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1180 mf7 A 1 en 2 p. 370A. 

 Geen contracten. 

 

Een bladzijde waarop jaartallen in een later handschrift. 

Ommezijde is leeg en niet genummerd. 

 

1180 mf7 A 3 p. 371. 

 in die Luce ewangeliste: maandag 18-10-1395. 

 in crastino ewangeliste: dinsdag 19-10-1395. 

 in festo Severini: zaterdag 23-10-1395. 

 

BP 1180 p 371r 01 ma 18-10-1395. 

Gerardus van Abruggen verhuurde aan Jacobus Stephens soen voor een periode 

van 2 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (za 25-12-1395), (1) 4 morgen 5 

hont land in Empel, ter plaatse gnd den Hoernok Kamp, tussen Johannes 

Stephens soen en Goessuinus Didderics soen enerzijds en voornoemde Gerardus 

anderzijds, (2) 4 morgen 2 hont land, direct naast eerstgenoemde 4 morgen 5 

hont gelegen, (3) 9½ hont land, aldaar, tussen voornoemde Goessuinus 

enerzijds en Johannes van Hezel anderzijds, (4) 3 morgen 5 hont land, 

aldaar, tussen Johannes van Meghen enerzijds en Johannes van Beircke 

anderzijds, (5) 6½ morgen land in Empel, ter plaatse gnd Stertsgraaf, 

tussen voornoemde Gerardus van Abruggen enerzijds en eertijds Albertus van 

Henxthem anderzijds, (6) 3½ morgen aldaar, achter voornoemde 6½ morgen, met 

een eind strekkend aan de gemene weg aldaar. 

 

Gerardus de Abruggen quatuor jugera et quinque hont terre sita in 

parochia de Empel ad locum dictum den Hoerno[c] Camp inter hereditatem 

Johannis Stephens soen et Goessuini Didderics soen ex uno et inter 

#hereditatem# dicti Gerardi ex alio atque quatuor jugera et duo hont 

terre contigue iuxta (dg: dicta) primodicta quatuor jugera et quinque 

hont terre sita item (dg: peciam unum et di) item novem et dimidium hont 

terre sita ibidem inter hereditatem dicti Goessuini ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Hezel ex alio item (dg: tria jugera et IIIIor) 

tria jugera et quinque hont terre sita ibidem inter hereditatem #dicti!# 

Johannis de Meghen ex uno et inter hereditatem Johannis de Beircke ex 

alio item sex et dimidium jugera terre sita in dicta parochia in loco 

dicto Stertsgrave inter hereditatem dicti Gerardi de Abruggen ex uno et 

inter hereditatem que fuerat Alberti de Henxthem ex alio item (dg: tria 

j) tria et dimidium jugera sita ibidem retro dicta sex et dimidium jugera 

terre tendentia cum uno (dg: u) fine ad communem viam ibidem sitam ut 

dicebat locavit etc Jaco[bo] Stephens soen ab eodem ad spacium duorum 

annorum a nativitatis Domini proxime futuro sine medio subsequentium 

possidenda promittens warandiam dicto spacio durante (dg: ita quod suum 

manipulum etc) et obligationem deponere. Testes Spina et Coptiten datum 

in die (dg: ?die) Luce ewangeliste. 

 

BP 1180 p 371r 02 ma 18-10-1395. 

Voornoemde Jacobus Stephens soen beloofde Gerardus van Abruggen, Goessuinus 

zvw Theodericus van Vlijmen en Johannes van Megen schadeloos te houden van 

(1) 100 nieuwe Gelderse gulden die voornoemde Jacobus, Gerardus, Goessuinus 

en Johannes beloofd1 hadden aan Hermannus van den Hoeve van Empel, (2) 71 

nieuwe Gelderse gulden die voornoemde Jacobus, Gerardus, Goessuinus en 

                         
1 Zie ← BP 1180 p 213r 04 di 20-10-1394, Gerardus Dircs soen van Vlijmen, 

Jacobus Stevens soen, Goeswinus Dircs soen en Johannes van Megen Jans soen 

beloofden aan Hermannus gnd van den Hove van Empel 100 nieuwe Gelre gulden 

met Sint-Remigius aanstaande (01-10-1395) te betalen. Mogelijk betreft het 

dit contract, als Gerardus Dircs soen van Vlijmen = Gerardus van Abruggen. 
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Johannes in het huis van de Lombarden in Den Bosch moeten betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia quod ipse #Gerardum de Abruggen# 

Goessuinum filium quondam Theoderici de Vlijmen et Johannem de Megen a 

centum novis Gelre gulden (dg: quod) quos dicti Jacobus Gerardus 

Goessuinus et Johannes Hermanno van den Hoeve de Empel #promiserant# (dg: 

atque ab l a septuaginta novis Gelre gulden gulden quos dicti ut 

dicebat indem) et a septuaginta uno novis Gelre gulden quos dicti Jacobus 

Gerardus Goessuinus et Johannes in domo lombardorum in Busco solvere 

tenentur ut dicebat indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 371r 03 di 19-10-1395. 

Truda gnd Mijchiels beloofde aan Henricus Leuwe diens vrouw Yda dvw Adam 

Teschmaker te onderhouden in spijs, drank, kleding, schoenen, kousen en 

andere levensbehoeften. 

 

Truda dicta Mijchiels promisit super omnia Henrico Leuwe ad opus Yde sue 

uxoris filie quondam Ade Teschmaker quod ipsa Truda tenebit dictam Ydam 

quamdiu dicta Yda vixerit in humanis in expensis ipsius Trude (dg: dicte 

Yde) de cibo potu #et vestamen[to]# (dg: fideliter fideliter ministrando 

et tradendo) calceis et caligis et ceteris suis necessariis iuxta statum 

dicte Yde fideliter minist[randis]. Testes Scilder et Spina datum (dg: 

3a) in crastino Luce. 

 

BP 1180 p 371r 04 di 19-10-1395. 

Voornoemde Truda beloofde aan voornoemde Henricus Leuwe 50 Hollandse gulden 

of de waarde binnen een jaar na overlijden van voornoemde Yda ev voornoemde 

Henricus te betalen. Zou voornoemde Henricus vóór voornoemde Yda 

overlijden, dan hoeft voornoemde Truda niet te betalen. 

 

Dicta Truda promisit super omnia Henrico Leuwe predicto L Hollant gulden 

vel valorem infra annum post decessum Yde uxoris dicti Henrici et non 

prius persolvendos (dg: ?tali) tali condicione si contingat dictum 

Henricum ante decessum dicte Yde mori extunc dicta (dg: dicta) Truda a 

solucione ?pecunie quita erit et absoluta. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 371r 05 di 19-10-1395. 

Petrus van Baescot beloofde aan Johannes zv Theodericus van Hemert 23 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1396) 

te betalen. 

 

Petrus de Baescot promisit Johanni filio Theoderici de Hemert XXIII novos 

florenos Gelrie vel valorem ad purificationis proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 371r 06 za 23-10-1395. 

Johannes van Haren droeg over aan Willelmus van Langhelaer een kamer met 

ondergrond uit twee kamers met ondergrond van wijlen hr Arnoldus Rover 

ridder, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Kolperstraat naar de 

Amforts Brug, tussen erfgoed van Gerardus Hacken enerzijds en de poort van 

voornoemde wijlen hr Arnoldus Rover anderzijds, te weten de kamer naast 

voornoemde Gerardus Hacken, strekkend vanaf voornoemd straatje naar de stal 

van wijlen hr Arnoldus aldaar, met de helft van de tussenwand tussen de 

kamer en voornoemde stal, en de helft van de tussenwand tussen de beide 

kamers, welke kamer aan voornoemde Johannes in cijns gegeven was door 

voornoemde Willelmus van Langhelaer, belast met de cijns in de brief 

vermeld. Theodericus zv voornoemde Johannes van Haren deed afstand. 

 

Johannes de Haren unam cameram cum suo fundo de duobus! cameris cum (dg: 

d) suis fundis (dg: dicti quond) domini quondam Arnoldi Rov[er] (dg: Rov) 

militis sitis in Busco in viculo tendente a vico dicto Colperstraet 
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versus pontem dictum Amforts Brugge inter Gerardi! Hacken ex uno (dg: et 

in) #et# inter (dg: pon) portam dicti quondam domini Arnoldi Rover (dg: 

ib) ibidem consistentem ex alio scilicet illam cameram (dg: cam) cum su[o 

fundo] que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Gerardi 

Hacken et que camera cum suo fundo tendit a dicto viculo retrorsum usque 

ad stabulum quondam domini Arnoldi ibidem simul cum medietate parietis 

consistentis inter dictam cameram et inter dictum stabulum et cum 

medietate parietis consistentis inter dictas duas cameras datam ad censum 

dicto Johanni a Willelmo de Langhelaer prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Willelmo de Langhelaer cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

censu in dictis litteris contento. Quo facto Theodericus filius dicti 

Johannis de Haren super dicta camera cum suo fundo et (dg: ..) medietate 

dictorum parietum ad opus dicti Willelmi renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Luwe datum 

in festo Severini. 

 

BP 1180 p 371r 07 za 23-10-1395. 

Egidius en Yda, kvw Johannes zvw Andreas gnd Broechoven enerzijds, en 

Goeswinus Moedel van der Donc anderzijds verklaarden dat huwelijkse 

voorwaarden zijn opgesteld tussen voornoemde Egidius en Yda enerzijds en 

Rutgherus van der Donc anderzijds mbt het huwelijk dat gesloten zal worden 

tussen voornoemde Egidius en jkvr Katherina dv voornoemde Rutgherus van der 

Donc. Onder meer is bepaald dat jkvr Katherina, als zij voornoemde Egidius 

overleeft, voor de duur van haar leven alle cijnsgoederen, feodale en 

allodiale goederen van voornoemde Egidius zal hebben, alsmede het recht van 

patronatus (benoemingsrecht) van de kerk van Erp, zoals deze goederen en 

dit recht behoorden aan voornoemde wijlen Johannes zvw Andreas en nu 

behoren aan voornoemde Egidius. 

 

{In deel van margo sinistra staat een >-teken} -. 

Egidius et Yda liberi quondam Johannis (dg: dicti Broechove) filii 

quondam Andree dicti Broechoven (dg: ex u) cum tutore ex una et Goeswinus 

Moedel van der Donc ex altera palam recognoverunt se (dg: d) condiciones 

et contractus matrimoniales fore.. factas inter dictos Egidium et Ydam ex 

una et inter (dg: domicellam Katherinam fi) Rutgherum van der Donc ex 

altera parte occacione matrimonii contrahendi inter dictum Egidium et 

domicellam Katherinam filiam dicti Rutgheri (dg: -u) van der Donc (dg: ex 

ut dicebant) et quod inter ceteros condiciones et contractus (dg: prefa) 

matrimoniales predictos condicionatum et (dg: contractu) tractatum inter 

dictas partes quod (dg: d) si contingat dictum Egidium decedere ante 

dictam domicellam Katherinam et dicta d[omicella] Katherina permanente 

superviva extunc dicta domicella Katherina habebit possidebit et plenarie 

obtinebit omnia et singula bona cens[ualia] allodialia et feodalia dicti 

Egidii quocumque locorum consistentia sive sita et jus patronatus 

ecclesie de Erpe in toto eo jure quo h[uiusmodi] bona censualia allodia 

et feodalia #et jus patronatus# ad dictum quondam Johannem filii! dicti 

quondam Andree spectare consueverant #nunc ad dictum Egidium 

specta[ntia]# scilicet quamdiu in hoc (dg: ..) e[ventu] dicta domicella 

Katherina vixerit in humanis et promiserunt dicti (dg: dicti) Egidius et 

Yda cum tutore predicto super habita et habenda tamquam pro se quam pro 

suis hered[ibus] et successoribus quibuscumque premissa (dg: ratam s) 

ratam servare et dictam domicellam Katherinam in suo (dg: usu) pleno 

usufructu predictorum bonorum ?feo..... allodialium et feodalium et jure 

patronatus dicte ecclesie ad vitam dicte domicelle Katherine tenere et 

observare sine aliqua contradictione. 

 

1180 mf7 A 4 p. 372. 

 Tercia post Severini: dinsdag 26-10-1395. 

 in festo Sijmonis et Jude: donderdag 28-10-1395. 
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 in crastino Huberti: donderdag 04-11-1395. 

 

BP 1180 p 372v 01 di 26-10-1395. 

De gezusters Truda en Margareta, dv Gerardus van Mulsel, droegen over aan 

hun voornoemde vader Gerardus alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van hun grootouders Lambertus van den Pettelaer en Aleijdis. 

 

Truda et Margareta sorores filie Gerardi de Mulsel cum tutore omnia bona 

ipsis de morte quondam Lamberti van den Pettelaer et Aleijdis eius uxoris 

avi et avie dictarum sororum successione hereditarie advoluta quocumque 

locorum sita ut dicebant hereditarie supportaverunt dicto Gerardo eorum 

patri promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

earum deponere. Testes (dg: Rover) #Rover# et Spina datum 3a post 

Severini. 

 

BP 1180 p 372v 02 di 26-10-1395. 

Johannes van Ollant zvw Johannes van Ollant verkocht aan Rodolphus zvw 

Jacobus Noppen, tbv Agnes mv voornoemde Rodolphus, een n-erfcijns van 4 

pond 10 schelling geld uit een b-erfcijns van 9 pond geld, welke cijns van 

9 pond Alardus Wisschaert beloofd had aan eerstgenoemde Johannes, een helft 

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

huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Rijxkinus Bijnhuijs enerzijds en een gemeen wegje dat loopt van de 

Hinthamerstraat naar de straat gnd Papenhuls anderzijds, (2) 3 kamers met 

ondergrond van verkoper, achter voornoemd huis en erf gelegen, strekkend 

vanaf voornoemd huis en erf tot aan erfgoed van Yda wv Henricus Marien, 

deze onderpanden reeds belast met een b-erfcijns van 3 pond geld en een 

lijfrente van 4 pond op het leven van broeder Rodolphus Roesmont. 

 

+ in O. 

Johannes de (dg: Onlant filius) Ollant filius quondam Johannis de Ollant 

(dg: medietatem annui et hereditarii census) #hereditarium censum quatuor 

librarum et decem solidorum monete ex hereditario censu# novem librarum 

monete quem #censum IX librarum# Alardus Wisschaert promiserat se daturum 

et soluturum primodicto Johanni hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in Busco in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem Rijxkini Bijnhuijs ex uno et inter communem viculum tendentem 

de #de# (dg: ?dic) vico Hijnthamensi predicto versus vicum dictum 

Papenhuls ex alio prout in litteris quas vidimus atque ex tribus cameris 

cum earum fundis (dg: sitis ibidem inter dictam do) dicti venditoris 

sitis ibidem retro domum et aream predictam tendentibus a dicto domo et 

area ad hereditatem Yde relicte quondam Henrici Marien ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: An) Rodolpho filio quondam Jacobi Noppen ad 

opus Agnetis matris dicti Rodolphi promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario 

censu trium librarum monete et vitali pensione IIIIor librarum ad vitam 

fratris Rodolphi Roesmont ex dictis domo area et tribus cameris prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 372v 03 do 28-10-1395. 

Philippus Jozollus en Johannes van Ghemert beloofden aan Henricus Weijer 

200 franken of de warde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1395) te betalen. 

 

O. 

Philippus Jozollus Johannes de Ghemert promiserunt Henrico Weijer IIc 

francken vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Rover et Spina datum in festo Sijmonis et Jude. 

 

BP 1180 p 372v 04 do 28-10-1395. 

Arnoldus van Heijenbraken en Walterus zv Walterus van den Rullen ev 

Heijlwigis dv voornoemde Arnoldus droegen over aan Hubertus zvw Petrus van 
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Lijeshout een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, die voornoemde 

Hubertus beloofd had aan voornoemde Arnoldus en zijn dochter Heijlwigis, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, die voornoemde 

wijlen Hubertus eertijds verworven had van voornoemde Arnoldus en zijn 

dochter Heijlwigis, in Helmond, ter plaatse gnd aan den Heuvel, tussen een 

gemene weg enerzijds en voornoemde Arnoldus en Heijlwigis anderzijds, (2) 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, gaande uit een stuk land 

gnd een zille, in Helmond, tussen Margareta Sweerts enerzijds en kv 

Godefridus van Bijstervelt anderzijds, welke pacht van 1 mud rogge 

voornoemde Hubertus mede tot onderpand had gesteld. Is de knecht van de 

heer van Helmond. 

 

{Voor BP 1180 p 372v 04 en 05 staat een haal}. 

Arnoldus de Heijenbraken (dg: Walterus filius) #et# Walterus filius 

Walteri van den Rullen maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filie dicti Arnoldi hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Helmont quam (dg: Huber) Hubertus filius quondam Petri (dg: 

de) de Lijeshout promisit se daturum et soluturum dictis Arnoldo et 

Heijlwigi sue filie hereditarie purificationis ex domo et orto cum suis 

attinentiis quos dictus quondam Hubertus dudum erga dictos Arnoldum et 

Heijlwigem eius filiam acquisiverat sitis in Helmont ad locum dictum aen 

den Hoevel inter communem plateam ex uno et inter hereditatem dictorum 

Arnoldi et Heijlwigis ex alio atque #ex# hereditaria paccione unius modii 

siliginis dicte mensure (dg: quam) solvenda et recipienda hereditarie ex 

pecia terre dicta een zille sita in parochia de Helmont inter hereditatem 

Margarete Sweerts ex uno et inter hereditatem liberorum Godefridi de 

Bijstervelt ex alio quam paccionem unius modii siliginis dictus Hubertus 

(dg: p) dudum antedictis Arnoldo et Heijlwigi eius filie pro solucione 

dicte paccionis (dg: d) trium modiorum siliginis cum dictis domo et orto 

ad pignus imposuerat ut dicebant hereditarie supportaverunt dicto Huberto 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex) 

#ex parte eorum# in dicta paccione #existentem# deponere. Testes Scilder 

et Spina datum supra. Iste est famulus domini de Helmont. 

 

BP 1180 p 372v 05 do 28-10-1395. 

Arnoldus van Heijenbraken en zijn schoonzoon Walterus van den Rullen de 

jongere droegen over aan Hubertus zvw Petrus van Lijeshout een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Helmond, die voornoemde Arnoldus en Walterus met 

Lichtmis beuren, gaande uit 2 stukken land gnd zillen, tezamen gelegen in 

Helmond, tussen Katherina Arsen enerzijds en Elisabeth Graet anderzijds, 

welke twee stukken land voornoemde Arnoldus en Walterus in pacht uitgegeven 

hadden aan voornoemde Hubertus, te weten voor voornoemde pacht en voor een 

cijns aan de stad van Helmond. Is de knecht van de heer van Helmond. 

 

{Voor BP 1180 p 372v 05 en 04 staat een haal}. 

Arnoldus de Heijenbraken et Walterus van den Rullen #junior# eius gener 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de (dg: Busco) 

Helmont quam dicti Arnoldus et Walterus solvendam habent hereditarie 

purificationis ex duabus peciis terre dictis (dg: S) zillen sitis (dg: in 

parochia de Helmont) simul (dg: inter) in parochia de Helmont inter 

hereditates Katherine Arsen ex uno et inter hereditatem Elisabeth Graet 

ex alio quas duas pecias terre dicti Arnoldus et Walterus dederant ad 

pactum Huberto filio quondam Petri de Lijeshout scilicet pro predicta 

paccione et pro censu oppidi de Helmont annuatim exinde de jure solvendis 

prout dicebant hereditarie supportaverunt dicto Huberto promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem (dg: in dicta pac) ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. Iste est famulus domini de 

Helmont. 
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BP 1180 p 372v 06 do 28-10-1395. 

Johannes Vrient van Helmont verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vrient de Helmont prebuit et reportavit (dg: trad) totum 

precedens. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 372v 07 do 28-10-1395. 

Gerardus Zannen ev Elizabeth dvw Johannes Sceijfarts droeg over aan 

Willelmus van Oijen zvw Rutgherus van Oijen alle goederen, die aan hem een 

zijn voornoemde vrouw Elisabeth gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Johannes Sceijfart, gelegen onder Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel. 

 

Gerardus Zannen (dg: omnia bona sibi de) maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis Sceijfarts omnia bona sibi et 

dicte Elisabeth sue uxori de morte dicti quondam Johannis Sceijfart 

successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de Bucstel ad 

locum dictum Lennenshoevel sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo de Oijen filio quondam Rutgheri de Oijen promittens super omnia 

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

 

BP 1180 p 372v 08 do 28-10-1395. 

Gerardus Zannen droeg over aan Willelmus van Hoijen zvw Rutgherus van Oijen 

alle goederen, die aan jkvr Agnes dvw Johannes Sceijvarts kloosterlinge in 

Ridickem gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader Johannes 

Sceijfart, gelegen in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel. Transportant 

beloofde dat voornoemde jkvr Agnes afstand zal doen. Indien zij geen 

afstand zou doen of indien zij rechten zou doen gelden op voornoemde 

goederen, dan zal voornoemde Gerardus aan voornoemde Willelmus 8 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde betalen voor de last die voornoemde Willelmus 

daarvan ondervindt, en hiermee zullen voornoemde Gerardus en zijn goederen 

ontlast zijn van deze overdracht, belofte en verplichting. 

 

Gerardus Zannen omnia bona domicelle Agneti filie quondam Johannis (dg: 

Sceijvel) Sceijvarts moniali in Ridickem (!dg: omnia bona sibi) de morte 

dicti quondam Johannis Sceijfart #sui patris# successione advoluta 

quocumque locorum in parochia de Bucstel ad locum dictum Lennenshoevel 

sita ut dicebat hereditarie supportavit Willelmo de Hoijen filio quondam 

Rutgheri de Oijen promittens super omnia ratam servare (dg: et ob) et 

quod ipse dictam domicellam Agnetem super predictis bonis ad opus dicti 

Willelmi faciet renunciare et in casu quo dicta domicella Agnes super 

dictis bonis renunicare noluerit seu (dg: dicta) se presumeret jus in 

dictis bonis habere (dg: quod extunc) via juris quod extunc dictus 

Gerardus dabit et exsolvet dicto Willelmo octo novos Gelre gulden seu 

valorem pro dampna! dicto Willelmo exinde eventuro et hiis mediantibus 

dictus Gerardus #et eius bona# a presentibus supportacione et promissione 

et obligatione erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 372v 09 do 04-11-1395. 

Henricus van der Oest van Zonne verkocht aan Willelmus van Os zv Arnoldus 

van Os zvw Willelmus die Eirde een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis onder de vrijdom van Sint-Oedenrode te leveren, gaande 

uit een zester roggeland van verkoper, in Lieshout, tussen Arnoldus van den 

Broec enerzijds en Johannes van den Broec anderzijds, en uit alle andere 

erfgoederen van voornoemde verkoper onder Lieshout en Son gelegen. 

 

Henricus van der Oest de Zonne hereditarie vendidit Willelmo de Os filio 

Arnoldi de Os filii quondam Willelmi die Eirde hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et infra (dg: Bu Zonne in) #libertatem de# 

Rode sancte Ode tradendam ex una sextariata terre siliginee dicti 

venditoris sita in parochia de Lijeshout inter hereditatem Arnoldi van 
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den Broe[c] #ex alio!# et inter hereditatem Johannis van den Broec ex 

alio atque de et (verbeterd uit: ex) ex omnibus aliis hereditatibus dicti 

venditoris quocumque locorum infra parochias de Lijeshout et de Zonne 

sitis ut dicebat promittens super omnia warandiam. Testes Berwout et Luwe 

datum in crastino Huberti. 

 

BP 1180 p 372v 10 do 04-11-1395. 

Mechtildis wv Marcelius Delijen soen van Os, de gezusters Alijdis en 

Gijnta, dv voornoemde Mechtildis en wijlen Marcelius, en Johannes van 

Herlaer molenaar zv Henricus van Herlaer molenaar ev Elizabeth dvw 

voornoemde Marcelius en Mechtildis, verkochten aan Gerardus z?vw Johannes 

zvw Johannes Baten soen (1) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd in Broek, 

ter plaatse gnd die Schouwebeemd, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch enerzijds en wijlen Leonius van Andwerpia bontwerker anderzijds, met 

een eind strekkend aan de Oijense Weg en met het andere eind aan een sloot 

aldaar, (2) 3 lopen roggeland in Oss, ter plaatse gnd aan die Voorstraat, 

tussen Henricus Venbossche enerzijds en Willelmus van Ghiessen anderzijds, 

(3) een stuk land, 3½ lopen rogge {p.373r} groot, gnd die Molenstreep, in 

Oss, ter plaatse gnd in het Roden, tussen kvw Andreas Henssen soen 

enerzijds en Henricus Venbossche en Johannes van Os van Panhedel 

anderzijds. Willelmus, Elizabeth, Heijlwigis, Godefridus en Mechtildis, kvw 

voornoemde Marcelius en Mechtildis, zullen afstand doen. Henricus 

minderjarige zvw voornoemde Marcelius en eerstgenoemde Mechtildis zal, 

zodra hij meerderjarig is, afstand doen. 

