hoculem C Gelre gulden promissos Henrico de 

Hazewinckel a Willelmo Boeden et quos dictus Henricus de Hazewinckel 

Henrico de Beke filio Arnoldi supportaverat #prout in litteris# et quos 

dictus Johannes (dg: de Beke) #Henricus#! primodicto Ziberto 

supportaverat ut dicebat legitime supportavit Johanni Coptiten cum 

litteris et jure et adiusticatione et proclamationibus etc. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1180 p 246v 07 di 15-12-1394. 

Reijnerus Corf en zijn broers Godefridus en Johannes verklaarden ontvangen 

te hebben 70 Hollandse gulden, aan hen beloofd door Henricus Lonijs en 

Henricus Steenwech zvw Gerardus Monic wegens zoenakkoord mbt de dood van 

Bertoldus Corf, veroorzaakt door Leonius zvw Johannes Leonii van Erpe. 

Voornoemde Godefridus en Johannes beloofden dat zij, zodra Leonius 

overeenkomstig de arbitrage bij de verzoening zijn tijd buiten het 

vaderland verbleven zal hebben, zullen verklaren met voornoemde Leonius 

verzoend te zijn. 

 

                         
31 Zie ← BP 1179 p 588v 11 do 31-07-1393, belofte op 25-12-1393 65½ Gelre 

gulden te betalen. 
32 Zie ← BP 1179 p 592v 10 wo 13-08-1393, belofte op 25-12-1393 104 Gelre 

gulden te betalen. 
33 Zie ← VB 1799 f 085v 08, ma 27-04-1394, Margriet wijf wilner Zanders van 

Os was gericht aen alle goide Willems soen wilner Bodens van Tiel met 

scepenen scoude brieven. 
34 Zie ← BP 1179 p 064v 02 vr 09-06-1391, belofte op 25-12-1392 100 Gelre 

gulden te betalen. 
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Reijnerus Corf Godefridus et Johannes eius fratres recognoverunt sibi 

plenarie fore satisfactum de LXX Hollant gulden ipsis ab Henrico Lonijs 

Henrico Steenwech filio quondam Gerardi Monic promissis occacione 

reconciliationis necis quondam Bertoldi Corf facte ut dicitur per Leonium 

filium quondam Johannis Leonii de Erpe !ut dicitur in personam dicti 

quondam Bertoldi ut dicebant clamantes inde quitum (dg: testes Berwout et 

Groij datum ut supra) promiserunt insuper dicti Godefridus et Johannes 

super omnia quod quamcito dictus Leonius post tempus per quod ipse 

Leonius occacione dicte reconciliationis extra patriam permane[?re]t 

iuxta arbitrum dicte reconciliacionis extunc ipsi duo recognoscent (dg: 

ipsum cum) ipsos cum dicto Leonio fore reconciliatum. Testes Berwout et 

Groij datum ut supra. 

 

BP 1180 p 246v 08 di 15-12-1394. 

Voornoemde drie broers verklaarden verzoend te zijn met Leonius zvw 

Johannes Leonii van Erpe mbt de dood van Bertoldus Corf, veroorzaakt door 

voornoemde Leonius, op voorwaarde dat voornoemde Leonius buiten het 

vaderland zal blijven gedurende de tijd die bij de afkondiging van de 

verzoening is bepaald. 

 

Dicti tres fratres recognoverunt ipsos et eius consanguineos genitos et 

generandos fore reconciliatos cum Leonio filio quondam (dg: Leoni) 

Johannis Leonii de Erpe et suis amicis et consanguineis genitis et 

generandis occacione necis quondam Bertoldi Corf facte ut dicitur per 

dictum Leonium in personam dicti (dg: Belt) Bertoldi promittentes ratam 

servare tali condicione quod dictus Leonius permanebit extra patriam per 

tempus in pronunciatione dicte reconciliationis declaratum ad jus 

reconciliationis. 

 

BP 1180 p 246v 09 wo 16-12-1394. 

Franco zvw Adam van den Kerchove van Os, Henricus van Hees zvw Henricus van 

der Vanden en Willelmus van Vucht zvw Willelmus Telder, poorters van Den 

Bosch, verklaarden dat Albertus zv Albertus Ketellere buiten het huis, 

gezin en kosten van zijn vader was gedurende 6 weken 3 dagen en langer. 

 

Fran[co] filius quondam Ade van den Kerchove de Os Henricus de Hees 

filius quondam Henrici van der Vanden et Willelmus de Vucht filius 

quondam Willelmi Telder oppidani in Busco deposuerunt ad requisitionem 

judicis in Busco sub eorum perstito juramento quod Albertus filius 

Alberti Ketellere fuit (dg: J) extra domum convictum et expensas dicti 

Alberti sui patris per spacium sex septimanarum et trium dierum proxime 

preteritorum et amplius sub omni modo et forma in emancipatione etc. 

Testes Luce et Coptiten datum quarta post Lucie. 

 

BP 1180 p 246v 10 wo 16-12-1394. 

Albertus Ketellere droeg over aan zijn zoon Albertus zijn deel in alle 

goederen die zijn voornoemde zoon Albertus, niet geëmancipeerd, verworven 

had. 

 

Albertus (dg: filius Alberti) Ketellere totam partem et omne jus sibi 

competentes in omnibus bonis que (dg: dictus) Albertus filius dicti 

Alberti in expensis primodicti Alberti et non emancipatus a primodicto 

Alberto acquisiverat quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Alberto suo filio promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

suorum heredum (dg: deponere) in dictis parte et jure existentes 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 246v 11 wo 16-12-1394. 

Albertus zv Albertus Ketellere plaatste zich, met zijn voornoemde vader 

Albertus te verblijven in het huis, de kosten en kosten van zijn voornoemde 
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vader Albertus Ketellere, gedurende twee jaar, ingegaan heden. 

 

Albertus filius Alberti Ketellere locavit se (dg: dicto) cum dicto 

Alberto suo patre ad essendum ín (dg: dicto) domo convictum! et expensis 

dicti Alberti Ketellere sui patris ad spacium #duorum# annorum datum 

presentium sine medio sequentium et dictus Albertus (dg: Albertus) 

Ketellere acceptasset! premissa et recognovit sibi de pretio huiusmodi 

locacionis fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 246v 12 wo 16-12-1394. 

De broers Godefridus Korf en Johannes Korf verklaarden 6 Hollandse gulden 

in beheer te hebben, wegens het zoenakkoord met betrekking tot de dood van 

hun broer Bertoldus Korf, voorzover dit akkoord gesloten is tussen de 

verwanten van voornoemde wijlen Bertoldus en Leonius zvw Johannes Leonii en 

diens verwanten. Ze beloofden aan Henricus zvw Gerardi Monics, tbv degenen 

die het aangaat, deze 6 Hollandse gulden of de waarde ervan uit te geven 

aan wie ze toekomen. 

 

Godefridus Korf et Johannes Korf (dg: fratres) #fratres# palam 

recognoverunt (dg: se) quod ipsi sub se et penes se habent sex Hollant 

gulden qui provenerunt de hereditaria reconciliacione necis quondam 

Bertoldi Korf eorum fratris in quantum huiusmodi reconciliatio prius est 

habita et facta inter amicos #consanguineos# dicti quondam Bertoldi et 

Leonium filium quondam Johannis Leonii et eius consanguineos ut dicebant 

et promiserunt indivisi super omnia (dg: q) ad (dg: .) manus Henrici 

filii quondam (dg: Henrici) #Gerardi# Monics ad opus omnium! interest ac 

interesse poterit in futurum quod ipsi dictos sex Hollant gulden seu 

valorem eorundem convertent exponent #et# deliberent hiis quibus de jure 

fuerit convertendi exponendi. Testes Berwout et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 246v 13 do 17-12-1394. 

Elizabeth wv Egidius Boijen droeg over aan Albertus Last zvw Arnoldus Last 

50 gulden pieter35, aan Albertus Wael tbv voornoemde Elizabeth beloofd door 

Johannes Rover zv hr Gheerlacus Rover ridder. 

 

#. 

Elizabeth relicta quondam Egidii Boijen quinquaginta aureos denarios 

communiter gulden peter vocatos promissos (dg: sibi) Alberto Wael ad opus 

dicte Elizabeth (dg: per) a Johanne Rover filio domini Gheerlaci Rover 

militis prout in litteris supportavit Alberto Last filio quondam Arnoldi 

Last cum litteris et jure. Testes Berwout [et] Sceijvel datum quinta post 

Lucie. 

 

1180 mf4 A 08 p. 247. 

 Quinta post Lucie: donderdag 17-12-1394. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 19-12-1394. 

 anno XCIIII mensis decembris die XVIII: vrijdag 18-12-1392. 

 

BP 1180 p 247r 01 do 17-12-1394. 

Henricus Bolle zvw Arnoldus Bolle van Wetten verkocht aan Johannes zvw 

Johannes zvw Petrus Roelkens soen van Helmont 1 zesterzaad land in 

Schijndel, naast de weg, tussen Henricus Custer enerzijds en Rutgherus zvw 

Willelmus gnd Veren Hadewigen soen anderzijds, met de sloot richting 

voornoemde Henricus en de helft van de sloot richting voornoemde Rutgherus, 

welk zesterzaad voornoemde Henricus Bolle verworven had van Mechtildis dvw 

Reijnkinus Brouwer. 

 

                         
35 Zie → SAsH RA VB 1799 f 090r 03, ma 11-01-1395, Aelbrecht Last soen wilner Arts Last was 
gericht alle goide Jans soen heren Gheerlecs Rovers ridders welc die selver Jan heeft of 

hebben sal ende vercrighen met scepenen scoude brieven. 



Bosch’ Protocol jaar 1394 08. 

 

116 

Henricus Bolle filius quondam Arnoldi Bolle de Wetten unam sextariatam 

terre sitam in parochia de Scijnle juxta plateam inter hereditatem 

Henrici Custer ex uno et inter hereditatem Rutgheri filii quondam 

Willelmi dicti Veren Hadewigen soen ex alio cum integro fossato sito 

versus dictam hereditatem dicti Henrici et cum medietate fossati siti 

versus hereditatem dicti Rutgheri quam sextariatam terre cum dicto 

integro fossato et cum dicta medietate alterius fossati dictus Henricus 

Bolle erga Mechtildem filiam quondam Reijnkini Brouwer acquisiverat prout 

in litteris hereditarie (dg: su) vendidit Johanni filio quondam Johannis 

(dg: dicti) filii quondam Petri Roelkens soen (dg: van den Heijden) #de 

Helmont# supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout 

Sceijvel datum quinta post Lucie. 

 

BP 1180 p 247r 02 za 19-12-1394. 

Jacobus zv Henricus Bolle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus filius Henrici Bolle prebuit et reportavit. Testes Berwout et 

Groij datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1180 p 247r 03 do 17-12-1394. 

Voornoemde koper Johannes zvw Johannes zvw Petrus Roelkens soen van Helmont 

beloofde aan voornoemde Henricus Bolle een n-erfcijns van 3 pond 14 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (za 

25-12-1395). 

 

Dictus Johannes emptor promisit se daturum et soluturum dicto Henrico 

Bolle hereditarium censum trium librarum et (dg: XI) quatuordecim 

solidorum monete hereditarie nativitatis Domini et primo termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum ex premissis (dg: testes 

datum supra) promittens super omnia sufficientem facere. Testes (dg: 

datum supra) Berwout et (dg: Gro) Sceijvel datum quinta Lucie. 

 

BP 1180 p 247r 04 vr 18-12-1394. 

En hij kan voornoemde cijns terugkopen gedurende twee jaar, ingaande 

Kerstmis over een jaar (za 25-12-1395), met 37 oude Gelderse gulden of de 

waarde en met de cijns van het jaar van wederkoop naar rata van de 

verstreken tijd. 

 

Et poterit redimere dictum censum ad spacium (dg: quatuor annorum) duorum 

annorum a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra (dg: duos annos) 

#annum# semper huiusmodi duobus annis durantibus cum XXXVII aude Gelre 

gulden seu valorem (dg: ut in forma) et censu anni redempcionis pro rata 

[?temp]oris testibus scabinis Johanne de Globo et Jacobo Steenwech datum 

et acta ut contractu sequente. 

 

BP 1180 p 247r 05 do 17-12-1394. 

Arnoldus zvw Johannes Nodeken verkocht aan Nijcholaus gnd Coel zvw Arnoldus 

gnd Cnode van Vucht een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Jacobus in den Boch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen zesterzaad land, in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, tussen 

kvw Henricus Rosincs enerzijds en Henricus zv Gerardus Witloc anderzijds, 

(2) 6 lopen roggeland in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

tussen voornoemde kvw Henricus Rosinc enerzijds en Mijchael zvw voornoemde 

Johannes Nodekens anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een 

lijfpacht van 1 mud rogge op het leven van Nijcholaus zvw Johannes Alarts 

soen en diens vrouw. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis N[o]deken hereditarie vendidit Nijcholao 

dicto Coel filio quondam Arnoldi (dg: Colen soen de Cnoden soen) #dicti 

Cnode# de Vucht hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 
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siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: p) Jacobi et in 

Busco tradendam ex domo (dg: et do) orto et una sextariata terre sibi 

adiacente sitis in parochia de Helvoert in loco dicto Dijstelberch inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici Rosincs ex uno et inter hereditatem 

Henrici (dg: Witlo) filii Gerardi Witloc ex alio atque ex sex lopinatis 

terre siliginee sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto 

Crumvoert inter hereditatem dictorum (dg: d) liberorum quondam Henrici 

Rosinc ex uno et inter hereditatem Mijchaelis filii dicti quondam 

Johannis Nodekens (dg: sito) ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi et vitali pensione unius modii siliginis (dg: ex p) ad vitam 

Nijcholai filii quondam Johannis Alarts soen et (dg: su) eius uxoris 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Berwout et Sceijvel datum 

supra. 

 

BP 1180 p 247r 06 vr 18-12-1394. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Sint-Jacobus aanstaande 

(zo 25-07-1395), met 24 oude Gelderse gulden en met de pacht van het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Johannes, Ghibo Bac, Johannes zvw Johannes Peters soen van 

Helmont en Johannes van Colen. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum post festum Jacobi proxime 

futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XXIIII 

aude Gelre gulden et cum pactione anni redempcionis ut in forma. Acta in 

camera presentibus dictis scabinis Johanne Ghibone Bac Johannes filius! 

quondam Johannis Peters soen de Helmont Johanne de Colen datum anno 

XCIIII mensis decembris die XVIII hora none. 

 

BP 1180 p 247r 07 do 17-12-1394. 

Rutgherus Haeuwe van Maren beloofde aan de broers Sijmon en Johannes gnd 

van Ghewanden vanaf nu voor zijn rekening te zullen onderhouden, (1) 4 

vadem maasdijk in Maren, tegenover de kerk van Maren, tussen de dijk van 

Nijcholaus Hellinc en de dijk van kinderen gnd Valken Kijnderen, (2) 3 

vadem maasdijk, aldaar, tussen de dijk van Batha Loden en de dijk van 

Emondus van Hellu, zoals deze behoren aan erfgoed van voornoemde broers. 

 

Rutgherus Haeuwe de Maren promisit super habita et habenda Sijmoni et 

Johanni fratribus dictis de Ghewanden quod ipse Rutgherus quatuor 

mensuras dictas vademen aggeris Mose sitas in (dg: in) parochia de Maren 

in opposito (dg: de) ecclesie de Maren inter aggerem (dg: Bate) Nijcholai 

Hellinc et inter aggerem liberorum dictorum [V]alken Kijnderen atque tres 

(dg: virgatas d) mensuras dictas vadem aggeris Mose sitas (dg: in dicta 

parochia) ibidem inter aggerem Bathe Loden et inter aggerem Emondi de 

Hellu prout ibidem site sunt et ad hereditates dictorum Sijmonis et 

Johannis fratrum spectant ut dicebat (dg: q) nunc deinceps perpetue in 

bona disposicione observabit sub propriis laboribus et expensis dicti 

Rugheri! sic quod ut dictis Sijmoni et Johanni fratribus et ad et supra 

eorum hereditates dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 247r 08 do 17-12-1394. 

Ghibo Bac zvw Hermannus Bac beloofde aan Walterus Sceenken en Johannes 

Arnts soen 46 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Jan (do 24-06-1395) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-

10-1395). 

 

Ghibo Bac filius quondam Hermanni Bac promisit super omnia (dg: Jacobo 

filio qu) Waltero Sceenken et Johanni (dg: filio Ard) Arnts soen 

quadraginta sex Hollant gulden seu valorem (dg: ad) mediatim Johannis et 
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mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 247r 09 do 17-12-1394. 

Zebertus zv Engbertus van Krekelhoven verkocht aan Johannes zvw Willelmus 

van den Broec (1) twee stukken land in Haaren, ter plaatse gnd Belver, (1a) 

achter de tuin van Johannes Gilijs, tussen Theodericus Rover enerzijds en 

kvw Johannes van der Teijnden anderzijds, (1b) naast de plaats gnd 

Hezeakker, tussen Engbertus gnd Emken Elias enerzijds en Willelmus Vos 

anderzijds, (2) een b-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, die 

Godefridus Poijnenborch met Lichtmis levert aan Wijtmannus gnd Wijt van den 

Dael zv Nijcholaus van den Dael, gaande uit huis en tuin van voornoemde 

Godefridus, waarin hij tegenwoordig woont, in Haaren, tussen Arnoldus gnd 

Appel van Luijcel enerzijds en Johannes zv Henricus Prijem anderzijds, 

welke twee stukken land en erfpacht voornoemde Zebertus nu bezit. 

 

Zebertus filius Engberti de Krekelhoven duas pecias terre sitas in 

parochia de Haren ad locum (dg: loc) dictum Belver quarum una (dg: inter 

here) retro ortum Johannis Gilijs inter hereditatem (dg: ?Ghe) Theoderici 

Rover ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis van der 

Teijnden ex alio et altera juxta locum dictum Hezeacker #inter 

hereditatem# Engberti dicti Emken Elias ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Vos (dg: atque) ex alio atque hereditariam paccionem unius 

sextarii siliginis mensure de Busco quam Godefridus Poijnenborch 

Wijtmanno dicto Wijt van den Dael filio Nijcholai van den Dael solvere 

tenetur hereditarie purificationis ex domo et (dg: orto) #orto# dicti 

Godefridi in quibus ipse ad presens moratur sitis in dicta parochia inter 

hereditatem Arnoldi dicti Appel de Luijcel ex alio! et inter hereditatem 

Johannis filii Henrici Prijem ex alio et quas duas pecias terre et 

paccionem dictus Zebertus nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Willelmi van den Broec promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 247r 10 do 17-12-1394. 

Petrus van Bascot beloofde aan Gerardus zvw Petrus Oers 37½ nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 11-04-1395) te betalen. 

 

Petrus de (dg: Basco) Bascot promisit super omnia Gerardo filio quondam 

Petri Oers triginta septem et dimidium novos Gelre gulden seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 247r 11 do 17-12-1394. 

De broers Marcelius van Eirde en Johannes van Eirde beloofden aan Johannes 

zv Gerisius Robben soen van Os 3½ mud rogge, Bossche maat, tussen nu en 

Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1395) in Den Bosch te leveren. 

 

Marcelius de Eirde et Johannes de Eirde fratres promiserunt (dg: Nijc) 

Johanni filio Gerisii Robben soen de Os tres et dimidium modios siliginis 

mensure de Busco (dg: ad Re) infra hinc et Remigii proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 247r 12 do 17-12-1394. 

Willelmus van Leemputten beloofde aan Nijcholaus gnd Coel zvw Arnoldus 

Cnoden van Vucht 8 mud rogge, Bossche maat, na maning in Den Bosch te 

leveren. 

 

Willelmus de Leemputten promisit super omnia Nijcholao dicto Coel filio 

quondam Arnoldi Cnoden (dg: soen) de Vucht octo modios siliginis mensure 

de Busco ad monitionem persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum 

supra. 
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BP 1180 p 247r 13 do 17-12-1394. 

Johannes Spiker zvw Johannes Spiker gaf uit aan Gerardus Hillen soen de 

jongere zvw Gerardus Jutten soen de helft in 2 bunder beemd, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd die Strijpt, tussen 

erfgoed van het klooster van der Cameren enerzijds en Egidius gnd Maes soen 

anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft die 

behoort aan Theodericus Berwout; de uitgifte geschiedde voor 2 schelling 

nieuwe cijns aan de hertog en thans voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Spiker filius quondam Johannis Spiker (dg: unum bonarium bo) 

medietatem ad se spectantem in duobus bonariis prati sitis in parochia de 

Vucht sancti Lamberti (dg: in lo) ad locum dictum Crumvoert in loco dicto 

die Strijpt inter hereditatem conventus van der Cameren ex uno et inter 

hereditatem Egidii dicti Maes soen ex alio et que medietas annuatim 

dividitur contra reliquam medietatem (dg: dictorum) spectantem ad 

Theodericum Berwout dictorum duorum bonariorum prati ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Gerardo (dg: juniori) #Hillen soen juniori# filio 

quondam Gerardi Jutten soen ab eodem hereditarie paccionem! pro duobus 

solidis novi census domino duci exinde solvendis atque pro hereditaria 

paccione sex lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex dicta medietate 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 247r 14 do 17-12-1394. 

Gerardus Hillen soen juniori filio quondam Gerardi Jutten soen. 

 

1180 mf4 A 09 p. 248. 

 Quinta post Lucie: donderdag 17-12-1394. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 19-12-1394. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 18-12-1394. 

 

BP 1180 p 248v 01 do 17-12-1394. 

(dg: Margareta dvw Arnoldus die Zegher wv). 

 

(dg: Margareta filia quondam Arnoldi die Zegher relicta quondam). 

 

BP 1180 p 248v 02 do 17-12-1394. 