 

Mechtildis (dg: filia) #relicta# quondam Marcelii Delijen soen de Os (dg: 

cum) Alijdis! et Gijnta sorores filie dictorum Mechtildis et quondam 

Marcelii cum tutore et (dg: La) Johannes de Herlaer #multor# filius 

Henrici de Herlaer multoris maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Marcelii et Mechtildis predictorum peciam terre sitam in parochia 

de Os in loco dicto in Broec ad locum dictum die Scouwebeemt inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco !in Busco ex uno et inter 

hereditatem quondam Leonii de Andwerpia pellificis ex alio tendentem cum 

uno fine ad viam dictam den Oijenssche Wech [et] cum (dg: f) reliquo fine 

ad quoddam fossatum ibidem atque tres lopinatas terre siliginee sitas in 

dicta parochia ad locum dictum aen die Voerstraet inter hereditatem 

Henrici Venbossche ex uno et inter hereditatem Willelmi de Ghiessen ex 

alio ut dicebat (dg: here) atque peciam terre (dg: dictam) III et 

dimidium lopinos siliginis. 

 

1180 mf7 A 5 p. 373. 

 in crastino Huberti: donderdag 04-11-1395. 

 

BP 1180 p 373r 01 do 04-11-1395. 

in semine capientem dictam die Molenstreepe sitam in dicta (dg: m) 

parochia in loco dicto int Roden inter hereditatem (dg: Henrici v) 

liberorum quondam Andree Henssen soen ex uno et inter hereditatem Henrici 

Venbossche et Johannis de Os de Panhedel ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Gerardo quondam! Johannis filii quondam Johannis (dg: Ba) 

Baten soen promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere et quod ipsi Willelmum (dg: Go) Elizabeth 

Heijlwigem Godefridum Mechtildem #liberos dictorum quondam Marcelii et 

Mechtildis# super premissis ad opus dicti emptoris facient renunciare et 

quod ipsi Henricum filium dictorum quondam Marcelii et Mechtildis 

primodicte (dg: quod) quamcito ad annos pubertatis (dg: f) pervenerit ad 

opus dicti emptoris facient renunciare. Testes (dg: d) Martinus et (dg: 

Berwout) #Lu# datum in crastino Huberti. 

 

BP 1180 p 373r 02 do 04-11-1395. 

Gerardus Jans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Gerardus Jans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 373r 03 do 04-11-1395. 

Erardus gnd Erijt zvw Godefridus Grieten soen beloofde aan zijn zuster 

Truda van Dijest 30 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan-

Baptist aanstaande (za 24-06-1396) te betalen. 

 

Erardus dictus Erijt filius quondam Godefridi Grieten soen promisit super 

omnia Trude de Dijest sue sorori XXX novos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis baptiste proxime futurum persolvendos. Testes 

Scilder et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 373r 04 do 04-11-1395. 

Alardus Reijmbouts soen van Alem droeg over aan Nijcholaus Plaetmaker een 

erfgoed gnd een geer lands, in de dingbank van Alem, ter plaatse gnd die 

Wadelle, tussen Ghisbertus Henrics soen enerzijds en Johannes die Yoede 

anderzijds, welk stuk lands voornoemde Johannes die Yoede tbv zijn zoon 

Mathias verworven had van Gerardus die Keijser, en welk erfgoed voornoemde 

Alardus nu bezit. 

 

Alardus Reijmbouts soen #de Alem# quandam hereditatem dictam enen gheer 

lants sitam in jurisdictione de Alem ad locum dictum die Waedelle inter 

hereditatem Ghisberti Henrics soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

die Yoede ex alio quam peciam terre dictus Johannes die Yoede ad opus 

Mathie sui filii erga Gerardum die Keijser acquisiverat ut dicebat et 

quam hereditatem (dg: primo die ghe) enen gheer vocatam dictus Alardus 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Nijcholao Plaetmaker 

promittens super omnia ratam servare et obligationem (dg: de) et 

impeticionem ex parte sui et dicti Mathie filii dicti Johannis die Yoede 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 373r 05 do 04-11-1395. 

Martinus zvw Engbertus die Zegher van Crumvoert verkocht aan Ghibo zvw 

Hermannus Bac de helft van 4 lopen roggeland, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, tussen Walterus Grieten soen enerzijds en Arnoldus 

die Coelborner anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Arnoldus 

Coelborner. 

 

Martinus filius quondam Engberti die Zegher de Crumvoert (dg: q) 

medietatem (dg: dui) quatuor lopinatarum terre siliginee sitarum in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem Walteri Grieten soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi die 

Coelborner ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Arnoldi Coelborner ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: Ghisberto fi) Ghiboni filio quondam Hermanni (dg: Bac) Bac 

promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 373r 06 do 04-11-1395. 

Marcelius zvw Godefridus van der Straten droeg over aan Arnoldus gnd 

Balijuwe zvw Bartholomeus gnd Meus Balijuwe 4 lopen roggeland in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, in een kamp gnd in den Zakke, 

tussen Ghibo die Ridder enerzijds en Willelmus zvw Albertus van Bucstel 

anderzijds, aan voornoemde Marcelius in pacht uitgegeven door voornoemde 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel, belast met de cijns, pacht en 

voorwaarden in de brief vermeld. 

 

Marcelius filius quondam Godefridi van der Straten quatuor lopinatas 

terre siliginee sitas in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto 

Crumvoert in campo dicto in den Zacke inter hereditatem Ghibonis die 

Ridder ex uno et inter hereditatem Willelmi filii quondam Alberti de 
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Bucstel ex alio datas ad pactum dicto (dg: Wi) Marcelio (dg: filio) a 

dicto Willelmo filio quondam Alberti de Bucstel prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: Ghisberto filio quond) Arnoldo dicto 

Balijuwe filio (dg: f) quondam Bartholomei dicti Meus Balijuwe cum 

litteris et [j]ure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere exceptis (dg: paccione ex) censu paccione et 

condicionibus in dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 373r 07 do 04-11-1395. 

Johannes Steijmpel verklaarde dat alle achterstallige termijnen zijn 

betaald van een lijfrente2,3 van 8 oude schilden en 8 mud rogge, die 

Willelmus van Gheffen molenaar aan voornoemde Johannes moet betalen. 

 

Solvit. 

Johannes Steijmpel palam recognovit sibi fore satisfactum ab omnibus 

arrestadiis sibi deficientibus #a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem# occacione vitalis !octo aude scilde et octo modiorum siliginis 

quam pensionem Willelmus de Gheffen multor dicto Johanni solvere tenetur 

#annuatim ad eius vitam# prout in (dg: litteris d) litteris dicebat 

contineri salva dicto Johanni #dicta# sua vitali pensione. Testes Spina 

et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 373r 08 do 04-11-1395. 

Johannes Vleminc steenbakker verkocht aan Gerardus van Doorn een n-erfcijns 

van 15 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een stenen 

huis, erf en tuin van verkoper, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van Lambertus Cortroc enerzijds en erfgoed van Goeswinus nzvw 

Johannes zv Boudewinus Appelman anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 7 pond 5 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes (dg: Vrie) Vleminc lapidida! hereditarie vendidit Gerardo de 

Spina hereditarium censum XV solidorum monete solvendum hereditarie 

Remigii ex domo #lapidea# et area et orto dicti venditoris sitis in Busco 

in (dg: vico) vico ecclesie inter hereditatem (dg: Johannis Cortroc) 

Lamberti Cortroc ex uno et inter hereditatem Goeswini filii naturalis 

quondam Johannis filii Boudewini Appelman (dg: pro) ex alio promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditario censu septem librarum et (dg: quinque) 

quinque solidorum dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Scilder et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 373r 09 do 04-11-1395. 

Henricus zvw Henricus Oeden soen beloofde aan Theodericus van Rode snijder 

18 Engelse nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 02-04-1396) te 

betalen. 

 

Henricus filius quondam Henrici (dg: Oe) Oeden soen (dg: et Mathias 

filius quondam Johannis Spormers soen de Os) promisit Theoderico de Rode 

sartori XVIII Engels nobel seu valorem ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 373r 10 do 04-11-1395. 

Goeswinus Model van der Donc beloofde aan broeder Rodolphus van Loet 46 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) 

te betalen. 

 

                         
2 Zie ← BP 1178 f 142v 08 do 24-03-1390, belofte van de lijfrente en 

lijfpacht. 
3 Zie → BP 1182 p 027r 02 vr 09-04-1400, Goeswinus zvw Willelmus van Geffen 

beloofde de lijfrenten te betalen. 
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Goeswinus Model van der (dg: S) Donc (dg: filius Rutgeri) promisit super 

omnia fratri Rodolpho de Loet XLVI (dg: nuwe) novos Gelre gulden seu 

valorem ad (dg: moni) nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 373r 11 do 04-11-1395. 

(dg: Johannes zoon). 

 

(dg: Johannes filius). 

 

BP 1180 p 373r 12 do 04-11-1395. 

Mathias zvw Johannes Spormer van Os en Johannes Vos van Uden beloofden aan 

Theodericus van Rode snijder 18 Engelse nobel of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 02-04-1396) te betalen. 

 

Mathias filius quondam Johannis Spormer de Os #et Johannes (dg: de) Vos 

de Uden# promisit super omnia (dg: G) Theoderico de Rode sartori XVIII 

Engels nobel seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 373r 13 do 04-11-1395. 

Wellinus van Beke verklaarde alle geldsommen4,5 ontvangen te hebben die aan 

hem waren beloofd door Johannes van den Eijnde alleen of samen met anderen. 

 

Wellinus de Beke (dg: pro) palam recognovit sibi fore satisfactum ab 

omnibus pecuniarum summis promissis dicto Wellino a Johanne van den 

Eijnde #solo# seu a dicto Johanne van den Eijnde cum aliis hominibus in 

litteris scabinorum in Busco ut dicebat clamans dictum Johannem inde 

quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 373r 14 do 04-11-1395. 

Henricus zvw Paulus gnd Aelbrechts soen van Gheffen droeg over aan zijn 

broer Johannes de oudere zvw voornoemde Paulus (1) alle goederen die aan 

hem gekomen waren na overlijden van zijn broer Johannes de jongere zvw 

voornoemde Paulus, resp. aan hem door voornoemde wijlen Johannes in zijn 

testament waren vermaakt, (2) het recht dat voornoemde Henricus heeft of 

zal krijgen in goederen van wijlen voornoemde Johannes volgens diens 

testament of anderszins, na overlijden van zijn voornoemde broer Johannes 

de oudere zvw voornoemde Paulus. 

 

Henricus filius quondam Pauli dicti Aelbrechts soen de Gheffen omnia bona 

sibi de morte quondam Johannis junioris sui fratris filii dicti quondam 

Pauli successione advoluta ac ab eodem quondam Johanne in suo testamento 

dicto Henrico suo fratri legata quocumque locorum consistentia sive sita 

(dg: insuper usufructum) insuper totum jus (dg: s) dicto Henrico (dg: 

competente competens) quovis modo #ad presens competens et imposterum# 

competiturum (dg: p) in bonis quibuscumque dicti quondam Johannis (dg: 

viginta) vigore testamenti eiusdem quondam Johannis quam alias post 

decessum Johannis senioris (dg: fil) sui fratris filii dicti quondam 

Pauli (dg: ut) quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Johanni seniori (dg: filio) suo fratri 

filio dicti quondam Pauli promittens super omnia ratam servare et 

                         
4 Zie ← BP 1177 f 039v 12 do 02-04-1383, Johannes van den Eijnde wonend in 

Heze beloofde aan Cristina ev Wellinus van Beke, tbv voornoemde Wellinus, 

12 Brabantse dobbel op 11-11-1383 te betalen; kennelijk wegens verhuur. 
5 Zie ← BP 1177 f 132r 16 ±do 30-06-1384, Johannes zv Ghibo gnd Hels en 

Johannes van den Eijnde wonend in Heze beloofden aan Wellinus van Beke 13 

mud even, Bossche maat, 1 plak per mud uitgezonderd, na maning te leveren. 

(Betreft wel geen geldsom). 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 373r 15 do 04-11-1395. 

Arnoldus Alarts soen van den Put beloofde aan Nijcholaus Hagen een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over 

een jaar, gaande uit 5 stukken land van voornoemde Arnoldus, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd aan die Oude Molen, (1) ter plaatse gnd in den Schild, 

beiderzijds tussen hr Henricus Buc priester, (2) ter plaatse gnd die 

Schild, tussen voornoemde hr Henricus Buc enerzijds en erfgoed van de kerk 

van Nuland anderzijds, (3) ter plaatse gnd die Molenakker, tussen Arnoldus 

Kathelinen soen enerzijds en de waterlaat aldaar anderzijds, (4) ter 

plaatse gnd die Molenakker, tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde 

hr Henricus Buc anderzijds, (5) ter plaatse gnd die Middelheze, tussen 

kinderen gnd Coppen Kijnderen van Engelant {p.374v} enerzijds en Arnoldus 

Kathelinen anderzijds, reeds belast met de grondcijns, een b-erfpacht van 1 

mud rogge en een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling voornoemd geld. 

 

{In margine sinistra een <-teken}. -. 

Arnoldus Alarts soen (dg: van Berlikem) van den Put promisit se daturum 

et soluturum Nijcholao Hagen hereditarium censum (dg: ...) trium librarum 

monete solvendum [hereditarie nativitatis Domini] et primo termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum ex (dg: domistadio orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus) #quinque peciis terre# dicti Arnoldi 

sitis in parochia de Roesmalen [ad locum] dictum aen die Aude (dg: 

Moelen) Moelen (dg: inter hereditatem domini He) quarum (dg: una d) una 

in loco dicto in den Scilt inter hereditatem domini Henrici Buc presbitri 

ex [utroque] latere secunda in dicto loco die Scilt vocato inter 

hereditatem dicti domini Henrici Buc ex uno et inter hereditatem 

#ecclesie# de Nuwelant ex alio tercia in loco dicto die Molenacker 

[inter] hereditatem (dg: Jo) Arnoldi Kathelinen soen ex uno et inter 

aqueductum ibidem ex alio quarta in dicto loco (dg: dicto) die Molenacker 

vocato inter communem plateam ex uno et [inter hereditatem] dicti domini 

Henrici Buc ex alio et quinta in loco dicto die Middelheze inter 

hereditatem liberorum dictorum (dg: Coppen so) Coppen Kijnderen de 

Engelant [ex]. 

 

1180 mf7 A 6 p. 374. 

 in crastino Huberti: donderdag 04-11-1395. 

 in festo Katherine: donderdag 25-11-1395. 

 

BP 1180 p 374v 01 do 04-11-1395. 

uno et inter hereditatem (dg: Za) Arnoldi Kathelinen ex alio sunt site ut 

dicebat promittens super omnia (dg: habita et habenda) warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu dominorum fundi et hereditaria 

paccione unius modii siliginis et hereditario censu trium librarum et 

decem solidorum dicte monete exinde prius solvendis. 

 

BP 1180 p 374v 02 do 04-11-1395. 

Johannes van den Berghe van Dommellen beloofde aan Johannes van 

Vladeracken, tbv Thomas Willems soen, 30 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde en 7 gemene plakken met Vastenavond aanstaande (di 15-02-1396) te 

betalen. 

 

Johannes van den Berghe de Dommellen promisit super omnia Johanni (dg: 
?de V) de Vladeracken ad opus Thome Willems soen XXX novos Gelre gulden 

seu valorem et septem gemeijn placken ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes Scilder et Martinus datum in crastino Huberti. 

 

BP 1180 p 374v 03 do 04-11-1395. 

Johannes van Berlikem szvw Nijcholaus van Stakenborch verkocht aan Henricus 

van Hees zvw Ludovicus van Hees de helft van een huis en erf in Den Bosch, 
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op het einde van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Rutgherus Peerkens 

enerzijds en een weg gnd die Veeslag aldaar anderzijds, te weten de helft 

richting voornoemd erfgoed van Rutgherus Peerkens, welke helft voornoemde 

Johannes van Berlikem gekocht had van Jordanus gnd Wise en zijn vrouw 

Mechtildis dvw Gleijns appelverkoper. 

 

Johannes de Berlikem gener quondam Nijcholai de Stakenborch medietatem 

cuiusdam domus et aree site in Busco in fine vici Orthensis inter 

hereditatem Rutgheri Peerkens ex uno et inter (dg: here) quandam plateam 

conventualiter dictam die Veeslach consistentem ibidem ex alio (?dg: #) 

videlicet illam medietatem que sita est in latere versus dictam 

hereditatem dicti Rutgheri Peerkens quam medietatem dictus Johannes (dg: 

van den Berghe erga) de Berlikem erga Jordanum dictum Wise et Mechtildem 

eius uxorem filiam quondam Gleijns venditoris pomorum! emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Henrico de Hees filio 

quondam Ludovici de Hees supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Rover et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 374v 04 do 04-11-1395. 

Albertus Lambrechts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus Lambrechts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 374v 05 do 04-11-1395. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 22½ Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XXII et dimidium 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 374v 06 do 04-11-1395. 

(dg: Johannes zv Lambertus Aelbrechts soen). 

 

(dg: Johannes filius Lamberti Aelbrechts soen). 

 

BP 1180 p 374v 07 do 04-11-1395. 

Destijds had Johannes zv Lambertus Aelbrechts soen vernaderd 1 bunder 

beemd, in Erp, ter plaatse gnd in het Goer, beiderzijds tussen Petrus 

Hillen soen, met een eind strekkend aan de plaats gnd Goerse Berg en met 

het andere eind aan kvw Henricus van Tuijftheze, aan voornoemde Petrus 

Hillen soen verkocht door de broers Henricus van Dicloe en Johannes van 

Dicloe, en vervolgens had voornoemde Petrus, die week?, het naderrecht 

erkend. Thans droeg eerstgenoemde Johannes zv Lambertus Aelbrechts soen het 

naderrecht over aan Albertus Wael tbv het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes filius Lamberti Aelbrechts soen 

promisisset et exhibuisset patentes denarios ad redimendum e jure (dg: 

prox) proximitatis unum bonarium prati situm in parochia de Erpe in loco 

dicto int Goer inter hereditatem Petri Hillen soen ex utroque latere (dg: 

ad) coadiacens! tendens cum uno fine ad locum dictum Goerschen Berch et 

cum reliquo fine ad hereditatem liberorum quondam Henrici de Tuijftheze 

venditum dicto Petro Hillen soen ab Henrico de Dicloe et Johanne de 

Dicloe fratribus cumque vero dictus (dg: vero) Petrus in hoc cedens? 

primodicto Johanni recognovisset eundem jus redempcionis in dicto bonario 

prati e jure proximitatis (dg: sr) habere prout in litteris (dg: qsa) 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis primodictus #Johannes# 

filius Lamberti Aelbrechts soen totum jus redempcionis etc supportavit 

Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco cum litteris et aliis 

et jure (dg: promittens ratam servare) sibi in dicto bonario competente 
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promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 374v 08 do 04-11-1395. 

De broers Henricus en Albertus, kvw Lambertus Aelbrechts soen, verkochten 

aan hun broer Johannes alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van hun ouders. 

 

Henricus et Albertus fratres liberi quondam Lamberti Aelbrechts soen 

omnia et singula bona eis de morte quondam suorum (dg: parent) parentum 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant 

hereditarie (dg: suu) vendiderunt (dg: a) Johanni eorum fratri (dg: filio 

dicti quondam Lamberti) promittentes indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte (dg: de) eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 374v 09 do 04-11-1395. 

Johannes zvw Lambertus Aelbrechts soen beloofde aan zijn broer Henricus zvw 

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

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

1397), gaande uit alle goederen die aan voornoemde Johannes en zijn broers 

Henricus en Albertus, kvw voornoemde Lambertus, gekomen waren na overlijden 

van hun ouders. 

 

Johannes filius quondam Lamberti Aelbrechts soen promisit se daturum et 

soluturum Henrico suo fratri filio dicti quondam Lamberti hereditariam 

paccionem unius (dg: modii) modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradendam de et 

ex omnibus bonis dicto Johanni (dg: ?et) #et# Henrico et Alberto suis 

(dg: liber) fratribus liberis dicti quondam Lamberti (dg: successione 

advolutis quocumque locorum consistentibus sive sitis) de morte quondam 

parentum eorundem liberorum successione advolutis quocumque locorum (dg: 

consistentibus s) consisentibus sive sitis (dg: da). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 374v 10 do 04-11-1395. 

Henricus Puls en Gerardus Voet ev Eefsa dvw Henricus schoenmaker van Gravia 

droegen over aan Robbertus van Neijnsel hun deel in een b-erfcijns van 6 

pond geld, die Henricus van den Hoevel beloofd had aan Aleijdis dvw 

Godefridus gnd van den Grave schoenmaker, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en tuin in Den Bosch, 

in de Peperstraat, tussen erfgoed van Gerisius van Os enerzijds en erfgoed 

van Lambertus die Wael anderzijds, zoals afgepaald. 

 

Henricus Puls #et# Gerardus Voet (dg: to) maritus et tutor legitimus 

Eefse sue uxoris filie quondam Henrici sutoris de Gravia totam partem et 

omne jus eis competentes quovis modo in hereditario censu sex librarum 

monete quem Henricus van den Hoevel promisit se daturum et soluturum 

Aleijdi filie (dg: quonda) quondam Godefridi dicti van den Grave sutoris 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et orto sitis in 

Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem Gerisii de Os ex uno et 

inter hereditatem Lamberti die Wael ex alio prout huiusmodi domus et 

ortus ibidem per vicinos sunt limitati prout in litteris (dg: hereditarie 

atque tot) hereditarie supportaverunt Robberto de Neijnsel cum litteris 

et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes Rover et Berwout datum supra. 

 

BP 1180 p 374v 11 do 04-11-1395. 

Voornoemde Henricus Puls en Gerardus Voet ev Eefsa dvw Henricus schoenmaker 

van Gravia droegen over aan voornoemde Robbertus van Neijnsel hun deel in 

een huis, erf en tuin van wijlen Aleijdis dvw Godefridus van den Grave 

schoenmaker, in Den Bosch, aan de plaats gnd Triniteit, tussen erfgoed van 

Johannes van Yper enerzijds en erfgoed van Lambertus Wael anderzijds, 

strekkend vanaf de plaats gnd Triniteit tot aan erfgoed van voornoemde 
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Robbertus van Neijnsel, Elizabeth gnd Blijnd Lize behoudt hierin haar 

vruchtgebruik, en Yda van Dueren heeft hieruit een lijfrente van 40 

schelling geld, die voornoemde wijlen Aleijdis aan voornoemde Yda had 

vermaakt. De brief van Gerardus en Henricus overhandigen aan Henricus van 

Helvoert. 

 

Duplicetur. Solvit extraneus. 

Dicti Henricus Puls et Gerardus Voet #ut supra# totam partem et omne jus 

eis competentes in domo area et orto (dg: sit) quondam Aleijdis filie 

quondam Godefridi van den Grave sutoris sitis in Busco ad locum dictum 

Triniteijt inter hereditatem Johannis de Yper ex uno et inter hereditatem 

Lamberti Wael ex alio tendentibus a dicto loco Triniteijt vocato 

retrorsum usque ad hereditatem Robberti de Neijnsel ut dicebant 

hereditarie supportaverunt dicto Robberto de Neijnsel promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere salvo tamen Elizabeth dicte Blijnd Lize suo (dg: si) usufructu 

in dictis domo area et orto salva eciam Yde de Dueren (dg: vitali) in 

dictis domo area et orto vitali pensione XL solidorum monete quam dicta 

quondam (dg: .) Aleijdis eidem Yde ad sua! vitam legavit dicebat! quam 

pensionem dictus Robbertus ex premissis solvere et dare promisit sub 

obligatione dictorum domus et aree et orti ex premissis. Testes datum 

supra. Unam habebit dictus Robbertus et alteram dicti Henricus et 

Gerardus. Tradetur littera Gerardi et Henrici Henrico de Helvoert. 

 

BP 1180 p 374v 12 do 25-11-1395. 

Hebkinus Cresianen soen van Wetten verkocht aan Arnoldus Hoernken een 

n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, 

gaande uit (1) een beemd, in Tongerlo, tussen Martinus gnd des Blaken soen 

enerzijds en Willelmus gnd des Blaken soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Hebkinus en met het andere eind aan die Dommel, 

(2) een kamp gnd Boijaarts Akker, in Tongerlo, tussen Henricus gnd des 

Haerden enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemene weg, (3) een akker lands in Tongerlo, in de Akkers aldaar, achter de 

kerk, tussen Adam Peters soen enerzijds en de waterlaat anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene weg, (4) een tuin naast de molen aldaar, 

tussen het water enerzijds en Aleidis sv voornoemde verkoper anderzijds, 

(5) een stuk land, 4 lopen rogge groot, in Tongerlo, gnd Boijaarts Hostat, 

tussen voornoemde verkoper enerzijds en een gemene weg anderzijds, de akker 

belast met een b-erfcijns van 20 schelling geld, deze goederen belast met 

de grondcijns, en laatstgenoemd stuk land belast met 6 schelling gemeen 

paijment. 