Godefridus Mersken soen zvw Johannes van Dommellen bakker maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 6 pond, gaande uit een huis en 

erf van wijlen Rodolphus die Wise, in Den Bosch, naast de plaats gnd die 

Zile, tussen erfgoed van Arnoldus Volken soen enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus Quappe zvw Franco Nollekens anderzijds. 

 

Godefridus Mersken soen filius quondam Johannis de Dommellen pistoris 

hereditarium censum sex librarum quem solvendum habere! ex domo et area 

(dg: sita) quondam Rodolphi die Wise sita in Busco (dg: a) juxta locum 

dictum die Zile inter hereditatem Arnoldi Volken soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Quappe filii quondam Franconis Nollekens (dg: soen) 

ex alio ut dicebat monuit de tribus annis. Testes Berwout et Sceijvel 

datum quinta Lucie. 

 

BP 1180 p 248v 03 do 17-12-1394. 

Johannes Barbier en zijn vrouw Margareta dvw Arnoldus die Zegher wv 

Arnoldus van Heesbeen, en Johannes en Beatrix, kv voornoemde Margareta en 

wijlen Arnoldus van Heesbeen, verkochten aan Ghibo zvw Hermannus Bac een 

stuk land in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Thomas 

Sceenkens enerzijds en Arnoldus Coelborner anderzijds, belast met 4 penning 

gemeen paijment. 
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Johannes Barbier maritus legitimus ut dicebat Margarete sue uxoris filie 

quondam Arnoldi die Zegher relicte quondam Arnoldi de Heesbeen et dicta 

Margareta cum eodem tamquam cum tutore Johannes et Beatrix liberi 

dictorum Margarete et quondam Arnoldi de Heesbeen cum tutore peciam terre 

sitam in parochia de Vucht sancti (dg: P) Lamberti in loco dicto 

Crumvoert inter hereditatem Thome Sceenkens ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Coelborner ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Ghiboni 

filio quondam Hermanni Bac promittentes cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et aliam deponere! (dg: d) exceptis quatuor denariis (dg: 

quatuor) communis pagamenti exinde solvendis. Testes Coptiten et Groij 

datum supra. 

 

BP 1180 p 248v 04 do 17-12-1394. 

Johannes van Crumvoert zvw Arnoldus die Zegher beloofde voornoemde Johannes 

Barbier van het bovenstaande schadeloos te houden. 

 

Johannes de Crumvoert filius quondam Arnoldi die Zegher promisit #super 

habita et habenda# dictum Johannem Barbier a premissis indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 248v 05 do 17-12-1394. 

Jacobus van Laerhoven verkocht aan Aleijdis dvw Gerardus van den Velde van 

Stiphout een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch te 

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

een beemd gnd die Honijs, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, naast de 

plaats gnd Esser Voort enerzijds en Martinus Coppen soen anderzijds, reeds 

belast met 4 {munt niet vermeld} hertogencijns. 

 

Jacobus de Laerhoven legitime vendidit Aleijdi (dg: -s) filie quondam 

Gerardi van den Velde de Stiphout vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte emptricis et non 

ultra mediatim (dg: D) Johannis et mediatim Domini et primo termino 

nativitatis Johannis proxime futuro #et# in Busco tradendam ex prato 

dicto die (dg: Hol) Honijs sito in parochia de Haren (dg: juxta) ad locum 

dictum Beilver iuxta locum dictum Esscher Voert (dg: inter hereditatem) 

ex uno et inter hereditatem Martini Coppen soen ex alio atque (dg: 

ceteris) promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis quatuor census! census domini ducis exinde 

solvendis et sufficientem facere et cum mortua fuerit etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 248v 06 za 19-12-1394. 

Destijds had Philippus Jozollo alle goederen van Emondus van Zoelen 

gerechtelijk gekocht van Johannes van de Kloot. Thans beloofde voornoemde 

Philippus Jozollo aan Johannes van Middegael, tbv Willelmus van Nuwelant en 

Johannes Zerijs van Erpe, geen rechten op die goederen, voorzover ze buiten 

Hees liggen, noch op hun scharen te doen gelden gedurende 3 jaar, ingaande 

Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1395). Voornoemde Philippus behoudt het 

geld dat van het “hoofd” van voornoemde Emondus komt. 

 

{Een haal in margine sinistra die loopt van BP 1180 p 248v 06 naar BP 

1180 p 248v 07}. 

Notum sit universis quod cum Philippus Jozollus omnia bona Emondi de 

Zoelen erga Johannem de Globo per judicem mediante sententia scabinorum 

in Busco emendo acquisivisset prout in litteris continetur (dg: dicebat) 

ut dicebat constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Philippus Jozollus promisit super omnia Johanni de Middegael ad opus 

Willelmi de Nuwelant et Johannis Zerijs #de Erpe# quod ipse Phippus! non 

presumeret se jus habere ad spacium trium annorum a festo Martini proxime 

futuro sine medio sequentium in quibuscumque bonis #censibus et 

paccionibus# dicti Emondi quocumque locorum extra parochia! de Hees 
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situatis atque in proventibus dictis scharen de huiusmodi bonis dicti 

Emondi extra dictam parochia de Hees sitis #dictis tribus annis (dg: 

provenen) durantibus# proveniendis ut dicebat et quod ipse Philippus 

dicta bona (dg: ex) dicti Emondi extra dictam parochia de Hees sita et 

colonos et possessores eorundem #bonorum# dictis tribus annis durantibus 

non impetet occacione dictorum bonorum bonis tamen dicti Emondi sitis in 

parochia de Hees in premissis exceptis (dg: et .) et ab huiusmodi 

promissione libere reservatis salvis tamen dictis litteris in suo vigore 

permansuris ultra dictos 3 annos salvis! eciam (dg: dictis) dicto 

Philippo tota pecunia que eveneret de capite dicti Emondi et quam 

pecuniam dictus Emondus supportavit dicto Philippo juxta continentiam 

litterarum exinde confectarum dolo et fraude in premissis #....... 
?exceptis# exceptis. Testes Berwout et Groij datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1180 p 248v 07 vr 18-12-1394. 

Johannes en Margareta, kv Theodericus gnd Nollen soen van Erpe, droegen 

over aan Adam van Mierde, tbv Willelmus Barniers soen van Erpe, alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van hun moeder Heijlwigis 

resp. aan hen zullen komen na overlijden van hun voornoemde vader 

Theodericus. 

 

{Een haal in margine sinistra die loopt van BP 1180 p 248v 06 naar BP 

1180 p 248v 07}. 

(dg: He) Johannes et Margareta liberi Theoderici dicti Nollen soen de 

Erpe cum tutore omnia et singula bona mobilia et immobilia hereditaria et 

parata eis de morte quondam Heijlwigis (dg: eis) eorum matris successione 

advoluta et post mortem dicti Theoderici #eorum# patris successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita supportaverunt (dg: 

Andree filio quondam Arnoldi Lemkens) #Ade de Mierde# ad opus Willelmi 

(dg: filii quondam) Barniers soen de Erpe promittentes cum tutore 

indivisi super omnia warandiam et obligationem ex parte eorum (dg: 

deponere) et eorum liberorum deponere. Testes Berwout et Sceijvel datum 

sexta post Lucie. 

 

BP 1180 p 248v 08 vr 18-12-1394. 

Arnoldus Berwout maande 3 achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns van 4 

pond geld, gaande uit een erfgoed van mr Henricus Tijmmerman, in Den Bosch, 

in de Kolperstraat, (2) een b-erfcijns van 4 pond geld, gaande uit een 

erfgoed van Adam gnd Cop, in Den Bosch, over de Visbrug. 

 

Arnoldus Berwout hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie ex hereditate magistri Henrici Tijmmerman sita in Busco in 

vico dicto Colperstraet atque hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie ex hereditate Ade dicti Cop sita in Busco ultra 

pontem piscium ut dicebat monuit de tribus annis. Testes Berwout et Groij 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 248v 09 vr 18-12-1394. 

(dg: Adam). 

 

BP 1180 p 248v 10 za 19-12-1394. 

Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 4 

pond, aan hem verkocht door Johannes van der Weteringen. 

 

Adam de Mierde hereditarium censum quatuor librarum venditum sibi a 

Johanne van der Weteringen prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

Berwout et Coptiten datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1180 p 248v 11 za 19-12-1394. 

Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 14 
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groten, die hij verworven had van Gerardus Scade zvw Henricus van Os. 

 

Adam de Mierde hereditarium censum XIIII grossorum quem ipse erga 

Gerardum Scade filium quondam Henrici de Os acquisiverat monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 248v 12 za 19-12-1394. 

Johannes zvw Henricus van Achel droeg over aan Henricus zv Ghevardus van 

Achel zvw Henricus van Achel een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Boxtel, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, welke pacht van 1 mud 

rogge en nog een pacht van ½ mud gerst en 1 lopen raapzaad of papaverzaad, 

maat van Boxtel, Truda dvw Johannes gnd Ghevarts soen beloofd had aan 

eerstgenoemde Johannes, met Lichtmis in Lutterliemde op de onderpanden te 

leveren, gaande uit (1) een huis gnd die Kemennade, met ondergrond, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Boxtel, ter plaatse gnd Lutterliemde, rondom 

tussen de gemene weg, omgraven, (2) de helft van het recht dat 

eerstgenoemde Johannes heeft in de gemeint van Lutterliemde. 

 

(dg: seu per notum). 

Johannes filius quondam Henrici de Achel hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Bucstel #solvendam hereditarie purificationis 

et supra hereditates infrascriptas tradendam# quam paccionem unius modii 

siliginis #(dg: atque he)# atque hereditariam paccionem dimidii modii 

ordei et unius (dg: sexa) lopini seminis raparum vel papaveris dicte 

mensure Truda filia quondam Johannis dicti Ghevarts soen promisit se 

daturum et soluturum primodicto Johanni hereditarie purificationis et in 

loco infrascripto Lutterlijemde vocato supra hereditates infrascriptas 

tradendam et deliberandam ex (dg: dicta) #domo# dicta die Kemennade cum 

suo fundo et orto ac hereditatibus ei adiacentibus sitis in parochia de 

Bucstel in dicto loco Lutterliemde vocato prout (dg: in l) ibidem inter 

communem plateam circumquaque siti sunt et circonfossati atque ex 

medietate totius juris (dg: p) primodicto Johanni competentis in 

communitate de Lutterlijemde prout in litteris quas vidimus hereditarie 

supportavit Henrico filio Ghevardi de Achel filii quondam (dg: quon) 

Henrici de Achel cum litteris et jure #occacione# promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem (dg: deponere et p) in dicta 

paccione #unius modii siliginis# existentem et sufficientem facere. 

Testes Berwout et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1180 p 248v 13 za 19-12-1394. 

Johannes Herinc zv Johannes Herinc vleeshouwer verkocht aan Goeswinus van 

der Dijesen een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit (1) 2/5 deel, aan verkoper behorend, in een huis en erf van wijlen 

Henricus van Aken, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen een gemene weg 

die loopt van de Kolperstraat naar de Peperstraat enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus van Bladel snijder anderzijds, (2) 2/5 deel, aan verkoper 

behorend, in 3 kamers met ondergrond, in Den Bosch, in een straatje dat 

loopt van de Kolperstraat naar de Loefbrug, tussen erfgoed van wijlen 

Gerardus van Berze enerzijds en erfgoed van Lambertus Lexus anderzijds, 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van {p.249r} 50 schelling 

voornoemd geld, gaande uit geheel het huis en erf. 

 

Johannes Herinc filius Johannis Herinc carnificis hereditarie vendidit 

Goeswino van der Dijesen hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie #nativitatis Johannis# ex duabus (dg: quintis 

partibus) #quintis# partibus ad dictum venditorem spectantibus in domo et 

area #quondam Henrici Aken# sita in Buscoducis in vico dicto Colperstraet 

inter communem plateam tendentem ibidem a dicto vico Colperstraet vocato 

#versus Peperstraet# ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Bladel 

sartoris ex alio atque de et ex duabus quintis partibus ad dictum 

venditorem spectantibus in tribus cameris cum earum fundis sitis in 
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viculo tendente a dicto vico Colperstraet vocato versus pontem dictum 

Loefbruggen inter hereditatem quondam Gerardi de Berze [ex uno et] inter 

(dg: inter) hereditatem (dg: h) Lamberti Lexus ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditario censu quinqua- {volgt BP 1180 p 249r 

02}. 

 

1180 mf4 A 10 p. 249. 

 Quinta post Lucie: donderdag 17-12-1394. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 19-12-1394. 

 

BP 1180 p 249r 01 do 17-12-1394. 

(dg: Elizabeth wv Egidius Boijen machtigde Albertus Last zvw Arnoldus Last 

haar cijnzen, pachten, renten en tegoeden te manen). 

 

(36dg: Elizabeth relicta quondam Egidii Boijen dedit potestatem Alberto 

Wael et Last ad filio quondam Arnoldi Last potestatem monendi etc suos 

census pacciones redditus et credita quecumque que sibi debentur et 

debebuntur usque ad revocacionem. Testes Berwout et Sceijvel datum quinta 

post Luce Lucie). 

 

BP 1180 p 249r 02 za 19-12-1394. 

{Vervolg van BP 1180 p 248v 13}. 

=ginta solidorum dicte monete ex dicta integra domo et (dg: area) area 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: dat) Berwout et Groij 

datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1180 p 249r 03 do 17-12-1394. 

Elizabeth wv Egidius Boijen37 machtigde Albertus Last zvw Arnoldus Last haar 

cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

Elizabeth relicta quondam Egidii Boijen dedit potestatem Alberto Last 

filio quondam Arnoldi Last potestatem monendi suos census redditus 

pacciones (dg: red) et credita que sibi debentur et debebuntur usque ad 

revocacionem. Testes Berwout et Sceijvel datum quinta post Lucie. 

 

BP 1180 p 249r 04 za 19-12-1394. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Truda dvw Johannes gnd 

Ghevarts soen” en Johannes zvw Henricus van Achel beloofde, zo nodig, de 

brief ter hand te stellen aan Henricus zv Ghevardus van Achel. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Truda filia quondam Johannis dicti 

Ghevarts soen cum suo tutore etc et Johannes filius quondam (dg: Jo) 

Henrici de Achel promisit super omnia tradere Henrico filio (dg: Ghe) 

Ghevardi de Achel ut in forma. Testes Berwout et Coptiten datum sabbato 

post Lucie. 

 

BP 1180 p 249r 05 za 19-12-1394. 

Thomas zvw Gerongius van Vucht ev Margareta dvw Engbertus gnd Swartbroec 

verkocht aan Marcelius van Eirde zv Willelmus van Eirde (1) ½ morgen land 

in 3 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Delschot, tussen Lambertus 

Bordeijns enerzijds en een kamp behorend aan de investiet van Hees 

anderzijds, (2) ½ morgen land in 3 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd in 

Geen Lange Heide, tussen Henricus Venbossche enerzijds en Metta Hebben 

                         
36 Kennelijk is dit contract, BP 1180 p 249r 01, doorgehaald en na BP 1180 p 

249r 02 (dat een vervolg is van BP 1180 p 248v 13) als BP 1180 p 249r 03 

vervolgens opnieuw genoteerd. 
37 Zie → BP 1183 f 091v 03 za 17-02-1403, alle goederen van Elizabeth wv 

Egidius Boijen waren gerechtelijk verkocht aan Albertus Last. 
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anderzijds. 

 

Thomas filius quondam Gerongii de Vucht maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam Engberti dicti Swartbroec dimidium 

iuger terre (dg: situm in parochia de Os in loco dicto Delscot Delscot 

inter hereditatem Lamberti Bordeijns ex uno et) ad se spectans in tribus 

iugeribus terre sitis in parochia de Os in loco dicto Delscot inter 

hereditatem Lamberti (dg: Boij Bordens) Bordeijns ex uno et inter (dg: 

hereditatem) campum spectantem ad investitum de Hees ex alio prout in 

ibidem situm ?est ut dicebat (dg: hereditarie vendidit Marcelio de Eirde 

filio quo) atque dimidium iuger terre ad se spectans in tribus iugeribus 

terre sitis in dicta parochia ad locum dictum in Gheen Langhe Heijde 

inter hereditatem (dg: here) Henrici Venbossche ex uno et inter 

hereditatem Mette (dg: Hebben ex) Hebben ex alio (dg: ut d) prout ibidem 

situm est ut dicebat hereditarie vendidit Marcelio de Eirde filio (dg: 

quondam) Willelmi de Eirde promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes (dg: da) Berwout et 

Groij datum (dg: quinta) sabbato post Lucie. 

 

BP 1180 p 249r 06 za 19-12-1394. 

Henricus zvw Albertus van Bucstel droeg over aan Johannes van Hemert 100 

mud hop, Bossche maat, aan voornoemde Johannes van Hemert tbv voornoemde 

Henricus beloofd38 door Nijcholaus gnd uter Hasselt en diens broer Henricus 

Coppen soen. 

 

Henricus filius quondam Alberti de Bucstel centum modios lupuli dicti 

hoppen mensure de Busco promissos Johanni de Hemert ad opus dicti Henrici 

a Nijcholao dicto uter Hasselt et Henrico Coppen soen eius (dg: fratre p) 

fratre prout in litteris supportavit dicto Johanni de Hemert cum litteris 

et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 249r 07 za 19-12-1394. 

Destijds had Henricus Glorien soen van Erpe beloofd aan Theodericus 

Zuetmelc een b-erfpacht van 2 mud rogge en 2 mud gerst, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft van een hoeve, die 

was van wijlen Gerardus Mostart, in Erp en Veghel, ter plaatse gnd 

Zweenslake. Thans droeg Elizabeth wv voornoemde Theodericus Zoetmelc haar 

vruchtgebruik in de pacht van 2 mud gerst over aan Sijmon van der Gheest. 

 

Solvit .. plack. 

Notum sit universis quod cum Henricus Glorien soen de Erpe promisisset se 

daturum et soluturum Theoderico Zuetmelc hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis et duorum modiorum ordei (dg: mensure) crescentium in 

Vechel mensure de Busco hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

ex medietate cuiusdam mansi qui fuerat quondam Gerardi Mostart siti in 

parochia de Erpe et de Vechel ad locum dictum communiter Zweenslake et 

(dg: ad) ex attinentiis eiusdem medietatis dicti mansi singulis et 

universis prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis Elizabeth relicta dicti quondam Theoderici Zoetmelc cum 

tutore suum usufructum sibi competentem in dicta paccione duorum modiorum 

ordei dicte mensure supportavit Sijmoni van der Gheest (dg: ?re) 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte (dg: sui 

deponere) in dicto usufructu existentem deponere. Testes Coptiten et 

Groij datum supra. 

 

                         
38 Zie ← BP 1179 p 687r 10 do 29-05-1393, BP 1179 p 687r 10 do 29-05-1393, 

belofte 100 mud hop in twee termijnen te leveren, op 01-10-1393 en 01-10-

1394. 



Bosch’ Protocol jaar 1394 08. 

 

125 

BP 1180 p 249r 08 za 19-12-1394. 

(dg: Henricus zv Ghevardus van A). 

 

(dg: Henricus filius Ghevardi de A). 

 

BP 1180 p 249r 09 za 19-12-1394. 

Ghevardus van Achel en zijn zoon Henricus droegen over aan Walterus van 

Oekel een b-erfcijns van 2 oude groten of ander paijjment van dezelfde 

waarde en een b-erfpacht van 25 lopen rogge, Bossche maat, welke cijns en 

pacht Walterus van Oekel aan hen beloofd had, met Lichtmis te betalen en te 

leveren, gaande uit (1) 2 strepen land in Vught Sint-Lambertus, (1a) tussen 

voornoemde Walterus enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in de Bosch 

anderzijds, (1b) tussen voornoemde Walterus enerzijds en erfgoed van 

voornoemd Geefhuis in de Bosch, Johannes van Zelant en Johannes Scoerman 

anderzijds, (2) de helft van een stuk land, gelegen tussen voornoemde twee 

strepen land, te weten de helft richting de molen aldaar, welke helft 

voornoemde Walterus mede tot onderpand had gesteld. 

 

Ghevardus de Achel et Henricus eius filius (dg: hereditariam paccionem) 

hereditarium censum duorum grossorum Turonensium antiquorum vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris atque hereditariam paccionem viginti quinque 

lopinorum siliginis mensure de Busco quem et quam Walterus de Oekel 

promisit se daturum et soluturum dicto Ghevardo ad eius vitam et post 

eius (dg: di) vitam dicto Henrico suo filio hereditarie purificationis ex 

duabus (dg: peciis) #strepis# terre sitis in parochia (dg: de) sancti 

Lamberti de Vucht quarum una inter hereditatem dicti Walteri ex uno et 

inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex alio et altera inter 

hereditatem dicti Walteri ex uno et inter hereditatem (dg: men) dicte 

mense sancti spiritus in Busco (dg: ex alio) Johannis de Zelant et 

Johannis Scoerman ex alio sunt site atque ex medietate cuiusdam pecie 

terre site inter predictas duas strepas terre scilicet ex illa medietate 

que sita est versus molendinum ibidem quam medietatem dictus Walterus 

simul cum dictis duabus strepis terre dictis Ghevardo et Henrico eius 

filio ad pignus imposuit prout in litteris hereditarie supportaverunt 

Waltero de Oekel cum litteris jure! promittentes indivisi super omnia 

#habita et habenda# rartam servare et obligationem et impeticionem eorum! 

et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 249r 10 za 19-12-1394. 