 

Hebkinus Cresianen soen de Wetten hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken 

hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Remigii ex quodam prato sito in parochia de 

Tongerle inter hereditatem Martini dicti des Blaken soen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi dicti des Blaken soen ex alio tendente cum uno fine 

ad hereditatem dicti Hebkini et cum reliquo fine ad aquam dictam die 

Dommel atque ex quodam campo dicto Boijaerts Acker sito in dicta parochia 

inter hereditatem Henrici dicti des Haerden ex uno et inter communitatem 

ex alio tendente cum uno fine ad communem platheam item ex agro terre 

sito in dicta parochia in agris ibidem (dg: iuxta eccli) retro ecclesiam 

(dg: s) inter hereditatem Ade Peters soen ex uno et inter aqueductum 

dictum Waterlaet ex alio tendente cum uno fine ad communem viam item ex 

orto sito iuxta molendinum (dg: inter aq) ibidem inter aquam ibidem ex 

uno et inter hereditatem Aleidis sororis dicti venditoris ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi ex premissis atque hereditario censu XX solidorum 

monete ex dicto !dicto agro terre solvendo #et sex solidis communis 

pagamenti ex ultimodicta pecia terre# et sufficientem facere. Testes 

Rover et Coptiten datum (dg: .) in (dg: crastino sexta post Huberti) 



Bosch’ Protocol jaar 1395 05. 

 

16 

{invoegen BP 1180 p 374v 14}. 

 

BP 1180 p 374v 13 do 25-11-1395. 

{invoegen in BP 1180 p 374v 12}. 

necnon ex pecia terre #quatuor lopinos siliginis annuatim in semine 

capiente# sita in parochia de Tongerle dicta Boijaerts Hostat inter 

hereditatem dicti venditoris ex uno et inter communem plateam ex alio. 

 

BP 1180 p 374v 14 do 25-11-1395. 

Testes (dg: Berwout et) Rover et Coptiten datum in festo Katherine. 

 

1180 mf7 A 7 p. 375. 

 Tercia post Leonardi: dinsdag 09-11-1395. 

 in festo Martini: donderdag 11-11-1395. 

 anno XCV index 3 mensis novembris in festo Martini 

  pontificis Bonifacii noni anno septimo: donderdag 11-11-1395. 

 

BP 1180 p 375r 01 di 09-11-1395. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct ev Eefsa dvw Henricus van 

Uden zvw Henricus van Uden droeg over aan Arnoldus gnd Duvel alias gnd 

Spoerken de helft van een b-erfpacht van 1 mud rogge en ½ mud gerst, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit erfgoederen gelegen onder 

Haaren, welke helft aan voornoemde wijlen Henricus zvw Henricus van Uden 

was overgedragen door Rodolphus van Zulikem. Henricus Buc zv Theodericus 

Buc ev Elisabeth dvw voornoemde Henricus van Uden deed afstand. 

 

Theodericus (dg: Bucs) Buc filius quondam (dg: Godescalci) Godescalci van 

der Sporct maritus et tutor legitimus ut asserebat Eefse sue uxoris filie 

quondam Henrici (dg: filii) de Uden filii quondam Henrici de Uden (dg: ab 

ipso H) medietatem annue et hereditarie paccionis unius modii siliginis 

et dimidii modii ordei mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex hereditatibus in quibusdam litteris scabinorum de Busco 

comprehensis sitis infra parochiam de Haren supportatam dicto quondam 

Henrico filio dicti quondam Henrici de Uden a Rodolpho de Zulikem prout 

in litteris et quam medietatem dicte paccionis dictus Theodericus Buc 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Arnoldo dicto Duvel 

alias dictus! Spoerken cum dictis litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte dicti Theoderici atque ex parte 

dicti quondam Henrici de Uden et eius heredum deponere. Quo facto (dg: 

Th) Henricus Buc filius Theoderici Buc maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elisabeth sue uxoris filie dicti quondam Henrici de Uden super 

dicta medietate dicte paccionis unius modii siliginis et dimidii modii 

ordei atque super toto jure ad opus dicti Arnoldi Duvel hereditarie 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Rover et Coptiten datum 3a post Leonardi. 

 

BP 1180 p 375r 02 do 11-11-1395. 

Lambertus smid van Middelrode beloofde aan Johannes van Mal een lijfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Lambertus faber de Middelrode promisit super omnia (dg: habita) et 

habenda se daturum Johanni de Mal vitalem pensionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicti Johannis et non 

ultra purificationis (dg: et in Busco traditurum ex omnibus) et pro primo 

termino ultra annum ex omnibus suis bonis (dg: qu) habitis et habendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis et cum dictus Johannes 

mortuus fuerit etc. Testes Ghisbertus et Coptiten datum in festo Martini. 

 

BP 1180 p 375r 03 do 11-11-1395. 

Henricus van Enghelant zvw Theodericus van Enghelant verkocht aan Johannes 

Bruijstens een stuk land in Hintham, in Rosmalen, tussen Thomas van 
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Hijntham enerzijds en hr Henricus Loijt anderzijds. 

 

Henricus de Enghelant filius quondam Theoderici de Enghelant peciam terre 

sitam in Hijntham #in parochia de Roesmalen# inter hereditatem Thome de 

Hijntham ex uno et inter domini! Henrici Loijt ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Bruijstens promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 375r 04 do 11-11-1395. 

Broeder Willelmus gnd Meester derde orde van Sint-Franciscus zvw Henricus 

Meester verkocht aan Adam van Mierde, tbv Johannes Koijt, een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die verkoper beurt, gaande uit 

(1) 4 stukken land in Vught Sint-Petrus, (1a) gnd die Middelakker, tussen 

Petrus van Stripe enerzijds en kvw Johannes van Stripe anderzijds, (1b) 

tussen voornoemde kinderen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (1c) 

beiderzijds tussen Johannes van Dommellen, (1d) tussen Johannes Heijnkens 

soen enerzijds en Ywanus Stierken anderzijds, (2) ¼ deel, dat aan 

voornoemde broeder Willelmus behoorde, in een steeg in Vught Sint-Petrus, 

ter plaatse gnd Groeninks Hoeve, welke 4 stukken en ¼ deel voornoemde 

broeder Willelmus uitgegeven had aan Willelmus zvw Johannes van den Stripe, 

voor 20 penning gemeen paijment en voor voornoemde b-erfpacht van 3 mud 

rogge, welke erfpacht was belast met een b-erfcijns van 4 pond voornoemd 

geld aan hr Johannes Sceijfart priester. 

 

Frater Willelmus dictus Meester (dg: ordinis) tercii ordinis sancti 

Francisci filius quondam Henrici Meester hereditarie vendidit Ade de 

Mierde ad opus Johannis Koijt hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie Remigii #ex hereditaria paccione (dg: .. tre) trium 

modiorum + {verwijst naar een regel boven het contract:} et trium 

modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus venditor solvendam habet 

hereditarie# ex quatuor peciis terre sitis in parochia de! sancti Petri 

de Vucht quarum una dicta die Middelacker inter hereditatem Petri de (dg: 

Sp) Stripe ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis de 

Stripe ex alio secunda inter hereditatem dictorum (dg: li) liberorum ex 

uno et inter communem plateam ex alio tercia inter hereditatem Johannis 

de Dommellen ex utroque latere et quarta inter hereditatem Johannis 

Heijnkens soen ex uno et inter hereditatem Ywani Stierken ex alio sunt 

site atque (dg: d) ex quarta parte que spectabat ad dictum fratrem 

Willelmum in quadam stega sita in dicta parochia in loco dicto (dg: di) 

communiter Gruenincs Hoeve quas quatuor pecias terre et quartam partem 

dicti! stege dictus frater Willelmus dederat ad pactionem Willelmo filio 

quondam Johannis (dg: de) van den Stripe scilicet pro viginti denariis 

communis pagamenti annuatim exinde solvendis atque pro predicta paccione 

trium modiorum siliginis ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem in dicta paccione existentem deponere 

excepto hereditario censu quatuor librarum dicte monete domino Johanni 

Sceijfart (dg: ex) presbitro exinde prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 375r 05 do 11-11-1395. 

Johannes zvw Arnoldus van Harwarden beloofde aan zijn moeder Elizabeth wv 

voornoemde Arnoldus een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit de helft van een stuk land 

aan voornoemde Johannes behorend, in Nistelrode, ter plaatse gnd op Geen 

Hoeve, tussen Gerardus van Ghijersberch enerzijds en Nijcholaus Aleijten 

soen van der Hoeven anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemde 

Gerardus van Gheersberch, met een eind strekkend tot aan een gemene weg en 

met het andere eind aan Elizabeth gnd Boumans en haar kinderen. 
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Johannes filius quondam Arnoldi de Harwarden promisit se daturum et 

soluturum Elizabeth sue matri relicte dicti quondam Arnoldi hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco (dg: 

solvendam) hereditarie purificationis et (dg: in supra) supra (dg: 

hereditatem p) peciam (dg: ter) terre infrascriptam tradendam de et ex 

medietate cuiusdam pecie terre spectantis ad dictum Johannem site in 

parochia de Nijsterle ad locum dictum op Gheen Hoeve inter hereditatem 

Gerardi de Ghijersberch ex uno et inter hereditatem Nijcholai Aleijten 

soen van der Hoeven ex alio scilicet ex illa medietate que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Gerardi de Gheersberch tendente 

cum uno #fine# ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem 

(dg: B) Elizabeth dicte Boumans et eius liberorum (dg: pro) ut dicebat. 

Testes Marten et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 375r 06 do 11-11-1395. 

En hij kan voornoemde erfpacht terugkopen wanneer hij wil, gedeeltelijk 

(tenminste de helft) of geheel, met 60 oude Gelderse gulden of de waarde en 

met de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Gerardus van Uden, Jacobus Loze en 

Walterus van Oekel. 

 

A. 

Et poterit redimere dictam paccionem (dg: scilicet quemlibet d cum LX rl 

antiquis Gelre gulden seu valorem) #in partem vel in toto# semper (dg: 

quando ipse) quando ipse vol[uerit] cum LX aude Gelre gulden seu valorem 

et cum paccione anni redempcionis scilicet non poterit qualibet vice 

minus redimere quam me[dietatem] dicte (dg: inpe) paccionis juxta modum 

predictum promittens (dg: cum) ut in forma. Acta in camera presentibus 

dictis scabinis Gerardo de Uden et Jacobo Loze Waltero de Oekel datum 

anno XCV index 3 mensis novembris in festo Martini hora vesperarum 

pontificis Bonifacii noni anno septimo. 

 

BP 1180 p 375r 07 do 11-11-1395. 

Denkinus zvw Danijel van Tuijftheze gaf uit aan Petrus zvw Petrus Reijners 

soen (1) een huis, hofstad en tuin, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Bijsterveld, tussen Albertus Vorsche enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Albertus Vorssche, (2) de 

helft van een stuk broekland, in Nistelrode, ter plaatse gnd Bijsterveld, 

tussen Henricus van Merlaer enerzijds en Johannes die Cuper anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 9 penning nieuwe cijns aan de naburen van 

Nistelrode en thans voor een n-erfpacht van 14 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, voor het eerst over 2 jaar (za 02-02-1398), en 

hiervan 10 zester te leveren in voornoemd huis en 4 zester in Den Bosch. 

 

Denkinus filius quondam Danijelis de Tuijftheze domum (dg: et ad ho) 

domistadium et ortum sitos in parochia de (dg: Nijstelre) Nijsterle ad 

locum dictum Bijstervelt inter hereditatem Alberti (dg: Vos) Vorsche ex 

uno et inter (dg: he) communem plateam ex uno! tendentes cum uno fine ad 

Albertum (dg: dictum) Vorssche predictum (dg: ut dicebat) atque 

medietatem (dg: ad se spectantem in) #pecie# paludis dicte Gagelbroec 

site in parochia et loco predictis inter hereditatem Henrici de Merlaer 

ex uno et inter hereditatem Johannis die Cuper ex alio (dg: et di) ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Petro filio quondam Petri 

Reijners soen ab eodem hereditarie paccione! pro (dg: octo) #novem# 

denariis novi census vicinis de Nijsterle ex premissis solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione (dg: d unius quatuordecim) 

quatuordecim sextariis! siliginis mensure de Busco danda dicto Denkino a 

dicto Petro hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra #duos# annos et de qua paccione decem 

sextarii siliginis in (dg: Busco) #dicta domo# et quatuor sextarii 

siliginis in Busco erunt solvendi annuatim promittens super omnia #habita 
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et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 375r 08 do 11-11-1395. 

Godescalcus Arts soen vernaderde 2/3 deel van 8 bunder beemd, gnd Gomelaar, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, aan Johannes van Oekel in pacht 

uitgegeven door Jacobus zvw Gerardus van Vladeracken; de ander week en hij 

droeg weer over. 

 

Godescalcus Arts soen prebuit et exhibuit patentes denarios ad redimendum 

e jure proximitatis (dg: fut peciam) duas tercias partes octo bonariorum 

prati (dg: sitorum) dictorum Gomelaer sitorum in parochia de Oesterwijc 

in loco dicto Udenhout datas ad paccionem Johanni de Oekel a Jacobo filio 

quondam Gerardi de Vladeracken ut dicebat et alter cessit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1180 mf7 A 8 p. 376. 

 in festo Martini: donderdag 11-11-1395. 

 Secunda post Martini: maandag 15-11-1395. 

 Sabbato post Martini: zaterdag 13-11-1395. 

 

BP 1180 p 376v 01 do 11-11-1395. 

Johannes van den Doeren wollenklerenwever schonk aan zijn schoonzoon 

Arnoldus zvw Gerardus Vos van Uden en diens vrouw Gijnta dv voornoemde 

Johannes een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

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

Johannes, in Den Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd Zile naar 

de Koningsbrug, tegenover de huizinge van Johannes van de Dijk, tussen 

erfgoed van Johannes van Audehoesden enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Johannes van den Doren anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 20 

schelling voornoemd geld. 

 

Johannes (dg: de) van den Doeren textor laneorum hereditarium censum 

quatuor librarum monete solvendum mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

domo et area dicti Johannis sita in Busco in vico tendente a (dg: di) 

loco dicto Zile versus pontem dictum Conincs Brugge in opposito mansionis 

Johannis de Aggere inter hereditatem Johannis de Audehoesden ex uno 

inter! hereditatem dicti Johannis van den Doren ex alio ut dicebat (dg: 

de) supportavit Arnoldo filio quondam Gerardi Vos de Uden (dg: textori 

laneorum) suo genero cum Gijnta sua uxore filia primodicti Johannis 

nomine dotis ad jus oppidi de Busco promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu XX solidorum dicte monete 

exinde prius solvendo. Testes Marten et Coptiten datum in festo Martini. 

 

BP 1180 p 376v 02 ma 15-11-1395. 

Destijds had Arnoldus Stamelart van Spanct de helft van een muur met 

ondergrond van voornoemde Arnoldus Stamelart, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van voornoemde Arnoldus Stamelart enerzijds en 

erfgoed van Berisius van Gravia bakker anderzijds, te weten de helft 

richting voornoemde Berisius, en welke muur een lengte van 36 voet of 

minder heeft, af te meten vanaf de gemene weg, verkocht aan voornoemde 

Berisius. Thans droeg voornoemde Arnoldus Stamelart over aan voornoemde 

Berisius de helft van een stukje van voornoemde muur, welk stukje direct 

achter voornoemde lengte ligt, in en op welk stukje voornoemde Berisius 

gebouwd heeft. 

 

-. 

Notum sit universis quod cum Arnoldus Stamelart de Spanct medietatem cum 

suo fundo cuiusdam muri ipsius Arnoldi Stamelart siti in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem dicti Arnoldi Stamelart ex uno et inter 

hereditatem Berisii de Gravia pistoris ex alio scilicet illam medietatem 
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dicti muri que sita est versus dictam hereditatem dicti Berisii et qui 

murus predictus triginta sex pedatas vel infra mensurando a communi 

platea retrorsum continet in longitudine hereditarie vendidisset dicto 

(dg: Beriso Beriso) Berisio prout (dg: hec) hec et alia in litteris 

continentur constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Arnoldus Stamelart medietatem cuiusdam particule dicti muri (dg: sit) que 

particula sita est immediate (dg: ro) et contigue #retro# iuxta dictam 

longitudinem dicti muri in qua particula dicti muri et supra quam 

particulam dictus Berisius edificavit ut dicebat hereditarie supportavit 

dicto Berisio promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Scilder et Spina datum secunda post Martini. 

 

BP 1180 p 376v 03 do 11-11-1395. 

Adam van Mierde droeg over aan Aleijdis wv Martinus Monics de goederen gnd 

Blekers, in Erp, zoals die behoorden aan wijlen hr Willelmus van Den Bosch 

ridder, aan hem gerechtelijk verkocht door Johannes van de Kloot. 

 

O. 

Adam de Mierde bona dicta communiter Blecers sita in parochia de Erpe 

atque attinentias eorundem bonorum universas prout huiusmodi bona cum 

suis attinentiis ad dominum quondam Willelmum de Busco militem pertinere 

consueverant vendita sibi a Johanne de (dg: Gl) Globo per judice! 

mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie 

supportavit Aleijdi relicte quondam Martini Monics cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Rover et Marten datum in festo Martini. 

 

BP 1180 p 376v 04 za 13-11-1395. 

Ludekinus zvw Cristianus Lukens soen van Zeelst gaf uit aan Marcelius zvw 

Johannes snijder van Stripe (1) een stuk land gnd die Huisakker, in Zeelst, 

tussen Jacobus zvw Luppertus van Hapart enerzijds en kv Henricus gnd Coenen 

anderzijds, (2) een stuk land gnd dat Klootke, in Zeelst, beiderzijds 

tussen voornoemde Jacobus zvw Luppertus, (3) een stuk land gnd Thuiskens 

Land, in Zeelst, tussen erfgoed gnd den Volken Akker enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (4) een stuk land in Zeelst, over laatstgenoemde 

gemene weg, tussen Jacobus zvw voornoemde Luppertus enerzijds en voornoemde 

gemene weg anderzijds, (5) een stuk land gnd die Veldakker, in Zeelst, 

tussen een gemene weg enerzijds en kvw Henricus van den Camp anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 

5½ mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis in Zeelst te leveren aan 

voornoemde Ludekinus zolang hij leeft, en daarna aan zijn kinderen, verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Hilla dv Ghibo Keijot; ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Marcelius tot onderpand (6) een beemd in Strijp, ter plaatse gnd 

Slisfoert, tussen Johannes Scumers soen enerzijds en Willelmus Bijerkens 

soen anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Willelmus Bierkens 

soen en met het andere eind aan een gemene weg, (7) alle goederen die aan 

voornoemde Marcelius gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader 

Johannes snijder, gelegen onder Strijp. 

 

Ludekinus filius quondam Cristiani (dg: de Ze) Lukens soen de Zeelst 

peciam #terre# dictam die Huijsacker sitam in parochia de Zeelst inter 

hereditatem Jacobi filii quondam Lupperti de Hapart ex uno et inter 

hereditatem liberorum Henrici dicti Coenen ex alio item peciam terre 

dictam dat Cloetken sitam in dicta parochia inter hereditatem dicti 

Jacobi filii dicti quondam Lupperti ex (dg: uno et inter hereditatem) 

utroque latere coadiacentem item peciam terre (dg: sit) dictam Thuijskens 

Lant sitam in dicta parochia (dg: d) inter hereditatem dictam den 

Vo[l]ken Acker ex uno et inter communem plateam ex alio item peciam terre 

sitam in dicta parochia ultra (dg: di) iamdictam communem plateam inter 

hereditatem Jacobi filii dicti quondam Lupperti (dg: et inter) ex uno et 

inter dictam communem plateam ex alio item peciam (dg: p-) terre dictam 
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die Veltacker sitam in dicta parochia inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Henrici van den Camp ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Marcelio filio quondam Johannis 

(dg: de) sartoris de Stripe ab eodem hereditarie possidendas pro censibus 

dominorum fundi exinde prius solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione quinque et dimidii modiorum siliginis mensure de Oerle danda 

(dg: sibi ab alio hereditarie purificationis purificationis et in Zeelst 

tradenda ex premissis promittens super) dicto Ludekino quoad vixerit et 

post eius decessum eius liberis ab eodem Ludekino et Hilla quondam #sua# 

uxore filia (dg: dudum) dudum Ghibonis Keijot pariter genitorum! 

hereditarie purificationis et in parochia de Zeelst tradenda ex premissis 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter (dg: repro) repromisit et ad maiorem securitatem dictus 

Marcelius quoddam pratum situm in parochia de Stripe (dg: inter .) ad 

locum dictum Slisfoert inter hereditatem Johannis Scumers (dg: ?soen s.) 

soen ex uno et inter hereditatem Willelmi Bijerkens soen ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Willelmi Bierkens soen et cum 

reliquo fine ad communem plateam ex alio atque omnia bona dicto Marcelio 

de morte dicti quondam Johannis sartoris sui patris successione advoluta 

quocumque locorum infra parochiam de Stripe sita ut dicebat ad pignus 

imposuit et obligavit. Testes Rover et Scilder datum sabbato post 

Martini. 

 

BP 1180 p 376v 05 za 13-11-1395. 

Reijnaldus van der Woert ev Aleijdis dvw Johannes Lemmen soen, Goeswinus 

van Lijt ev Aleijdis dvw Nijcholaus zv mr Gerardus, Beatrix dvw voornoemde 

Nijcholaus zv mr Gerardus en Johannes van Bladel zvw Jacobus van Bladel ev 

Elizabeth dvw Gerardus Moerkens droegen over aan Zoeta wv Willelmus zvw 

voornoemde Johannes Lemmen soen alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Willelmus zvw Johannes Lemmen soen, in Dordrecht 

gelegen. De brief overhandigen aan haar of aan Henricus Riemsleger. 

 

{in margine sinistra: een O met een verticale streep erdoor}. 

Reijnaldus van der Woert maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie quondam Johannis Lemmen soen Goeswinus de Lijt maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Nijcholai filii magistri 

Gerardi #et Beatrix filia eiusdem quondam Nijcholai filii magistri 

Gerardi cum tutore# et Johannes de Bladel filius quondam Jacobi de Bladel 

maritus et tutor (dg: lm) legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Gerardi Moerkens omnia et singula (dg: mobilia) bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata (dg: eis) dictis (verbeterd uit: dictos) Reijnaldo 

Goeswino  et Johanni de Bladel et dictis eorum uxoribus #et dicte 

Beatrici# de morte quondam Willelmi filii dicti quondam Johannis Lemmen 

soen successione advoluta quocumque locorum in (dg: civitat) Dordraco 

consistentia sive sita ut dicebant hereditarie supportaverunt Zoete 

relicte eiusdem quondam Willelmi filii quondam Johannis Lemmen soen 

promittentes cum tutore ratam servare. Testes datum supra. Tradetur 

littera sibi vel Henrico Riemsleger. 

 

BP 1180 p 376v 06 za 13-11-1395. 

Voornoemde Zoeta beloofde aan Reijnaldus van der Woert 9 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 02-04-1396) te betalen. 

 

Dicta Zoeta promisit super omnia Reijnaldo van der Woert novem novos 

Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 376v 07 za 13-11-1395. 

Jacobus van Herzel zvw Luppertus van Herzel verkocht aan Amelius zvw Petrus 

die Heirt van Vosholen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, 

met Lichtmis in Oirschot op de goederen gnd ter Lulsdonk te leveren, voor 
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het eerst over een jaar (vr 02-02-1397), gaande uit een erfpacht6 van 5 mud 

rogge, maat van Oirschot, die verkoper met Lichtmis beurt, gaande uit 

voornoemde goederen gnd ter Lulsdonk, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Spoordonk, welke goederen waren van wijlen Willelmus van Audenhoven svv 

verkoper. Is knecht en vogelaar van de vrouwe van Gelre. 

 

Jacobus de Herzel filius quondam Lupperti de Herzel hereditarie vendidit 

Amelio filio quondam Petri die Heirt de Vosholen hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie 

purificationis et primo termino (dg: ult) a purificationis proxime futuro 

ultra annum et in parochia de Oerscot supra bona dicta ter (dg: Lus) 

Lulsdonc tradendam de et ex hereditaria paccione quinque modiorum 

siliginis mensure predicte quam paccionem quinque modiorum siliginis 

dicte mensure dictus venditor solvendam habet hereditarie termino 

solucionis et loco predictis de et ex (verbeterd uit: et) (dg: -e) 

#dictis# bonis dictis ter Lulsdonc sitis in predicta parochia de Oerscot 

ad locum dictum Scoerdonc! (dg: in et ex al..) #ad locum dictum 

Spoerdonc# et que bona fuerant quondam Willelmi de Audenhoven #(dg: gene) 

soceri olim dicti venditoris# promittens super omnia warandiam et #aliam# 

obligationem (dg: deponere) in dicta paccione existentem existentem!. 

Testes Martinus et Spina datum dominica post Martini. Iste est famulus et 

auceps domine de Ghelrie. 

 

1180 mf7 A 9 p. 377. 

 Secunda post Martini: maandag 15-11-1395. 

 Tercia post Martini: dinsdag 16-11-1395. 

 Quarta post Martini: woensdag 17-11-1395. 

 in octavis Martini: donderdag 18-11-1395. 

 

BP 1180 p 377r 01 ma 15-11-1395. 