Ghevardus zvw Henricus van Achel droeg over aan zijn zoon Henricus (1) een 

b-erfrente van ½ pond peper die voornoemde Ghevardus met Kerstmis beurt, 

gaande uit een erfgoed in Den Bosch, eertijds van wijlen Johannes Meus, (2) 

de helft van een b-erfpacht van 8 mud rogge, maat van Eindhoven, welke 

gehele pacht voornoemde Ghevardus met Lichtmis beurt, gaande uit de helft, 

die was van voornoemde wijlen Henricus, van een hoeve in Woensel, gnd ter 

Ponten, welke erfrente en pacht, samen met andere goederen, aan voornoemde 

Ghevardus gekomen waren na erfdeling met zijn broer Johannes. 

 

Ghevardus (dg: de Achel) filius quondam Henrici de Achel hereditarium 

redditum dimidie libre piperis (dg: solvendum) quem dictus Ghevardus se 

solvendum habere dicebat hereditarie nativitatis Domini ex quadam 

hereditate sita in Busco que fuerat quondam Johannis Meus atque 

medietatem hereditarie paccionis octo modiorum (dg: sil) siliginis 

mensure de (dg: Busco q) Eijndoven quam paccionem octo modiorum siliginis 

dicte mensure dictus Ghevardus solvendam habebat (dg: hereditate) 

hereditarie purificationis ex medietate que (dg: fuerat) fuerat dicti 

quondam Henrici cuiusdam mansi siti in Woensel dicti communiter ter 

Ponten et qui redditus et que paccio simul cum quibusdam aliis bonis 

dicto Ghevardo mediante hereditaria divisione prius habita inter (dg: ip) 

eundem Ghevardum et Johannem suum fratrem cesserunt in partem prout in 

litteris (dg: et de qua paccione octo modiorum siliginis reliqua medietas 
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spectan spectat) hereditarie supportavit (dg: dicto) Henrico suo filio 

cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. (dg: testes datum 

supra). 

 

BP 1180 p 249r 11 za 19-12-1394. 

Henricus die Haen en Willelmus Pigghe beloofden aan Theodericus Waelwijns 

soen van Hemert, Andreas van Oudrigem en Godefridus van Alfen 37¼ gulden 

pieter of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1395) te betalen. 

 

Henricus die Haen et Willelmus Pigghe promiserunt indivisi super omnia 

Theoderico Waelwijns soen de (dg: Gl) Hemert et Andree de Oudrigem et 

Godefrido de Alfen XXXVII gulden peter et quartam partem unius gulden 

peter boni auri et iusti ponderis seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes Coptiten et Groij datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1180 p 249r 12 za 19-12-1394. 

Ghibo zvw Rutgherus van Vlimen, Conrardus van Tiel en Johannes Sluijsman 

tonnenmaker beloofden aan Theodericus Waelwijns soen, Andreas van Audrigem 

en Godefridus van Alfen 55½ gulden pieter of de waarde en 11 gemene plakken 

met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1395) te betalen. 

 

-. 

Ghibo filius quondam Rutgheri de (dg: Vlimen) Vlimen Conrardus de Tiel 

Johannes Sluijsman doliator promiserunt indivisi super omnia Theoderico 

Waelwijns soen Andree de Audrigem et Godefrido de Alfen (dg: X) 

quinquaginta quinque et dimidium gulden peter seu valorem et undecim 

gemeijn placken ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1180 p 249r 13 za 19-12-1394. 

Henricus Weijdehaze droeg over aan Jacobus Tor (1) 1/3 deel in de helft van 

(1a) een huis, hofstad, tuin en schuur, eertijds van wijlen Henricus uten 

Waude, in Haaren, en van landerijen, akkers, beemden, weiden en heiden, bij 

voornoemd huis en tuin behorend, (1b) van 1/3 deel van 2 bunder beemd, in 

Helvoirt, voor erfgoed van kv Henricus gnd Storiman, (1c) 1 dagmaat beemd, 

in Vught, in Cromvoirt, zoals deze erfgoederen behoorden aan voornoemde 

wijlen Henricus uten Waude, welke helft van voornoemde goederen voornoemde 

Henricus Weijdehaze en de broers Henricus Tor en voornoemde Jacobus Tor in 

pacht verkegen39 hadden van Henricus zv Truda en Gobelinus van den Berghe 

{p.250v} voor de helft van de cijnzen en pachten die voornoemde wijlen 

Henricus van den Waude hieruit betaalde, en voor een b-erfpacht van 1½ mud 

rogge, Bossche maat, (2) de helft in 1/3 deel, dat behoorde aan voornoemde 

wijlen Henricus !Tor in voornoemde helft van voornoemd huis, tuin 

enzovoorts. 

 

Henricus Weijdehaze terciam partem ad se spectantem in medietate domus 

domistadii orti atque horrei que fuerant quondam Henrici uten Waude 

sitorum in parochia de Haren (dg: cum et in terris agris pratis pascuis) 

et terrarum agrorum pratorum pascuarum# et mericarum ad dictos domum et 

ortum spectantium atque in ceteris eorum attinentiis singulis et 

universis ubicumque locorum sitis atque in medietate tercie partis duorum 

bonariorum prati sitorum in parochia de Helvoert ante hereditatem 

liberorum Henrici dicti Storiman atque in medietate unius diurnate prati 

site in Crumvoert in parochia de Vucht prout huiusmodi hereditates (dg: 

ib) ad dictum quondam Henricum uten Waude pertinere consueverunt quam 

medietatem (dg: d) premissorum dictus Henricus Heijdehaze! Henricus Tor 

et Jacobus Tor fratres erga Henricum filium Trude et Gobelinum van den 

Berghe 

 

                         
39 Zie ← BP 1176 f 306bisr 06 do 14-05-1383, uitgifte van deze helft. 
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1180 mf4 A 11 p. 250. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 19-12-1394. 

 in festo Thome: maandag 21-12-1394. 

 

BP 1180 p 250v 01 za 19-12-1394. 

ad pactum acquisiverant scilicet pro #medietate# censuum et paccionum 

quos dictus quondam Henricus van den Waude exinde solvendos! annuatim 

atque pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco ex (dg: premissis) premissis (dg: promittens) prout in 

litteris atque medietatem ad se spectantem in (dg: re) una tercia #parte# 

que spectabat ad dictum quondam Henricum !Tor in dicta medietate domus 

orti etc predictorum ut dicebat hereditarie supportavit dicto Jacobo Tor 

cum litteris et jure occacione promittens super (dg: se) omnia ratam 

servare et obligationem (dg: observat) ex parte sui deponere excepta 

dicta paccione unius et dimidii modiorum siliginis (dg: dicte mensure) 

dicte mensure. Testes Sceijvel et Groij datum supra. 

 

BP 1180 p 250v 02 za 19-12-1394. 

Voornoemde Jacobus beloofde voornoemde pacht van 1½ mud rogge te leveren, 

zó dat voornoemde Henricus Weijdehaze daarvan geen schade ondervindt. 

 

#. 

Dictus dictus! Jacobus promisit super omnia quod ipse dictam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis taliter persolvet annuatim sic quod 

dicto Henrico Weijdehaze exinde non! eveniant quovis modo. Testes 

Sceijvel et Groij datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1180 p 250v 03 za 19-12-1394. 

Henricus Weijdehaze droeg over aan Jacobus zvw Johannes Torre zijn deel in 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Jacobus zvw 

Johannes Torre beloofd had aan zijn zuster Elizabeth, met Sint-Bartholomeus 

te leveren, gaande uit een huis, tuin en erfgoederen van voornoemde 

Elizabeth, gelegen onder Haaren en Helvoirt, in voornoemd huis te leveren. 

 

Henricus Weijdehaze totam partem et omne jus sibi competentes in 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco quam Jacobus 

filius quondam Johannis Torre promiserat (dg: se) super se et bona sua 

omnia se daturum et soluturum Elizabeth sue sorori hereditarie in festo 

beati Bartholomei apostoli ex domo orto atque omnibus et singulis (dg: 

hereditatibus) hereditatibus dicte Elizabeth ubicumque locorum infra 

parochias de Haren et de Helvoert consistentibus sive sitis et in dicta 

domo traditurum prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Hen) 

predicto Jacobo filio quondam Johannis Torre cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 250v 04 za 19-12-1394. 

Voornoemde Jacobus zvw Johannes Torre droeg over aan Henricus Weijdehaze 

zijn deel in alle goederen, die voornoemde Henricus Weijdehaze en wijlen 

diens vrouw Elizabeth dvw Johannes Torre samen bezaten, echter 

uitgezonderd40 (1a) 1/3 deel van de helft van een huis, hofstad, tuin en 

schuur, eertijds van Henricus uten Waude, in Haaren, en van landerijen, 

akkers, beemden en weiden, bij voornoemde huis en tuin behorend, (1b) de 

helft van 2 beemden, in Helvoirt, voor erfgoed van Henricus Storijman, (1c) 

de helft van 1 dagmaat beemd in Vught, in Cromvoirt, zoals deze goederen 

behoorden aan Henricus van den Waude, welke helft van voornoemde goederen 

voornoemde Jacobus, zijn broer Henricus Torre en voornoemde Henricus 

Weijdehaze in pacht verkregen hadden van Henricus zv Truda en Gobelinus van 

                         
40 Zie ← BP 1180 p 249r 13 za 19-12-1394 (1): Henricus Weijdehaze droeg deze 

goederen over aan Jacobus Tor. 
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den Berge, en uitgezonderd41 (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, die voornoemde Jacobus beloofd had aan zijn voornoemde zuster 

Elizabeth, gaande uit en huis, tuin en erfgoederen van voornoemde 

Elizabeth, gelegen onder Haaren en Helvoirt. 

 

Dictus Jacobus #filius quondam Johannis Torre# (dg: super omnibus bonis 

que mobilibus et immobilibus hereditatibus et immobilibus) totam partem 

et omne jus sibi competentes in omnibus bonis mobilibus et immobilibus 

hereditariis et paratis que (dg: Hen) Henricus (dg: Wed) Weijdehaze et 

Elizabeth quondam eius uxor filia quondam Johannis Torre pariter 

acquisiverant seu pariter (dg: par) possederant quocumque locorum 

consistentia sive sita #hereditarie supportavit dicto Henrico Weijdehaze 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui deponere# exceptis tamen dicto Jacobo et sibi reservatis tercia 

parte (dg: domorum) medietatis domus domistadii orti et horrei que 

fuerant Henrici uten Waude sitorum in parochia de Haren et terrarum 

agrorum pratorum et pascuarum ad dictos domum et ortum spectantium et 

ceterarum suarum attinentiarum singularum et universarum atque medietate 

duorum pratorum sitorum in parochia de Helvoert ante hereditatem Henrici 

Storijman atque medietate unius diurnate prati site in (dg: .) Crumvoert 

in parochia de Vucht prout (dg: l) ad Henricum van den Waude spectare 

consueverunt quam medietatem premissorum dicti (dg: Joh) Jacobus et 

Henricus Torre eius frater et dictus Henricus Weijdehaze erga Henricum 

filium Trude et Gobelinum van den Berge ad pactum acquisiverant prout in 

litteris salva etiam dicto Jacobo hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco quam idem Jacobus (dg: dicte quondam Elizabeth 

sue sorori) promiserat (dg: super se) super omnia se daturum et soluturum 

dicte Elizabeth sue sorori ex domo orto et omnibus et singulis et! 

hereditatibus dicte Elizabeth ubicumque locorum infra parochiam de Haren 

et de Helvoert consistentibus sive sitis prout in litteris. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 250v 05 ma 21-12-1394. 

De broers Bartholomeus, Johannes, Wedigo en broeder Bertoldus kloosterling 

van Porta Celi bij Den Bosch, kvw Bartholomeus zv Wedigo gnd van den Hovel, 

droegen over aan Johannes gnd Monic zv Arnoldus Monic 2 morgen land in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Roompot, tussen Goddinus gnd Olijsleger enerzijds 

en Johannes gnd van Beke Lippen soen anderzijds, aan wijlen hun voornoemde 

vader Bartholomeus verkocht door Johannes gnd van den Venne. Voornoemde 

broers beloofden dat hun broer Henricus Loze, zodra hij teruggekeerd zal 

zijn in het vaderland, hiermee zal instemmen. Verkopers beloofden dat 

Henricus van Merlaer en diens vrouw Oda dvw voornoemde Bartholomeus en de 

kinderen van voornoemde Oda nimmer hierop rechten zullen doen gelden. 

Verkopers beloofden aanspraken van de kant van prior en klooster van Porta 

Celi af te zullen handelen. 

 

Bartholomeus Johannes Wedigo et frater Bertoldus monachus monasterii de 

Celi Porta prope Buscumducis fratres liberi quondam Bartholomei filii 

Wedigonis dicti van den Hovel duo jugera terre sita in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum communiter Roemput inter hereditatem Goddini 

dicti Olijsleger ex uno et inter hereditatem Johannis dicti de Beke 

Lippen soen ex alio prout dicta duo jugera terre ibidem sunt situata 

vendita dicto quondam Bartholomeo #eorum patri# a Johanne dicto van den 

Venne prout in litteris etc et que duo jugera terre #nunc ad se spectare# 

(dg: dictis Bartholomeo Johanni Wedigoni et fratri Bertoldo de morte 

dicti #quondam# Bartholomei #suorum parentum# sui patris jure 

successionis hereditarie sunt advoluta) ut dicebant hereditarie (dg: 

vendiderunt) supportaverunt Johanni dicto Monic #filio Arnoldi Monic# 

                         
41 Zie ← BP 1180 p 250v 03 za 19-12-1394: overdracht van een deel van deze 

erfpacht aan Jacobus zvw Johannes Torre. 
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simul cum dictis litteris etc promittentes #?indivisi super habita et 

habenda# ratam servare et obligationem (dg: de) ex parte eorum #et suorum 

coheredum# deponere promiserunt insuper antedicti fratres #sub 

obligatione premissa# quod ipsi Henricum Loze eorum fratrem quamcito ad 

patriam devenerit quod eundem ?facient premissa consentire ac super 

eisdem renunciare effestucando ac (?dg: ..) quod ipsi venditores predicti 

Henricum de Merlaer et Odam eius uxorem filiam dicti quondam Bartholomei 

et liberos eiusdem (dg: ?M) Ode perpetue tales habebunt quod nunquam 

presu- {hier volgt BP 1180 p 250v 07} 

 

BP 1180 p 250v 06 ma 21-12-1394. 

(dg: voornoemde broers Bartholomeus, Johannes en Wedigo, kvw voornoemde 

Bartholomeus zvw Wedigo gnd van den Hovel beloofden aan voornoemde Johannes 

Monic dat, indien voornoemde Johannes Monic iets) 

 

(dg42: dicti Bartholomeus Johannes et Wedigo fratres liberi quondam 

#dicti# Bartholomei filii quondam Wedigonis dicti van den Hovel 

promiserunt super omnia quod dicto Johanni Monic quod si dicto Johanni 

Monic aliquid) 

 

BP 1180 p 250v 07 ma 21-12-1394. 

{vervolg van BP 1180 p 250v 05}. 

-ment se jus in premissis habere promiserunt insuper dicti venditores sub 

obligatione premissa quod ipsi omnem impeticionem in premissis existentem 

ac eventuram (dg: ex par) a priore et conventu de Porta Celi et ex parte 

et nomine eiusdem #prioris et# conventus in premissis (dg: dicto emptori 

#Johanni Monic# emptori ?omnino deponere) in nomine et parte dicti 

fratris Bertoldi dicto Johanni Monic deponere. Testes Coptiten et Groij 

datum in festo Thome. 

 

BP 1180 p 250v 08 ma 21-12-1394. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 250v 09 ma 21-12-1394. 

Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs vernaderde alle goederen, die aan 

Gerardus Hageman en diens vrouw Elizabeth dv Henricus Wolfs gekomen waren 

na overlijden van Elizabeth mv voornoemde Elizabeth, resp. aan hen zullen 

komen na overlijden van Henricus Wolfs, aan Petrus zv voornoemde Henricus 

Wolf en Aleijdis dv Goeswinus Rutten soen verkocht door voornoemde 

Gerardus. Hij week. En hij droeg weer over. 

 

Johannes Bloijs (dg: filius ?qu) filius quondam Henrici Bloijs prebuit 

(dg: et reportavit) patentes ad! redimendum omnia bona Gerardo Hageman et 

Elizabeth sue uxoris filie (dg: quo) Henrici Wolfs de morte (dg: dicti H) 

quondam (dg: Jutte) Elizabeth matris olim dicte Elziabeth successione 

advoluta et post mortem Henrici Wolfs successione advolvenda vendita 

Petro filio dicti Henrici Wolf et Aleijdi filie (dg: quonda) Goeswini 

Rutten soen a dicto Gerardo ut! in litteris ut dicebat et cessit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 250v 10 ±ma 21-12-1394. 

Jacobus zvw Gerardus Groij van Driel verkocht aan Johannes Monic zv 

Arnoldus Monic, tbv hem, zijn vrouw Ghiselberta dv Jordanus zvw Arnoldus 

Tielkini en hun kinderen, 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-

                         
42 Kennelijk aanzet tot een afzonderlijk contract, waarin mogelijk beloofd 

zou worden Johannes Monic te vrijwaren van aanspraken van de kant van het 

klooster Porta Celi. 
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1396), gaande uit de helft in een hoeve van voornoemde wijlen Gerardus 

Groij, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, van welke helft 2/3 deel 

aan voornoemde Jacobus gekomen was na gerechtelijke deling na overlijden 

van zijn ouders, en hij 1/3 deel gekocht had van zijn broer Willelmus, de 

gehele hoeve belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 4 pond en 5 

groten gemeen paijment. 

 

Jacobus filius quondam Gerardi Groij de Driel hereditarie vendidit 

Johanni Monic filio (dg: quo) Arnoldi Monic ad opus sui et ad opus 

Ghiselberte sue uxoris filie Jordani filii #quondam# Arnoldi Tielkini et 

ad opus liberorum ab eisdem Johanne et Ghiselberta pariter genitorum #et 

generandorum# hereditariam paccionem (dg: duo) quatuor modiorum 

si[liginis] mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo termino (dg: ult) a purificationis proxime futuro (dg: s) ultra 

annum #et in Busco tradendam# de et ex medietate ad dictum venditorem 

spectante in quodam manso dicti quondam Gerardi Groij sito in (dg: B..) 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout et ex attinentiis dicti 

mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

et de qua medietate due (dg: de) tercie partes dicto Jacobo de morte 

quondam parentum suorum successione sunt advolute et sibi mediante 

divisione prius facta per judicem oppidi de Busco ex parte domini cessit! 

in partem pro! in litteris dicebat contineri et de #qua# medietate dicti 

mansi cum suis attinentiis dictus Jacobus venditor unam terciam partem 

eiusdem medietatis erga Willelmum suum fratrem (dg: filium dicti Gerardi 

quondam Groij) emendo acquisiverat prout in litteris quas vidimus 

promittens super (dg: habita et habenda) #omnia# warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

quatuor librarum et quinque grossorum communis pagamenti ex dicto integro 

manso cum suis attinentiis prius de jure solvendis (dg: et sufficientem 

facere) tali condicione quod alter dictorum Johannis Monic et Ghisberte 

sue uxoris diutius vivens in humanis dictam paccionem integraliter 

possidebit post decessum eorundem Johannis et Ghisberte amborum ad 

liberos eorundem ab eis pariter genitos et generandos hereditario jure et 

integraliter devolvendam. Testes Coptiten et Groij datum in ?festo 

....... 

 

BP 1180 p 250v 11 ±ma 21-12-1394. 

Gerardus Groij zv Jacobus zvw Gerardus Groij verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Gerardus (dg: filius Ja) Groij filius Jacobi filii quondam Gerardi Groij 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1180 mf4 A 12 p. 251. 

 in festo Thome: maandag 21-12-1394. 

 in crastino Thome: dinsdag 22-12-1394. 

 Quarta post Lucie: woensdag 16-12-1394. 

 in vigilia nativitatis Domini: donderdag 24-12-1394. 

 

BP 1180 p 251r 01 ma 21-12-1394. 

Johannes zvw Johannes van Malsen droeg over aan Jacobus zvw Gerardus Groij 

van Driel de helft43,44 van een huis en erf, eertijds van wijlen Gerardus gnd 

Dijn visser, in Den Bosch, over de Korenbrug, ter plaatse gnd Uilenburg, 

tussen erfgoed van wijlen Rodolphus van Andel enerzijds en erfgoed van 

eertijds wijlen Johannes van den Bossche anderzijds, aan eerstgenoemde 

Johannes in cijns uitgegeven door Rutgherus zvw voornoemde Gerardus Dijn 

visser, te weten de helft richting de Korenbrug, belast met de cijns in de 

                         
43 Zie → BP 1181 p 345r 06 ma 07-04-1399, overdracht van vruchtgebruik in deze helft. 
44 Zie → BP 1184 f 254v 03 vr 08-01-1406, overdracht van deze helft. 
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brief vermeld. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Malsen medietatem domus et area que 

(dg: fuerant) fuerat quondam Gerardi dicti Dijn piscatoris site in Busco 

ultra pontem bladi in loco dicto Ulenborch inter hereditatem quondam 

Rodolphi de Andel ex uno et inter hereditatem que fuerat quondam Johannis 

van den Bossche ex alio datam ad censum primodicto Johanni a Rutghero 

filio (dg: quondam) #dicti# (dg: Gerardi Gr) quondam Gerardi Dijn 

piscatoris prout in litteris scilicet illam medietatem que sita versus! 

dictum pontem bladi ut dicebat hereditarie supportavit Jacobo filio 

quondam Gerardi Groij de Driel (dg: pro) cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte deponere! 

ex censu in predictis litteris contento. Testes Coptiten et Groij datum 

in festo Thome. 

 

BP 1180 p 251r 02 ma 21-12-1394. 