Arnoldus zvw Willelmus gnd Willeken die Smijt ev Heilwigis dv Gerardus van 

Mulsel droeg over aan voornoemde Gerardus van Mulsel het deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van Lambertus van den Pettelaer en diens vrouw 

Aleijdis, grootouders van voornoemde Heilwigis, in een huis en tuin van 

voornoemde wijlen Lambertus, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Pettelaar, tussen Johannes Lemkens soen enerzijds en Henricus 

van den Putte anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi dicti Willeken die Smijt maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Heilwigis sue uxoris filie (dg: quo) Gerardi 

de Mulsel totam partem et omne jus sibi et dicte eius uxori de morte 

quondam Lamberti van den Pettelaer et Aleijdis eius uxoris avi et avie 

dicte Heilwigis successione hereditarie advolutas in domo et orto dicti 

quondam Lamberti sitis infra libertatem de Busco ad locum dictum 

Pettelaer inter hereditatem (dg: He) Johannis Lemkens soen ex uno et 

inter (dg: communem pla) hereditatem Henrici van den Putte ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Gerardo de Mulsel promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Spina 

datum secunda post Martini. 

 

BP 1180 p 377r 02 ma 15-11-1395. 

Godefridus zvw Engbertus gnd Robben soen van Druenen en Hermannus van Os 

zvw Willelmus van Panhedel beloofden aan Ludovicus Asinarius, tbv Mijchael 

Asinarius, 14 oude Franse schilden met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1396; 

15+31+31+2=79 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Godefridus filius quondam Engberti dicti Robben soen de Druenen et 

Hermannus de Os filius quondam Willelmi de Panhedel promiserunt Ludovico 

                         
6 Zie → BP 1180 p 442v 07 vr 12-05-1396, verkoop van 2 mud uit de pacht van 

5 mud. 



Bosch’ Protocol jaar 1395 05. 

 

23 

Asinario ad opus (dg: ?Manuelis) #Mijchaelis# Asinarii XIIII aude scilde 

Francie ad purificationis proxime persolvendos pena I. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 377r 03 di 16-11-1395. 

Elizabeth wv Willelmus van Ghestel droeg over aan Luijtgardis dvw 

Godefridus gnd Goddijn van Ophemert een kamer7 met ondergrond in Den Bosch, 

in het Klein Begijnhof, in een huis gnd dat Nederhuis; het begijnhof heeft 

zijn recht in deze overdracht. Margareta dvw Johannes van Amersvoert deed 

afstand. 

 

Elizabeth relicta quondam Willelmi de Ghestel cum tutore quandam cameram 

cum suo fundo ad se spectantem sitam in Busco in parva curia beghinarum 

ibidem in (dg: do) domo dicta dat Nederhuijs cum omnibus jure et 

attinentiis dicte camere ut dicebat hereditarie supportavit Luijtgardi 

filie quondam Godefridi dicti Goddijn de Ophemert #(dg: ad jus dicte 

curie)# promittens (dg: su) cum tutore warandiam et obligationem ex parte 

sui deponere (dg: salvo) salvo dicte curie beghinarum suo jure sibi 

competente in huiusmodi supportacione et alienacione dicte camere. Quo 

facto Margareta filia quondam Johannis de Amersvoert cum #tutore (dg: s)# 

super jure super dicta (dg: ..) camera (dg: et jure) cum suo (dg: jure) 

fundo et jure ad opus dicte Luijtgardis renunciavit promittens cum tutore 

ratam servare. Testes Scilder et (dg: B) Martinus datum tercia post 

Martini. 

 

BP 1180 p 377r 04 di 16-11-1395. 

B. 

 

BP 1180 p 377r 05 wo 17-11-1395. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder en Lodekinus zvw Hubertus van Ghemert 

alias gnd Zwenelden soen beloofden aan mr Johannes nzvw Johannes van Best, 

tbv zijn broer Goessuinus van Best, 174½ nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Vastenavond aanstaande (di 15-02-1396) te betalen. 

 

Arnoldus Sta de Penu et #et# Lodekinus filius quondam Huberti de Ghemert 

alias dicti Zwenelden soen promiserunt magistro Johanni filio naturali 

quondam Johannis de Best ad opus Goessuini de Best sui fratris C et 

septuaginta quatuor et dimidium novos Gelre gulden vel valorem ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes Berwout et Luwe datum 

quarta post Martini. 

 

BP 1180 p 377r 06 wo 17-11-1395. 

Lodekinus beloofde voornoemde Arnoldus Stamelart schadeloos te houden. 

 

Lodekinus promisit dictum Arnoldum Sta indempnem servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 377r 07 do 18-11-1395. 

Rodolphus gnd Roef zvw Ghiselbertus van Zonne verkocht aan Johannes van 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van 

Son, die verkoper met Lichtmis in Son beurt, gaande uit 2 stukken land in 

Son, ter plaatse gnd te Boekt, (1) die Stronk, tussen Thomas Metten soen 

enerzijds en Johannes van Doernic anderzijds, (2) gnd de Hennens Akker, 

tussen voornoemde Thomas Metten soen enerzijds en erfgoed behorend aan het 

altaar van Sint-Katherina in de kerk van Eindhoven anderzijds. 

 

Rodolphus dictus Roef #filius quondam# Ghiselberti de Zonne hereditarie 

vendidit Johanni de Amersoijen hereditariam paccionem unius modii 

                         
7 Zie → BP 1181 p 499r 05 ±wo 10-09-1399, overdracht van de kamer. 
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siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Zonne quam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Zonne dictus venditor solvendam habet hereditarie 

purificationis et in Zonne tradendam ex duas! peciis terre sitis in 

parochia #de Zonne# ad locum dictum te Boect quarum una die Stroncke 

inter hereditatem Thome Metten soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

de Doernic ex alio et altera dicta (dg: die He) den Hennens Acker inter 

#(dg: dictam)# hereditatem dicti Thome Metten soen ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad altare beate Katherine situm in ecclesia de 

Eijndoven ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem in dicta paccione existentem deponere 

(dg: et a) et sufficientem facere. Testes Spina et Martinus datum in 

octavis Martini. 

 

BP 1180 p 377r 08 do 18-11-1395. 

Willelmus van Loen verkocht aan Arnoldus zv Arnoldus Ghenen soen van 

Geffen, tbv voornoemde Arnoldus Ghenen soen, ½ morgen land in Lithoijen, 

achter in de plaats gnd Elias Hoeve, tussen een sloot enerzijds en 

Godefridus van Couden en Engbertus Lambrechts soen anderzijds, belast met 

zegedijken en waterlaten. 

 

Willelmus de Loen dimidium iuger (dg: si) terre situm in parochia de 

Lijttoijen retro in loco dicto Elijaes Hoeve inter quoddam fossatum ex 

uno et inter hereditatem Godefridi de Couden et Engberti Lambrechts soen 

ex alio prout ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

filio Arnoldi Ghenen soen de Geffen ad opus eiusdem Arnoldi Ghenen soen 

promittens super omnia warandiam tamquam de hereditate ab aggere Mose et 

censu libera et obligationem deponere exceptis Zegediken et aqueductibus 

ad hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 377r 09 do 18-11-1395. 

Hessello gnd Snabbe verkocht aan Willelmus zv Willelmus van den Stake 1 

bunder beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter plaatse gnd in 

het Rijdonk, tussen Martinus Broc enerzijds en wijlen Rodolphus Roesmont 

anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Hessello dictus Snabbe unum bonarium (dg: pratum) prati situm in parochia 

de Oesterwijc in loco dicto Udenhout in loco dicto int (dg: R) Rijdonc 

inter hereditatem Martini Broc ex uno et inter hereditatem quondam 

Rodolphi Roesmont ex alio prout ibidem situm est hereditarie vendidit 

Willelmo filio Willelmi van den Stake promittens super omnia warandiam et 

obligationem (dg: ex parte) deponere excepto censu domini ducis exinde 

solvendo. Testes Scilder st Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 377r 10 do 18-11-1395. 

Voornoemde Hessello Snabbe schonk aan zijn schoonzoon Willelmus zv 

Willelmus van den Stake en diens vrouw Heijlwigis dv voornoemde Hessello 

een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Oisterwijk, uit een b-erfpacht 

van 5 mud rogge, maat van Oisterwijk, die Hessello Jacobs soen bv 

eerstgenoemde Hessello aan eerstgenoemde Hessello met Lichtmis in Udenhout 

levert, gaande uit 5 bunder land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, 

tussen voornoemde Hessello Jacobs soen enerzijds en Willelmus Hadewigen 

soen anderzijds. 

 

Dictus Hessello Snabbe hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Oesterwijc #de hereditaria paccione quinque modiorum 

siliginis dicte mensure (dg: qu)# quam Hessello Jacobs soen frater (dg: 

d) primodicti Hessellonis eidem Hesselloni (dg: -s) primodicto solvere 

hereditarie purificationis et (dg: supra dictam) in Udenhout tradere ex 

quinque bonariis terre sitis in parochia de Oesterwijc in loco dicto 
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Udenhout inter hereditatem dicti Hessellonis Jacobs soen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Hadewigen soen ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Willelmo filio Willelmi van den Stake (dg: su) suo genero cum 

Heijlwige sua uxore filia primodicti Hessellonis nomine dotis ad jus 

oppidi etc promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

(dg: testes) Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 377r 11 do 18-11-1395. 

Johannes nzv Johannes gnd die Bresser verkocht aan Gerardus zvw Nijcholaus 

gnd Coel Peters soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-

1397), gaande uit 3 lopen roggeland in Oirschot, in de herdgang van 

Boterwijk, tussen Petrus zvw Heijmericus gnd die Porter enerzijds en 

Willelmus Vos Grieten soen anderzijds, reeds belast met ½ oude groot. 

 

Johannes filius naturalis Johannis dicti (dg: d) #die# Bresser 

hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Nijcholai dicti Coel Peters 

soen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de (dg: Oes) 

Oerscot solvendam hereditarie purificationis et primo termino ultra annum 

et in Oerscot tradendam ex tribus lopinatis terre siliginee (dg: sitis) 

sitis in parochia de Oerscot in pastoria de Boterwijc inter hereditatem 

(dg: Heijmeri) Petri filii quondam Heijmerici dicti die Porter ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Vos Grieten soen ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto dimidio 

grosso antiquo exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 377r 12 do 18-11-1395. 

Hr Johannes Sceijfart priester zvw Johannes Sceijfarts verkocht aan 

Willelmus van ..... zvw Rutgherus van Oijen het deel dat aan hem gekomen 

was na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes in (1) een huis, 

hofstad, tuin en stuk land naast de tuin gelegen, van voornoemde wijlen 

Johannes, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, ter plaatse gnd 

Luttellaar, tussen Albertus Fijen soen enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds, (2) een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, 

tussen Willelmus Eijgenbroec enerzijds en Petrus die Laet anderzijds. 

 

-. 

Dominus Johannes Sceijfart presbiter filius quondam Johannis Sceijfarts 

totam partem et omne jus sibi de morte dicti quondam Johannis sui patris 

successione advolutas in domo et (dg: orto) domistadio et orto et (dg: p) 

pecia terre dicto (dg: don) orto adiacente dicti quondam Johannis sitis 

in parochia de Bucstel ad locum dictum Le[nne]nshoevel ad locum dictum 

Luttellaer inter hereditatem Alberti Fijen soen ex uno et inter (dg: 

communitatem) communitatem ibidem ex alio atque in pecia terre sita in 

dicta p[arochia] in dicto loco Lennenshoevel vocato inter hereditatem 

Willelmi Eijgenbroec ex uno et inter hereditatem Petri die Laet ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo de ..... filii! quondam Rutgheri 

de Oijen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

1180 mf7 A 10 p. 378. 

 in octavis Martini: donderdag 18-11-1395. 

 

BP 1180 p 378v 01 do 18-11-1395. 

Albertus, Gerardus, Margareta en Deliana, kvw Falco gnd Aelbrechts soen van 

Maren, droegen over aan Walterus zvw Henricus Bijekens van Lijttoijen alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van hun oom Johannes van 

Maren. 
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-. 

Albertus Gerardus fratres Margareta (dg: Daliam) Deliana eorum sorores 

liberi quondam (dg: Johannis de N Valconis) #Falconis# dicti Aelbrechts 

soen de Maren cum tutore omnia et singula bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata (dg: de) eis de morte quondam Johannis de Maren 

eorum avunculi successione advoluta quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebant hereditarie supportaverunt Waltero filio quondam Henrici 

Bijekens de Lijttoijen promittentes cum tutore super omnia ratam servare 

et obligationem (dg: de) ex parte eorum deponere. Testes Scilder et 

Coptiten datum in octavis Martini. 

 

BP 1180 p 378v 02 do 18-11-1395. 

Albertus van Heze droeg over aan Johannes Stanssen soen een stuk land gnd 

de Komakker en een aangelegen stuk land gnd dat Weerland, in Veghel, tussen 

Walterus gnd van den Rullen enerzijds en Egidius zvw Godekinus snijder 

anderzijds, aan voornoemde Albertus in cijns uitgegeven door Johannes, 

Walterus, Elizabeth en Mabelia, kv hr Adam van Berchen ridder, en Arnoldus 

zvw Arnoldus Heijme szv voornoemde hr Adam, belast met de cijns en 

verplichting in de brief vermeld. 

 

-. 

Albertus de Heze peciam terre dictam den (dg: d) Comacker atque peciam 

terre dictam dat Weerlant sibi adiacentem sitas in parochia de Vechel 

inter hereditatem Walteri dicti van den Rullen ex uno et inter 

hereditatem Egidii filii quondam Godekini sartoris ex alio datas ad 

censum dicto Alberto a Johanne Waltero Elizabeth et Mabelia liberis 

domini Ade de Berchen #militis# et Arnoldo filio quondam Arnoldi Heijme 

genero eiusdem domini Ade prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni Stanssen soen cum litteris et jure promittens (dg: ratam) super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censu 

(dg: in dictis litteris) et obligatione in dictis litteris contentis. 

Testes Scilder et Coptiten datum in octavis Martini. 

 

BP 1180 p 378v 03 do 18-11-1395. 

De broers Johannes en Henricus, kv Walterus zvw Henricus Bijeken van 

Lijttoijen, droegen over aan Albertus, Gerardus, Margareta en Delijane, kvw 

Falco Aelbrechts soen, het deel, behorend aan hun voornoemde vader Walterus 

en diens vrouw Agnes, in alle erfgoederen waarin voornoemde Falco gnd 

Aelbrechts soen van Maren was overleden, gelegen onder Maren. De brief 

overhandigen aan een van de broers, kv voornoemde Falco, die het eerst 

komt. 

 

-. 

Johannes et Henricus fratres liberi (dg: quo) Walteri filii quondam 

Henrici Bijeken de Lijttoijen totam partem et omne jus dicto Waltero 

eorum (dg: fr) patri et Agneti uxori eius Walteri competentes quovis modo 

in omnibus hereditatibus (dg: in q) in quibus quondam Falco dictus 

Aelbrechts soen de Maren decessit quocumque locorum infra parochiam de 

Maren sitis ut dicebant hereditarie supportaverunt Alberto Gerardo 

Margarete et Delijane liberis dicti quondam Falconis Aelbrechts soen 

promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem et 

impeticionem ex parte eorundem fratrum #et# dictorum Walteri et Agnetis 

suorum! parentum et quorumcumque heredum eiusdem Walteri #et Agnetis# in 

premissis existentes et eventuras deponere. Testes datum supra. Tradetur 

littera alteri dictorum fratrum liberorum dicti Falconis prius venienti. 

 

BP 1180 p 378v 04 do 18-11-1395. 

Walterus zv Petrus van Hezellaer verkocht aan Godefridus zv mr Johannes gnd 

Clocgieter van Vechel, tbv zijn broer Willelmus zv voornoemde mr Johannes 

Clocgieters, een stuk land in Veghel, ter plaatse gnd in die Russelt, 

tussen Denkinus Ansems soen enerzijds en Denkinus zvw Denkinus Fijen soen 
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anderzijds. 

 

-. 

Walterus filius Petri de Hezellaer peciam terre sitam in parochia de 

Vechel in loco dicto in die Russelt inter hereditatem Denkini Ansems soen 

ex uno et inter hereditatem Denkini (dg: Fijen soen ex alio) filii 

quondam Denkini Fijen soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: 

Meest) Godefrido filio (dg: .) magistri Johannis dicti Clocgieter de (dg: 

q) Vechel ad opus Willelmi sui fratris filii dicti magistri Johannis 

Clocgieters promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Scilder et Coptiten datum in octavis Martini. 

 

BP 1180 p 378v 05 do 18-11-1395. 

Godefridus zvw Johannes van Overmere verkocht aan Johannes van Enode 4½ 

hont land, in Tefelen, tussen erfgenamen gnd Goddijns erfgenaem enerzijds 

en Gerardus zvw Willelmus Clijnge anderzijds, belast met zegedijken en 

sloten, indien die hiertoe behoren. 

 

Godefridus filius quondam Johannis de Overmere quatuor et dimidium (dg: 

iugera) hont terre sita in parochia de Tefeben! inter hereditatem (dg: 

quondam) heredum dictorum Goddijns erfgenaem ex uno et inter hereditatem 

(dg: quondam Willelmi) Gerardi filii quondam Willelmi Clijnge ex alio ut 

#(dg: prout)# dicebat hereditarie vendidit Johanni de Enode promittens 

super omnia (dg: w) habita et habenda warandiam (dg: et ob deponere) 

tamquam de hereditate aggeris (dg: M) Moze et censu libera et 

obligationem deponere exceptis zegedijcken et aqueductibus si qui ad 

premissa de jure spectant ut dicebat. Testes (dg: datum supra) testes 

Scilder et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 378v 06 do 18-11-1395. 

Henricus van Lent verkocht aan Gerardus zv Ghibo die Wael 1 morgen land in 

Lithoijen, ter plaatse gnd der Smeden Hoeve, midden in deze plaats, tussen 

Ego zv Johannes van Hoemen enerzijds en Thomas Willems soen anderzijds, 

belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Henricus de Lent (dg: filius q) unum iuger terre situm in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto der Smede Hoeve (dg: inter hereditatem) in medio 

eiusdem loci des Smede Hoeve #vocati# inter hereditatem (dg: Ard) Egonis 

filii Johannis de Hoemen ex uno et inter hereditatem Thome Willems soen 

ex alio prout ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo 

filio Ghibonis die Wael promittens super habita et habenda warandiam 

tamquam de allodio (dg: p ob) et obligationem deponere exceptis 

zegedijken aqueductibus et fossatis ad hoc de jure spectantibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 378v 07 do 18-11-1395. 

Johannes van Andel snijder zvw Laurencius ev Margareta ndvw Leonius van 

Langvelt gaf uit aan Walterus Peters soen van Hezellaer (1) een huis, 

hofstad en tuin, in Veghel, ter plaatse gnd aan het Hamveld, tussen de 

gemeint van Veghel enerzijds en voornoemde Walterus gnd Peters soen 

anderzijds, (2) een stuk land gnd dat Zonderlaar, in Veghel, ter plaatse 

gnd in het Zonderlaar, tussen de gemeint van Veghel enerzijds en Petrus van 

Langvelt anderzijds, (3) een stuk land gnd de Rode Akkers Streep, in 

Veghel, ter plaatse gnd in het Akart, tussen Johannes Boertmans enerzijds 

en Sijmon zvw Willelmus Hoernkens anderzijds, (4) een stuk land gnd die 

Klein Verrecht, in Veghel, ter plaatse gnd die Akart, tussen Katherina 

Copkens enerzijds en Walterus Peters soen van Hezellaer anderzijds, (5) een 

stuk land gnd dat Vlasland, in Veghel, tussen voornoemde Katherina Copkens 

enerzijds en Theodericus die Writer anderzijds, (6) een stuk land gnd dat 

Diepenbroek, in Veghel, tussen Enghelberna gnd Boertmans dochter enerzijds 

en kvw Willelmus Zuermont anderzijds, zoals deze goederen behoorden aan 
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wijlen Yda van Hezellaer mv voornoemde Margareta; de uitgifte geschiedde 

voor de onraad, 1 roede van de landweer van de villa van Veghel, en thans 

voor een n-erfpacht van 2 mud 5 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren; ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Walterus tot 

onderpand (7) een stuk land gnd de Mortelstreep, in Veghel, achter de 

plaats gnd Hanenveld, tussen Fredericus Hoernkens enerzijds en Rover zvw hr 

Emondus anderzijds; dit stuk moet als onderpand voor een waarde van 1 mud 

rogge gehouden worden. Voornoemde Walterus mag met voornoemd huis doen wat 

hij wil, ook dit verwijderen en vervreemden. 

 

Johannes de Andel #sartor# filius quondam Laurencii maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie (dg: fi) naturalis quondam Leonii de 

Langvelt (dg: domum) #domum (dg: domistadium) domistadium# et ortum sitos 

in parochia de Vechel ad locum dictum (dg: ad) aent Hamvelt inter (dg: 

hereditatem) communitatem de Vechel ex uno et inter hereditatem Walteri 

dicti Peters soen ex alio atque peciam terre dictam dat Zonder (dg: Laer) 

Laer sitam in dicta parochia in loco dicto int Zonderlaer inter (dg: 

hereditatem) #communitatem# de Vechel ex uno et inter hereditatem Petri 

de Langvelt ex alio item peciam terre dictam dat Rode Ackers Strepe sitam 

in dicta parochia in loco dicto int Akart inter hereditatem Johannis 

Boertmans ex uno et inter hereditatem Sijmonis filii quondam Willelmi 

(dg: Hoerkens) #Hoernkens# ex alio item peciam terre die Cleijn Verrecht 

sitam in dicta parochia in loco dicto (dg: J) die (dg: Cleijn Ver) Akart 

inter hereditatem Katherine Copkens ex uno et inter hereditatem Walteri 

Peters soen de Hezellaer ex alio item peciam terre dictam dat Vlaslant 

sitam in dicta parochia inter hereditatem dicte Katherine Copkens ex uno 

et inter hereditatem Theoderici die Writer ex alio item peciam terre 

dictam dat Diepenbroec sitam in predicta parochia inter hereditatem 

Enghelberne dicte Boertmans dochter ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Willelmi (dg: Zoe) Zuermont ex alio prout ibidem site sunt et ad 

Ydam quondam de Hezellaer #matrem olim dicte Margarete# spectare 

consueverant ut dicebat (dg: here) dedit ad hereditariam paccionem dicto 

Waltero Peters soen de Hezellaer ab eodem hereditarie possidendas pro 

oneribus dictis onraet que dicta quondam Yda de Hezelaer exinde solvenda! 

et pro una virgata de munimine dicto lantwere (dg: ad) ville de Vechel ad 

premissa spectante dandis et observandis etc atque pro hereditaria 

paccione duorum (dg: et dimidii modiorum sex) #modiorum et# quinque 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Walterus peciam terre dictam den Mortel Strepe 

sitam in dicta parochia retro locum dictum Hanevelt inter hereditatem 

Frederici Hoernkens ex uno et inter hereditatem Rover filii quondam 

domini Emondi ex alio ut dicebat ad pignus imposuit promittens (dg: wa) 

super (dg: super) omnia warandiam et obligationem deponere et dictam 

peciam terre die Mortel Strepe vocatam pro solucione unius (dg: pa) modii 

siliginis dicte mensure hereditarie paccionis sufficientem facere hoc 

addito quod dictus Walterus cum supradicta domo semper poterit disponere 

juxta suam (dg: v) liberam (dg: p) voluntatem et eandem domum a fundo 

deponere! et alienare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 378v 08 do 18-11-1395. 

Albertus Claes soen van Hijntam verkocht aan Elizabeth wv Walterus die 

Wever van Hezewijc een stuk land in Heeswijk, naast de plaats gnd de 

Boentuin, tussen erfgoed van het klooster van Berna enerzijds en wijlen 

Rodolphus Bever anderzijds. 

 

Albertus Claes soen de Hijntam peciam terre sitam in parochia de Hezewijc 

iuxta locum dictum den Boentuijn inter hereditatem conventus de Berna ex 

uno et inter hereditatem (dg: Rod) quondam Rodolphi Bever ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Elizabeth relicte quondam Walteri die (dg: 
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Weve Weve) Wever de Hezewijc promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

1180 mf7 A 11 p. 379. 

 in octavis Martini: donderdag 18-11-1395. 

 

BP 1180 p 379r 01 do 18-11-1395. 

Hubertus van Ghemert gaf uit aan Johannes Spijerinc zvw Johannes die Coster 

van Heeswijc een stuk land in Dinther, ter plaatse gnd in die Beirckelt, 

tussen Gheerlacus Lucaes soen enerzijds en Johannes van Rucven en zijn 

broer Gerardus anderzijds, met een eind strekkend aan de Groenweg; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Hubertus de Ghemert peciam terre sitam in parochia de Dijnther (dg: sit) 

in loco dicto in die Beirckelt inter hereditatem Gheerlaci Lucaes soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis de R[u]cven et Gerardi sui fratris ex 

alio (dg: ut dicebat) tendentem cum uno fine ad (dg: virid) viridem! viam 

ibidem ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni Spijerinc filio 

quondam Johannis die Coster de Heeswijc ab eodem hereditarie possidendam 

pro hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Scilder et Coptiten datum in octavis 

Martini. 

 

BP 1180 p 379r 02 do 18-11-1395. 

Voornoemde Johannes Spierinc beloofde aan voornoemde Hubertus 4¾ Hollandse 

gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1397) te betalen. 

 

Dictus Johannes Spierinc promisit #super omnia# dicto Huberto quinque 

Hollant gulden seu valorem minus quarta parte unius Hollant gulden (dg: 

ad) a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 379r 03 do 18-11-1395. 