Jacobus zvw Egidius van Gheele verkocht aan Johannes Monic zv Arnoldus 

Monic, tbv hem, zijn vrouw Ghisberta dv Jordanus zv Arnoldus Tielkini en 

hun kinderen, een n-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, voor 

het eerst over een jaar (za 25-12-1395), gaande uit een huis45,46, erf en 

tuin in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Metta gnd Katten 

enerzijds en erfgoed van wijlen een zekere Peel anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 25 schelling voornoemd geld. 

 

Jacobus filius quondam Egidii de Gheele hereditarie vendidit Johanni 

Monic filio Arnoldi Monic #ad opus sui et ad opus Ghisberte sue uxoris 

filie Jordani filii Arnoldi Tielkini et ad opus liberorum ab eis pariter 

genitorum et generandorum# (dg: hereditarie vendidit Johanni) 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini et primo termino #a# nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

de et ex domo et area ac orto sitis in Busco ad aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem Mette dicte Katten ex uno et inter hereditatem quondam (dg: 

Johannis Peell Peel) cuiusdam dicti Peel ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditario censu XXV solidorum dicte monete exinde prius 

solvendis et sufficientem facere tali condicione quod alter dictorum 

Johannis et Ghisberte coniugum diutius vivens dictum censum integraliter 

possidebit post eorundem Johannis et Ghiselberte amborum! ad dictos eorum 

liberos genitos et generandos (dg: pariter) hereditario jure et 

integraliter devolvendam. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 251r 03 ma 21-12-1394. 

Johannes van Brolio droeg over aan Arnoldus zv Volcwinus gnd van Amersvoirt 

5 morgen land uit Duizend Morgen van de gemeint van de stad Den Bosch, 

gelegen achter Meerwijk, voorbij de plaats gnd die Voort, in een kamp van 

10½ morgen, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en 

Arnoldus gnd Ysebout anderzijds, te weten de 5 morgen op het eind van 

voornoemd kamp richting Meerwijk, in voornoemde 5 morgen mede te meten 

geheel de sloten die er rondom liggen, aan voornoemde Johannes van Brolio 

overgedragen door Ghisbertus Herinc zvw Gerardus gnd Cnode. 

 

Johannes de Brolio quinque jugera terre de mille iugeribus terre 

communitatis oppidi de Buscoducis sita retro Merewijc ultra locum dictum 

die Voirt in quodam campo decem et dimidium iugera terre continente inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Buscoducis ex uno et inter 

                         
45 Zie → BP 1183 f 010r 03 do 16-11-1402, overdracht van het huis aan Henricus van Halle zvw 
Johannes van Halle rademaker. 
46 Zie → SAsH RA VB 1799 f 150r 03 ma 26-04-1400, Jan Monic soen Art Monics was gericht … aen 
huijs erve ende hof gelegen in tsHertogenbosch aen den Vuchterendijc tusschen den erve Mette 

Catten ende tusschen den erve wilner eens geheijten Peel overmids gebrec van erfcijns die hi 

daer aen heet. 
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hereditatem Arnoldi dicti Ysebout ex alio scilicet illa quinque iugera 

terre que sita sunt in fine dicti campi versus Merewijc videlicet 

#com#mensurando in dictis quinque iugeribus integra fossata ipsis 

circumadiacentia (dg: vendita vendita) #supportata# dicto Johanni de 

Brolio a Ghisberto Herinc filio quondam Gerardi dicti Cnode prout in 

litteris etc hereditarie supportavit Arnoldo filio Volcwini dicti de 

Amersvoirt simul cum litteris et (dg: al) cum jure promittens super omnia 

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

Groij datum in festo Thome apostoli. 

 

BP 1180 p 251r 04 ma 21-12-1394. 

Ywanus zv voornoemde Johannes van Brolio verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Ywanus filius dicti Johannis de Brolio prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 251r 05 di 22-12-1394. 

Theodericus Berwout zvw Arnoldus Berwout maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 5 pond geld, die voornoemde wijlen Arnoldus beurde, 

gaande uit 2 hofsteden, behorend aan Godefridus Posteel, in Den Bosch, 

achter de Visbrug. 

 

Theodericus Berwout (dg: hereditarium censum) filius quondam Arnoldi 

Berwout hereditarium censum quinque librarum monete quem dictus quondam 

Arnoldus solvendum habuit hereditarie ex duobus (dg: duobus ad) 

domistadiis ad Godefridum Posteel spectantibus sitis in Busco retro 

pontem piscium et quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. 

Testes Erpe et Coptiten datum in crastino Thome. 

 

BP 1180 p 251r 06 di 22-12-1394. 

Theodericus Berwout maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

schelling (dg: geld), aan hem verkocht door Henricus gnd Cnoden soen van 

Vucht. 

 

Theodericus Berwout hereditarium censum XX solidorum (dg: monete) 

venditum sibi ab Henrico dicto Cnoden soen de Vucht (dg: monuit de 3) 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 251r 07 wo 16-12-1394. 

Gerardus zvw Gerardus Vosse en zijn broer Johannes maanden 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 3 pond geld, die mr Egidius timmerman van 

Hoesden hen betaalt, een helft met Pasen en de andere helft met Sint-

Martinus, gaande uit de molen met ondergrond van voornoemde wijlen mr 

Egidius, in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg. 

 

(dg: Ge Rodolphus Koijt) et Gerardus filius quondam Gerardi Vosse #et 

Johannes eius frater# hereditarium censum trium librarum monete quem 

magister Egidius carpentator de Hoesden ipsis solvere tenetur hereditarie 

mediatim pasce et mediatim Martini ex molendino cum eius fundo dicti 

quondam magistri Egidii sito ad locum dictum Wijnmolenberch ut dicebat 

monuit de (dg: trib) tribus annis. Testes Erpe et Sceijvel datum quarta 

post Lucie. 

 

BP 1180 p 251r 08 wo 16-12-1394. 

Godefridus zvw Godefridus Delijen soen van Oerscot en zijn broer Wijtmannus 

beloofden aan Ludovicus Asinarius tbv etc 48 Hollandse gulden met Pasen 

aanstaande (zo 11-04-1395) te betalen, op straffe van 2. 

 

Godefridus (dg: dictus Delijen soen) filius quondam Godefridi (dg: Del) 

Delijen soen de Oerscot et Wijtmannus eius frater promiserunt Ludovico 
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Asinario ad opus etc XLVIII Hollant gulden ad pasca proxime (dg: proxime) 

futurum persolvendos sub pena II. Testes Sceijvel et Coptiten datum 

supra. 

 

BP 1180 p 251r 09 wo 16-12-1394. 

Arnoldus zvw Arnoldus Heijme en Hubertus van Ghemert ev Margareta dvw 

voornoemde Arnoldus Heijme maanden 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 5 pond, 1 oude groot Tournoois voor 16 penning gerekend of 

ander paijment dat in waarde van dezelfde schatting is, uit 15 pond 

voornoemd geld b-erfrente, een helft te betalen met Lichtmis en de andere 

helft met Sint-Jan, waarvan 5 pond voornoemd geld gaan uit goederen gelegen 

in Oss gnd Rodekens Goed, 5 pond voornoemd geld uit goederen gelegen in 

Meijelsvoort en 5 pond voornoemd geld uit goederen gnd Bubnagel, welke 

eerstgenoemde cijns van 5 pond Marcelius zv hr Godefridus van Os ridder, 

tbv voornoemde hr Godefridus ridder, gekocht had van Ghisbertus Lijsscap, 

en welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Arnoldus filius quondam (dg: Huberti) Arnoldi Heijme et Hubertus de 

Ghemert maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris 

filie dicti quondam Arnoldi Heijme hereditarium censum quinque librarum 

grosso Turonensi denario antiquo (dg: -rum) pro XVI denariis computato 

seu alterius pagamenti (dg: iuxta estii) eiusdem estimationis in valore 

de quindecim libris annui et (dg: hereditarii) #perpetui# redditus dicte 

monete solvendis hereditarie mediatim purificationis et mediatim 

nativitatis Johannis de quibus XV libris perpetui redditus dicte monete 

quinque libre dicte monete in bonis sitis in Os dictis Rodekens Goet 

quinque eciam libre dicti redditus dicte monete ex bonis sitis in 

Meijelsvoert atque quinque libre dicti redditus monete ut premittitur ex 

bonis dictis Bubnagel annuatim et hereditarie sunt (dg: sol) solvende 

quem censum quinque librarum (dg: d) primodictum (dg: dominus dominus 

quondam Godefridus de Os Marce) Marcelius filius domini Godefridi de Os 

militis ad opus eiusdem domini Godefridi militis erga (dg: eme) 

Ghisbertum Lijsscap emendo (dg: acquisiverat) acquisiverat prout in 

litteris et quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 251r 10 do 24-12-1394. 

Tielmannus zvw Willelmus Wouters soen verkocht aan Johannes van Bladel een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die Willelmus zv Godefridus van 

Heijst beloofd had aan voornoemde Tielmannus, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een hoeve die was van wijlen Reijnerus van Mechelen, in 

Westilburg, direct naast de plaats gnd ter Linden. 

 

Tielmannus filius quondam Willelmi Wouters soen hereditariam paccionem 

(dg: si) trium modiorum siliginis mensure de Busco quam Willelmus filius 

Godefridi de Heijst promisit se daturum et soluturum dicto Tielmanno 

hereditarie purificationis ex quodam manso qui fuerat quondam Reijneri de 

(dg: Mechelen) Mechelen sito in parochia de Westilborch contigue iuxta 

locum dictum communiter ter (dg: Heijden) #Lijnden# atque ex attinentiis 

eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de Bladel (dg: cum 

litteris) supportavit cum litteris et jure promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem in dicta paccione existentem 

deponere et sufficientem facere. Testes Sceijvel et Coptiten datum in 

vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 251r 11 do 24-12-1394. 

(dg: Johannes van den Hoernoc Hoernoc van Oerscot). 

 

(dg: Johannes van den Hoernoc Hoernoc de Oerscot). 
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BP 1180 p 251r 12 do 24-12-1394. 

Destijds had Petrus van den Hoernoc zvw Johannes van den Hoernoc van 

Oerscot een erfgoed in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed 

van Lambertus Campen enerzijds en erfgoed van Gerardus Walschaert 

anderzijds, gekocht van Goeswinus zvw Johannes Goeswijns. Thans droeg 

voornoemde Petrus van den Hoernoc over aan Gerardus Nijssarts zvw Johannes 

gnd Nijsschart van Ghestel een deel van voornoemd erfgoed, welk deel ligt 

tussen voornoemd erfgoed van Gerardus Walscart, nu behorend aan Johannes 

Valken soen, enerzijds en een kamer met ondergrond nu behorend aan 

Philippus Tuijn anderzijds; van kracht blijven de voorwaarde, 

overeengekomen tussen voornoemde Petrus en Philippus, mbt een brug die ligt 

tussen voornoemde kamer en het woonhuis op voornoemde brug, en andere 

voorwaarden. Voornoemde kamer met ondergrond had voornoemde Philippus 

eerder in cijns47 verkregen van voornoemde Petrus; deze is vóór 11 voet 

minus 2 vingers breed, en achter 3 voet. 

 

Notum sit universis quod cum #Petrus van den Hoernoc filius quondam# 

Johannis van den Hoernoc de Oerscot hereditatem sitam in Busco ad vicum 

dictum Huls inter hereditatem Lamberti Campen ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Walschaert ex alio erga Goeswinum filium quondam Johannis 

Goeswijns soen emendo acquisivisset prout in litteris constitus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Petrus van den Hoernoc (dg: filius 

quondam Johannis van den Hoernoc) quandam partem predicte hereditatis que 

pars sita est inter dictam hereditatem dicti Gerardi Walscart nunc ad 

Johannem Valken soen spectantem ex uno et inter quandam (dg: cameram) 

cameram cum suo fundo nunc ad Philippum Tuijn spectantem ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Gerardo #Nijssarts# filio quondam 

Johannis dicti Nijsschart de Ghestel cum litteris et jure #occacione# 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

tamen condicione facta inter dictum Petrum et dictum Philippum de ponte 

consistente ?inter dictam (dg: d) cameram et inter domum habitationis 

supra dictum pontem consistentem observanda et aliis condicionibus inter 

eosdem Petrum et Philippum factis prout in litteris dicebat contineri et 

quam cameram cum suo fundo predictam dictus Philippus pridem erga dictum 

Petrum ad censum acquisiverat et que camera cum suo fundo continet ante 

undecim pedatas ante! minus duobus digitis et retro tres pedatas in 

latitudine. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 251r 13 do 24-12-1394. 

Johannes van Ghelen van Gheldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Ghelen de [G]heldorp prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1180 mf4 A 13 p. 252. 

 in vigilia nativitatis Domini: donderdag 24-12-1394. 

 

BP 1180 p 252v 01 do 24-12-1394. 

Jacobus Kesselman droeg over aan Willelmus Bac zvw Mathijas een b-erfcijns 

van 10 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis en erf in 

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van 

Weert enerzijds en erfgoed van Johannes van Hedel anderzijds, welke cijns 

aan hem was verkocht door Hermannus van Baerle zv Nijcholaus van Baerle. 

 

-. 

Jacobus Kesselman hereditarium censum decem librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex domo et area sita in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem quondam Johannis de Weert ex uno et inter 

                         
47 Zie → BP 1180 p 252v 07 do 24-12-1394, verkoop van een erfcijns, gaande 

uit deze kamer. 
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hereditatem Johannis de Hedel ex alio venditum sibi ab Hermanno de Baerle 

filio Nijcholai de Baerle prout in litteris hereditarie supportavit 

Willelmo (dg: f) Bac filio quondam (dg: Mathije van de) Mathije cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Sceijvel (dg: d) et Coptiten datum in vigilia 

nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 252v 02 do 24-12-1394. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Hadewigen soen ev Sofija dvw Wautgherus van den 

Hoevel van Groter Lijemde en de broers Wautgherus en Willelmus, kvw 

Nijcholaus gnd Coel zvw voornoemde Wautgheris van den Hoevel, verkochten 

aan Johannes zvw voornoemde Nijcholaus Coel zvw Wautgherus van den Hoevel 

(1) het deel, aan hen volgens testament van wijlen Elizabeth wv Willelmus 

van Ghiersberch behorend, in een stuk land gnd dat Hezenroot, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Groter Liemde, beiderzijds tussen Ghevardus van den Venne, 

belast met cijnzen, (2) een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Groter 

Liemde, tussen Henricus van Bijchelaer enerzijds en Johannes zvw Nijcholaus 

gnd Coel zvw voornoemde Wautgherus van den Hoevel anderzijds, (3) een stuk 

land aldaar, tussen voornoemde Johannes zvw Nijcholaus Coel enerzijds en 

voornoemde Henricus van Bijchelaer anderzijds, beide laatstgenoemde stukken 

land belast met afscheidingen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi dicti Hadewigen soen (dg: Woutherus) 

maritus et tutor legitimus Sofije sue uxoris filie quondam Wautgheri van 

den Hoevel de Groter Lijemde Wautgherus (dg: filius) #et Willelmus 

fratres liberi# quondam Nijcholai dicti Coel filii dicti quondam 

Wautgheri van den Hoevel totam partem et omne jus eis (dg: vo) vigore 

testamenti quondam Elizabeth (dg: quondam) relicte quondam Willelmi de 

Ghiersberch competentes in quadam pecia terre dicta dat Hezenroet sita in 

parochia de Buxstel ad locum dictum Groter Lijemde inter hereditatem 

Ghevardi van den Venne ex utroque latere coadiacentem atque peciam terre 

sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem Henrici de 

Bijchelaer ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Nijcholai 

dicti Coel filii dicti quondam Wautgheri van den Hoevel ex alio atque 

peciam terre sitam ibidem inter dictam hereditatem dicti Johannis filii 

dicti quondam Nijcholai Coel ex uno #et inter hereditatem# dicti Henrici 

de Bijchelaer ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Johanni 

filio dicti quondam Nijcholai Coel filii quondam Wautgheri van den Hoevel 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus ex primodicta pecia terre dat Hezenroet vocata de jure 

solvendis atque sepibus ex dictis reliquis duabus peciis terre de jure 

#spectantibus# solvendis. Testes Sceijvel et Coptiten datum in vigilia 

nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 252v 03 do 24-12-1394. 

Reijnerus van Mechelen beloofde aan Godefridus Coelnere 75 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde en 6 gemene plakken, een helft te betalen met 

Pinksteren (zo 30-05-1395) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande 

(vr 01-10-1395). 

 

Reijnerus de Mechelen promisit Godefrido Coelnere LXXV novos Gelre gulden 

seu valorem et sex gemeijn placken mediatim penthecostes et mediatim 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 252v 04 do 24-12-1394. 

(dg: Laurencius zvw Henricus Toijt verkocht aan La). 

 

(dg: Laurencius filius quondam Henrici Toijt hereditarie vendidit La). 

 

BP 1180 p 252v 05 do 24-12-1394. 

Walterus zvw Laurencius van Bruggen verkocht aan Laurencius zvw Henricus 



Bosch’ Protocol jaar 1394 08. 

 

136 

Toijt een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Esch te 

leveren, gaande uit (1) 2 lopen roggeland in Esch, naast de kerk, tussen 

Walterus Herbrechts soen enerzijds en Albertus zvw Theodericus Belen soen 

anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 1 slijk lopen rogge, (2) 

een stuk beemd in Esch, ter plaatse gnd in Geen Klein Beemdeke, tussen 

voornoemde Albertus enerzijds en Johannes Ulevinc anderzijds, reeds belast 

met ½ oude groot. 

 

Walterus filius quondam Laurencii (dg: van) de Bruggen hereditarie 

vendidit Laurencio filio quondam Henrici Toijt hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Essche tradendam ex duabus lopinatis terre siliginee 

sitis in parochia de Essche juxta ecclesiam ibidem inter hereditatem 

Walteri Herbrechts soen ex uno et inter hereditatem Alberti filii quondam 

Theoderici Belen soen ex alio atque ex pecia prati sita in dicta parochia 

in loco dicto in Gheen (dg: K) Cleijn Beemdeken inter hereditatem dicti 

Alberti ex uno et inter hereditatem Johannis Ulevinc ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

dimidio antiquo grosso ex dicta pecia prati et hereditaria paccione unius 

lopini non cumulati siliginis dicti sleijc lopen rogs ex dictis duabus 

lopinatis terre siliginee (dg: ex) prius de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 252v 06 do 24-12-1394. 

Laurencius zvw Petrus gnd Canen soen van Wetten droeg over aan Johannes 

Broec (1) een b-erfpacht van 2½ loppen rogge, Bossche maat, gaande uit een 

huis en tuin van wijlen Reijnerus gnd Ennekens soen, in Vught Sint-Petrus, 

tussen Gerardus Emmen soen enerzijds en wijlen Henricus Sceenken 

anderzijds, (2) een b-erfcijns van 12 schelling geld, die Willelmus Snabben 

soen met Sint-Lambertus betaalt, gaande uit erfgoed van wijlen Reijnkinus 

dekker, in Vught Sint-Petrus, welke pacht en cijns aan hem waren 

overgedragen door Johannes zvw Henricus zvw Arnoldus zvw Reijnerus Ennekens 

soen. 

 

Laurencius filius quondam Petri dicti Canen soen de Wetten hereditariam 

paccionem duorum et (dg: dimidii) dimidii lopinorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie ex domo et orto quondam Reijneri dicti 

Ennekens soen sitis in parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem 

Gerardi Emmen soen ex uno et inter hereditatem (dg: H) quondam Henrici 

Sceenken ex alio atque hereditarium censum duodecim solidorum monete quem 

Willelmus Snabben soen solvere tenetur hereditarie Lamberti ex hereditate 

quondam Reijnkini textoris (dg: ex uno) sita in dicta parochia 

supportatos sibi a Johanne filio quondam Henrici filii quondam Arnoldi 

filii quondam Reijneri Ennekens soen prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Broec cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1180 p 252v 07 do 24-12-1394. 

Petrus van den Hoernoc zvw Johannes van den Hoernoc van Oerscot droeg over 

aan Gerardus zv Johannes Nijsscart van Gestel een b-erfcijns van 40 

schelling geld, die Philippus Tuijn snijder beloofd had aan voornoemde 

Petrus met Kerstmis te betalen, gaande uit een kamer48 met ondergrond, in 

Den Bosch, aan de straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Arnoldus van 

Casteren enerzijds en het woonhuis van voornoemde Petrus anderzijds, welke 

kamer met ondergrond vóór 11 voet minus 2 vingers breed is en achter 3 

voet. 

 

                         
48 Zie ← BP 1180 p 251r 12 do 24-12-1394, vermelding van uitgifte van deze 

kamer. 
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Petrus van den Hoernoc filius quondam Johannis van den Hoernoc de Oerscot 

hereditarium censum quadraginta (dg: solidorum) solidorum monete (dg: 

solvendum) quem Philippus Tuijn (dg: soe) sartor promisit se daturum et 

soluturum dicto Petro hereditarie nativitatis Domini ex quadam camera cum 

eius fundo sita in Busco ad vicum dictum Aude Huls inter hereditatem 

Arnoldi de Casteren ex uno et inter (dg: hereditatem) domum habitationis 

dicti Petri ex alio que camera cum eius fundo predicta undecim pedatas 

duobus digitis minus ante atque tres pedatas terre in latitudine continet 

prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo filio Johannis 

Nijsscart de Gestel cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 252v 08 do 24-12-1394. 

Johannes van Ghelen van Gheldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Ghelen de Gheldorp prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 252v 09 do 24-12-1394. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Petrus 20 nieuwe Gelderse 

gulden (dg: 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). 

 

Dictus Gerardus promisit dicto Petro XX novos Gelre gulden (dg: seu 

valorem) mediatim ad cranisprivium et (dg: mediatim) mediatim nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 252v 10 do 24-12-1394. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel zvw Wautgherus van den Hoevel van Groter 

Lijemde droeg over aan zijn broer Willelmus 1/5 deel in een huis, schuur, 

schop, met ondergrond, tuin en aangelegen erfgoed, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Groter Liemde, rondom tussen de gemene weg. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai dicti Coel filii quondam (dg: G) 

Wautgheri van den Hoevel de (dg: #Grote# Lijemde) Groter Lijemde quintam 

partem ad se spectantem in domo horreo et domuncula dicta scop cum suo 

#fundo# et orto (dg: sitis) et hereditate sibi adiacente sitis in 

parochia de Bucstel in loco dicto Groter Lijemde inter (dg: hereditatem) 

communem plateam circumquaque adiacentem ut dicebat (dg: pro) 

#hereditarie# supportavit Willelmo suo fratri promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 252v 11 do 24-12-1394. 

Ghibo zvw Rutgherus van Vlimen, Conrardus van Tiel en Johannes Sluijsman 

tonnenmaker beloofden aan Theodericus Waelwijns soen, Andreas van Oudrigem 

en Godefridus Carnau 55½ gulden pieter of de waarde in goud met Sint-

Remigius aanstaande (vr 01-10-1395) te betalen. 

 

Ghibo filius quondam Rutgheri (verbeterd uit: Ruggheri) de Vlimen 

Conrardus de Tiel et Johannes Sluijsman doliator promiserunt Theoderico 

Waelwijns soen Andree de Oudrigem et Godefrido Carnau (dg: X) 

quinquaginta quinque et dimidium gulden peter seu valorem in auro ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 252v 12 do 24-12-1394. 

Theodericus Bathen soen droeg over aan Johannes Mutsart een n-erfcijns van 

50 schelling uit een b-erfcijns van 6 pond geld, welke cijns van 6 pond 

voornoemde Johannes Mutsart voller beloofd49 had aan voornoemde Theodericus, 

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

                         
49 Zie ← BP 1178 f 361r 02 ma 21-03-1390 en BP 1178 f 361r 03 ma 21-03-1390, 

belofte de erfcijns te betalen en recht van wederkoop. 
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uit de helft van verschillende erfgoederen, in Den Bosch, achter de straat 

gnd Oude Dieze. 

 

-. 

Theodericus Bathen soen hereditarium censum #(dg: q) quinquaginta 

solidorum de hereditario censu# sex librarum monete quem Johannes Mutsart 

fullo promisit se daturum et soluturum dicto Theoderico hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis de et (dg: hereditatibus) ex 

medietatibus (dg: hereditatum) quarundam hereditatum sitarum in Busco 

retro (dg: vi) vicum dictum die Aude Dijese prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Mutsart predicto cum litteris et jure #occacione# 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 252v 13 do 24-12-1394. 

Theodericus zvw Johannes gnd Baten soen schonk aan Johannes van Rode en 

diens vrouw Yda dv voornoemde Theodericus een b-erfcijns van 2 Hollandse 

gulden of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis en erf in 

Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Kolperstraat naar erfgoed van 

Johannes gnd Coninc Jan van Steensel, naast de Loefsbrug, tussen erfgoed 

van wijlen Theodericus Megen enerzijds en erfgoed van Ghibo van Maren 

anderzijds, welke cijns aan hem was overgedragen door Bernardus zvw 

Ghisbertus gnd Loef. 

 

-. 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Baten soen hereditarium censum 

duorum aureorum florenorum communiter gulden vocatorum monete Hollandie 

#seu valorem# solvendum hereditarie purificationis ex domo et area sita 

in Busco in viculo tendente a vico dicto Colperstraet versus hereditatem 

Johannis dicti (dg: -s) Coninc Jan de Steensel iuxta pontem dictum 

Loefsbrugge inter hereditatem (dg: dicti) quondam Theoderici Megen ex uno 

et inter hereditatem Ghibonis de Maren ex alio supportatum sibi a 

Bernardo filio quondam Ghisberti dicti Loef prout in litteris supportavit 

Johanni de Rode cum Yda sua uxore filia dicti Theoderici nomine dotis etc 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1180 mf4 A 14 p. 253. 

 in vigilia nativitatis Domini: donderdag 24-12-1394. 

 in die sancti Stephani: zaterdag 26-12-1394. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 31-12-1394. 

 in festo beati Stephani anno XCVo: zaterdag 26-12-1394. 

 

BP 1180 p 253r 01 do 24-12-1394. 

Gerardus zvw Martinus gnd Monic, gemachtigd door zijn moeder Aleijdis wv 

voornoemde Martinus, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

10 pond geld, met Kerstmis te betalen, aan voornoemde wijlen Martinus Monic 

verkocht door Johannes zvw Leonius van Erpe en diens zoon Leonius. 

 

Gerardus filius quondam Martini dicti Monic potens ad hoc factus ab 

Aleijde sua matre (dg: f) relicta dicti quondam Martini #prout in 

litteris# hereditarium censum decem librarum monete solvendum nativitatis 

Domini venditum dicto quondam Martino Monic (dg: -s) a (dg: Johanne) 

Johanne filio quondam Leonii de Erpe et Leonio eius filio prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes Sceijvel et Coptiten datum in vigilia 

nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 253r 02 do 24-12-1394. 

Gerardus Hacke zvw Johannes Hoenken rademaker beloofde aan Theodericus 

Waelwijns soen en Andreas van Oudrigem 85½ gulden pieter of de waarde met 
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Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1395) te betalen. 

 

Gerardus Hacke filius quondam Johannis (dg: d) Hoenken rotificis (dg: 

promisit et Reijnerus de Zonne filius quondam Gerardi Gerongii 

promiserunt de Zonne) promiserunt! Theoderico Waelwijns soen #et# Andree 

de Oudrigem LXXXV (dg: g) et dimidium gulden peter seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 253r 03 do 24-12-1394. 

Reijnerus van Zonne zv Gerongius van Zonne beloofde aan Gerardus Hacke zvw 

Johannes Hoenken rademaker 21 3/8 gulden pieter of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (vr 01-10-1395) te betalen. 

 

Reijnerus de Zonne filius Gerongii de Zonne promisit super omnia Gerardo 

Hacke filio #quondam# Johannis Hoenken rotificis XXI gulden peter et 

quartam partem #unius gulden peter# et octavam partem unius gulden peter 

seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 253r 04 do 24-12-1394. 

Petrus Valant zvw Henricus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 9 pond geld, die Matheus van Doerne snijder beloofd had aan 

voornoemde Petrus Valant, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een deel van een voorhuis en erf, eertijds 

van voornoemde Petrus Valant, in Den Bosch, in de Peperstraat. 

 

Petrus Valant filius quondam (dg: He) Henrici Posteel hereditarium censum 

novem librarum monete quem Matheus de Doerne sartor promisit se daturum 

et soluturum dicto Petro Valant hereditarie (dg: nativitatis) mediatim 

(dg: J) Domini et mediatim Johannis ex quadam parte anterioris domus et 

aree que fuerat dicti Petri Valant site in Busco in vico dicto 

Peperstraet prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 253r 05 do 24-12-1394. 

Johannes van den Hoevel zvw Johannes gnd Zerijs gaf uit aan Theodericus zvw 

Henricus Belijen soen van Boerdonc een kamer met ondergrond, aan hem 

behorend, uit twee kamers met ondergrond, in Den Bosch, over de brug van hr 

Gheerlacus, in een straatje dat daar loopt in erfgoed van wijlen Henricus 

Colen, tussen erfgoed van Henricus Ghecke enerzijds en een weg behorend aan 

eerstgenoemde Johannes anderzijds, te weten de kamer richting voornoemd 

erfgoed van Henricus Ghecke, met de helft van de osendrup tussen de wand 

van eerstgenoemde kamer en de wand van het huis van voornoemde Henricus 

aldaar, met de helft van een gebint, staande tussen de eerstgenoemde kamer 

en de andere kamer, met 1 voet erfgoed, als osendrup, gelegen achter de 

achterwand van eerstgenoemde kamer, en met het recht dat de eigenaars van 

eerstgenoemde kamer een weg mogen gebruiken van eerstgenoemde Johannes, 

zoals ook eerstgenoemde Johannes en andere rechthebbenden die gebruiken, 

welke weg gelegen is in bovengenoemd straatje, tussen erfgoed van Johannes 
?Glorie (dg: Vos) enerzijds en een huis, behorend aan eerstgenoemde 

Johannes anderzijds, en welke weg loopt vanaf eerstgenoemd straatje 

achterwaarts tot aan een sloot aldaar; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 50 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, voor het eerst morgen over een jaar. 

 

Johannes van den Hoevel filius quondam Johannis dicti Zerijs unam cameram 

cum suo fundo #ad predictum Johannem spectantem# de duabus cameris cum 

suis fundis (dg: ad dictum Johannem spectan) sitis in Busco ultra pontem 

domini Gheerlaci in quodam viculo tendente ibidem in hereditate quondam 

Henrici Colen inter hereditatem Henrici (dg: Ghe) Ghecke ex uno et inter 

quandam viam spectantem ad primodictum Johannem ex alio scilicet illam 

cameram cum suo fundo que sita est (dg: q) versus (dg: here) dictam 

hereditatem dicti Henrici Ghecke (dg: et) simul cum medietate (dg: 
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stillicidii) stillicidii (dg: consi) siti inter #parietem# primodicte 

(dg: am) cameram! et inter #parietem# domus (verbeterd uit: domum; dg: 

he) dicti Henrici ibidem consistentis atque cum medietate ligature 

consistentis inter primodictam cameram et alteram cameram dictarum duarum 

camerarum scilicet cum illa medietate eiusdem ligature que (dg: sita) 

medietas sita est versus primodictam cameram et cum una pedata 

hereditatis sita retro parietem posteriorem primodicte camere pro 

stillicidio ibidem eiusdem camere primodicte #prout huiusmodi pedata 

ibidem sita est# atque cum jure utendi perpetue a (dg: ..) possessoribus 

pro tempore primodicte camere quadam via primodicti Johannis sita in 

supradicto #viculo# inter hereditatem (dg: retro) Johannis (dg: Vos) 

#?Glorie# ex uno et inter quandam domum ad primodictum Johannem 

spectantem ibidem ex alio et que via jamdicta tendit ibidem a primodicto 

viculo retrorsum ad quoddam fossatum ibidem scilicet (dg: eundi) utendi 

eadem jamdicta similiter! primodicto Johanni et aliis personis jus in 

eadem via habentibus et imposterum habituris ut dicebat (dg: here) dedit 

ad hereditarium censum Theoderico filio quondam Henrici Belijen soen de 

Boerdonc ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu 

quinquaginta solidorum monete dando sibi ab alio (dg: hereditatem) 

hereditarie mediatim Domini et mediatim (dg: et mediatim) Johannis (dg: 

p) pro! primo termino a (dg: nativitatis Domini pro) die crastina ultra 

annum ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: da) Coptiten 

et Groij datum supra. 

 

BP 1180 p 253r 06 do 24-12-1394. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Johannes van den Hoevel 14 

oude Gelderse gulden of de waarde morgen over een jaar te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Johanni van den Hoevel (dg: XXI) XIIII 

aude Gelre gulden seu valorem (dg: ad) a crastina die ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 253r 07 do 24-12-1394. 

Johannes van Ghisenrode zvw Henricus van Ghisenrode verkocht aan Rutgherus 

van Gheldorp al zijn goederen te Aelst bij Eindhoven. 

 

Johannes de Ghisenrode filius quondam (dg: He) Henrici de Ghisenrode 

omnia et singula sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata 

quocumque locorum infra parochiam de (dg: Aelst ?J) Aelst prope Eijndoven 

(dg: con) consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Rutghero 

de Gheldorp promittens super omnia warandiam. Testes Berwout et Coptiten 

datum supra. 

 

BP 1180 p 253r 08 za 26-12-1394. 

Vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht maakte bezwaar tegen de 

verkoping en vervreemding van goederen van wijlen Ludovicus van Gheldorp. 

 

Domina Katherina relicta quondam domini Henrici de Mordrecht vendicionem 

et alienacionem factas cum bonis quondam (dg: Lud) Ludovici de Gheldorp 

ut dicebat calumpniavit. Testes Sceijvel et Groij datum in die sancti 

Stephani. 

 

BP 1180 p 253r 09 za 26-12-1394. 

Hubertus van Ghemert ev Margareta dvw Arnoldus Heijme gaf uit aan Jacobus 

Loze (1) 2 bunder land van voornoemde wijlen Arnoldus Heijme, in Hees, ter 

plaatse gnd Loesbroek, tussen wijlen Johannes Scrage, nu Gerardus van 

Bruggen, enerzijds en voornoemde Jacobus Loze anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 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). Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Jacobus tot onderpand (2) 7 bunder 
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land van voornoemde Jacobus, direct naast voornoemde 2 bunder gelegen. 

 

Hubertus de Ghemert maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Arnoldi Heijme duo bonaria terre #dicti quondam Arnoldi Heijme# 

sita in parochia de Hees ad locum dictum Loesbroec (dg: ex u) inter 

hereditatem quondam Johannis Scrage nunc ad Gerardum de Bruggen 

#spectantem# ex uno et inter hereditatem Jacobi Loze ex alio prout ibidem 

sita sunt et ad dictum quondam Arnoldum Heijme spectare consueverunt ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Jacobo Loze ab eodem 

hereditarie possidenda pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et pro-o primo termino 

a purificationis proxime futuro ultra annum (dg: ex pre) et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Jacobus septem bonaria terre (dg: s) dicti Jacobi sita contigue 

iuxta dicta duo bonaria terre pro solucione dicte paccionis ad pignus 

imposuit. Testes Erpe et Berwout datum (dg: d) supra. 

 

BP 1180 p 253r 10 do 31-12-1394. 

Johannes van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Erpe prebuit et reportavit. Testes Berwout et Coptiten datum 

quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 253r 11 za 26-12-1394. 

En hij kan terugkopen gedurende 7 jaar, ingaande Lichtmis over een jaar (wo 

02-02-1396), met 40 oude Gelderse gulden of de waarde, en met de pacht van 

het jaar van wederkoop. Zou Hubertus in die periode gevangen worden 

genomen, dan kan hij, als hij wil, het recht van de wederkoop (voor geheel 

die periode) aan Jacobus of zijn erfgenaam weigeren, en dan zijn Jacobus of 

zijn erfgenamen gehouden binnen een maand terug te kopen, óf kan Hubertus 

de pacht verkopen of vervreemden, waarna het recht van wederkoop vervalt. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Arnoldus 

van Vladeracken, zijn broer Johannes Coptiten en Henricus van Merlaer. 

 

Et poterit redimere ad spacium (dg: sex) #septem# annorum a 

purificationis proxime futuro ultra annum sine medio sequentium semper 

dictis septem annis durantibus cum XL aude Gelre gulden seu valorem et 

cum paccione anni (dg: -s) redempcionis ut in forma (dg: h..) promittens 

super omnia prestita fide ut in forma hoc tamen addito si contingat 

dictum Hubertum dicto spacio septem annorum capi corporaliter quod deus 

(dg: mer) mercat extunc dictus #Hubertus# probebit poterit probere dicto 

Jacobo aut suo heredi ad redimendum (dg: su) si dicto Huberto placuerit 

et extunc dictus Jacobus aut eius heredes (dg: poterint) tenentur 

redimere juxta modum predictum #infra unam mensem post huiusmodi 

exhibitionem# seu dictus Hubertus in hoc eventu poterit dictam paccionem 

vendere et alienare alibi et per hoc dicta redemptio exspirabit. Acta in 

camera presentibus dictis scabinis Arnoldo de Vladeracken Johanne 

Coptiten eius fratre Henrico de Merlaer datum in festo beati Stephani 

anno XCVo hora vesparum. 

 

BP 1180 p 253r 12 za 26-12-1394. 

Johannes zv Nijcholaus Vincken ontving van zijn voornoemde vader Nijcholaus 

alle huisraad, kleinodiën en erfgoederen, die aan voornoemde Johannes 

gekomen waren na overlijden van zijn moeder Mechtildis Wekels, resp. aan 

hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde vader Nijcholaus. 

 

Johannes filius Nijcholai Vincken palam recognovit se recepisse et 

levasse #a dicto Nijcholao suo patre# omnia domicilia et clenodia et 

hereditates quascumque dicto Johanni de morte quondam Mechtildis Wekels 

sue matris successione advoluta et post mortem dicti (dg: J) Nijcholai 
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sui patris successione advolvenda #in omnibus et per omnia# prout dicti 

Nijcholaus et Mechtildis huiusmodi pariter possiderunt ut dicebat clamans 

dictum Nijcholaum et eius heredes inde (dg: quitum) quitum promittens 

(dg: pro s) super habita et habenda pro se et suis heredibus dictum 

Nijcholaum et eius heredes et bona nunquam impetere occacione 

premissorum. Testes (dg: datum supra) Erpe et Berwout datum in die 

Stephani. 

 

1180 mf4 B 01 p. 254. 

 in die Johannis ewangeliste: zondag 27-12-1394. 

 in festo sanctorum innocentum: maandag 28-12-1394. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 31-12-1394. 

  

BP 1180 p 254v 01 ±zo 27-12-1394. 

De broers Woltherus, Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, 

verkochten aan Jacobus van Berse van der Horst een b-erfcijns van 12 oude 

Franse schilden of de waarde in goud, met Sint-Remigius te betalen, gaande 

uit (1) een hoeve, eertijds van wijlen hun vader Johannes van Haren, in 

Haaren, nu aan voornoemde Wolterus behorend, reeds belast met een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, (2) een hoeve van voornoemde 

Willelmus zvw Johannes van Haren, in Haaren, direct naast voornoemde hoeve, 

reeds belast met een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, (3) een 

hoeve van voornoemde wijlen Johannes van Haren, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, nu aan voornoemde Henricus zvw Johannes behorend, de drie 

hoeven voorts reeds belast met de grondcijns. 

 

Woltherus Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Johannis de Haren 

annuum et hereditarium censum duodecim scudatorum veterum monete Francie 

#seu valorem in auro# solvendum hereditarie Remigii #(dg: solvendum)# de 

et ex manso #qui fuerat# (dg: dicti) quondam Johannis de Haren #eorum 

patris# sito in parochia de Haren #nunc ad Wolterum predictum spectante# 

atque ex attinentiis dicti mansi singulis et universis ubicumque locorum 

etc atque de et ex manso dicti Willelmi filii dicti quondam Johannis de 

Haren sito in dicta (dg: pp) parochia contigue iuxta mansum predictum 

atque ex dicti mansi singulis! et universis ubicumque etc necnon de et ex 

manso dicti quondam Johannis de Haren sito in parochia de Oesterwijc in 

loco dicto Udenhout nunc ad dictum Henricum filium dicti quondam Johannis 

spectante atque de et ex attinentiis eius singulis et universis ubicumque 

etc ut dicebant hereditarie vendiderunt Jacobo de Berse van der Horst 

promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis hereditaria paccione #duorum modiorum siliginis mensure de 

Buscoducis# ex manso primodicti Wolteri atque hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure predicte ex manso dicti Wil[lelmi] necnon 

censu dominorum fundi ex dictis tribus mansis cum suis attinentiis prius 

de jure solvendis et sufficientem facere. Testes Coptiten et Groij datum 

....... beati Johannis ewangeliste. 

 

BP 1180 p 254v 02 ±zo 27-12-1394. 

Ywanus zv Johannes van Brolio verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ywanus (dg: dictus Weijn) filius Johannis de Brolio prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 254v 03 ±zo 27-12-1394. 

Voornoemde Wolterus beloofde zijn voornoemde broers Henricus en Willelmus 

van het voornoemde schadeloos te houden. 

 

+. 

Dictus Wolterus promisit super habita et habenda dictos Henricum et 

Willelmum suos fratres a premissis indempnes observare. Testes datum ut 
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supra. 

 

BP 1180 p 254v 04 ±zo 27-12-1394. 

(dg: Jacobus). 

 

BP 1180 p 254v 05 ma 28-12-1394. 

Walterus Coptiten zvw Jacobus Tijt verpachtte aan Gerardus zv Henricus van 

der Voirt alias gnd van den Velde de helft van een hoeve van voornoemde 

wijlen Jacobus, gnd het Goed te Bubbendonk, in Schijndel, zoals deze helft 

aan voornoemde Walterus, bij erfdeling tegen zijn broer Egidius, ten deel 

was gevallen, voor een periode van 7 jaren, ingaande Pinksteren aanstaande 

(zo 30-05-1395), per jaar voor 12 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. Hierbij werden de volgende voorwaarden gesteld. 

Gerardus zal de helft, die behoort aan Wolterus, krijgen van de oogst van 

het komende jaar, van voornoemde helft van de hoeve. Gerardus zal 

voornoemde helft in het achtste jaar te pachters recht bezitten. Gerardus 

betaalt elk van de 7 jaren 5 oude groot grondcijns. Gerardus zal, gedurende 

voornoemde 8 jaar, de gebouwen van voornoemde helft voor eigen rekening 

onderhouden van dak en wanden, uitgezonderd het risico van brand en wind. 

Gerardus zal voornoemde helft net zo (met eigen zaaigoed) ingezaaid 

achterlaten, als hij die bij aanvang vond. Gerardus zal voor Wolterus elk 

jaar van voornoemde 8 jaar 8 vrachten turf uitgraven uit een erfgoed van 

Wolterus in Schijndel, die turf drogen en, voor eigen rekening, vervoeren 

naar het woonhuis van Walterus, in Den Bosch. Gerardus zal geen takken van 

deze helft afzagen, noch knotten, tenzij nodig voor het onderhoud van 

afscheidingen van deze helft. Gerardus zal het gebuurlijk recht naleven. 

Volgens deze beloften beloofde Walterus garantie, en Gerardus en zijn vader 

Henricus van der Voert beloofden van hun kant. 