Henricus Bloemmart verkocht aan Henricus nzv Johannes Baten soen van Geffen 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

een huis en tuin in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen een zekere 

Costken molenaar enerzijds en voornoemde Henricus Bloemmart anderzijds. 

 

Henricus Bloemmart (dg: hereditarie vendidit Henrico filio #naturali# 

quondam Johannis Baten soen de Geffen) hereditarium censum XL solidorum 

monete (dg: solvendum hereditarie purificationis) quem se habere! (dg: h) 

dicebat hereditarie purificationis ex domo et orto sitis in parochia de 

Berlikem in loco dicto Middelrode inter hereditatem cuiussdam! dicti 

Costken multoris ex uno et inter hereditatem dicti Henrici Bloemmart ex 

alio (dg: et quem) ut dicebat hereditarie (dg: sup) vendidit Henrico 

filio naturali (dg: quo) Johannis Baten soen de Geffen promittens super 

omnia warandiam et obligationem in dicto censu existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 379r 04 do 18-11-1395. 

Laurencius zvw Walterus gnd Claes soen en Goeswinus zvw Willelmus van Uden 

ev Margareta dvw voornoemde Walterus verkochten aan de broers Godescalcus 

en Walterus, kv Willelmus van den Stake, (1) een stuk beemd in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Udenhout, bij de plaats gnd Roelkens Dijk, tussen Jacobus 

Steenwech enerzijds en Godescalcus zv voornoemde Willelmus van den Stake 

anderzijds, belast met de onraad, (2) een n-erfpacht van 1 zester rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Walterus Claes soen met Lichtmis beurde, 

gaande uit een hoeve van wijlen Rodolphus Roesmont, in Udenhout, naast de 
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plaats gnd Roelkens Dijk. De brief overhandigen aan een van de broers die 

het eerst komt. 

 

Laurencius filius quondam Walteri dicti Claes soen et Goeswinus filius 

quondam Willelmi de Uden maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris 

filie dicti quondam Walteri peciam prati sitam in parochia de Oesterwijc 

ad locum dictum Udenhout prope locum dictum Roelkens Dijc inter 

hereditatem Jacobi Steenwech ex uno et inter hereditatem (dg: Go) 

Godescalci filii Willelmi van den Stake ex alio atque hereditariam 

paccionem (dg: p) unius (dg: mo) sextarii siliginis mensure de Busco quam 

dictus Walterus Claes soen solvendam habuit hereditarie purificationis ex 

quodam manso quondam Rodolphi Roesmont sito in dicto loco Udenhout vocato 

iuxta dictum locum Roelkens Dijc vocatum ut dicebant hereditarie 

vendiderunt (dg: dicto) Godescalco et Waltero fratribus liberis dicti 

Willelmi van den Stake promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet ex (dg: dictis) 

dicta pecia prati de jure solvendis. Testes datum supra. Tradetur littera 

alteri eorum prius venienti. 

 

BP 1180 p 379r 05 do 18-11-1395. 

Willelmus van den Stake gaf uit aan zijn kinderen Godescalcus en Walterus 

een stuk land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen wijlen 

Ghisbertus Maechelems en diens zuster jkvr Margareta enerzijds en 

voornoemde Willelmus anderzijds, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op het 

onderpand te leveren. De brief overhandigen aan een van de broers die het 

eerst komt. 

 

Willelmus van den Stake peciam terre sitam in parochia de Oesterwijc in 

loco dicto Udenhout inter hereditatem quondam Ghisberti Maechelems et 

domicelle Margarete sue sororis ex uno et inter hereditatem dicti 

Willelmi ex alio prout ibidem limitata (dg: ex) est ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Godescalco et Waltero liberis dicti Willelmi van 

den Stake pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et supra dictam 

peciam terre ex! premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi (dg: s) ex 

premissis. Testes datum supra. Tradetur littera alteri fratrum prius 

venienti. 

 

BP 1180 p 379r 06 do 18-11-1395. 

Johannes van Herlaer zv Henricus van Herlaer molenaar verkocht aan Johannes 

Nellen een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en aangelegen tuin en hofstad, in 

Hintham, tussen Rodolphus die Bever enerzijds en Heilwigis wv Godefridus 

Keijmpen anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 4 pond gemeen 

paijment, (2) een windmolen met ondergrond en aangelegen kamp, bij de 

Hinthamse Dijk, ter plaatse gnd Pijnappels Kamp, die behoorden aan wijlen 

Johannes van Herlaer timmerman, reeds belast met een b-erfcijns van 6 

dobbel mottoen en een b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, (3) alle 

goederen die aan voornoemde verkoper en zijn vrouw Deliana dvw Marcelius 

gnd Zeel Delien soen gekomen waren na overlijden van voornoemde Marcelius, 

resp. die aan hen zullen komen na overlijden van Metta wv voornoemde 

Marcelius. 

 

Johannes de Herlaer filius Henrici de Herlaer multoris hereditarie 

vendidit Johanni Nellen hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo et (dg: ob) orto et domistadio #dicte# domui 

adiacentibus sitis in Hijntham inter hereditatem Rodolphi die (dg: Beve) 

Bever ex uno et inter hereditatem Heilwigis relicte quondam Godefridi 
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Keijmp-(dg: k)-en ex alio atque ex molendino venti cum suo fundo #et 

campo sibi adiacente# et attinentiis sitis (dg: in) apud aggerem 

Hijnthamensem (dg: ad locum dictum supra campum dictum) #in loco dicto# 

Pijnappels Camp et qui campus et (dg: mol) molendinum cum suis 

attinentiis (dg: et ?jure) ad Johannem quondam de Herlaer carpentarium 

spectare consueverant ut dicebat atque ex omnibus bonis dicto venditori 

et Deliane sue uxori filie quondam Marcelii dicti Zeel Delien soen de 

morte #dicti# quondam Marcelii successione advolutis et post (dg: d) 

mortem Mette relicte eiusdem quondam Marcelii successione advolvendis 

#quocumque sitis# ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis hereditario censu quatuor 

librarum communis pagamenti ex dictis domo et orto et domistadio et 

hereditario censu sex dobbel mottoen et hereditaria paccione trium et 

dimidii modiorum siliginis dicte mensure ex dictis campo molendino cum 

suis jure et attinentiis prius solvendis (dg: et s) et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 379r 07 do 18-11-1395. 

De broers Willelmus en Everardus, kvw Willelmus van Hoelt, en Petrus zvw 

Petrus Reijners soen ev Katherina dvw voornoemde Willelmus van Hoelt, 

verkochten aan Theodericus zvw Johannes van Slijcwel 1/5 deel in een huis 

en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd Hal, tussen Petrus Scuerman enerzijds 

en Johannes die Leeuwe anderzijds. 

 

Willelmus (dg: de Hoelt) et (dg: Petrus) #Everardus# fratres liberi 

quondam Willelmi de Hoelt et Petrus filius quondam Petri Reijners soen 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dicti quondam 

Willelmi de Hoelt quintam partem ad se spectantem in domo et orto sitis 

in parochia de Bucstel ad locum dictum Hal inter hereditatem Petri 

Scuerman ex uno et inter hereditatem Johannis die Leeuwe ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico filio quondam Johannis de 

Slijcwel promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere (dg: exceptis oneribus exinde). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 379r 08 do 18-11-1395. 

Johannes zvw Petrus gnd Emmen van Crumvoert verkocht aan Henricus van den 

Velde Acker, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth van der Rijt, een lijfpacht 

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

uit een huis en tuin van verkoper in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen Walterus Godekens soen enerzijds en Zebertus zv Johannes 

Zelen soen anderzijds, reeds belast met 1 lopen rogge. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes filius quondam Petri dicti Emmen de Crumvoert legitime vendidit 

Henrico van den Velde Acker ad opus sui et ad opus Elizabeth van der Rijt 

sue uxoris vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Henrici et Elizabeth et non 

ultra purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto dicti 

venditoris sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto 

Crumvoert inter hereditatem Walteri Godekens soen ex uno et inter 

hereditatem Zeberti filii Johannis Zelen soen ex alio promittens habita! 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno lopino 

siliginis exinde prius solvendo et sufficientem facere et alter diutius 

vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 379r 09 do 18-11-1395. 

Gerardus die Vrieze zvw Gerardus Hillen soen beloofde Henricus zv Lambertus 

Hutman schadeloos te houden van alle schulden die Egidius Yewijns soen bij 

zijn dood had, voorzover die schulden voornoemde Henricus, als man van 

Margareta dvw voornoemde Egidius, aangaan. 
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Gerardus die Vrieze filius quondam Gerardi Hillen soen promisit super 

omnia Henrico filio Lamberti Hutman quod ipse Gerardus eundem #Henricum# 

ab omnibus debitis que Egidius Yewijns soen in sua morte mansit debens 

personis quibuscumque in quantum huiusmodi debita concernent et tangent 

dictum Henricum tamquam maritum et tutorem legitimum Margarete sue uxoris 

filie dicti quondam Egidii indempnem servare. Testes (dg: datum supra) 

testes Scilder et Berwout datum!. 

 

BP 1180 p 379r 10 do 18-11-1395. 

Johannes Herinc zv Johannes Herinc beloofde aan Johannes Raet 44½ oude 

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

betalen. 

 

Johannes Herinc filius Johannis Herinc promisit super omnia Johanni Raet 

XLIIII et dimidium aude Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 379r 11 do 18-11-1395. 

De broers Willelmus en Everardus, kvw Willelmus van Hoelt, en Petrus zvw 

Petrus Reijners soen ev Katherina dvw voornoemde Willelmus van Hoelt 

verkochten aan Henricus die Rode zvw Henricus d.. ....... Hal en Johannes 

zv Martinus van Hal 1/5 deel, dat behoorde aan wijlen Johannes zvw 

voornoemde Willelmus van Hoelt, in alle erfgoederen van voornoemde wijlen 

Willelmus van Hoelt, gelegen in Boxtel, ter plaatse gnd Hal, hiervan 

uitgezonderd een huis en tuin van voornoemde wijlen Willelmus, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Hal, tussen Petrus Scuerman enerzijds en Johannes gnd 

Leeuwe anderzijds, {p.380v} belast met lasten. 

 

Duplicetur. 

Willelmus Everardus fratres liberi quondam Willelmi de Hoelt et Petrus 

filius quondam Petri (dg: Everaets) #Reijners# soen maritus et tutor 

legitimus Katherine [sue] uxoris filie dicti quondam Willelmi de Hoelt 

quintam partem (dg: ad se spectantem in quodam omnibus hereditatibus) que 

ad Johannem quondam filium dicti quondam Willelmi de Hoelt spectare 

consueverat in omnibus hereditatibus dicti quondam Willelmi de Hoelt 

quocumque locorum in parochia de Bucstel ad locum dictum Hal sitis 

exceptis in hiis domo et orto dicti quondam Willelmi sitis in parochia et 

loco predictis inter hereditatem Petri Scuerman ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Le[eu]we ex alio ut dicebant (dg: hereditarie 

vendiderunt) et quam quintam partem nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt Henrico die Rode filio quondam Henrici d.. 

....... 

 

1180 mf7 A 12 p. 380. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 27-01-1396. 

 in die Elisabeth: vrijdag 19-11-1395. 

 in die Cecilie: maandag 22-11-1395. 

 in profesto Katherine: woensdag 24-11-1395. 

 in crastino Katherine: vrijdag 26-11-1395. 

 

BP 1180 p 380v 01 do 18-11-1395. 

Hal et Johanni filio (dg: quondam) Martini de Hal promittentes indivisi 

(dg: warandiam) super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

oneribus exinde de jure solvendis. Testes Scilder et Martinus datum 

supra. 

 

BP 1180 p 380v 02 do 18-11-1395. 

Voornoemde Henricus die Rode beloofde aan voornoemde Petrus zvw Petrus 

Reijners een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1397), gaande uit zijn 
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helft in voornoemd 1/5 deel. 

 

Dictus Henricus die (dg: Rod) Rode promisit se daturum et soluturum (dg: 

Ev) dicto (dg: Everardo) Petro filio #quondam# Petri Reijners 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum ex medietate ad 

se spectante in dicta quinta parte premissorum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 380v 03 do 18-11-1395. 

Voornoemde Johannes zv Martinus van Hal beloofde aan Everardus zvw 

Willelmus van Hoelt een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1397), gaande 

uit zijn helft in voornoemd 1/5 deel. De brief overhandigen aan Petrus zv 

Petrus Reijners soen. 

 

Dictus Johannes filius Martini de Hal promisit se daturum et soluturum 

(dg: dicto Henrico hereditariam paccionem ?dimidii ?modii) #Everardo 

filio quondam Willelmi de Hoelt# hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et primo termino 

ultra annum ex medietate ad se spectante in dicta quinta parte. Testes 

datum supra. Tradetur littera Petro filio Petri Reijners soen. 

 

BP 1180 p 380v 04 do 27-01-1396. 

Voornoemde Everardus droeg voornoemde n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, over aan Petrus zvw Petrus Reijners soen. 

 

X. 

Dictus Everardus dictam paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure 

supportavit Petro filio quondam Petri Reijners soen promittens super 

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

Rover) Rover et Scilder datum quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 380v 05 do 18-11-1395. 

Voornoemde Henricus die Rode en Johannes zv Martinus van Hal beloofden aan 

Willelmus zvw Willelmus van Hoelt 23 oude Gelderse gulden of de waarde en 7 

zester rogge8, Bossche maat, met Lichtmis over 2 jaar (za 02-02-1398) te 

leveren. 

 

Dicti Henricus die Rode et Johannes filius Martini de Hal promiserunt 

indivisi super omnia Willelmo filio quondam Willelmi de Hoelt XXIII aude 

Gelre gulden seu valorem et (dg: sept) septem sextaria siliginis mensure 

de Busco (dg: ad) a purificationis proxime ultra duos annos persolvendos. 

Testes datum supra9. 

 

BP 1180 p 380v 06 vr 19-11-1395. 

Johannes zvw Willelmus zvw Willelmus van Ghestel vroeg aan zijn moeder 

Elisabeth om toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten 

te mogen gaan van zijn moeder. 

 

Johannes filius quondam Willelmi filii quondam Willelmi de Ghestel 

instanter supplicavit Elisabeth sue matri quod sibi daret licenciam (dg: 

et cede) recedendi de domo convictu et expensis dicte Elisabeth (dg: ..) 

et ipsa annuens eius precibus dedit sibi potestatem etc nomine 

emancipationis. Testes Scilder et Jacobus Coptiten datum in die 

Elisabeth. 

 

                         
8 Zie → BP 1180 p 689r 02 do 08-02-1397, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
9 De datum do 18-11-1395 gehandhaafd, omdat BP 1180 p 380v 04 later is 

genoteerd. 
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BP 1180 p 380v 07 vr 19-11-1395. 

Zebertus van Hoculem en zijn broer Jordanus beloofden aan Ludovicus 

Asinarius, tbv Mijchael Asinarius, 40 Franse schilden met Lichtmis (wo 02-

02-1396; 11+31+31+2=75 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Zebertus de Hoculem et Jordanus eius frater promiserunt Ludovico Asinario 

ad opus Mijchaelis Asinarii XL scuta Francie ad purificationis proxime 

persolvenda pena II. Testes Coptiten et Lu datum ut supra. 

 

BP 1180 p 380v 08 vr 19-11-1395. 

(dg: de eerste zal de andere schadeloos houden). 

 

(dg: primus servabit alium ind). 

 

BP 1180 p 380v 09 vr 19-11-1395. 

Philippus Jozollus droeg over aan Johannes van Doorn de goederen gnd 

Krempselaar, in Sint-Oedenrode, die Willelmus zvw Lucas van Erpe aan 

voornoemde Philippus had overgedragen. 

 

O. 

Philippus Jozollus bona dicta Crempselaer sita in parochia de Rode cum 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

sitis que bona predicta cum dictis eius! attinentiis Willelmus filius 

quondam Luce de Erpe dicto Philippo prius supportaverat ut dicebat 

hereditarie supportavit (dg: dicto Willelmo promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui de) Johanni de Spina promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Coptiten datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 380v 10 ma 22-11-1395. 

Theodericus Snoec nzv hr Theodericus Buekentop priester machtigde zijn 

voornoemde vader hr Theodericus en Petrus bv voornoemde Theodericus zijn 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Theodericus Snoec filius naturalis domini Theoderici Buekentop presbitri 

dedit potestatem (dg: domino) dicto domino Theoderico et Petro fratri 

dicti Theoderici vel eorum alteri monendi petendi etc eius census 

pacciones et credita que sibi debentur et regendi eius cetera bona etc 

usque ad revocacionem. Testes Scilder et Spina datum in die Cecilie. 

 

BP 1180 p 380v 11 wo 24-11-1395. 

Johannes van ?Enpe maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen 

gedaan met goederen van wijlen Godefridus van Sceepstael. 

 

Johannes de ?Enpe vendiciones et alienaciones factas cum bonis quondam 

Godefridi de Sceepstael ut dicebat calumpniavit. Testes Rover et Spina 

datum in profesto Katherine. 

 

BP 1180 p 380v 12 vr 26-11-1395. 

Thomas zvw Arnoldus Noijden soen verkocht aan Heilwigis wv een zekere 

Pontenier Koppen de helft van 7½ vadem in Maren, ter plaatse gnd die Delen, 

tussen Ghibo van Kuijc enerzijds en Henricus gnd Lodewich anderzijds, 

belast met zegedijken en sloten. 

 

Thomas filius quondam Arnoldi Noijden soen (dg: peciam terre s) 

medietatem ad se spectantem septem et dimidie mensurarum terre dictarum 

vadem sitarum in parochia de Maren in loco dicto die Delen inter 

hereditatem Ghibonis de (dg: Kuijc) #Kuijc# ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Lodewich ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Heilwigi 

relicte quondam dicti Pontenier Koppen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis zegedike et fossatis ad dictam medietatem 
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de jure spectantibus. Testes Martinus et Coptiten datum in crastino 

Katherine. 

 

BP 1180 p 380v 13 vr 26-11-1395. 

Erenbertus gnd Gorijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Erenbertus (dg: filius) dictus Gorijs soen prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 380v 14 vr 26-11-1395. 

Lambertus zvw Gerardus van Overbeke verkocht aan Heilwigis wv een zekere 

Pontenier Koppen (1) 1/3 deel van een kamp gnd des Neijsers Kempke, in 

Geffen, tussen erfgoed gnd des Persoons Luberg enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met 1/3 deel van 4 lopen rogge en 1/3 deel van 5 oude 

groot, (2) een stuk land in Geffen, tussen een zekere Spijrinc Emonts soen 

enerzijds en Goessuinus Herinc anderzijds, (3) een stukje land in Geffen, 

tussen Conradus snijder enerzijds en erfgoed van de kerk van Nuland 

anderzijds, (4) een stuk land in Geffen, tussen Elisabeth wv Gerardus 

Kepken enerzijds en Johannes Dapper anderzijds. 

 

Lambertus filius quondam Gerardi de Overbeke terciam partem ad se 

spectantem (dg: .) cuiusdam campi dicti des Neijsers Kempken siti in 

parochia de Gheffen inter hereditatem dictam des Persoens Luberch ex uno 

et inter communem plateam ex alio item peciam terre sitam in dicta 

parochia inter hereditatem (dg: Go) dicti Spijrinc Emonts soen ex uno et 

inter hereditatem Goessuini Herinc ex alio item particulam terre sitam in 

dicta parochia inter Conradi sartoris ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Nuwelant ex alio item peciam terre sitam in 

dicta parochia de Geffen inter hereditatem Elisabeth relicte quondam 

Gerardi Kepken ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: Dapper) Dapper 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Heilwigi relicte quondam dicti 

Pontenier Koppen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

te! tercia parte quatuor lopinorum siliginis et tercia parte quinque 

antiquorum grossorum ex dicta tercia parte dicti campi solvendis. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 380v 15 vr 26-11-1395. 

Henricus van der Espdonc droeg over aan zijn broer Mijchael al zijn 

erfgoederen, gelegen onder Gemert, belast met de grondcijns. 

 

Henricus van der Espdonc omnes suas hereditates quocumque locorum infra 

jurisdictionem dictam dingbanc de Ghemert sitas ut dicebat hereditarie 

supportavit Mijcheli! suo fratri promittens super onmnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi inde solvendo. Testes 

Spina et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1180 p 380v 16 vr 26-11-1395. 

Johannes van Zelant zvw Willelmus van Zelant droeg over aan Arnoldus 

Voegheleer een b-erfcijns van 10 schelling geld, die voornoemde Arnoldus 

Vogheleer hem met Sint-Lambertus betaalt, gaande uit een tuin in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Gentse Straat, tussen een zekere Cloet 

van den Water enerzijds en voornoemde Arnoldus Voegheleer anderzijds. 

 

Johannes de Zelant filius quondam Willelmi de Zelant hereditarium censum 

X solidorum monete quem Arnoldus Vogheleer sibi solvere tenetur 

hereditarie Lamberti ex orto sito in parochia sancti Lamberti de Vucht in 

loco dicto die Ghentsche Straet inter hereditatem dicti Cloet van den 

Water ex uno et inter dicti Arnoldi Voegheleer ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Arnoldo Voegheleer promittens warandiam et 

obligationem in dicto censu deponere. Testes Coptiten et Lu datum ut 
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supra. 

 

1180 mf7 A 13 p. 381. 

 in crastino Andree: woensdag 01-12-1395. 

 in die beate Barbare: zaterdag 04-12-1395. 

 Sexta post conceptionem beate Marie virginis: vrijdag 10-12-1395. 

 Sabbato post conceptionem Marie: zaterdag 11-12-1395. 

 

BP 1180 p 381r 01 wo 01-12-1395. 

Bertoldus Backe zv Johannes Backe van Tilborch, Gerardus van Aa en Johannes 

van Gestel beloofden aan Willelmus Wouters soen 240 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Andreas-Apostel aanstaande (do 30-11-1396) te betalen. 

 

Bertoldus Backe filius Johannis Backe de Tilborch Gerardus de Aa et 

Johannes de Gestel promiserunt Willelmo Wouters soen IIc et XL Hollant 

gulden vel valorem ad festum beati Andree apostoli proxime futurum 

persolvendos. Testes Berwout et Coptiten datum in crastino Andree. 

 

BP 1180 p 381r 02 wo 01-12-1395. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit grossum. 

Primus servabit alios indempes. Datum ut supra. 

 

BP 1180 p 381r 03 wo 01-12-1395. 

Goessuinus van der Dijessen en Theodericus van Keppel alias van Doerne 

beloofden aan Johannes van den Placke 114 oude Gelderse gulden of de waarde 

met Pasen aanstaande (zo 02-04-1396) te betalen. 

 

Goessuinus van der Dijessen #et Theodericus de Keppel alias de Doerne# 

promiserunt Johanni van den Placke C et XIIII aude Gelre gulden vel 

valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes Rover et Berwout datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 381r 04 wo 01-12-1395. 

Voornoemde Theodericus van Keppel, Hermannus Zeelmaker Marcelijs soen en 

Zeelkinus gnd Marcelijs soen beloofden voornoemde Goessuinus schadeloos te 

houden. 

 

Solvit grossum. 

Dictus Theodericus de Keppel et Hermannus Zeelmaker #Marcelijs soen et 

Zeelkinus dictus Marcelijs soen# promiserunt dictum Goessuinum indempnem 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 381r 05 wo 01-12-1395. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 100 oude schilden, die hij beurt uit de heerlijkheid 

Kraandonk. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle hereditarium censum centum aude scilde 

quem se solvendum ex! dominio de Craendonc cum suis attinentiis prout in 

litteris dicebat contineri monuit de 3 annis. Testes (dg: Scilder) Rover 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 381r 06 za 04-12-1395. 

Willelmus van Ghiessen gaf uit aan Rutgherus zvw Johannes Weijnsken een 

stuk land gnd die Vanderakker, in Oss, ter plaatse gnd Oosterveld, tussen 

een gemene weg enerzijds en kvw Petrus Mersman anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de last gnd onraad in het onderhoud van een hek gnd dat 

Vanderhek, 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 (ma 25-12-
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1396). Voornoemde Rutgherus zal hierop binnen een jaar een huis ter waarde 

van 20 gulden bouwen. 

 

Willelmus van Ghiessen peciam terre dictam die Vanderacker sitam in 

parochia de Os (dg: ad inter communem) in loco dicto Oestervelt inter 

communem platheam ex (dg: alio) uno et inter hereditatem (dg: quondam 

Petr) liberorum quondam Petri Mersman ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Rutghero filio quondam Johannis Weijnsken ab eodem 

hereditarie possidendam pro onere dicto onraet ad dictam peciam terre 

spectante in conservatione cuiusdam repaguli dicti (dg: hec dicti) dat 

Vanderhecken tenendi tenendo et conservando a dicto Rutghero etc et pro 

hereditaria paccione (dg: unius) unius modii siliginis mensure de Busco 

danda dicto Willelmo ab {streep geplaatst om ruimte te overbruggen waarin 

enkele inktvlekjes} altero hereditarie (dg: p) in festo nativitatis 

Domini et pro primo ultra annum et in Busco tradenda ex dicta pecia terre 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit ex premissis et promisit dictus Rutgherus super omnia 

quod ipse infra annum proxime futurum super predictam peciam terre domum 

quandam ad valorem XX florenorum edificabit et edificare tenebitur. 