 

#{in dit contract invoegen:} #+ prout dicta medietas cum suis attinentiis 

ibidem sita est et dicto Waltero mediante divisione prius habita inter 

ipsum et Egidium suum fratrem cessit in partem#. 

Walterus Coptiten filius quondam Jacobi Tijt medietatem ad se spectantem 

cuiusdam mansi dicti quondam Jacobi dicti (dg: Bu) tGoet te Bubbendonc 

siti in parochia de Scijnle cum attinentiis dicte medietatis mansi 

predicti singulis et universis ubicumque locorum consistentibus sive 

sitis #+ {staat boven dit contract}# ut dicebat dedit ad annum pactum 

Gerardo filio Henrici van der Voirt alias dicto van den Velde ab eodem ad 

spacium (dg: octo) #septem# annorum post festum pentecostes proxime 

futurum #immediate sequentium# anno quolibet dictorum septem annorum pro 

duodecim modiis siliginis mensure de Busco dandis et solvendis dicto 

Waltero ab alio anno quolibet dictorum septem annorum purificationis et 

pro primo termino in purificatione proxima et in Busco tradendis additis 

condicionibus sequentibus primo videlicet quod dictus Gerardus habebit 

medietatem (dg: fr) ad dictum Wolterum spectantem fructuum proveniendorum 

(dg: dicte) de dicta medietate dicti mansi in anno proxime futuro item 

quod dictus Gerardus dictam medietatem dicti mansi cum suis attinentiis 

octavo anno scilicet anno dictos septem annos sine medio sequente ad ius 

coloni possidebit item quod dictus Gerardus solvet anno quolibet dictorum 

septem annorum quinque grossos antiquos domino fundi annuatim exinde de 

jure solvendos item quod dictus Gerardus edificia (dg: in) dicte 

medietatis predicti mansi dictis octo annis (dg: sin) durantibus in bona 

disposicione de tecto et parietibus suis propriis laboribus et expensis 

observabit communi infortuna #et periculo# ignis et venti in hoc exclusis 

item quod dictus Gerardus in exitu dictorum octo annorum dictam 

medietatem dicti mansi cum suis attinentiis relinquet seminatam cum suis 

propriis seminibus sicud! eandem medietatem inveniet seminatam in 

presente dictorum octo annorum item quod dictus Gerardus effodiet dicto 

Woltero anno quolibet dictorum octo annorum octo plaustra sespitum! 

dictorum bleckelinc (dg: in dicta medietate dicti mansi) super 

hereditatem dicti Walteri sitam in dicta parochia et easdem sespites 
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siccabit et dicto Waltero anno quolibet dictorum octo annorum laboribus 

et expensis dicti Gerardi in Busco ad domum habitationis dicti Walteri 

deliberabit item quod dictus Gerardus non secabit nec detruncabit aliquos 

ramos vel ligna supra dictam medietatem dicti mansi cum suis attinentiis 

nisi solummodo ramos quibus indigebit dictus Gerardus pro conservatione 

sepium dicte medietatis item quod dictus Gerardus tenebit commune jus 

vicinorum ibidem dictum gebuerlec recht sic quod dicto Waltero dampna non 

eveniant et secundum istas condiciones promisit super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter et cum eo dictus 

Henricus van der Voert eius pater repromiserunt indivisi super habita et 

habenda. Testes Coptiten et Groij datum in festo sanctorum innocentum. 

 

BP 1180 p 254v 06 ma 28-12-1394. 

(dg: Voornoemde Gerardus zal in het achtste jaar geen mest verwijderen van 

voornoemde helft van de hoeve). 

 

(dg: item quod dictus Gerardus non vehet nec amovebit de dicta medietate 

cum suis attinentiis in dicto octavo anno aliquem fimum). 

 

BP 1180 p 254v 07 ma 28-12-1394. 

Johannes zvw Arnoldus Broes soen van Driel en Johannes zvw Godefridus gnd 

Seps soen beloofden aan Jordanus van Hoculem 47½ lichte schilden en 1 plak, 

1 nieuwe Gelderse gulden voor 35 plakken gerekend, met Sint-Martinus 

aanstaande (do 11-11-1395) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Broes soen de Driel et Johannes filius 

Godefridi quondam dicti Seps soen promiserunt Jordano de Hoculem XLVIIJ 

(dg: et una pl) licht scilde et I placke scilicet novo floreno gulden 

vocato monete Gelrie pro XXXV placken computato ad Martini proxime 

persolvendos. Testes Berwout et Groij datum 3a post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 254v 08 do 31-12-1394. 

Theodericus zvw Gerardus van Leemputten verkocht aan Theodericus van den 

Valchuijs, tbv Laurencius zvw Arnoldus gnd Bolcken, een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, maat van Boxtel, met Sint-Andreas in Boxtel, ter plaatse gnd die 

Strijpt, te leveren, gaande uit een kamp gnd Stralen, 3½ bunder groot, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Zanendonk, tussen Sijmon van Leemputten enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De verkoper 

mag geen turf uit dit kamp uitscheuren noch uitgraven zonder toestemming 

van voornoemde Laurencius. 

 

Theodericus filius quondam Gerardi de Leemputten hereditarie vendidit 

Theoderico van den Valchuijs ad opus Laurencii filii quondam Arnoldi 

dicti (dg: Bol) Bolcken hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de (dg: d) Bucstel solvendam hereditarie (dg: J) Andree et in 

(dg: in) Bucstel (dg: tradendam) ad locum dictum die Strijpt tradendam ex 

(dg: tribus) quodam campo dicto Stralen tria et dimidium bonaria 

continente sita! in parochia de Bucstel ad locum dictum Zanendonc inter 

hereditatem Sijmonis de Leemputten ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens super omnia habita (dg: 

warandiam) et habita! warandiam et #aliam# obligationem (dg: ob) deponere 

excepto censu domini #fundi# exinde solvendo et sufficientem facere et 

quod ipse venditor cespites in dicto campo existentes non (dg: el 

evellet) evellet nec effodiet (dg: con) sine consensu dicti Laurencii. 

Testes Berwout et Coptiten datum quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 254v 09 do 31-12-1394. 

Johannes van den Broec zvw Willelmus van den Broec van Beilver verkocht aan 

Weijndelmoedis van Gheffen begijn een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, in Den Bosch te leveren, een helft met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit (1) 4 lopen roggeland, in Haaren, ter plaatse gnd 
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Beilver, aan het eind van erfgoed van kinderen gnd van den Venne, tussen 

Everardus zvw Zibbo van der Scueren enerzijds en Jacobus van Laerhoven 

anderzijds, reeds belast met 8 penning cijns, (2) een b-erfcijns van 3 pond 

10 schelling geld, die de verkoper jaarlijks beurt, gaande uit een huis en 

erf van wijlen een zekere Bac schoenmaker, in Den Bosch, buiten de Heilig 

Kruis Poort, tussen de gemeint enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes van 

Ellaer anderzijds. Verkoper en zijn broer Arnoldus van den Broec beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd voornoemde 8 penning cijns. 

 

-. 

Johannes van den Broec filius quondam Willelmi van den Broec de Beilver 

legitime vendidit Weijndelmoedi de Gheffen beghine vitalem pensionem (dg: 

d) unius modii siliginis mensure de Busco, solvendam anno quolibet ad 

vitam dicte emptricis et non ultra mediatim Johannis et mediatim Domini 

et in Busco tradendam ex (dg: pecia ter) quatuor lopinatis terre 

siliginee sitis in parochia de Haren ad locum dictum Beilver (dg: inter) 

ad finem hereditatis liberorum dictorum van den Venne inter hereditatem 

Everardi filii quondam Zibbonis van der Scueren ex uno et inter 

hereditatem Jacobi (dg: vi) de Laerhoven ex alio atque de et ex 

hereditario censu trium librarum et decem solidorum monete quem dictus 

venditor solvendum habet annuatim et hereditarie ex domo et area (dg: 

sita) quondam (dg: quond B) cuiusdam dicti Bac sutoris sita in Busco 

extra portam dictam des Heijlichs Cruijs Port inter (dg: q) communitatem 

ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de Ellaer ex alio ut dicebat 

promittens (dg: s) et cum eo Arnoldus (dg: Ard) van den Broec eius frater 

indivisi super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis octo denariis census ex dictis quatuor (dg: den) lopinatis terre 

de jure solvendis et sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes 

Erpe et Berwout datum supra. 

 

1180 mf4 B 02 p. 255. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 31-12-1394. 

 

BP 1180 p 255r 01 do 31-12-1394. 

Gerardus gnd Hoenrecoper zvw Henricus gnd Vincke droeg over aan Rijxkinus 

zvw Gerardus die Lepper, tbv hem en zijn broer Johannes zvw Gerardus 

Lepper, de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, in 

een stuk land in Berchem, ter plaatse gnd in het Root, tussen Steijnskinus 

Kathelinen soen enerzijds en Yda Boecs anderzijds, belast met een omheining 

gnd schoutuin. De brief overhandigen aan voornoemde Rijxkinus. 

 

Gerardus dictus Hoenrecoper filius quondam (dg: qu) Henrici dicti Vincke 

medietatem sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutam in 

pecia terre sita in parochia de Berchen ad locum int! Roet inter 

hereditatem Steijnskini Kathelinen soen ex uno et inter hereditatem Yde 

(dg: Bo) Boecs ex alio hereditarie supportavit (dg: Johanni) #Rijxkino# 

filio quondam Gerardi die Lepper ad opus sui et ad opus Johannis sui 

fratris filii quondam Gerardi Lepper promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepta (dg: sepe di sepe) sepe dicta scoutuijn ad 

hanc spectante. Testes Erpe et Berwout datum #quinta post nativitatis 

Domini#. Tradetur littera dicto Rijxkino. 

 

BP 1180 p 255r 02 do 31-12-1394. 

Voornoemde Gerardus Hoenrecoper verkocht aan Ghiselbertus die Smijt zvw 

Henricus die Smijt de helft in een stuk beemd in Berchem, ter plaatse gnd 

in die Duerre Boenre, tussen erfgoed gnd dat Waterlaat behorend aan 

Henricus Raet enerzijds en erfgoed gnd den Papenbeemd anderzijds, het 

gehele stuk belast met 1 penning aan de kerk van Berchem. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus Hoenrecoper medietatem ad se spectantem in #pecia# prati 
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(dg: -o) quodam sito in parochia de (dg: Haren in) Berchen in loco dicto 

in die Duerre Boenre inter hereditatem dictam dat Waterlaet (dg: ad) 

spectantem ad Henricum Raet ex uno et inter hereditatem dictam den 

Papenbeemt ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Ghiselberto (dg: 

fabro) #die Smijt# filio quondam Henrici die (dg: Snij) Smijt promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto (dg: 

di) uno denario ecclesie de Berchen ex dicta integra pecia prati de jure 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 255r 03 do 31-12-1394. 

De gezusters Cristina en Aleijdis, dvw Petrus gnd Stijnen soen van 

Lijttoijen, verkochten aan Petrus zvw Theodericus zvw voornoemde Petrus 

Stijnen soen 3/5 deel in een huis, hofstad en tuin van voornoemde wijlen 

Petrus, in Littoijen, tussen kvw Cristianus gnd Ghisellen enerzijds en een 

gemene weg gnd die Kerkweg anderzijds, geheel het huis, hofstad en tuin 

belast met 3 kapoenen, 1 groot geld (dg: gemeen paijment) en een b-erfcijns 

van 20 schelling geld. Johannes nzv voornoemde Cristina deed afstand. 

 

Cristina et Aleijdis sorores filie quondam Petri dicti Stijnen soen de 

Lijttoijen cum tutore (dg: domistadium) tres quintas partes ad se 

spectantes in domo domistadio et orto (dg: sitis) dicti quondam Petri 

sitis in parochia de Lijttoijen inter hereditatem (dg: Cri) liberorum 

quondam Cristiani dicti Ghisellen ex uno et inter communem viam dictam 

die Kercke Wech ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Petro filio 

quondam Theoderici filii dicti quondam Petri Stijnen soen promittentes 

cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: duob) tribus 

caponibus uno grosso (dg: communis pagamenti) #monete# et hereditario 

censu XX solidorum monete ex dictis integris domo et (dg: integris) 

domistadio et orto de jure solvendis. Quo facto Johannes filius naturalis 

dicte Cristine super dictis tribus quintis partibus et jure ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens super omnia ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 255r 04 do 31-12-1394. 

Paulus van Os die Plattijnmaker beloofde aan Goeswinus van Best 24 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 11-04-1395) te 

betalen. 

 

-. 

Paulus de Os die Plattijnmaker promisit super omnia Goeswino de Best 

XXIIII novos Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes Coptiten et Groij datum supra. 

 

BP 1180 p 255r 05 do 31-12-1394. 

De broers Henricus en Albertus, kvw Johannes gnd Rijcouts soen van Os, 

verkochten aan Henricus zvw Johannes van Megen een stuk land in Oss, ter 

plaatse gnd Schadewijk, tussen Heijlwigis dvw Nijcholaus van der Stegen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 4 penning cijns aan de 

kerk van Oss. 

 

(dg: .) Henricus et Albertus fratres liberi quondam (dg: Hen) Johannis 

dicti Rijcouts soen de Os (dg: domistadium situm in parochia) pecia! 

terre sitam in parochia de Os ad locum dictum Scadewijc inter hereditatem 

Heijlwigis filie quondam Nijcholai van der Stegen ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Jo) 

Henrico filio quondam Johannis de Megen promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis IIII quatuor! denariis (dg: 

census) census (dg: eccl) talis scilicet monete in quali huiusmodi IIII 

denarii annuatim de jure sunt solvendi ecclesie de Os exinde solvendis. 

Testes (dg: datum) Berwout et Groij datum supra. 
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BP 1180 p 255r 06 do 31-12-1394. 

Rijcoldus Belien soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rijcoldus Belien soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 255r 07 do 31-12-1394. 

Henricus zvw Johannes gnd Rijcouts gaf uit aan Henricus zvw Arnoldus gnd 

Bouman de helft in een hofstad in Oss, tussen Willelmus van Tula enerzijds 

en wijlen Johannes Wert schoenmaker en Jacobus Berwijns anderzijds, met een 

eind strekkend aan Arnoldus gnd Coman Art; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Oss te leveren. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti Rijcouts medietatem ad se 

spectantem in quodam (dg: si) domistadio sito in Os inter hereditatem 

Willelmi de Tula ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Wert 

sutoris et (dg: Weijle) Jacobi Berwijns ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem Arnoldi dicti Coman Art ut dicebat dedit ad hereditarium (dg: 

censum) pactum Henrico filio quondam Arnoldi dicti Bouman ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et in 

(dg: Busco tra) Os tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 255r 08 do 31-12-1394. 

Gerardus zvw Andreas van Bernheze verkocht aan Johannes Gerijs een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in Oss, ter plaatse gnd aan 

den Heuvel, tussen Walterus Bits enerzijds en Gerardus die Leeuwe 

anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, (2) een akker 

gnd Herbergen Akker, in Oss, ter plaatse gnd Oosterveld, tussen Johannes 

die Becker des Heirden enerzijds en wijlen Thomas Belijen soen anderzijds. 

 

Gerardus filius #quondam# Andree de Bernheze hereditarie vendidit Johanni 

Gerijs hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: M) nativitatis Domini et in Busco tradendam ex 

domo (dg: ...) area et orto sitis in Os (dg: inter) ad locum dictum aen 

den Hoevel inter hereditatem Walteri Bits ex uno et inter hereditatem 

Gerardi die Leeuwe ex alio atque ex quodam agro terre dicto Herbergen 

Acker sito in parochia de Os ad locum dictum Oestervelt inter hereditatem 

Johannis die Becker des Heirden ex uno et inter hereditatem quondam Thome 

Belijen soen ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione 

unius modii siliginis ex dictis domo area et orto prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 255r 09 do 31-12-1394. 

Henricus zvw Johannes gnd Roempot en Lambertus zvw Laurencius van Brugghen 

verkochten aan Walterus zvw voornoemde Laurencius van Bruggen en Gerardus 

zvw Gerardus Jutten soen een stuk beemd, in Esch, ter plaatse gnd in den 

Peinsel, tussen Jutta van den Aker enerzijds en die Aa anderzijds, belast 

met de onraad die voornoemde wijlen Laurencius van Bruggen hieruit 

betaalde. De brief overhandigen aan voornoemde Walterus. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti Roempot #et Lambertus filius 

quondam Laurencii (dg: van de) de Brugghen# peciam prati sitam in 

parochia de Essche in loco dicto in den Peijnsel inter hereditatem Jutte 

van den Aker ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Waltero filio dicti quondam (dg: Laurengii) 

Laurencii de Bruggen et Gerardo filio quondam Gerardi Jutten #soen# 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 
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exceptis oneribus dictis onraet que dictus quondam Laurencius de Bruggen 

exinde solvere consuevit ut dicebant. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Waltero. 

 

BP 1180 p 255r 10 do 31-12-1394. 

Voornoemde kopers Walterus en Gerardus beloofden aan voornoemde verkopers 

Henricus en Laurencius 54 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

over een jaar (za 24-06-1396) te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus. 

 

Dicti Walterus et Gerardus emptores promiserunt indivisi super omnia 

dictis Henrico et Laurencio venditoribus LIIII novos Gelre gulden seu 

valorem (dg: ad) a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Henrico. 

 

BP 1180 p 255r 11 do 31-12-1394. 

Johannes zvw Johannes Carper droeg over aan zijn zuster Yda dvw voornoemde 

Johannes Carpers alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn vader voornoemde Johannes Carper, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn stiefmoeder Oda wv voornoemde Johannes Carpers. 

 

Johannes (dg: Carpe) filius quondam Johannis Carper omnia bona sibi de 

morte dicti quondam Johannis Carper #sui patris# successione advoluta et 

#post# mortem Ode (dg: uxoris e) relicte eiusdem quondam Johannis Carpers 

noverce primodicti Johannis successione advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita prout in in! quantum dicta Oda huiusmodi bona 

possidet (dg: sub) pro presenti ut dicebat hereditarie supportavit Yde 

sue sorori filie dicti quondam Johannis Carpers promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 255r 12 do 31-12-1394. 

Ghiselbertus, Johannes, Henricus en Elizabeth, kvw Theodericus van Herlaer, 

verkochten aan Ghibo gnd Monic (1) de helft in 2 morgen land, in Nuland, 

ter plaatse gnd Wilshuzen, tussen wijlen Henricus van Ghestel enerzijds en 

kinderen gnd des Meijers Kijnderen anderzijds, (2) de helft in 1 morgen 

land, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuzen, ter plaatse gnd dat Oostense 

Geslag, tussen voornoemde wijlen Henricus van Ghestel enerzijds en 

voornoemde des Meijers Kijnderen anderzijds, (3) ½ morgen land in Geffen, 

ter plaatse gnd Kievits Ven, tussen Agnes van Maren enerzijds en kv 

Aleijdis Kepkens anderzijds. 

 

Ghiselbertus Johannes et Henricus fratres et Elizabeth eorum soror liberi 

quondam Theoderici de Herlaer cum tutore (dg: unum et dimidium iugera 

terre) #medietatem ad se spectantem in duobus iugeribus terre# sitis in 

parochia de Nuwelant in loco dicto Wils-(dg: s)-huzen (dg: Henrici de) 

inter hereditatem quondam Henrici de Ghestel ex uno et inter hereditatem 

(dg: q) liberorum dictorum des Meijers Kijnderen ex alio atque medietatem 

ad se spectantem in uno iugero terre sito in parochia et loco predictis 

ad locum dictum dat Oestenssche Geslach inter hereditatem dicti quondam 

Henrici de Ghestel ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum des 

Meijers Kijnderen vocatorum ex alio atque dimidium iuger terre situm in 

(dg: predicta) parochia (dg: in dicto loco) de Gheffen in loco dicto 

Kijevits Venne inter hereditatem Agnetis de Maren ex uno et inter 

hereditatem liberorum Aleijdis Kepkens ex alio (dg: ut dicebant) prout 

ibidem sita sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Ghiboni dicto Monic 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Coptiten et Groij datum supra. 

 

1180 mf4 B 03 p. 256. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 31-12-1394. 
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BP 1180 p 256v 01 do 31-12-1394. 

Hermannus zvw Walterus gnd Scat ev Elizabeth dv Albertus Jans soen droeg 

over aan Henricus zvw Arnoldus gnd Bouman een stuk land in Oss, ter plaatse 

gnd op Gemerschot, tussen Johannes Gruijter van Os enerzijds en wijlen 

Theodericus zvw hr Godefridus van Os anderzijds, welk stuk land Aleijdis ev 

Johannes gnd Rijcouts soen, grootmoeder van voornoemde Elizabeth, aan 

voornoemde Elizabeth in haar testament had vermaakt. 

 

Hermannus filius quondam Walteri dicti (dg: Scha) Scat maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie Alberti Jans soen peciam terre sitam 

in parochia de Os ad locum dictum op Ghemerscot inter hereditatem 

Johannis Gruijter de Os ex uno et inter hereditatem (dg: He Zanderi) 

quondam Theoderici filii quondam domini Godefridi de Os ex alio (dg: 

here) et quam peciam terre Aleijdis (dg: relicta quondam) uxor olim 

Johannis dicti Rijcouts soen (dg: dicte ?E) avia olim dicte Elizabeth 

eidem Elizabeth in suo testamento legaverat ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico filio quondam Arnoldi dicti Bouman promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Coptiten et Groij datum quinta 

post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 256v 02 do 31-12-1394. 