Testes Rover et Spina datum in die beate Barbare. 

 

BP 1180 p 381r 07 za 04-12-1395. 

Voornoemde Rutgerus beloofde aan voornoemde Willelmus 4 oude Gelderse 

gulden of de waarde en 2 steen vlas na maning te betalen. 

 

Dictus Rutgerus promisit dicto Willelmo IIII aude Gelre gulden vel 

valorem et duo pondera dicta steen vlas ad monitionem persolvendos. 

Testes datum [supra]. 

 

BP 1180 p 381r 08 vr 10-12-1395. 
Vergelijk: OvNB Meierij, 1297 december 28, nr.565, p.678/679, Jan II, hertog van Brabant, gaf 

uit aan Henricus gnd van Dike van Velthoven resp. zijn erfgennamen na hem, de vorsterij en de 

gevangenpoort in ’s-Hertogenbosch, die eertijds Woltherus gnd Veghewinkel placht te hebben, 

met inkomsten en toebehoren; de uitgifte geschiedde voor een erfrente van 6 pond leuvens, 

zodanige penningen als nu in de stad ’s-Hertogenbosch gangbaar zijn, een helft te betalen met 

Sint-Jan-Baptist en de andere helft met Kerstmis. Zou zich enig jaar gebrek van betaling 

voordoen, dan verbond voornoemde Henricus voor de voldoening daarvan zijn goederen die in 

Veldhoven gelegen zijn, ter plaatse gnd ten Dike. 

Ludolphus van Boemel maande10 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

25 oude schilden, die Theodericus Buc beloofd had aan Arnoldus Berwout, met 

Pasen te betalen, gaande uit (1) het ambt van de vorsterij van voornoemde 

Theodericus, in Den Bosch, (2) het deel dat aan voornoemde Theodericus 

behoort in de Gevangenpoort van Den Bosch, (3) alle goederen van voornoemde 

Arnoldus, welke cijns aan Johannes zv Theodericus Berwout, tbv voornoemde 

Ludolphus, was overgedragen door voornoemde Arnoldus Berwout. 

 

Ludolphus de Boemel hereditarium censum XXV denariorum aureorum 

antiquorum communiter scilde vocatorum boni auri et justi ponderis quem 

Theodericus Buc promiserat se daturum et soluturum Arnoldo Berwout 

hereditarie pasche ex officio preconis dicto communiter vorsterije dicti 

Theoderici in oppido de Busco atque ex tota parte et omni jure ad dictum 

Theodericum spectantibus in porta captivorum oppidi de Busco ac in 

attinentiis eiusdem porte singulis et universis #atque ex omnibus bonis 

dicti Arnoldi# supportatum Johanni filio Theoderici Berwout ad opus dicti 

Ludolphi a dicto Arnoldo Berwout prout in litteris monuit de tribus 

annis. Testes Rover et Berwout datum sexta post conceptionem beate Marie 

virginis. 

 

BP 1180 p 381r 09 za 11-12-1395. 

Godefridus Mostaert zvw Gerardus Mostaert en zijn vrouw Luijtghardis dvw 

                         
10 Zie → BP 1182 p 098v 04 vr 21-05-1400, maning van een even grote cijns 

uit dezelfde onderpanden. 
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Henricus Hadewigen wv Johannes gnd Zanders soen bontwerker verkochten aan 

Zanderus zv Johannes Wolf (1) de helft, behorend aan voornoemde 

Luijtgardis, in een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen de 

oude stadsmuur enerzijds en Elisabeth van Hijnen anderzijds, aan voornoemde 

wijlen Johannes Zanders soen verkocht door Johannes van Broegel kramer, (2) 

de helft, behorend aan voornoemde Luijtgardis in een deel van de oude 

stadsmuur, 52½ voet lang, gelegen achter erfgoed van Philippus szvw Egidius 

gnd Geleijn, welk deel voornoemde wijlen Johannes Zanders soen verworven 

had van voornoemde Johannes van Broegel. 

 

Godefridus Mostaert filius quondam Gerardi Mostaert maritus legitimus ut 

asserebat Luijtghardis sue uxoris filie quondam Henrici Hadewigen relicte 

quondam Johannis dicti Zanders #soen pellificis# et ipsa cum eodem 

tamquam cum suo tutore medietatem ad dictam Luijtgardem jure hereditario 

spectantem in domo et area sita in Busco in vico ecclesie inter antiquum 

murum oppidi de Busco ex uno et inter hereditatem Elisabeth de Hijnen ex 

alio venditam dicto quondam Johanni Zanders soen a Johanne de Broegel 

institore prout [in] litteris atque medietatem ad dictam (dg: Elis) 

Luijtgardem jure hereditario spectantem in quadam parte antiqui muri 

oppidi de Busco quinquaginta duas et dimidiam pedatas continente sitam! 

retro hereditatem Philippi generi quondam Egidii dicti Geleijn quam 

partem dicti antiqui muri dictus quondam Johannes Zanders soen erga 

dictum Johannem de (dg: Bri) Broegel acquisiverat prout in aliis litteris 

hereditarie vendiderunt Zandero filio (dg: G) Johannis Wolsf! 

supportaverunt cum litteris et aliis et jure (dg: ..) occacione dicte 

medietatis competente promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Scilder et Coptiten datum sabbato post 

conceptionem Marie. 

 

BP 1180 p 381r 10 za 11-12-1395. 

Voornoemde Godefridus en Luijtgardis droegen over aan Zanderus zv Johannes 

Wolf het vruchtgebruik dat voornoemde Luijtgardis heeft in ¼ deel van 

voornoemd huis, erf en deel van de muur. 

 

Dicti Godefridus et Luijtgardis ut supra usufructum dicte Luijtgardi 

competentem in quarta parte domus aree et partis muri predictorum 

legitime supportaverunt Zandero filio Johannis Wolf promittentes ratam 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 381r 11 za 11-12-1395. 

Elisabeth dvw Johannes gnd Colen soen van Os had destijds verkocht aan 

Godefridus gnd Mostaert zvw Gerardus Mostaert alle goederen, die aan 

voornoemde Elisabeth gekomen waren na overlijden van Johannes gnd Zanders 

zvw Johannes gnd van Loet, resp. die aan haar zullen komen na overlijden 

van Luijtgardis dv Henricus Hadewigen wv voornoemde Johannes Zanders. 

Voornoemde Godefridus Mostaert droeg thans over aan Zanderus zv Johannes 

Wolf ¼ deel in voornoemd huis, erf en deel van de muur. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: van) Elisabeth filia quondam Johannis 

dicti Colen soen de Os cum suo tutore omnia et singula bona que dicte 

Elisabeth de morte quondam Johannis dicti Zanders filii quondam Johannis 

dicti de Loet jure successionis hereditarie (dg: sunt) sunt advoluta et 

post mortem Luijtgardis filie Henrici Hadewigen relicte dicti quondam 

Johannis Zanders jure successionis advolventur quocumque locorum 

consistentia sive sita legitime et hereditarie vendidisset Godefrido 

dicto Mostaert filio quondam (dg: Johannis) Gerardi Mostaert prout in 

litteris quas vidimus constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

dictus Godefridus Mostaert quartam partem ad se virtute dictarum 

litterarum competentem in domo area et parte muri predictis hereditarie 

supportavit Zandero filio Johannis Wolf promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicte Elisabeth filie dicti 
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quondam Johannis Colen soen (dg: depo) in dicta quarta parte deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 381r 12 za 11-12-1395. 

Jacobus Dunnecop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus (dg: d) Dunnecop prebuit de toto et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 381r 13 za 11-12-1395. 

Voornoemde Zanderus koper en Godefridus van Lijt kramer beloofden aan 

Godefridus Mostaert zvw Johannes Mostaert 24 Hollandse gulden of de waarde 

met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te betalen. 

 

Dictus Zanderus emptor et Godefridus de Lijt institor promiserunt 

Godefrido Mostaert filio quondam Johannis Mostaert XXIIII Hollant gulden 

vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 381r 14 za 11-12-1395. 

Voornoemde 2 debiteuren beloofden aan voornoemde Godefridus Mostaert 24 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1396) 

te betalen. 

 

#. 

Dicti duo debitores promiserunt dicto Godefrido Mostaert (dg: ?XXIIII) 

#XXIIII# Hollant gulden vel valorem ad Martini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

1180 mf7 B 1 p. 382. 

 Sabbato post conceptionem: zaterdag 11-12-1395. 

 in vigilia epiphanije Domini: woensdag 05-01-1396. 

 Dominica post conceptionem: zondag 12-12-1395. 

 

BP 1180 p 382v 01 za 11-12-1395. 

Theodericus zvw Johannes gnd Goedekens soen droeg over aan Mijchael die 

Ruijter een b-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit erfgoederen in Berlicum, welke cijns aan hem was verkocht door 

Henricus zvw Henricus gnd Duijsche. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Goedekens soen hereditarium 

censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis 

Johannis ex quibusdam hereditatibus sitis in parochia de (dg: Bi) 

Berlikem venditum sibi ab Henrico filio quondam Henrici dicti Duijsche 

prout in litteris hereditarie supportavit Mijchael[i] (dg: R) die Ruijter 

cum litteris #et aliis# et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Spina et Coptiten datum sabbato post 

conceptionem. 

 

BP 1180 p 382v 02 za 11-12-1395. 

Gerardus gnd Gherijs en Petrus Nagel beloofden aan Wolterus van Os 44 

Gentse nobel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te 

betalen. 

 

Gerardus dictus Gherijs et Petrus (dg: Nag) Nagel promiserunt Woltero de 

Os XLIIII Ghentsche nobel vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 382v 03 wo 05-01-1396. 

Petrus zvw Henricus Everarts soen en Johannes Coninc van Berlikem ev 

Elisabeth dvw voornoemde Henricus Everarts soen verkochten aan Theodericus 

Splitaf 1 morgen beemd, in Rosmalen, ter plaatse gnd Roemput, tussen kvw 
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Nijcholaus gnd Diddekens soens kijnder van Heze enerzijds en wijlen Matheus 

Becker anderzijds, belast met 8 penning aan de hertog en met waterlaten. 

 

Petrus filius quondam Henrici Everarts soen et Johannes Coninc #de 

Berlikem# maritus et tutor legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris 

filie dicti quondam Henrici (dg: Er) Everarts soen unum juger prati situm 

in parochia de Roesmalen ad locum dictum Roemput inter hereditatem 

liberorum (dg: dictorum) quondam Nijcholai dicti Diddekens #soens# 

kijnder #van Heze# ex uno et inter hereditatem quondam Mathei Becker ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico Splitaf promittentes 

warandiam et obligationem deponere exceptis octo denariis domino duci 

inde solvendis et aqueductibus ad dictum juger spectantibus. (dg: testes 

datum) Testes Spina et (dg: ut supra) Berwout datum in vigilia epiphanije 

Domini. 

 

BP 1180 p 382v 04 wo 05-01-1396. 

Lambertus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Michael Loekens soen prebuit et reportavit testes datum ut supra) 

Lambertus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 382v 05 za 11-12-1395. 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu gaf uit aan Willelmus Sciet een stuk 

land gnd die Langakker, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen 

Godefridus Ackerman enerzijds en erfgoed gnd die Broekakker anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht11 van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

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

1397). 

 

Emondus Rover filius quondam Johannis de Hellu (dg: a) peciam terre 

dictam die Langacker sitam in parochia de Oerscot ad locum dictum Best 

inter hereditatem Godefridi Ackerman ex uno et inter hereditatem dictam 

die Broecacker ex alio (dg: tende) ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Willelmo Sciet ab eodem etc pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco dando dicto Emondo ab altero purificationis et 

pro primo ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis. Testes Scilder et Spina datum (dg: ut supra) 

sabbato post conceptionem. 

 

BP 1180 p 382v 06 za 11-12-1395. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Emondus 12 Hollandse gulden of 

de waarde met Lichtmis over 1 jaar (vr 02-02-1397) en 11 Hollandse gulden 

of de waarde met Lichtmis over 2 jaar (za 02-02-1398) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Emondo XII Hollant gulden vel valorem a 

purificationis proxime ultra annum atque XI Hollant gulden vel valorem a 

festo purificationis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 382v 07 za 11-12-1395. 

Everardus zvw Zebertus gnd Zibbe van der Scueren verkocht aan Ghibo zv 

Johannes Heester een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 25-12-1396), 

gaande uit een stuk land gnd die Hezeakker, in Haaren, ter plaatse gnd 

Belver, tussen Jacobus gnd Cop van Laerhoeven enerzijds en Engbertus gnd 

Elijaes anderzijds. 

 

                         
11 Zie → BP 1181 p 114v 01 ma 15-04-1398 (1), verkoop van de pacht. 
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Everardus filius quondam Zeberti dicti Zibbe van der Scueren hereditarie 

vendidit Ghiboni filio (dg: quon) Johannis Heester hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in festo 

nativitatis Domini et pro primo ultra annum et in Busco tradendam ex 

pecia terre dicta die Hezeacker sita in parochia de #Haren ad locum# 

Belver inter hereditatem Jacobi dicti Cop de Laerhoeven ex uno et inter 

hereditatem Engberti dicti Elijaes ex alio (dg: atque) ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 382v 08 za 11-12-1395. 

Johannes Robben soen droeg over aan Franco van Orthen zv Gerardus gnd 

Francken soen ¼ deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn broer 

Theodericus, in een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Rutgherus van den Grave enerzijds en erfgoed van Theodericus 

gnd Jans soen van Tuijl anderzijds. Theodericus zv voornoemde Johannes 

Robben soen en Johannes Corstiaens soen, Johannes die Veer van Engelen, 

Mathias zv Henricus van Gheffen en Franco gnd Ghisebrechts soen, szv 

voornoemde Johannes Robben, deden afstand. 

 

Johannes (dg: Rob) Robben soen quartam partem sibi de morte quondam 

Theoderici sui fratris successione hereditarie advolutam in domo et area 

sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Rutgheri van den Grave 

ex uno et inter hereditatem Theoderici dicti Jans soen de Tuijl ex alio 

ut dicebat hereditarie supportavit Franco! de Orthen filio Gerardi dicti 

Francken soen promittens warandiam et obligationem deponere ex parte sui. 

Quo facto Theodericus filius dicti Johannis Robben soen Johannes 

Corstiaens soen Johannes die Veer de Engelen Mathias filius Henrici de 

Gheffen et Franco dictus Ghisebrechts soen generi dicti Johannis Robben 

super predicta quarta parte atque super toto jure ipsis in eadem quarta 

parte competente et imposterum competituro ut dicebant ad opus dicti 

Franconis hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 382v 09 zo 12-12-1395. 

Lambertus Beijs verkocht aan Gerardus zv Ghibo Wael een b-erfcijns van 4 

oude groten of ander paijment van dezelfde waarde en een b-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, welke cijns en pacht Cristina wv Johannes Coptiten 

beloofd had aan voornoemde Lambertus, met Sint-Andreas te betalen, gaande 

uit een erfgoed in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen voornoemde 

Cristina enerzijds en Hessello gnd Snabbe anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan erfgoederen gnd die Kalverweide en het Lakbroek. 

 

Lambertus Beijs hereditarium censum IIIIor grossorum antiquorum vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris atque hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco quos censum et paccionem Cristina 

relicta quondam Johannis Copiten! promiserat se daturam et soluturam 

dicto Lamberto hereditarie in festo Andree ex quadam hereditate sita in 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter hereditatem 

predicte Cristine ex uno et inter hereditatem Hessellonis dicti Snabbe ex 

alio tendente a communi plathea ad hereditates dictas die Calver Weijde 

et (dg: dLac) dLacbroec prout in litteris hereditarie vendidit Gerardo 

filio Ghibonis Wael supportavit cum litteris et jure promittens super 

habita et habenda ratam servare et obligationem (dg: ex parte) in dicta 

paccione deponere et sufficientem facere. Testes Spina et Martinus datum 

dominica post conceptionem. 

 

BP 1180 p 382v 10 zo 12-12-1395. 

Johannes ?Boevic verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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#. 

Johannes ?Boevic prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 382v 11 zo 12-12-1395. 

Gheerlacus Boest droeg over aan Lambertus van Uden en Zebertus van der 

Graft steenbakker een hofstad, 21 voet breed, in Den Bosch, over de 

Tolbrug, tussen erfgoed van Godefridus gnd Vijfvoet enerzijds en erfgoed 

van Theodericus Rover zvw Johannes Rover anderzijds, reikend vanaf een weg 

die afgescheiden is van erfgoed van voornoemde Theodericus Rover 

achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Hermannus Wijnrics, welke weg 22 

voet breed is, met het recht deze weg te mogen gebruiken, welke hofstad aan 

voornoemde Gheerlacus in cijns uitgegeven was door voornoemde Theodericus 

Rover, belast met de cijnzen in de brief vermeld. 

 

Duplicetur. 

Gheerlacus Boest quondam! domistadium viginti unam pedatas ubique in 

latitudine continens situm in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter 

hereditatem Godefridi dicti Vijfvoet ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Rover filii quondam Johannis Rover ex alio et quod domistadium 

tendit a quadam via ibidem tendente sumpta ac ordinata de hereditate 

dicti Theoderici Rover retrorsum usque ad hereditatem quondam Hermanni 

Wijnrics et que via predicta continet et continebit ubique (dg: viginti) 

viginti duas pedatas in latitudine (dg: datum ad censu) simul cum pleno 

jure utendi via predicta datum ad (dg: p) censum dicto Gheerlaco a dicto 

Theoderico Rover prout in litteris hereditarie supportavit Lamberto de 

Uden (dg: Uden van) et Zeberto van der Graft #lathome# cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis. Testes Scilder 

et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 382v 12 zo 12-12-1395. 

Voornoemde Lambertus en Zebertus maakten een erfeling van deze hofstad. 

Voornoemde Lambertus kreeg de helft richting de plaats gnd Muntelke. 

Lambertus moet uit zijn helft betalen de helft van een cijns van 1 ?oude 
?groot en 40 schelling geld, die Theodericus Rover uit de hofstad beurt. 

Voornoemde Zebertus moet de andere helft van deze cijns betalen. 

 

Dicti Lambertus et Zebertus palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de dicto domistadio mediante qua divisione 

medietas dicti domistadii que sita est versus (dg: ..) locum dictum 

Muntelken dicto Lamberto cessit in partem super quibus etc promittens 

ratam servare tali condicione quod dictus Lambertus unam medietatem 

hereditarii census unius ?grossi ?antiqui et XL solidorum monete quem 

Theodericus Rover ex dicto domistadio annuatim habet solvendum annuatim 

et hereditarie dabit et exsolvet sic quod dicto Zeberto et supra reliquam 

medietatem ad dictum Zebertum spectantem dicti domistadii dampna exinde 

non eveniant quovis modo et simili modo dictus Zebertus reliquam 

medietatem dicti census (dg: ?sin) annuatim et hereditarie taliter 

....... exsolvet sic quod dicto Lamberto et supra dictam medietatem ad 

Lambertum spectantem dicti domistadii dampna non eveniant ut ipsi mutuo 

recognoverunt et promiserunt supra omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 382v 13 zo 12-12-1395. 

Voornoemde Zebertus kreeg de andere helft van voornoemde hofstad, te weten 

de helft richting de Markt. Zelfde voorwaarde als in het vorige contract. 

 

[Et mediante qua] divisione reliqua medietas [dicti domi]stadii scilicet 

illa medietas que sita est versus forum de Busco (dg: ces) dicto Zeberto 

cessit in partem [promittens] super omnia ratam servare addita condicione 

predicta. Testes datum supra. 
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1180 mf7 B 2 p. 383. 

 Dominica post conceptionem: zondag 12-12-1395. 

 Quarta post Lucie: woensdag 15-12-1395. 

 Quinta post Lucie: donderdag 16-12-1395. 

 

BP 1180 p 383r 01 zo 12-12-1395. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus Rover zvw hr 

Johannes Rover ridder: een hofstad, 21 voet breed”, en Zebertus van der 

Graft steenbakker beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan 

Lambertus van Uden. 

 

#. 

Et fiet (dg: s vi) vidimus de littera incipiente Theodericus Rover filius 

(dg: quondam) domini quondam Johannis Rover militis quoddam domistadium 

viginti unum pedatas ubique (dg: in) #in# latitudine continens etc et 

Zebertus van der Graft lathomus promisit super omnia tradere Lamberto de 

Uden ut in forma. Testes Scilder et Spina datum dominica post 

conceptionem. 

 

BP 1180 p 383r 02 zo 12-12-1395. 

Bartholomeus gnd Meus zvw Bartholomeus gnd Meus Wedigen verkocht aan Ghibo 

Kesselman de jongere 2 kampen12 gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Lievengoor, tussen jkr Theodericus Rover en een steeg enerzijds 

en Johannes van Os zvw Johannes van Os anderzijds, belast met 12 penning 

hertogencijns. 

 

Bartholomeus dictus Meus #filius quondam Bartholomei dicti Meus# Wedigen 

duos campos ad se spectantes sitos infra libertatem oppidi de Busco ad 

locum dictum Lievengoer inter hereditatem domicelli Theoderici Rover et 

inter quandam stegam ex uno et inter hereditatem Johannis de Os filii 

quondam Johannis de Os ex alio prout ibidem sunt siti ut dicebat 

hereditarie vendidit Ghiboni Kesselman juniori promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis XII denariis census domino duci inde 

solvendis. Testes Aa et Coptiten datum in die Lucie. 

 

BP 1180 p 383r 03 zo 12-12-1395. 

Jacobus Kesselman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Kesselman prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 383r 04 zo 12-12-1395. 
Van Sasse van Ysselt, de voorname huizen en gebouwen van ’s-Hertogenbosch, deel 1 p.121; dit 

contract zou onder meer betrekking hebben op Het Huis van Ysselstein, in de Orthenstraat. Als 

men door de Orthenbinnenpoort de stad inging, het eerste huis aan de rechter kant. 

Theodericus zvw Gerardus van Mameren deed tbv zijn zuster Margareta 

afstand13 van alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn ouders. 

 

Theodericus filius q! quondam Gerardi de Mameren super omnibus et 

singulis bonis sibi de morte suorum quondam parentum jure successionis 

hereditarie advolutis quocumque locorum sitis ut dicebat atque super toto 

jure ad opus Margarete eius sororis hereditarie renunciavit promittens 

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

Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1180 p 383r 05 zo 12-12-1395. 

Goeswinus gnd Jans soen timmerman droeg over aan Laurencius van den Hoeve 

timmerman een hofstad, 21 voet breed, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen 

                         
12 Zie → BP 1180 p 392v 05 za 08-01-1396, broers van Bartholomeus doen 

afstand van deze 2 kampen. 
13 Zie → BP 1180 p 622v 07 ma 13-11-1396, vermelding van dit afstand doen. 
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erfgoed van Arnoldus Bac timmerman enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Kijeseken anderzijds, strekkend vanaf een weg, 22 voet breed, die 

afgescheiden is van het erfgoed van Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover 

ridder achterwaarts tot aan erfgoed van Rodolphus Roesmont, met het recht 

deze weg te mogen gebruiken, aan voornoemde Goeswinus overgedragen door 

Johannes van Tijenen dekker. 

 

Goeswinus dictus Jans soen carpentarius quoddam domistadium viginti unam 

pedatas ubique in latitudine (dg: continens) continens situm in Busco 

ultra pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem Arnoldi Bac carpentarii 

ex uno et inter hereditatem (dg: Arnoldi) Johannis de Kijeseken ex alio 

et quod domistadium predictum tendit a quadam via ibidem tendente sumpta 

et ordinata de hereditate Theoderici Rover filii quondam domini Johannis 

Rover militis retrorsum ad hereditatem Rodolphi Roesmont et que via 

continet et continebit ubique viginti duas pedatas in latitudine simul 

cum pleno jure utendi dicta via supportatum dicto Goeswino a Johanne de 

Tijenen tectore prout in litteris hereditarie supportavit Laurencio van 

den Hoeve #carpentario# cum litteris et aliis et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem (dg: de) ex parte sui deponere. 

Testes Scilder et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 383r 06 zo 12-12-1395. 

Gerardus die Visscher verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus die Visscher prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 383r 07 zo 12-12-1395. 

Henricus zv Johannes Coninc van Berlikem vernaderde, in afwezigheid van 

Johannes zvw Rutgherus Alarts soen, een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, gaande uit een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Walterus van Hijntam enerzijds en voornoemde Walterus van Hijntham en 

Lambertus smid anderzijds, welke pacht aan voornoemde Johannes zvw 

Rutgherus Alarts soen was verkocht14 door Johannes zv voornoemde Johannes 

Conincs. 

 

Henricus filius Johannis Coninc de (dg: Berke) Berlikem in absentia 

Johannis filii quondam Rutgheri Alarts soen prebuit et exhibuit (dg: pt) 

patentes denarios ad (dg: redimendum d) redimendum e jure (dg: proxime 

futurum) proximitatis et ad quitandum hereditariam paccionem (dg: di u) 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie ex pecia 

terre sita in parochia de Berlikem ad locum dictum Beilver inter 

hereditatem Walteri de Hijntam ex uno et inter hereditatem dicti Walteri 

de Hijntham et Lamberti fabri ex alio (dg: pro) venditam dicto Johanni 

filio quondam Rutgheri Alarts soen a Johanne filio dicti Johannis Conincs 

(dg: prout in) prout in litteris scabinorum dicebat contineri. Testes 

Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 383r 08 wo 15-12-1395. 

Johannes van Tula zv Johannes gnd Hagen van Lijt droeg over aan Henricus 

zvw Rodolphus Rover van Vladeracken, tbv zijn natuurlijke dochter Elisabeth 

verwekt bij Metta dv Margareta gnd Wautgheers dochter, een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, die Goessuinus zvw Arnoldus gnd Lijsbetten soen 

van den Laer beloofd had aan voornoemde Johannes van Tula, met Lichtmis in 

Nistelrode te leveren, gaande uit alle erfgoederen die gekomen waren aan 

voornoemde Johannes van Tula en zijn vrouw Elisabeth dvw voornoemde 

Arnoldus Lijsbetten soen, na overlijden van de ouders van voornoemde 

Elisabeth, gelegen onder Nistelrode. 

 

                         
14 Zie ← BP 1180 p 315r 01 do 25-02-1395, verkoop van deze erfpacht. 
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Johannes de Tula filius Johannis dicti Hagen de Lijt hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam Goessuinus filius 

quondam Arnoldi dicti Lijsbetten soen van den Laer promisit se daturum et 

soluturum dicto Johanni de Tula hereditarie (dg: p) purificationis et in 

Nijsterle tradendam de et ex omnibus hereditatibus dicto Johanni de Tula 

et Elisabeth eius uxori filie dicti quondam Arnoldi Lijsbetten soen de 

morte quondam parentum dicte Elisabeth jure successionis hereditarie 

advolutis quocumque locorum infra parochiam de Nijsterle situatis prout 

in litteris hereditarie (dg: vendidit) supportavit Henrico filio quondam 

Rodolphi Rover de Vladeracken (dg: cum litteris et jure promittens super 

habita et haben) ad opus Elisabeth eius filie naturalis (dg: dicte) ab 

ipso Henrico et Metta filia Margarete dicte Wautgheers dochter pariter 

genite simul cum litteris et jure promittens super habita et habenda 

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

Berwout datum quarta post Lucie. 

 

BP 1180 p 383r 09 wo 15-12-1395. 

Hilla dvw Ghibo Boeghaerts: (1) een huis en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, naast het huis van wijlen Henricus gnd Wuweken smid, aan de 

kant van de sluis, (2) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Jutta gnd 

Worms beurde, uit een huis en erf van wijlen Albertus van Maren, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, (3) een b-erfcijns van 4 pond, die Albertus zvw 

voornoemde 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, welk huis, erf en cijnzen voornoemde Hilla 

gekocht had van Gerardus Molle zvw Andreas Molle {niet afgewerkt contract}. 

 

In margine sinistra een <-teken. 

Hilla filia quondam Ghibonis Boeghaerts cum tutore domum et aream sitam 

in Busco in vico Orthensi iuxta domum quondam Henrici dicti Wuweken fabri 

a latere versus slusam atque hereditarium censum XX solidorum monete (dg: 

solvendum here) quem Jutta dicta Worms solvendum habuit in domo et area 

quondam Alberti de Maren sita in Busco in vico Orthensi atque 

hereditarium censum quatuor librarum quem Albertus filius dicti quondam 

Alberti de Maren [pro]miserat se daturum et soluturum Henrico suo fratri 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area 

primodicta quos domum aream et census predictos dicta Hilla erga Gerardum 

Molle filium quondam Andree Molle emendo acquisiverat prout in litteris. 

 

BP 1180 p 383r 10 do 16-12-1395. 

Johannes Gruijter zvw Johannes Gruijter van Oss droeg over aan Petrus van 

Goch het deel, dat behoorde aan de broers Johannes en Ghisbertus, kvw 

Willelmus van Doerhout, en Johannes Vilt ev Heijlwigis dvw voornoemde 

Willelmus, in een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit 1½ morgen land, in Oss, tussen Johannes Gruijter 

enerzijds en zijn zoon Hermannus gnd Gruijter anderzijds, welk deel 

eerstgenoemde Johannes Gruijter verworven had van voornoemde broers 

Johannes en Ghisbertus, kvw Willelmus van Doerhout, en Johannes Vilt. 

 

-. 

Johannes (dg: de) Gruijter filius quondam Johannis Gruijter de Oss (dg: 

here) totam partem et omne jus que et quod competebant Johanni Ghisberto 

fratribus liberis quondam Willelmi de Doerhout et Johanni Vilt marito et 

tutori (dg: legitimus) legitimo Heijlwigis sue uxoris filie (dg: quo) 

dicti quondam Willelmi in hereditario (dg: censu) censu viginti solidorum 

monete solvendo hereditarie nativitatis Johannis ex uno et dimidio 

iugeribus terre sitis in parochia de Osse inter hereditatem Johannis 

Gruijter ex uno et inter hereditatem Hermanni dicti Gruijter eius filii 

ex alio quas partem et jus (dg: d) primodictus Johannes Gruijter erga 

dictos Johannem et Ghisbertum fratres liberos quondam Willelmi de 

Doerhout et Johannem Vi[lt] acquisiverant prout in litteris hereditarie 



Bosch’ Protocol jaar 1395 05. 

 

46 

supportavit (dg: Petro) Petro de Goch cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et quod ipse quoscumque heredes dicti quondam Willelmi de 

Doerhout perpetue tales habebit quod nunquam presument se jus in dicto 

censu XX solidorum habere. Testes Scilder et Martinus datum quinta post 

L[ucie]. 

 

BP 1180 p 383r 11 do 16-12-1395. 

Willelmus die Koc zv Johannes die Bije zvw Arnoldus Jans soen droeg over 

aan zijn zuster Hilla dv voornoemde Johannes Bije alle goederen, die aan 

hem gekomen waren na overlijden van Elizabeth mv voornoemde Willelmus, 

gelegen onder Haaren, ter plaatse gnd Beilver. 

 

Willelmus (dg: filius q) die Koc filius Johannis die Bije filii quondam 

Arnoldi Jans soen omnia bona sibi de morte quondam Elizabeth matris 

[dicti] Willelmi successione advoluta (dg: atque post morten dicti 

Johannis die Bije sui patris successione advolvenda) quocumque (dg: loco) 

locorum infra parochiam de Haren in loco dicto Beilver consistentia sive 

sita hereditarie supportavit Hille sue sorori filie dicti Johannis Bije 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Scilder et ....... datum supra. 

 

BP 1180 p 383r 12 do 16-12-1395. 

Henricus Bierman droeg over aan Arnoldus Stegeman zvw Johannes Stegeman 

zijn deel in alle erfgoederen die waren van wijlen Gerardus S....man en 

wijlen zijn broer Henricus. 

 

Henricus (dg: Dicbier) #Bierman# totam partem et omne jus sibi 

competentes quovis modo in omnibus hereditatibus que (dg: primo fuerant 

Gerardi) fuerant quondam Gerardi S....man et Henrici (dg: eius) quondam 

eius fratris quocumque locorum (dg: infra parochias de Os) sitis ut 

dicebat hereditarie supportavit Arnoldo Stegeman filio (dg: fi) quondam 

Johannis St[egeman] promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Scilder et Berwout datum supra. 

 

1180 mf7 B 3 p. 384. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 17-12-1395. 

 Quinta post Lucie: donderdag 16-12-1395. 

 

BP 1180 p 384v 01 vr 17-12-1395. 

Elizabeth wv Arnoldus Berwout maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 3 pond, die Bartholomeus zv Theodericus grootvader van 

voornoemde Elizabeth met Kerstmis beurde, gaande uit de helft van 5 morgen 

1 hont land van de gemeint van Den Bosch, gelegen bij Den Bosch, ter 

plaatse gnd die Hasselt. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Berwout hereditarium censum (dg: ce) 

trium librarum quem Bartholomeus filius Theoderici avus olim dicte 

Elizabeth solvendum habuit hereditarie nativitatis Domini ex medietate 

quinque iugerum et unius hont terre communitatis oppidi de Busco sitorum 

prope Buscumducis in loco dicto die Hasselt et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Spina et Martinus datum sexta 

post Lucie. 

 

BP 1180 p 384v 02 vr 17-12-1395. 

Voornoemde Elizabeth wv Arnoldus Berwout maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 5 pond, die Henricus die Diegheden en zijn dochters 

Elizabeth, Margareta en Mechtildis beloofd hadden aan voornoemde wijlen 

Arnoldus Berwout, met Kerstmis te leveren, gaande uit verschillende cijnzen 

en erfgoederen, te beuren resp. gelegen in het gebied van Herpen, in 
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Dedenen en Langel. 

 

Dicta Elizabeth ut supra hereditarium censum quinque librarum quem 

Henricus die Diegheden Elizabeth Margareta et Mechtildis eius filie 

promiserunt se daturas et soluturas dicto quondam Arnoldo (dg: de Wa) 

Berwout hereditarie nativitatis Domini ex quibusdam censibus annuis et 

hereditatibus in territorio de Herpen in parochiis de Dedenen et de 

Langhel solvendis et situatis prout in litteris monuit de 3 annis. Datum 

ut supra. 

 

BP 1180 p 384v 03 do 16-12-1395. 

Theodericus zvw Matheus van de Einde van Empel maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 20 schelling, 1 groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, welke cijns voornoemde Matheus van de Einde verworven had 

van de broers Willelmus Eelkini, Cristianus Becker en Gerardus, kvw Elijas 

gnd Eleken vleeshouwer, en Tielmannus gnd Herinc. 

 

Theodericus filius quondam Mathei de Fine (dg: de) de (dg: En) Empel 

hereditarium censum viginti solidorum grosso Turonensi denario monete 

regis Francie pro sedecim denariis computato seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris quem censum dictus Matheus de Fine erga Willelmum Eelkini 

Cristianum Becker atque Gerardum fratres liberos quondam Elije dicti 

Eleken carnificis atque Tielmannum dictum (dg: He..) Herinc acquisiverat 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Scilder et Berwout datum 

quinta post Lucie. 

 

BP 1180 p 384v 04 do 16-12-1395. 

Theodericus zvw Arnoldus gnd Groetart van Hees en zijn dochters Sophia en 

Aleijdis verkochten aan Arnoldus zv Egidius van Ghele, tbv voornoemde 

Egidius van Ghele, een zester roggeland in Hees, ter plaatse gnd op 

Pekelkens Brake, tussen voornoemde Egidius van Ghele enerzijds en erfgoed 

van de armen van Hees anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Arnoldi dicti Groetart de Hees et Sophia et 

Aleijdis eius filie cum tutore (dg: pe) unam sextariatam terre siliginee 

sitam in parochia de Hees ad locum dictum op (dg: Pekelsche) Pekelkens 

Brake inter hereditatem Egidii de Ghele ex uno et inter hereditatem 

pauperum de Hees ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Ja) 

Arnoldo filio dicti Egidii de Ghele ad opus eiusdem Egidii de Ghele 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere tamquam de allodio. #Testes# datum supra. 

 

BP 1180 p 384v 05 do 16-12-1395. 

Mechtildis wv Ghibo van Best zvw Johannes maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 5 oude schilden geld van de keizer of van de koning van 

Frankrijk, aan voornoemde wijlen Ghibo van Best verkocht door Johannes van 

Meerwijc zvw Walterus van Meerwijc. 

 

Mechtildis relicta quondam Ghibonis de Best filii quondam Johannis 

hereditarium censum quinque aureorum denariorum antiquorum communiter 

aude scilde !monete cesaris vel monete regis Francie venditum dicto 

quondam Ghiboni de Best a Johanne de Meerwijc filio quondam Walteri de 

Meerwijc prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 384v 06 do 16-12-1395. 

Rodolphus gnd Roef Weijndelmoeden soen van Boevenrode verkocht aan 

Willelmus zvw Johannes gnd Koevelman ¼ deel in 2 bunder land of iets meer, 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eilde, tussen Heijlwigis gnd Aben 

enerzijds en wijlen Henricus van der Stappen anderzijds, dit ¼ deel belast 

met (1) ½ oude groot, (2) onderhoud van een hek in Gemonde, ter plaatse gnd 
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aan der Stappenhof. 

 

Rodolphus dictus Roef Weijndelmoeden soen de Boevenrode quartam partem ad 

se spectantem in duobus bonariis #terre# vel modicum maius sitis in 

parochia de Rode in loco dicto Eilde inter hereditatem (dg: Willelmi Abe) 

Heijlwigis #dicte# Aben ex uno et inter hereditatem (dg: Henrici) quondam 

Henrici van der Stappen ex alio prout huiusmodi quarta pars ibidem sita 

est ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Johannis dicti 

Koevelman promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis dimidio grosso antiquo ex dicta quarta (dg: parte) parte de jure 

solvendo annuatim et quodam onere #observationis# (dg: ..) ad dictam 

quartam partem spectante (dg: de ob) cuiusdam repaguli dicti hecken siti 

in parochia (dg: deg) de Gemonden ad locum #dictum# aen der Stappenhof 

prout huiusmodi onus observationis (dg: ad d) dicti repaguli spectat ad 

dictam quartam partem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 384v 07 do 16-12-1395. 

Matheus zvw Lambertus Biggen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Matheus filius quondam Lamberti Biggen soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 384v 08 do 16-12-1395. 

Rutgherus zv Henricus zvw hr Godefridus van Audehoven priester, 

Ghiselbertus nzvw voornoemde hr Godefridus van Audenhoven en Theodericus 

Jans soen van der Vloet beloofden aan hr Willelmus van Aa ridder 100 

Hollandse gulden en 100 oude Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (za 24-06-1396) te betalen. 

 

Rutgherus filius (dg: quondam) Henrici filii domini quondam Godefridi de 

Audehoven #presbitri# et Ghiselbertus filius naturalis dicti quondam 

domini Godefridi de Audenhoven #et# Theodericus (dg: Jande) Jans soen van 

der Vloet promiserunt indivisi super omnia domino Willelmo de Aa militi 

centum Hollant gulden et centum aude Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 384v 09 do 16-12-1395. 

(dg: De eerste zal de twee anderen schadeloos houden). 

 

(dg: primus servabit alios duos indempnes. Testes dastum supra). 

 

BP 1180 p 384v 10 do 16-12-1395. 

Rutgherus zv Henricus nzvw hr Godefridus van Audenhoven priester droeg al 

zijn goederen over aan Ghiselbertus nzvw voornoemde hr Godefridus van 

Audenhoven en Theodericus Jans soen van der Vloet. 

 

Solvit. 

Rutgherus filius Henrici filii #naturalis# domini quondam Godefridi de 

Audenhoven presbitri omnia et singula sua bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit (dg: Ghibon) Ghiselberto filio naturali dicti 

(dg: q) domini quondam Godefridi de Audenhoven et Theoderico Jans soen 

van der Vloet promittens super omnia warandiam. Testes Rover et Spina 

datum supra. 

 

BP 1180 p 384v 11 do 16-12-1395. 

Aleijdis wv Arnoldus van den Placke verhuurde aan Jacobus van den Placke 

een kamp in het gebied van Herlaar, ter plaatse gnd Ven Brand, tussen 

Johannes van den Brant enerzijds en wijlen Willelmus die Cepper anderzijds, 

voor de duur van het leven van voornoemde Aleijdis, voor {niet afgewerkt 
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contract}. 

 

Aleijdis relicta quondam Arnoldi van den Placke quendam campum ad se 

spectantem situm in territorio de Herlaer ad locum dictum Ven Brant inter 

hereditatem Johannis van den Brant ex uno et inter hereditatem quondam 

Willelmi die Cepper ex alio ut dicebat locavit recto locacionis modo 

Jacobo van den Placke ab eodem ad vitam dicte Aleijdis et non ultra 

possidendum pro. 

 

BP 1180 p 384v 12 do 16-12-1395. 

Henricus die Mombar ev Elizabeth dvw {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus (dg: die Mombar maritus et tutor legitimus ut dicebat Elizabeth) 

sue uxoris filie quondam. 

 

BP 1180 p 384v 13 vr 17-12-1395. 

Heijlwigis wv Arnoldus zvw Arnoldus van Crekelhoven gaf uit aan Conegondis 

dvw Petrus van Krekelhoven de helft in (1) een huis en tuin, in Beilver, in 

Haaren, beiderzijds tussen Petrus van Crekelhoven, op de gemeint, (2) een 

akker lands, gnd die Heuvel, aldaar, tussen Willelmus gnd Koc enerzijds en 

Katherina gnd Priems anderzijds, welk huis, tuin en akker voornoemde wijlen 

Arnoldus zvw Arnoldus van Crekelhoven gekocht had van Elizabeth wv Petrus 

van Crekelhoven en zijn zoon Arnoldus; de uitgifte geschiedde voor (a) 1½ 

oude groot hertogencijns, (b) 7 penning cijns aan Henricus Kort, (4) ¼ oude 

groot aan dekaan en kapittel van Den Bosch, (c) ½ Vlaamse groot aan 

priester en kerk van Haaren, (d) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche 

maat, (e) 1? ....... ......., en thans voor (f) een n-erfpacht van 12 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren. 

Nijcholaus van Laerhoven voor zich, zijn kinderen en erfgenamen, Arnoldus 

van Laerhoven voor zich, zijn kinderen en erfgenamen, Wouterus Poijnenborch 

voor zich, zijn erfgenamen en opvolgers, en voor kvw en erfg vw Willelmus 

van den Nuwenhuse, Arnoldus zvw Johannes van Laerhoven, voor zich, voor 

zijn broer Johannes, voor zijn zusters Heijlwigis en Maria, en voor 

Engberus zvw Rodolphus van den Venne en zijn vrouw Aleijdis dvw Johannes 

van Laerhoven sv Engbertus, Nijcholaus van Luijsel en Arnoldus zvw Henricus 

van Laerhoven voor zich en voor erfgenamen van voornoemde Arnoldus, 

{p.385r} Henricus van Laerhoven, voor zich en voor Willelmus zvw voornoemde 

Henricus van Laerhoven en zijn erfg, en Jacobus zv Johannes van Laerhoven, 

voor zich en zijn erfgenamen, deden tbv voornoemde Conegondis afstand van 

voornoemde goederen. 

Voornoemde pacht van 12 lopen gaat na overlijden van eerstgenoemde 

Heijlwigis naar voornoemde Nijcholaus van Laerhoven, Arnoldus van 

Laerhoven, Wouterus Poijnnenborch, Arnoldus zvw Johannes van Laerhoven, 

zijn broer Johannes, zijn zusters Heijlwigis en Maria, Jacobus van 

Laerhoven, Nijcholaus van Luijssel, Arnoldus zvw voornoemde Henricus van 

Laerhoven, Willelmus zvw voornoemde Henricus van Laerhoven en naar hun erfg 

en opvolgers en naar andere personen, naar wie de pacht hoort te gaan 

volgens testament van voornoemde wijlen Arnoldus zvw Arnoldus van 

Crekelhoven, voorzover zij, ten tijde van het overlijden van eerstgenoemde 

Heijlwigis, in voornoemde helft gerechtigd waren. 

 

Heijlwigis relicta quondam Arnoldi filii quondam Arnoldi de Crekelhoven 

cum tutore medietatem ad se jure hereditario spectantem in domo et orto 

sitis in Beilver in parochia de Haren inter hereditates Petri de 

Crekelhoven ex utroque latere coadiacentes supra communitatem atque in 

quodam agro terre dicto die Hoevel sito ibidem inter hereditatem Willelmi 

dicti Koc ex uno et inter hereditatem Katherine dicte Priems ex alio quos 

domum ortum et agrum dictus quondam Arnoldus filius quondam Arnoldi de 

Crekelhoven erga Elizabeth relictam quondam Petri de Crekelhoven et 

Arnoldum eius filium emendo acquisiverat prout in litteris (dg: h dedit 

quas vidimus) dedit ad hereditariam paccionem Conegondi filie quondam 
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Petri de Krekelhoven ab eadem hereditarie possidendam pro uno et dimidio 

grossis antiquis domino nostro duci ex dicta medietate atque pro septem 

denariis census Henrico Kort ex dicta medietate de jure solvendis et 

#pro# quarta parte unius antiqui grossi decano et capitulo ecclesie de 

Busco ex dicta medietate et pro (dg: he) dimidio grosso Flandrensi 

presbitro et ecclesie de Haren annuatim exinde solvendis atque pro 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco ex 

dicta medietate solvenda #+ {in margine sinistra: pro ....... uno ....... 

ad dictam ?medietatem spectante}# dandis #et observandis etc# etc atque 

pro hereditaria paccione duodecim lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis (dg: et pro) et in (dg: 

Busco) in dicta domo tradenda ex dicta medietate promittens cum tutore 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et (dg: 

altera) altera cum tutore repromisit. (dg: {in margine sinistra:} ....... 

[J]acobus ....... ....... ....... ....... .......). Quo facto Nijcholaus 

de Laerhoven pro se et suis liberis et heredibus Arnoldus de Laerhoven 

pro se et suis liberis et heredibus Wouterus Poijnenborch pro se et suis 

heredibus et successoribus et pro quibuscumque liberis et heredibus 

quondam Willelmi van den Nuwenhuse Arnoldus filius quondam Johannis de 

Laerhoven pro se et pro Johanne (dg: Jaco) eius fratre Heijlwige (dg: 

eius sorore) et Maria (dg: ?pet) suis sororibus #et pro# Engbert-(dg: 

us)-o [filio] Rodolphi quondam van den Venne (dg: marito et tutore 

legitimo) #et# Aleijde (dg: -s) sua uxore filia quondam Johannis de 

Laerhoven #{door haal verbonden met regel die onder op de pagina staat:} 

sororis Engberti et Aleijdis sue uxoris# #(dg: pro se et suis heredibus)# 

#(dg: et pro dicta Aleijde et suis luberis et heredibus)# Nijcholaus de 

Luijsel et Arnoldus filius quondam (dg: ....... Rodolphi quondam ut 

immediate) 

et pro heredibus eorum Arnoldi Johannis sui fratris Heijlwigis et Marie 

 

1180 mf7 B 4 p. 385. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 17-12-1395. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 18-12-1395. 

 in vigilia Thome: maandag 20-12-1395. 

 

BP 1180 p 385r 01 vr 17-12-1395. 

Henricus de Laerhoven pro se (dg: et qu) et pro Willelmo filio quondam 

dicti Henrici de Laerhoven et pro suis heredibus +#et Jacobus filius 

Johannis de Laerhoven pro se [et suis] heredibus# (dg: ad opus dicte 

Cone) super dicta medietate (dg: ad op) et jure eis in dicta medietate 

competente et competituro ad opus dicte Conegondis renunciaverunt 

promittentes divisi ratam servare promisit insuper dictus Nijcholaus de 

Laerhoven quod ipse et sui liberi et (dg: s) heredes nunquam presument se 

jus in dicta (dg: medietate) medietate habere promisit insuper dictus 

Arnoldus de Laerhoven super omnia quod ipse et sui liberi et heredes 

nunquam presument se jus in dicta medietate habere promisit insuper super 

omnia dictus Wouterus Poijnnenborch quod ipse et sui liberi et heredes ac 

liberi et heredes dicti Willelmi van den Nuwenhuze nunquam (dg: per) 

presument se jus in dicta medietate habere promisit insuper dictus 

Arnoldus filius quondam Johannis de Laerhoven quod nec ipse nec Johannes 

eius frater Heijlwigis et Maria sue sorores nunquam (dg: presument se jus 

in predicta medietate habere promisit insuper dictus) #et dictus# 

Engbertus filius quondam Rodolphi van den Venne (dg: quod nec ipse) nec 

(dg: sui heredes imp) Aleijdis eius uxor nec sui heredes nunquam 

presument se jus in dicta medietate habere promisit insuper dictus 

dictus! Nijcholaus de Luijssel et Arnoldus filius Henrici quondam de 

Laerhoven quod nec ipsi nec Willelmus filius quondam dicti Henrici de 

Laerhoven nec (dg: su) eorum heredes et successores nunquam presument se 

jus in dicta medietate habere #promisit insuper super omnia (dg: q) 

dictus Jacobus quod nec ipse nec sui heredes nunquam presument se jus in 

premissa medietate habere# hoc tamen addito quod dicta paccio duodecim 
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lopinorum siliginis post decessum (dg: primodicte) primodicte Heijlwigis 

devolvetur et succedet ad dictos Nijcholaum de Laerhoven Arnoldum de (dg: 

Hu) Laerhoven Wouterum Poijnnenborch Arnoldum filium quondam Johannis de 

Laerhoven Johannem eius fratrem Heijlwigem et Mariam suas sorores 

#Jacobum de Laerhoven# Engbertum filium quondam Rodolphum! van den Venne 

#et Aleijdem eius [uxorem]# Nijcholaum de Luijssel et Arnoldum filium 

dicti quondam Henrici de (dg: H) Laerhoven Willelmum filium eiusdem 

quondam Henrici de Laerhoven et ad eorum heredes et successores necnon ad 

(dg: quascum) quascumque alias personas devolvet et succedet ad quas (dg: 

huiusmod) dicta medietas foret devolvenda juxta editionem testamenti seu 

ultime voluntatis dicti quondam Arnoldi filii quondam Arnoldi de (dg: 

Cre) Crekelhoven (dg: per) huiusmodi renunciationibus et promissionibus 

non obstantibus in quantum scilicet ipsi et (dg: d) quecumque alie 

persone tempore obitus primodicte Heijlwigis in dicta medietate (dg: 

fuerant a) juxta editionem dicti testamenti jus habebunt ita quod dicta 

paccio XII lopinorum siliginis stabunt! in eo loco et in eo (dg: jus) 

jure in quantum stare debet dicta medietas vigore dicte editionis dicti 

testamenti primodicti quondam Arnoldi. Testes Aa et Berwout datum sexta 

post Lucie. 