Rijcoldus Belijen soen en zijn zoon Bernardus verkochten aan Arnoldus 

Groetart een stuk heideland in Oss, tussen Schadewijk en Berghem, tussen 

Henricus van Kessel enerzijds en erfg vw Metta van Goch anderzijds, 

strekkend vanaf een steeg gnd die Vier Hoevense Steeg tot aan de sloot gnd 

Dwarsgraaf die tussen voornoemd stuk heideland en een ander erfgoed van 

voornoemde Rijcoldus ligt, met de helft van die sloot. 

 

-. 

Rijcoldus Belijen #soen# et Bernardus eius filius peciam terre mericalis 

sitam in parochia de Os inter Scadewijc et Berchen inter hereditatem 

Henrici de Kessel ex uno et inter hereditatem heredum quondam Mette de 

Goch ex alio (dg: ut) tendentem a quadam stega dicta die Vier Hoevensche 

Stege usque ad fossatum transversum dictum Dwersgrave ibidem inter (dg: 

p) dictam peciam terre mericalis et aliam hereditatem dicti Rijcoldi 

ibidem sitam #cum medietate eiusdem fossati# ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Arnoldo Groetart promittentes indivisi super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 256v 03 do 31-12-1394. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Gerardus Stanssen soen van Ophemert 19 

Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1395) te 

betalen. 

 

Robbertus de Neijnsel promisit super omnia Gerardo Stanssen soen de 

Ophemert XIX Engels nobel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Coptiten et Groij datum 

supra. 

 

BP 1180 p 256v 04 do 31-12-1394. 

Willelmus Delijen soen verkocht aan Bela wv Godefridus Andries soen, tbv 

haar en haar zoon Petrus, een stuk land in Oss, ter plaatse gnd in het Rode 

Veld, tussen Cristina dvw Franco gnd Hoefslegers enerzijds en Hilla gnd 

Rutten en haar kinderen anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats 

gnd die Velt Ruedigen Wech. 

 

Willelmus Delijen soen peciam terre sitam in parochia de Os in loco dicto 

int Rode Velt inter hereditatem Cristine filie quondam Franconis dicti 

Hoefslegers ex uno et inter hereditatem Hille dicte Rutten #et eius 

liberorum# ex alio tendentem cum uno fine ad locum dictum die Velt 
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Ruedigen Wech hereditarie vendidit Bele (dg: filie) relicte quondam 

Godefridi Andries soen ad opus sui et ad opus Petri sui filii promittens 

super omnia habita et habenda warandiam #questionem proximitatis# et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 256v 05 do 31-12-1394. 

Johannes Broet zvw Nijcholaus Brodeken droeg over aan Johannes zvw 

Nijcholaus van Colen zijn deel in een stuk beemd van voornoemde wijlen 

Nijcholaus, achter de Vughterdijk, naast het water gnd die Boertse Meer, 

tegenover de windmolen van Johannes van de Dijk, tussen Gerardus van Wiel 

enerzijds en wijlen voornoemde Nijcholaus van Colen anderzijds. 

 

Johannes Broet filius quondam Nijcholai Brodeken totam partem et omne jus 

sibi competentes in pecia prati #dicti quondam Nijcholai# sita in retro! 

aggerem Vuchtensem iuxta aquam dictam die Boertsche Meer in opposito 

molendini venti Johannis de Aggere inter hereditatem Gerardi de Wiel ex 

uno et inter quondam! Nijcholai de (dg: Colen) Colen ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni filio dicti quondam Nijcholai de Colen 

promittens super ratam! servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Erpe et Berwout datum supra. 

 

BP 1180 p 256v 06 do 31-12-1394. 

Mechtildis dvw Rodolphus van den Berghe droeg over aan Albertus Wael, tbv 

het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-

Jan te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van 

Arnoldus gnd van Merlaer enerzijds en erfgoed van Henricus de jongere 

wettige zv Rodolphus van Merlaer anderzijds, welke cijns aan Johannes van 

Zanbeke nzvw Theodericus van Zanbeke, tbv voornoemde Mechtildis, was 

verkocht door Johannes gnd Voet dekker zvw Johannes Voet. 

 

Mechtildis filia quondam Rodolphi van den Berghe #cum tutore# 

hereditarium censum viginti solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex (dg: domo) domo area et orto sitis in Busco ad 

fine vici Hijnthamensis extra portam dictam communiter Pijnappels Poert 

inter hereditatem Arnoldi dicti de Merlaer ex uno et inter hereditatem 

Henrici junioris filii (dg: Herm) legitimi Rodolphi de Merlaer ex alio 

venditum (dg: ?sibi) Johanni de Zanbeke filio naturali quondam Theoderici 

de Zanbeke ad opus dicte Mechtildis a Johanne dicto Voet tectore filio 

quondam Johannis Voet prout in litteris hereditarie supportavit Alberto 

Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco cum litteris et jure 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Erpe et Berwout datum supra. 

 

BP 1180 p 256v 07 do 31-12-1394. 

Albertus Wael als procurator van het Geefhuis in den Boch beloofde aan 

Mechtildis dvw Rodolphus van den Berghe een lijfrente van 20 schelling 

geld, met Sint-Jan te betalen. 

 

Albertus Wael (dg: cum) procurator mense sancti spiritus in Busco cum 

consensu et voluntate provisorum eiusdem mense (dg: pro) ex parte et 

nomine eiusdem mense promisit (dg: so) sub obligatione #?eiusdem bonorum# 

dicte mense quod dicta mensa sancti spiritus dabit et exsolvet (dg: 

dicte) Mechtildi filie quondam Rodolphi van den Berghe vitalem pensionem 

XX solidorum monete anno quolibet ad vitam dicte (dg: Mec) Mechtildis et 

non ultra nativitatis Johannis ex omnibus bonis ad dictam mensam sancti 

spiritus spectantibus quocumque sitis et cum mortua fuerit etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 256v 08 do 31-12-1394. 

Theodericus Kansen en Theodericus van Boen beloofden aan Johannes gnd die 
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Custer scolasticus in Hilvarenbeek 40 mud rogge, Bossche maat, na maning in 

Oisterwijk te leveren. 

 

Theodericus Kansen et Theodericus de Boen promiserunt indivisi super 

omnia Johanni dicto (dg: die) die Custer scolastico in Hildwarenbeke 

quadraginta (dg: m) modios siliginis mensure de Busco ad monitionem 

persolvendos et in (dg: Busco tradendos) Oesterwijc tradendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 256v 09 do 31-12-1394. 

(dg: De eerste zal Theodericus van Boen schadeloos houden). 

 

(dg: primus servabit Theodericum de Boen s indemp). 

 

BP 1180 p 256v 10 do 31-12-1394. 

Eerstgenoemde Theodericus beloofde Theodericus van Boen schadeloos te 

houden. 

 

+. 

Primus Theodericus promisit super omnia Theodericum de Boen indempnem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 256v 11 do 31-12-1394. 

Bernardus Hughe beloofde aan Gerardus Wael 18 Engelse nobel of de waarde 

met Pasen aanstaande (zo 11-04-1395) en 18 Engelse nobel of de waarde met 

Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1395) te betalen. Opstellen in 2 

brieven. 

 

-. Ponetur in 2 litteris. 

Bernardus Hughe (dg: qu) promisit super omnia Gerardo (dg: W) Wael XVIII 

Engels nobel seu valorem ad pasca proxime futurum atque XVIII Engels 

nobel seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 256v 12 do 31-12-1394. 

De broers Johannes en Laurencius, kvw Laurencius van Bruggen, en Henricus 

zvw Johannes Roempot ev Heijlwigis dvw voornoemde Laurencius van Bruggen 

droegen over aan Walterus zvw voornoemde Laurencius van Bruggen en Gerardus 

zvw Gerardus Jutten soen hun deel in een huis en erf van wijlen Willelmus 

Bruijn, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat naar de 

stadsmuur voor de huizinge van wijlen Arnoldus Berwout, naast erfgoed dat 

was van Heijlwigis gnd Spikers enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Torren 

anderzijds. 

 

Johannes et Laurencius fratres liberi quondam Laurencii de Bruggen et 

Henricus filius quondam Johannis (dg: Roemp.. #pot# ma) Roempot maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam 

Laurencii de Bruggen totam partem et omne jus eis competentes in domo et 

area (dg: sita) quondam (dg: W) Willelmi Bruijn sita in Busco in vico 

tendente a vico Vuchtensi versus murum oppidi de Busco ante habitationem 

quondam Arnoldi Berwout contigue iuxta hereditatem que fuerat Heijlwigis 

dicte Spikers ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Torren ex alio ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Waltero filio dicti quondam Laurencii 

de Bruggen et (dg: L) Gerardo filio quondam Gerardi Jutten soen cum (dg: 

l) omnibus litteris et jure occacione dicte domus et aree promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes (dg: d) Erpe et Berwout datum supra. 

 

BP 1180 p 256v 13 do 31-12-1394. 

Johannes van Mulsen zvw Henricus van Mulsen en Willelmus zvw Jacobus 

Willems soen beloofden aan Ludovicus Asinarius 48 oude Franse schilden met 
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Pasen aanstaande (zo 11-04-1395) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Mulsen filius quondam Henrici de Mulsen et Willelmus filius 

quondam Jacobi Willems soen promiserunt indivisi super omnia Ludovico 

(dg: de) Asinario XLVIII aude scilde Francie ad pasca proxime futurum 

persolvendos sub pena II (dg: d). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 256v 14 do 31-12-1394. 

Nijcholaus van Baerle verkocht aan Heijlwigis wv Johannes Hacken een 

n-erfcijns50 van 9 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit (1) een (dg: hoeve die was van wijlen 

Hermannus gnd Venman schoonvader van verkoper) een huis en schuur met 

ondergrond, tuin en 10 bunder land, deels akkerland deels beemd, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen kvw Arnoldus gnd Moelner 

enerzijds en Walterus van den Laer anderzijds, (2) 1/8 deel in een hoeve 

van wijlen Petrus gnd Loeder, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, 

{p.257r} welk 1/8 deel ligt tussen Petrus van den Brekel enerzijds en 

Johannes van den Brekel anderzijds, reeds belast met de grondcijns, een 

b-erfcijns van 4 schelling gemeen paijment aan de kerk van Oisterwijk en 

een lijfpacht van 3 mud rogge aan hr Henricus Buc op diens leven. 

 

Nijcholaus de Baerle hereditarie vendidit Heijlwigi relicte quondam 

Johannis Hacken (dg: hereditariam paccionem unius) hereditarium censum 

novem librarum (dg: s) monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex (dg: quodam manso si qu qui fuerat quondam Hermanni 

dicti Venman soceri olim dicti venditoris sito in parochia de Oesterwijc 

in loco dicto Udenhout) domo horreo cum suis fundis et orto et decem 

bonariis terre partim terre arabilis et partim prati sitis in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem (dg: Ar) liberorum 

quondam Arnoldi dicti Moelner ex uno et inter hereditatem Walteri van den 

Laer ex alio atque ex octava parte ad dictum venditorem spectante in 

quodam manso quondam Petri dicti Loeder sito in parochia et loco 

predictis inter 

 

1180 mf4 B 04 p. 257. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 31-12-1394. 

 in crastino epiphanie: donderdag 07-01-1395. 

 Quinta post oculi: donderdag 18-03-1395. 

 in crastino circoncisionis: zaterdag 02-01-1395. 

  

BP 1180 p 257r 01 do 31-12-1394. 

et que octava pars sita est inter hereditatem Petri van den Brekel ex uno 

et inter hereditatem Johannis van den Brekel ex alio promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

(dg: ducis) domini fundi et hereditario censu quatuor solidorum communis 

pagamenti ecclesie de Oesterwijc et vitali pensione trium modiorum 

siliginis domino Henrico Buc #ad eius vitam# exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Berwout et Sceijvel datum quinta post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 257r 02 do 31-12-1394. 

Ghisbertus van Maren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus de Maren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 257r 03 do 31-12-1394. 

Engbertus zvw Arnoldus van der Hoeven verkocht aan Andreas zv Gerardus 

Emmen soen van der Hoeven een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 3 lopen roggeland, in Vught 

                         
50 Zie → BP 1182 p 191r 06 za 28-08-1400, overdracht van de cijns. 
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Sint-Petrus, ter plaatse gnd Boertmans Hoeve, tussen Theodericus Berwout 

enerzijds en Johannes Brenten en Truda Emmen anderzijds, reeds belast met 

de hertogencijns en een b-erfpacht van 1 zester rogge aan Theodericus 

Berwout. 

 

Engbertus filius quondam Arnoldi van der Hoeven hereditarie vendidit 

Andree filio Gerardi Emmen soen van der Hoeven hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex tribus lopinatis terre 

siliginee sitis in parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum 

Boertmans Hoeven inter hereditatem Theoderici Berwout ex uno et inter 

hereditatem Johannis Brenten et Trude Emmen ex alio ut dicebat promittens 

super omnia #habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: uno) censu domini ducis et hereditaria paccione (dg: ...) 

unius sextarii siliginis Theoderico Berwout exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 257r 04 do 31-12-1394. 

Godefridus gnd Godde zvw Johannes Hamers soen van Lijt: een kamer met 

ondergrond in Den Bosch, naast de plaats gnd die Zile, tussen een gemene 

weg die loopt van voornoemde plaats die Zile naar het huis van Postel 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Godefridus anderzijds, strekkend vanaf 

het gemeen straatje dat voor voornoemde kamer loopt achterwaarts tot aan 

erfgoed van Heijlwigis gnd Pelgerems {niet afgewerkt contract51}. 

 

Godefridus dictus Godde filius quondam Johannis Hamers soen de Lijt 

quandam cameram cum eius fundo sitam in Busco iuxta locum dictum die Zile 

inter communem vicum tendentem a dicto loco die Zile vocato versus domum 

de Postula ex uno et hereditatem! dicti Godefridi ex alio tendentem a 

communi viculo ante dictam cameram tendente retrorsum ad hereditatem 

Heijlwigis dicte Pelgerems. 

 

BP 1180 p 257r 05 do 31-12-1394. 

Johannes Herbrechts soen van Dijnter gaf uit aan Arnoldus gnd Scaut van 

Dijnter  de helft in 2 stukken land in Dinther, ter plaatse gnd op het 

Reitsel, (1) beiderzijds tussen de heer van Helmont, (2) tussen Walterus 

nzvw hr Arnoldus van Dijnter enerzijds en kv Theodericus gnd Yonger 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan, een 

b-erfpacht van 1 lopen rogge aan de kerk van Dinther en thans voor een 

n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Schijndel te 

leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1396). 

 

Johannes Herbrechts soen de Dijnter medietatem ad se spectantem in duabus 

peciis terre sitis in parochia de Dijnter ad locum dictum opt Reijtsel 

quarum una inter hereditatem domini de (dg: Hil) Helmont ex (dg: uno et 

inter hereditatem) utroque latere coadiacentem et altera inter 

hereditatem Walteri filii naturalis quondam domini Arnoldi de Dijnter ex 

uno et inter hereditatem (dg: Theoderici) liberorum Theoderici (dg: 

quondam) dicti Yonger ex alio #sunt site# dedit ad hereditarium pactum 

Arnoldo dicto Scaut de Dijnter ab eodem hereditarie (dg: pacc) 

possidendam pro (dg: uno) censibus exinde de jure solvendis et pro 

hereditaria paccione unius lopini siliginis (dg: men) ecclesie de Dijnter 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione sex lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et primo termino ultra annum et in (dg: Scijnle) Scijnle tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam promittens! warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

                         
51 Voor afgewerkt contract, zie BP 1180 p 257r 07 do 31-12-1394. 
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BP 1180 p 257r 06 do 07-01-1395. 

Mechtildis dvw Egidius gnd Zegers soen en haar zoon Egidius droegen over 

aan Jordanus Brant zvw Henricus Brant ongeveer een bunder beemd, die aan 

hen gekomen was na overlijden van voornoemde wijlen Egidius Zegers soen en 

na overlijden van Katherina wv voornoemde Egidius, in een beemd gnd die 

Mortel van voornoemde wijlen Egidius, in Oirschot, in de herdgang van 

Ertbruggen, tussen kvw Theodericus des Crummen enerzijds en Johannes 

Goeswijns soen anderzijds, deze bunder belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 33 schelling 4 penning oude pecunia aan Rodolphus Koijt. 

 

-. 

Mechtildis filia quondam Egidii dicti Zegers soen cum tutore et Egidius 

eius (dg: ?far) filius unum bonarium #prati# vel circiter eis (dg: seu) 

de morte dicti quondam Egidii Zegers soen successione advolutum #et de 

morte Katherine (dg: uxoris) relicte eiusdem Egidii quondam successione 

advolutum# in quodam (dg: q) prato dicto die Mortel dicti quondam Egidii 

sito in parochia de (dg: Oer) Oerscot in pastoria de Ertbruggen inter 

hereditatem liberorum quondam Theoderici des Crummen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Goeswijns soen (dg: successione advolutum) ex alio 

ut dicebant hereditarie supportaverunt (dg: Johanni) Jordano Brant filio 

quondam Henrici Brant promittentes cum tutore super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere (dg: exceptis) exceptis censu domini 

fundi et hereditario (dg: here) censu XXXIII (dg: solidorum antique 

pecunie Rodolpho Koijt et ..) solidorum et quatuor denariorum antique 

pecunie Rodolpho Koijt ex dicto bonario prius solvendis. Testes Erpe et 

Groij datum in crastino epiphanie. 

 

BP 1180 p 257r 07 do 31-12-1394. 

Godefridus gnd Godde zvw Johannes gnd Hamer van Lijt gaf uit aan Henricus 

gnd Bauderics zvw Theodericus een kamer met ondergrond in Den Bosch, ter 

plaatse gnd Zile, tussen een gemene weg die loopt van voornoemde plaats 

Zile naar het huis van Postel enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Godefridus anderzijds, strekkend vanaf het gemene straatje dat voor 

voornoemde kamer ligt achterwaarts tot aan erfgoed van Heijlwigis gnd 

Pelgerems, welke kamer met ondergrond vóór naast voornoemd straaje 11 

hamervoet 2 vingers breed is en achter naast voornoemd erfgoed van 

Heijlwigis 20 voet 2 duimen breed is, en welke kamer met ondergrond reikt 

vanaf voornoemd straatje achterwaarts lijnrecht naast voornoemde breedte 

tot aan voornoemd erfgoed van Heijlwigis, tezamen met de helft van de 

tussenwand tussen deze kamer en het huis van voornoemde Godefridus aldaar; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 5 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. Voornoemde Godefridus 

en Henricus zullen voornoemde tussenwand voor gezamenlijke rekening 

onderhouden. 

 

Godefridus dictus Godde filius quondam Johannis dicti (dg: Hermans) Hamer 

(dg: -s soen) de Lijt quandam cameram cum suo fundo sitam in Busco ad 

locum dictum Zile inter communem vicum tendentem a dicto loco Zile vocato 

versus domum de Postula ex uno et inter hereditatem dicti Godefridi ex 

alio tendentem a a! communi viculo (dg: ad dictam tendentem a coi) 

#consistente et sito# ante dictam cameram retrorsum (dg: ver) usque ad 

hereditatem Heijlwigis dicte Pelgerems et que camera cum suo fundo 

continet ante juxta dictum viculum ante dictam cameram (dg: tendent) XI 

pedatas dictas hamervoet et duos digitos #in latitudine# et retro iuxta 

dictam hereditatem dicte Heijlwigis XX pedatas et duos pollices in 

latitudine et que camera cum suo fundo tendit a dicto viculo ante dictam 

cameram (dg: tendente) #consistente# retrorsum linealiter penes dictam 

latitudinem (dg: linealiter) usque ad dictam hereditatem dicte Heijlwigis 

(dg: ac) simul cum medietate parietis consistentis inter dictam cameram 

et inter domum dicti Godefridi ibidem #stantem# ut dicebat (dg: 

hereditarie ve) dedit ad hereditarium censum Henrico dicto Bauderics 
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filio quondam Theoderici ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario 

censu quinque librarum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex premissis (dg: promittens wara) tali 

condicione quod (dg: dictus) dicti Godefridus et Henricus dictum parietem 

interstitialem sub eorum communibus expensis perpetue in bona 

disposicione observabunt et secundum istas condiciones promisit super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Sceijvel et Groij datum (dg: supra) quinta post nativitatis 

Domini. 

 

BP 1180 p 257r 08 do 31-12-1394. 

Henricus zvw Henricus Matheus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Henrici Matheus prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 257r 09 do 31-12-1394. 

Voornoemde Henricus Bauderics beloofde aan voornoemde Godefridus 10 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1395) 

te betalen. 

 

Dictus Henricus Bauderics promisit dicto Godefrido X Hollant gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 257r 10 do 18-03-1395. 

Voornoemde Godefridus droeg voornoemde 10 Hollandse gulden over aan 

Nijcholaus Plaetmaker. 

 

Dictus Godefridus dictos X Hollant gulden supportavit Nijcholao 

Plaetmaker. Testes Coptiten et Groij datum quinta post oculi. 

 

BP 1180 p 257r 11 za 02-01-1395. 

Gerardus Mol zvw Andreas gnd Mol verkocht aan Hilla dvw Ghibo gnd Boegarts 

(1) een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast het huis van 

wijlen Henricus gnd Wuweken smid aan de kant richting de sluis, (2) een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, die Jutta gnd Worms beurde uit het huis 

en erf van wijlen Albertus van Maren, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

welk huis, erf en cijns aan voornoemde wijlen Andreas Mol verkocht waren 

door Albertus zvw Albertus van Maren, (3) een b-erfcijns van 4 pond geld, 

die voornoemde Albertus zvw Albertus van Maren beloofd had aan zijn broer 

Henricus, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit eerstgenoemd huis en erf, welke cijns voornoemde wijlen 

Andreas Mol verworven had van voornoemde Henricus zvw Albertus van Maren. 

Voornoemde Gerardus behoudt de osendrup van zijn huis naast eerstgenoemd 

huis, welke osendrup zijn huis al had voordat voornoemde wijlen Andreas Mol 

eerstgenoemd huis en erf kocht van voornoemde Albertus zvw Albertus van 

Maren. 

 

Gerardus (dg: Molle) #Mol# filius quondam Andree dicti Mol domum et aream 

sitam in Busco in vico Ortensi juxta domum quondam Henrici dicti Wuweken 

frabri! a latere versus slusam atque hereditarium censum XX solidorum 

monete quem Jutta dicta Worms solvendum habet hereditarie in domo et area 

quondam Alberti de Maren sita in Busco in vico Orthensi venditos dicto 

quondam Andree Mol ab Alberto filio quondam Alberti de Maren prout in 

litteris atque hereditarium censum quatuor librarum monete quem (dg: A) 

dictus Albertus filius quondam Alberti de Maren promiserat se daturum et 

soluturum Henrico suo fratri hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex primodicta domo et area quem censum dictus quondam Andreas 

Mol erga dictum Henricum filium quondam Alberti de Maren acquisiverat 

prout in litteris #et quos nunc ad se [spectare] dicebat# hereditarie 

vendidit Hille filie quondam Ghibonis dicti Boegarts supportavit cum 
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litteris et aliis jure! promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Andree sui 

patris deponere salvo tamen dicto Gerardo stillicidio sue domus site 

contigue iuxta primodictam domum quod stillicidium huiusmodi domus dicti 

Gerardi habebat antequam dictus quondam Andreas Mol primodictam domum et 

aream erga dictum [Albertum] filium quondam Alberti de Maren 

acquisiverat. Testes Coptiten et Groij datum in crastino circoncisionis. 

 

1180 mf4 B 05 p. 258. 

 Secunda post Marcelli: maandag 18-01-1395. 

 in crastino circoncisionis: zaterdag 02-01-1395. 

 Dominica post circoncisionem: zondag 03-01-1395. 

 Secunda post circoncisionem: maandag 04-01-1395. 

  

BP 1180 p 258v 01 ma 18-01-1395. 

/= {met haal verbonden met BP 1180 p 258v 04, om hier achteraan in te 

voegen}. 

Johanni quadam particula hereditatis de premissis (dg: supra qua di domus 

et) sita (dg: ad finem) iuxta (dg: hereditatem) domistadium quod dictus 

Johannes (dg: Monic) Gerijs erga Jacobum Stevens acquisiverat prout 

dictus Johannes Gerijs supra dictam particulam hereditatis (dg: ...) 

huiusmodi domistadium edificavit hoc ?eciam addito (dg: sito) si 

contingat dictam Ghisbertam uxorem dicti Johannis Monic decedere sine 

prole legitima ab ea et dicto Johanne Monic pariter genita vel generanda 

superviva remanente (dg: quod ex) et dicto Johanne Monic supervivo 

pertunc remanente quod extunc Johannes Monic in hoc eventu poterit suam 

liberam voluntatem cum premissis facere et ea vendere et alienare. Testes 

Coptiten et Groij datum secunda post Marcelli. 

 

BP 1180 p 258v 02 ma 18-01-1395. 

Ywanus Stierken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: The) Ywanus Stierken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 258v 03 za 02-01-1395. 

Hilla dvw Ghibo Boegart en Gerardus die Ruver beloofden aan Gerardus Mol 

zvw Andreas Mol 47 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(do 24-06-1395) te betalen, 47 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1395) en 46 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

over een jaar (za 24-06-1396). Opstellen in 3 brieven. 

 

Et erunt 3 littere. 

Hilla filia quondam Ghibonis Boegart et Gerardus die Ruver promiserunt 

indivisi super omnia Gerardo Mol filio quondam Andree Mol XLVII Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos 

atque (dg: XLVII) XLVII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime atque XLVI Hollant gulden seu valorem a nativitatis (dg: Domini 

proxime futuro persolvendos) Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes Coptiten et Groij datum in crastino circoncisionis. 

 

BP 1180 p 258v 04 ma 18-01-1395. 

Johannes Gherijs verkocht aan Johannes Monic zv Arnoldus, tbv hem, zijn 

vrouw Ghiselberta dv Jordanus zv Arnoldus Tielkini, en hun gezamenlijke 

kinderen (1) een stenen huis en erf van wijlen Johannes Stierken, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Zibertus van Hoculem 

enerzijds en erfgoed van wijlen Godefridus van Bladel anderzijds, met alle 

wegen en toebehoren, (2) alle erfgoederen en de brug van voornoemde wijlen 

Johannes Stierken, achter voornoemd stenen huis en erf, zowel aan deze als 

aan gene zijde van de stromen, (3) een kamp van voornoemde wijlen Johannes 

Stierken, achter voornoemd stenen huis en erf gelegen, naast erfgoed van 

wijlen Gheerlacus Cnode, (4) een b-erfcijns van 16 pond, een oude groot 
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Tournoois voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemd stenen huis en erf, en alle 

erfgoederen zowel aan deze als aan gene zijde van het water, bij dit stenen 

huis en erf behorend, welke cijns van 16 pond voornoemde wijlen Johannes 

Stierken gekocht had van Johannes van Haren szvw Walterus zvw Walterus 

Colen soen, van welk stenen huis en erf met wegen en toebehoren, 

erfgoederen en brug, beemd en cijns van 16 pond voornoemd geld voornoemde 

Johannes Gherijs (a) 1/5 deel verworven52 had van Tielmannus zv Willelmus 

zvw Arnoldus Tielkini, (b) 1/5 deel verworven53 had van Willelmus zv 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini, (c) 1/5 deel in cijns gekregen54 had van 

broeder Johannes Stierken zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini kloosterling 

van Porta Celi bij Den Bosch, voor de hertogencijns en voor een b-erfcijns 

van 5 oude schilden te weten voor elke oude schild etc evenveel te betalen 

in ander paijment als de stad Den Bosch ten tijde van de betaling ervan 

voor een oude schild zal geven en betalen en zal nemen en ontvangen, (d1) 

van welk stenen huis, erf en beemd voornoemde Johannes Gherijs 1/5 deel 

verworven55 had van Thomas van Hijntam, (d2) en van welke cijns van 16 pond 

voornoemd oud geld voornoemde Johannes Gerijs het deel, dat aan Henricus 

zvw Willelmus Arnoldi Tielkini behoorde, verworven had van voornoemde 

Henricus, (e) en van welk stenen huis, erf, erfgoederen, brug, kamp en 

erfcijns van 16 pond voormoemd oud geld 1/5 deel gekomen56 was aan Hilla ev 

voornoemde Johannes Gerijs dv Willelmus Arnoldi Tielkini na erfdeling na 

overlijden van voornoemde Johannes Stierken eertijds grootvader van 

voornoemde Hilla. De goederen waren belast met voornoemde cijns57,58,59,60,61,62 

van 5 oude schilden aan voornoemde broeder Johannes Stierken en een 

b-erfcijns van 12½ oude schild aan voornoemde Willelmus zv Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini. Zouden voornoemde Johannes Monic en Ghisberta beiden 

overlijden zonder dat er wettig nageslacht van hen beiden leeft, dan gaan 

voornoemde goederen naar de naaste erfgenamen van voornoemde Johannes 

Monic. Zou Monic te maken krijgen met het risico van doodslag of 

gevangenneming, dan mag voornoemde Johannes Monic voornoemd stenen huis, 

erf en kamp verkopen en vervreemden, om zich tegen dit risico te verdedigen 

of om het af te kopen, uitgezonderd? voor eerstgenoemde Johannes een stukje 

erfgoed uit voornoemde goederen, gelegen *nabij de hofstad die voornoemde 

Johannes Gerijs verworven had van Jacobus Stevens, zoals voornoemde 

Johannes Gerijs op voornoemd stukje erfgoed die hofstad gebouwd heeft. Zou 

voornoemde Ghisberta ev voornoemde Johannes Monic overlijden zonder dat er 

wettig nageslacht van hen beiden samen is, en zou dan voornoemde Johannes 

Monic nog leven, dan mag Johannes Monic met voornoemde goederen doen wat 

hij wil en die verkopen of vervreemden. 

 

                         
52 Zie ← BP 1178 f 306v 04 vr 06-08-1389 (1), Tielmannus verkoopt zijn 1/5 deel in dit huis. 
53 Zie ← BP 1178 f 001v 01 do 31-10-1387, verkoop van zijn 1/5 deel in dit huis. 
54 Zie ← BP 1178 f 224r 03 ma 05-04-1389 (1-4), uitgifte van zijn 1/5 deel in dit huis voor 
een erfcijns van 5 oude schilden. 

55 Zie ← BP 1179 p 018v 11 wo 21-12-1390, Thomas van Hijntham droeg het 1/5 deel van Henricus 
zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini in dit huis over aan Johannes Gerijs. 

56 Zie ← BP 1177 f 306v 01 ma 02-07-1386, deling van het huis. 
57 Zie ← BP 1179 p 309r 02 di 07-11-1391, belofte van een erfcijns uit dit huis van 4 oude 
schilden aan broeder Johannes Stierken zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini; deze cijns wordt 

hier niet vermeld. 

58 Zie → BP 1175 f 052v 05 wo 08-11-1396, overdracht aan zijn broer Willelmus van een erfcijns 
van 2 oude schilden uit de cijns van 5 oude schilden. 

59 Zie → BP 1175 f 052v 06 wo 08-11-1396, overdracht aan zijn broer Henricus van een erfcijns 
van 1 oude schild uit de cijns van 5 oude schilden. 

60 Zie → BP 1175 f 052v 07 wo 08-11-1396, overdracht aan zijn broer Willelmus van een erfcijns 
van 1 oude schild uit de cijns van 5 oude schilden. 

61 Zie → BP 1181 p 356v 01 vr 11-04-1399, overdracht aan zijn broer Willelmus van een erfcijns 
van 4 oude schilden uit de cijns van 5 oude schilden. 

62 Zie → BP 1181 p 356v 02 vr 11-04-1399, overdracht aan Johannes Monic van een erfcijns van 1 
oude schild uit de cijns van 5 oude schilden. 
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{met haal verbonden met BP 1180 p 258v 01, die hier achteraan moet worden 

ingevoegd}. 

Johannes Gherijs domum lapideam et aream quondam Johannis Stierken sitam 

in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Ziberti de Hoculem ex uno et 

inter hereditatem quondam Godefridi de Bladel ex alio cum omnibus (dg: 

sinc) et singulis viis et attinentiis ad dictam domum lapideam et aream 

spectantibus atque (dg: in omnibus hereditatibus et ponte) omnes 

hereditates et pontem dicti quondam Johannis Stierken (dg: ad) #retro# 

dictam domum lapideam et aream tam infra aquas quam ultra aquas ibidem 

decurrentes (dg: situatas) sitas atque (dg: in) quendam (dg: pratum) 

campum dicti quondam Johannis Stierken situm retro dictam domum lapideam 

et aream juxta hereditatem quondam Gheerlaci Cnode (dg: ut d) atque (dg: 

in) hereditarium censum censum! sedecim librarum grosso Turonensi denario 

(dg: pro ra) pro XVI denariis computato seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris (dg: quem censum sedecim librarum dicte monete prefatus quondam 

Johannes Stierken e) solvendum hereditarie nativitatis Domini ex dicta 

domo (dg: ..) lapidea et area atque (dg: d) ex totis hereditatibus ibidi! 

tam ultra aquam quam citra #aquam# ad dictam lapideam! et aream 

spectant[ibus?] sitis quem censum XVI librarum dicte monete prefatus 

quondam Johannes Stierken erga Johannem de Haren generum quondam Walteri 

filii quondam Walteri Colen soen emendo acquisiverat et de quibus domo 

lapidea et area cum dictis viis et attinentiis ac hereditatibus et ponte 

et prato ac censu XVI librarum dicte monete dictus Johannes Gherijs unam 

quintam partem erga Tielmannum filium Willelmi filii quondam Arnoldi 

Tielkini atque unam quintam partem erga Willelmum filium Willelmi filii 

Arnoldi Tielkini #acquisiverat prout in litteris# et unam quintam partem 

erga fratrem Johannem Stierken filium (dg: dicti q) Willelmi filii 

quondam Arnoldi Tielkini conventualem monasterii de Porta Celi siti prope 

Buscumducis ad censum acquisiverat scilicet pro censu domini nostri ducis 

exinde solvendo et pro hereditario !quinque aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scil[t?]e vocatorum boni auri et iusti 

ponderis scilicet dando in alio pagamento #pro quolibet aude scilt# etc 

quantum oppidum de Busco tempore solucionis huiusmodi pro uno aude scilt 

dabit et exsolvet ac capiet et recipiet eidem fratri Johanni ex eadem 

quinta parte exsolvendo prout in litteris et de qua domo (dg: et area) 

lapidea et area cum suis attinentiis singulis et universis et dicto prato 

dictus Johannes Gherijs unam quintam partem erga Thomam de Hijntam 

acquisiverat (dg: et de) prout in litteris et de quodam! censu sedecim 

librarum dicte monete veteris dictus Johannes Gerijs #totam partem et 

omne jus quod# (dg: erga) Henrico filio Willelmi (dg: q) quondam Arnoldi 

Tielkini in eodem censu competebat erga eundem Henricum acquisiverat 

prout in litteris et de quibus domo lapidea et area cum suis viis et 

attinentiis singulis et universis ac hereditatibus et ponte et (dg: 

prato) #campo# ac censu XVI librarum dicte monete veteris #una quinta 

pars# Hille uxori dicti Johannis Gerijs filie Willelmi Arnoldi Tielkini 

(dg: de) de morte (dg: quond) dicti quondam Johannis Stierken (dg: f) avi 

olim eiusdem Hille successione est advoluta et dicte Hille mediante 

hereditaria ! paccione prius habita inter ipsam et suos coheredes cessit 

in partem (dg: p) ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Monic filio 

Arnoldi Monic (dg: pro) #ad opus sui et ad opus Ghiselberte sue uxoris 

filie (dg: Johannis) Jordani (dg: de Hocu) filii Arnoldi Tielkini et ad 

opus liberorum ab eis pariter genitorum et generandorum (dg: pro) 

supportavit cum litteris et (dg: jure) aliis et jure promittens super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

exceptis dicto censu quinque aude scilde dicto fratri Johanni Stierken 

{nwe regel} et hereditario censu duodecim et dimidii aude scilde (dg: 

scilde) dicto Willelmo filio Willelmi filii Arnoldi Tielkini et (dg: 

hereditario censu duorum #duodecim# aude scilde Henrico Yeger) ex 

premissis solvendis tali condicione quod alter dictorum Johannis Monic et 

Ghisberte diutius vivens integraliter possidebit post decessum ipsorum 

Johannis et Ghisberte amborum ad dictos eorum liberos (dg: integraliter) 
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genitos et generandos integraliter et ad neminem alium devolvendos #+ 

{hier BP 1180 p 258v 05 invoegen}# hoc tamen addito quod si contingat 

Monic! evenire periculum homicidii vel captivitatis sui corporis quod 

extunc in hoc eventu dictus Johannes Monic poterit dictas domum (dg: ..) 

lapideam et aream et campum vendere et alienare sine (dg: aliq) alicuius 

contradictione ad huiusmodi periculum (dg: redimend) defendendum et se 

(dg: ab) ab huiusmodi periculis redimendum dolo et fraude exclusis salva 

tamen primodicto/=. 

 

BP 1180 p 258v 05 za 02-01-1395. 

{in margine sinistra:} 

+ (dg: alioquin ad proximores heredes) et si contingat dictos Johannem 

Monic et Ghisbertam ambos decedere sine prole legitima ab eis pariter 

genita vel generanda superviva remanente quod extunc premissa post 

decessum dictorum Johannis Monic et Ghisberte ad proximores heredes dicti 

Johannis Monic et ad neminem alium devolvetur. 

 

BP 1180 p 258v 06 zo 03-01-1395. 

Rutgherus van Os snijder verklaarde dat Henricus van de Kloot hem het geld 

betaald heeft van de koop van een huis in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

dat voornoemde Henricus verworven had van voornoemde Rutgherus. 

 

Rutgherus de Os sartor recognovit sibi per Henricum de Globo plenarie 

fore satisfactum de tota pecunia quam idem Henricus dicto Rutgero 

tenebatur occacione emption[em?] domus site in Busco in vico Orthensi 

quam dictus Henricus erga dictum Rutgherum acquisiverat ut dicebat 

clamans inde quitum. Testes Sceijvel et Groij datum dominica post 

circoncisionem. 

 

BP 1180 p 258v 07 ma 04-01-1395. 

Bodo van Zanthen en Henricus Noet zv Andreas van Noddenvelt beloofden aan 

Pijramus gnd Moers Gielijs soen van Lieshout 67 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1395) te betalen. 

 

Bodo de Zanthen et Henricus Noet filius Andree de Noddenvelt promiserunt 

Pijramo dicto Moers Gielijs soen de Lieshout LXVII Hollant gulden seu 

valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Berwout et 

Coptiten datum secunda post circoncisionem. 

 

BP 1180 p 258v 08 ma 04-01-1395. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover beloofde voornoemde Bodo en 

Henricus schadeloos te houden. 

 

(dg: di) Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover promisit 

dictos Bodonem et Henricum indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 258v 09 ma 04-01-1395. 

(dg: Henricus Coelborner zvw Henricus Coelborner: ¾ deel). 

 

(dg: Henricus ?de Coelbornen filius quondam Henrici Coelborner tres 

quartas partes). 

 

BP 1180 p 258v 10 ma 04-01-1395. 

Aleijdis wv Henricus Coelborner van Crumvoert en Henricus, zv voornoemde 

Aleijdis en wijlen Henricus Coelborner, verkochten aan Johannes Broc zv 

Henricus Broc (1) 2/3 deel van een stuk land in Helvoirt, tussen Arnoldus 

Berwout enerzijds en voornoemde Aleijdis anderzijds, (2) een stuk land in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Bessella wv 

Ludekinus Hagen enerzijds en Erardus gnd Erijt zvw Godefridus Grieten soen 

anderzijds, met recht van weg vanaf de gemeint over een weg die aan 

voornoemde Aleijdis en haar kinderen behoort, tot aan het eerstgenoemde 
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stuk land in Helvoirt, zoals ook anderen die weg gebruiken, beide gehele 

stukken land belast met 1½ oude groot. 

 

Aleijdis relicta quondam Henrici Coelborner de Crumvoert cum tutore et 

Henricus filius dictorum Aleijdis et quondam Henrici Coelborner (dg: tres 

quintas quartas) #duas tercias# partes cuiusdam pecie terre site in 

parochia de (dg: Vucht sancti Lamber) Helvoert (dg: inter ad locum) inter 

hereditatem Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem dicte Aleijdis ex 

alio atque peciam terre sitam in parochia de Vucht sancti Lamberti in 

loco dicto Crumvoert inter hereditatem Besselle (dg: Luk) relicte quondam 

Ludekini Hagen ex uno et inter hereditatem Erardi dicti Erijt filii 

quondam Godefridi Grieten soen ex alio (dg: hereditarie vendidit 

scilicet) #simul# cum jure eundi (dg: per) et redeundi et pergendi (dg: 

per) a communitate ibidem per quandam viam ad dictam Aleijdem (dg: ten) 

et liberos spectantem (dg: spectantem) #sitam# ibidem usque ad dictam 

(dg: -s duas tercias partes) primodictam (dg: -e) peciam (dg: -e) terre 

siti! in (dg: l..) parochia de Helvoert et que via predicta tendit a 

communitate ibidem usque ad primodictam peciam terre prout huiusmodi via 

ibidem sita est et similiter aliis hominibus jus in eadem viam! 

habentibus hereditarie vendiderunt Johanni Broc filio (dg: qu) Henrici 

Broc promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno et dimidio grossis antiquis ex dictis 

(dg: integris) integris duabus peciis terre de jure solvendis. Testes 

Berwout et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 258v 11 ma 04-01-1395. 

Voornoemde Aleijdis en Henricus, Florencius, Ghisbertus en Aleijdis, kv 

voornoemde Aleijdis en wijlen Henricus Coelborner, Theodericus Bolant ev 

Mechtildis, Ghibo Weijhaze ev Elizabeth en Johannes Willems soen van 

Engelen ev Katherina, dv voornoemde Aleijdis en wijlen Henricus Coelborner, 

verkochten aan Johannes Broc zv Henricus Broc 1/3 deel van een stuk land in 

Helvoirt, tussen Arnoldus Berwout enerzijds en eerstgenoemde Aleijdis en 

haar kinderen anderzijds, met recht van weg over {p.259r} een weg van 

voornoemde Aleijdis zoals in het vorige contract, het gehele stuk land en 

een ander stuk land belast met 1½ oude groot. 

 

Dicta Aleijdis (dg: cum tutore) Henricus Florencius Ghisbertus Aleijdis 

liberi dictorum (dg: quondam) Aleijdis et quondam Henrici Coelborner cum 

tutore Theodericus Bolant maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris Ghibo Weijhaze maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris et Johannes Willems soen de Engelen maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filiarum dictorum Aleijdis et quondam Henrici 

Coelborner unam terciam partem pecie terre (dg: site) site in parochia de 

Helvoert inter hereditatem Arnoldi Berwout ex uno et inter et! inter 

hereditatem primodicte Aleijdis et suorum liberorum predictorum ex alio 

scilicet cum jure eundi et redeundi et pergendi in 

 

BP 1180 p 259r 01 ma 04-01-1395. 

quadam via dicte Aleijdis sita ibidem etc ut in contracto preterito 

hereditarie vendiderunt Johanni Broc filio Henrici Broc promittens cum 

tutore warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censu) uno et 

dimidio grossis antiquis ex dicta (dg: pe) integra pecia terre et quadam 

alia pecia terre ibidem sita solvendis. Testes datum supra. 

 

 