 

BP 1180 p 385r 02 vr 17-12-1395. 

Nijcholaus zvw Ghibo van der Vloet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus (dg: de Luijijse Luijsel) filius quondam Ghibonis van der 

Vloet (dg: prebuit re) prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 385r 03 vr 17-12-1395. 

Arnoldus zvw Arnoldus Hake zvw Godescalcus van Bladel verkocht aan 

Guedeldis dv Johannes van Gael een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-

Martinus te betalen, uit een b-erfcijns van 8¾ oude schild of ander 

paijment van dezelfde waarde, welke cijns van 8¾ oude schild Johannes van 

Achel beloofd15 had aan eerstgenoemde Arnoldus, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft van een stenen 

huis en erf, eertijds van wijlen Godescalcus van Bladel, in Den Bosch, in 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes Stierken enerzijds en erfgoed 

van Tielmannus gnd Mathijs soen anderzijds. 

 

{Haal van dit contract tot aan BP 1180 p 385r 05}. 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Hake filii quondam Godescalci de Bladel 

hereditarie vendidit Guedeldi filie (dg: q) Johannis de Gael hereditarium 

censum IIIIor librarum monete solvendum hereditarie Martini de et ex 

hereditario censu novem denariorum aureorum antiquorum communiter scilde 

vocatorum boni auri et iusti ponderis minus tamen quarta parte unius 

dicti aurei antiqui communiter scilt vocati auri et ponderis ut 

premittetur vel alterius pagamenti eiusdem valoris (dg: anno) quem censum 

novem aureorum denariorum antiquorum communiter (dg: aui) scilde 

vocatorum minus quarta parte unius aurei denarii antiqui communiter scilt 

vocati Johannes de Achel promisit se daturum et soluturum primodicto 

Arnoldo hereditarie nativitatis! Johannis mediatim Domini (dg: di) ex 

medietate (dg: ad) domus #lapidee# et aree que fuerat quondam Godescalci 

de Bladel sita! in Busco in vico Ortensi inter hereditatem Johannis 

Stierken ex uno et inter hereditatem Tielmanni dicti Mathijs soen ex alio 

prout in litteris quas vidimus promittens super habita (dg: he) et 

habenda warandiam et aliam obligationem in dicto censu existentem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 385r 04 vr 17-12-1395. 

Egidius Coptiten, gemachtigd door Hughemannus van Wijc, maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 pond, die voornoemde 

                         
15 Zie ← BP 1177 f 173v 17 ±za 07-01-1385, belofte van de erfcijns. 
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Hughemannus beurt, gaande uit een hofstad in Gestel, ter plaatse gnd Tede, 

tussen een gemene weg enerzijds en Henricus van Zeghenworp anderzijds, en 

welke cijns voornoemde Hughemannus gekocht had van Zibertus zv Zibertus van 

Hoculem. 

 

Egidius Coptiten potens ad hoc factus in litteris scabinorum de Busco 

(dg: ut dicebat hereditarium censum III librarum) ab Hughemanno de Wijc 

hereditarium censum III librarum quem dictus (dg: H) Hughemannus 

solvendum! hereditarie ex quodam domistadio sito in parochia de Ghestel 

ad locum dictum Thede inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Henrici de (dg: G) Zeghenworp ex alio et quem censum III librarum dictus 

Hughemannus erga Zibertum filium Ziberti de Hoculem emendo acquisiverat 

(dg: pro) monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 385r 05 vr 17-12-1395. 

En hij kan voornoemde cijns van 4 pond terugkopen gedurende 4 jaar, 

ingaande Kerstmis aanstaande (za 25-12-1395), met 40 oude Gelderse gulden 

of de waarde, de cijns van het jaar van wederkoop en eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer van de schrijvers van Den 

Bosch in aanwezigheid van Arnoldus Rover Boest, Walterus Coptiten en zijn 

broer Egidius Coptiten. 

 

{Haal van BP 1180 p 385r 03 tot aan dit contract}. 

A. 

Et poterit redimere dictum censum IIII librarum ad spacium quatuor 

annorum post festum nativitatis Domini proxime futurum sine medio 

sequentium (dg: sequen) semper dictis quatuor pendentibus! cum XL 

antiquis Gelre gulden seu valorem et cum censu anni redempcionis et cum 

arrestagiis etc ut in forma promittens ut in forma. Acta in camera 

scriptorum de Busco presentibus Arnoldo Rover Boest Waltero Coptiten et 

Egidio Coptiten eius fratre. 

 

BP 1180 p 385r 06 vr 17-12-1395. 

Gheerlacus Boest ev Agnes dvw Petrus Pijnappel en Aleijdis wv mr Wolphardus 

van Ghiessen maanden 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 pond 

geld, aan wijlen Rodolphus Koijt verkocht door Johannes Scunde van Alem. 

 

Gheerlacus Boest maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie 

quondam Petri Pijnappel et Aleijdis (dg: W) relicta quondam magistri 

Wolphardi de Ghiessen hereditarium censum III librarum monete venditum 

Rodolpho quondam Koijt a Johanne Scunde de Alem prout in litteris et 

quos! (dg: nunc) censum nunc ad se spectare dicebant monuerunt de 3 

annis. Testes Aa et (dg: B) Martinus datum sexta post Lucie. 

 

BP 1180 p 385r 07 vr 17-12-1395. 

(dg: Gerardus Baliaert beloofde aan Willelmus van Nuwelant). 

 

(dg: Gerardus Baliaert promisit Willelmo de Nuwelant). 

 

BP 1180 p 385r 08 za 18-12-1395. 

De broers Ghibo en Johannes, kvw Lambertus gnd Scelen, beloofden aan vrouwe 

Hilla van Katwijc, thb haar en jkvr Margareta van Katwijc wv Johannes Bije, 

een lijfrente van 6 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, een helft te 

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

goederen. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Ghibo et Johannes fratres liberi quondam Lamberti dicti Scelen (dg: 

legitime vendiderunt) #promiserunt super omnia se daturos et soluturos# 

domine Hille de Katwijc ad opus sui et ad opus domicelle (dg: Dele) 

Margarete de Katwijc relicte quondam Johannis Bije vitalem pensionem sex 

novorum florenorum monete Gelrie ?vel valorem (dg: solvendam) #anno 
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quolibet# ad vitam ipsarum ambarum vel alterius earum (dg: ..) mediatim 

Johannis et mediatim Domini et pro primo solucionis [termino] in festo 
?beati Johannis proxime futuro (dg: ex o) ex omnibus eorum bonis habitis 

et habendis ut dicebant et altera diutius vivens integraliter levabit. 

Testes Rover et Berwout datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1180 p 385r 09 ma 20-12-1395. 

Theodericus van der Zidewijnden ev Mechtildis dv Johannes gnd Gruijter 

droeg over aan Henricus Backe zvw Godescalcus Roesmont alle goederen, die 

aan voornoemde Theodericus en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van 

Rodolphus Roesmont en diens vrouw Mechtildis, grootouders van eerstgenoemde 

Mechtildis. 

 

Theodericus van der Zidewijnden maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris filie (dg: quond) Johannis dicti Gruijt[er] omnia 

bona sibi et dicte eius uxori de morte quondam Rodolphi Roesmont et 

Mechtildis eius uxoris avi et avie primodicte Mechtildis successione 

hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico Backe filio quondam Godescalci Roesmon[t] promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui #et eius uxoris# deponere. 

Testes Scilder et Coptiten datum in vigilia Thome. 

 

1180 mf7 B 5 p. 386. 

 in vigilia Thome: maandag 20-12-1395. 

 Quinta post Thome: donderdag 23-12-1395. 

 in crastino Thome: woensdag 22-12-1395. 

 in festo innocentium: dinsdag 28-12-1395. 

 

BP 1180 p 386v 01 ma 20-12-1395. 

Johannes zvw Paulus gnd Mandemaker van Driel en Henricus zvw Godefridus van 

den Dael ev Heijlwigis dvw voornoemde Paulus maakten een erfdeling van (1) 

een huis en erf in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van wijlen 

Petrus van Waderle enerzijds en erfgoed van Lambertus Leijdecker 

anderzijds, van welk huis en erf voornoemde wijlen Paulus een helft gekocht 

had van Johannes gnd Stercke en de andere helft van Arnoldus gnd Nolleken 

Quappe visser, (2) een stukje land in Den Bosch, over de Visbrug, achter 

voornoemd huis en erf gelegen, 24 voet breed, strekkend vanaf voornoemde 

wijlen Paulus tot aan de stadsmuur, aan voornoemde wijlen Paulus in cijns 

uitgegeven door Arnoldus van Waderle, Godescalcus van Bladel en Theodericus 

Buc. 

Voornoemde Johannes kreeg de helft richting voornoemde wijlen Petrus van 

Waderle, nu behorend aan erfg vw Johannes gnd Sot. 

Johannes en Henricus moeten ieder de helft betalen van (a) de 

hertogencijns, (b) een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, (c) een 

b-erfcijns van 40 schelling geld dat ten tijde van de betaling etc, welke 

voornoemde wijlen Paulus uit geheel dit huis en erf betaalde, (d) een 

b-erfcijns van 24 schelling geld dat ten tiijde van etc, die voornoemde 

wijlen Paulus uit geheel het erfgoed achter voornoemd huis en erf betaalde. 

Eerstgenoemde Johannes moet voorts uit zijn helft betalen (e) een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die hij verkocht had aan Petrus Witmeri, 

gaande uit zijn helft in voornoemd huis, erf en erfgoed. 

Voornoemde Henricus moet voorts, uit de helft die aan hem ten deel viel, 

betalen (f) een b-erfcijns van 3 pond geld, die de meesteres van de 

infirmerie van het Groot Begijnhof in Den Bosch tbv de infirmerie verworven 

had van voornoemde Henricus, gaande uit zijn helft in voornoemd huis, erf 

en tuin, (g) een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Gerardus bakker 

verworven had van voornoemde Henricus, gaande uit zijn helft in voornoemd 

huis, erf en erfgoed. 

 

Johannes filius quondam Pauli dicti Mandemaker #de Druel!# et Henricus 

(dg: Gode) filius quondam Godefridi van den Dael maritus et tutor 
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legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam Pauli 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de domo et 

area sita in Buscoducis ultra pontem piscium inter hereditatem quondam 

Petri de Waderle ex uno et inter hereditatem Lamberti Leijdecker ex alio 

de (dg: de) qua domo et area supradicta dictus quondam Paulus unam 

medietatem erga (dg: St) Johannem dictum Stercke et reliquam medietatem 

erga Arnoldum dictum Nolleken Quappe piscatorem emendo acquisiverat prout 

in litteris atque de quadam particula terre sita in Busco ultra pontem 

piscium retro dictam domum et aream viginti quatuor pedatas in latitudine 

continente tendente ab hereditate dicti quondam Pauli usque ad murum 

oppidi de Buscoducis data ad censum dicto quondam Paulo ab Arnoldo de 

Waderle Godescalco de Bladel et Theoderico Buc prout in litteris mediante 

qua divisione (dg: u mediante qua divisione) una medietas dictarum domus 

et aree et hereditatis retro eandem domum et aream site scilicet illa 

medietas que sita est versus dictam hereditatem dicti quondam Petri de 

Waderle nunc #ad# heredes quondam Johannis dicti Sot spectantem ut 

dicebant primodicto Johanni cessit in partem ut dicebant (dg: et s) super 

quibus etc promittens super omnia ratam servare tali condicione quod 

primodictus Johannes solvet annuatim ex dicta medietate premissarum sibi 

in partem cessa #medietatem census domini ducis et# medietatem 

hereditarii census XX solidorum antique pecunie et hereditarii census XL 

solidorum monete pro tempore solucionis etc (dg: ?solv) #quos dictus 

Paulus quondam# ex dictis (dg: integra) integra domo et area atque 

medietatem hereditarii census XXIIII solidorum monete pro tempore etc 

#quos dictus quondam Paulus# ex dicta hereditate retro dictam domum et 

aream situata annuatim de jure (dg: solvendum) solvere consuevit atque 

hereditarium censum XL solidorum monete quem (dg: Petrus) primodictus 

Johannes vendidit Petro Witmeri ex medietate ad primodictum Johannem 

spectante in dictis domo area et hereditate solvendum ut dicebant sic 

quod dicto Henrico de supradicta reliqua medietate que dicto Henrico 

mediante eadem divisione cessit in partem domus aree et hereditatis 

dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum et simili modo dictus 

Henricus reliquam medietatem dictorum censuum #domini ducis et# viginti 

solidorum antique pecunie et XL solidorum monete et XXIIII solidorum 

monete quos dictus quondam Paulus ex premissis solvere consuevit ut 

prefertur atque hereditarium censum trium librarum monete quem magistra 

(dg: maioris curie) infirmarie maioris curie beghinarum in Busco ad opus 

eiusdem infirmarie erga dictum Henricum acquisiverat ex (dg: dicta) 

medietate ad eundem Henricum spectante in dictis domo area et orto! 

solvendum ut dicebant atque hereditarium censum XL solidorum monete quem 

Gerardus pistor erga dictum Henricum acquisiverat ex (dg: dicta) dicta 

reliqua medietate ad dictum Henricum spectante in domo area et hereditate 

solvendum annuatim ut dicebant sic quod (dg: di) primodicto Johanni et ad 

et supra dicta medietatem (dg: primodictam) primodicto Johanni in partem 

cessam ut prefertur dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum ut 

ipsi mutuo recognoverunt et super omnia promiserunt. Testes Spina et 

Berwout datum in vigilia Thome. 

 

BP 1180 p 386v 02 ma 20-12-1395. 

Voornoemde Henricus kreeg de andere helft van voornoemd huis, erf en 

erfgoed, te weten de helft richting voornoemd erfgoed van eertijds 

Lambertus Leijdecker, nu behorend aan Gerardus bakker. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietate! dictarum domus aree et 

hereditatis scilicet illa medietas que sita est versus dictam hereditatem 

#dudum# dicti Lamberti Leijdecker nunc ad Gerardum pistorem spectantem ut 

dicebant dicto Henrico cessit in partem super quibus etc promittens super 

omnia ratam servare et additis condicionibus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 386v 03 do 23-12-1395. 

Henricus zvw Godefridus van den Dael ev Heijlwigis dvw Paulus gnd 
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Mandemaker van Driel verkocht aan Willelmus den Mandemaker zvw Arnoldus gnd 

Moen de helft van voornoemd huis, erf en erfgoed, te weten de helft 

richting voornoemd erfgoed van eertijds Lambertus Leijdecker, nu behorend 

aan Gerardus bakker, belast met (1) de helft van de hertogencijns, gaande 

uit geheel het huis en erf, (2) een b-erfcijns van 20 schelling oude 

pecunia, (3) een b-erfcijns van 40 schelling geld, welke twee cijnzen 

voornoemde wijlen Paulus uit geheel het huis, erf en erfgoed betaalde, (4) 

de helft van een b-erfcijns van 24 schelling geld, die voornoemde wijlen 

Paulus uit geheel het stukje land betaalde, (5) een b-erfcijns van 3 pond 

geld aan de infirmerie van het Groot Begijnhof in Den Bosch, (6) een 

b-erfcijns van 40 schelling geld aan Gerardus bakker, welke twee laatste 

cijnzen voornoemde Henricus uit zijn helft had verkocht. 

 

{Voor dit contract staat een haal, die loopt vanaf BP 1180 p 386v 02 tot 

aan BP 1180 p 386v 04}. 

Henricus filius quondam Godefridi van den Dael maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Pauli dicti Mandemaker de Driel 

medietatem dictarum domus aree et particule (dg: hereditatis) terre 

scilicet illam medietatem que sita est versus dictam hereditatem dudum 

Lamberti Leijdecker nunc ad (dg: Ge) Gerardum pistorem spectantem 

hereditarie vendidit Willelmo den Mandemaker filio quondam Arnoldi dicti 

Moen supportavit cum litteris et (dg: ju) aliis et jure promittens super 

omnia ratam servare et [obligationem] deponere exceptis medietate 

hereditarii census domini ducis ex dictis integris domo et area de jure 

solvendi atque medietate (dg: X) hereditarii census XX solidorum antique 

pecunie et hereditarii census (dg: X) XL solidorum monete quos dictus 

quondam #Paulus# ex dicta integra domo et area atque medietatem 

hereditarii census XXIIII solidorum monete quem dictus quondam Paulus ex 

dicta integra particula terre solvere consuevit annuatim (dg: annuatim) 

ex dicta medietate dictarum domus aree et particule hereditatis annuatim 

de jure solvenda atque hereditario censu trium librarum monete infirmarie 

maioris curie beghinarum in Busco et hereditario censu XL solidorum 

monete Gerardo pistori ex dicta medietate dictarum domus aree et 

particule terre annuatim de jure solvendis et quos census trium librarum 

et XL solidorum dictus Henricus ex medietate dictarum domus aree et 

particule terre ?vendidit ut dicebat. Testes Spina et Martinus datum 

quinta post Thome. 

 

BP 1180 p 386v 04 wo 22-12-1395. 

Willelmus Backe zvw Mathijs van den Molengrave maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 11 pond (dg: geld), die Arnoldus Lange zv 

Henricus Colen soens betaalt16, een helft met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit (1) huizen en erven in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tegenover het woonhuis van mr Gheerlacus van Gemert, (2) 

een huis gnd spijker met ondergrond, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

over de brug van hr Gheerlacus. 

 

Willelmus Backe filius quondam Mathijs! van den Molengrave hereditarium 

censum undecim librarum (dg: monete) quem Arnoldus Lange filius Henrici 

Colen soens solvere tenetur mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

domibus et areis sitis in Busco in vico (dg: Orthen) Hijnthamensi in 

opposito domus habitationis magistri Gheerlaci de Gemert atque ex domo 

dicta spiker cum eius fundo sita in Busco in dicto vico Hijnthamensi 

ultra pontem domini Gheerlaci ut dicebat monuit de tribus annis. Testes 

Spina et Berwout datum in crastino Thome. 

 

BP 1180 p 386v 05 wo 22-12-1395. 

Johannes van Mijngen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 

                         
16 Zie ← BP 1179 p 331r 02 za 27-01-1392, verkoop van een cijns van 11 pond, 

mogelijk deze cijns. 
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pond (dg: geld), een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van wijlen Henricus van Aken, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Kolperstraat naar de Loefsbrug, welke 

cijns aan hem was verkocht door Margareta wv voornoemde Henricus van Aken. 

 

Johannes de Mijngen hereditarium censum quinque librarum (dg: monete) 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area quondam Henrici de Aken sita in Busco in vico tendente a vico dicto 

Colperstraet versus pontem dictum (dg: ...) Loefsbrugge venditum sibi a 

Margareta relicta dicti quondam Henrici de Aken prout in litteris monuit 

de tribus annis. Testes Spina et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1180 p 386v 06 do 23-12-1395. 

Johannes Ghijssellen soen van Os beloofde aan Theodericus Waelwijns soen en 

Andreas van Ouderigem 45 Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(za 24-06-1396) te betalen. 

 

Johannes Ghijssellen soen de Os promisit Theoderico Waelwijns soen et 

Andree de Ouderigem (dg: .) XLV Engels nobel vel valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Berwout datum 

quinta post Thome. 

 

BP 1180 p 386v 07 do 23-12-1395. 

Henricus van Uuterhuijsen, Rijcoldus Borchgreve en Henricus van den Grave 

beloofden aan Hubertus van Ghemert 16 mud rogge, Bossche maat, na maning te 

leveren. 

 

Henricus de Wterhuijsen Rijcoldus Borchgreve et Henricus van den Grave 

promiserunt indivisi super omnia Huberto de Ghemert XVI modios siliginis 

mensure de Buscoducis ad voluntatem persolvendos. Testes Spina et Coptijt 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 386v 08 do 23-12-1395. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit .. [sci]etleijde. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 386v 09 di 28-12-1395. 

Johannes van Best zvw Willelmus gnd Brueder droeg over aan Gheerlacus Arts 

soen (1) 1 morgen land uit Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, ter 

plaatse gnd op Spijk en ter plaatse gnd die Orthense Donk, (2) 1 morgen 

land uit voornoemde Duizend Morgen, aldaar, aan hem verkocht door Henricus 

zvw Willelmus gnd Stevens soen. 

 

Johannes de Best filius quondam Willelmi dicti Brueder unum iuger terre 

de mille iugeribus terre communitatis oppidi de Busco situm supra locum 

dictum op Spijc et super locum dictum die Orthensche Donc atque unum 

iuger terre #de# dictis mille iugeribus terre situm ibidem vendita sibi 

ab Henrico filio quondam (dg: Willelmi) Willelmi dicti Stevens soen prout 

in litteris hereditarie supportavit Gheerlaco Arts soen cum litteris (dg: 

et jure) aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui de[ponere. Testes S]pina et Martinus datum in 

festo innocentium. 

 

1180 mf7 B 6 p. 387. 

 in festo sanctorum innocentium: dinsdag 28-12-1395. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 30-12-1395. 

 Sexta post nativitatis Domini: vrijdag 31-12-1395. 

 Quarta post nativitatis Domini: woensdag 29-12-1395. 
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 in octavis Agnetis: vrijdag 28-01-1396. 

 

BP 1180 p 387r 01 di 28-12-1395. 

Gheerlacus Arts soen beloofde aan Johannes van Best zvw Willelmus Broeder 

48 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te 

betalen. 

 

Gheerlacus Arts soen promisit super omnia Johanni de Best filio quondam 

Willelmi Broeder XLVIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Martinus datum in 

festo sanctorum innocentium. 

 

BP 1180 p 387r 02 do 30-12-1395. 

Margareta wv Rutgherus van Derenborch droeg over aan haar kinderen Petrus, 

Cristina, Margareta en Elisabeth, tbv hen en Johannes, Rutgherus, Willelmus 

en Bessella, kvw voornoemde Rutgherus en zijn vrouw Margareta, haar 

vruchtgebruik in (1) 3 hont land in Berchem, ter plaatse gnd Berchemer 

Goer, beiderzijds tussen Theodericus Berwout, (2) 1 hont in Berghem, ter 

plaatse gnd Berchemer Goer, tussen Henricus van Best enerzijds en Lambertus 

Bollens soen anderzijds. De brief overhandigen aan ondergeschreven 

Deenkinus. 

 

Margareta relicta quondam Rutgheri de Derenborch cum tutore usufructum 

sibi competentem in (dg: quatuor) #tribus# hont terre sitis in parochia 

de Berchen in loco dicto Berchenre Goer inter hereditates Theoderici 

Berwout ex utroque latere coadiacentes #+ {verwijst via + in margine naar 

BP 1180 p 387r 03}# ut dicebat legitime supportavit Petro Cristine 

Margarete Elisabeth eius liberis ad opus eorum et ad opus Johannis 

Rutgheri Willelmi et Besselle liberorum dictorum quondam Rutgheri et 

Margarete eius uxoris promittens cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui in dicto usufructu deponere. Testes (dg: Spina et Martinus 

datum quarta post nativitatis Domini) #Scilder et Coptiten datum quinta 

post nativitatis Domini#. Detur Deenkino infrascripto. 

 

BP 1180 p 387r 03 do 30-12-1395. 

{Invoegen in BP 1180 p 387r 02}. 

+. 

atque in uni! hont siti in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Henrici de Best ex uno et inter hereditatem Lamberti Bollens soen ex alio 

ut dicebat. 

 

BP 1180 p 387r 04 vr 31-12-1395. 

Voornoemde gezusters Cristina en Margareta, dvw Rutgherus van Derenborch, 

verkochten voornoemde 3 hont en 1 hont aan Deenkinus gnd Heijnen soen van 

Berchen. Zij, en met hen Albertus zvw Johannes van Derenborch van Os 

beloofden lasten af te handelen en dat Petrus, Elisabeth, Johannes, 

Rutgherus, Willelmus en Bessella, minderjarige kvw Rutgherus van 

Derenborch, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

 

Cristina et Margareta sorores predicte cum tutore dicta tria hont et unum 

hont hereditarie vendiderunt Deenkino dicto Heijnen soen de Berchen 

promittentes cum suis tutoribus et cum eis Albertus filius quondam 

Johannis de Derenborch de Os indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero allodio et quod ipsi Petrum 

Elisabeth Johannem Rutgherum Willelmum et Bessellam liberos quondam 

Rutgheri de Derenborch dum ad annos pervenerint super premissis ad opus 

dicti emptoris facient renunciare. Testes (dg: datum) Spina et Martinus 

datum sexta post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 387r 05 wo 29-12-1395. 

Petrus zv Luppertus gnd Lup Ghenen verkocht aan Andreas van Oudrigem een 



Bosch’ Protocol jaar 1395 05. 

 

58 

n-erfrente van 12 kapoenen, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) een beemd gnd die Truden Beemd, in Gerwen, tussen Aleijdis 

gnd des Wrijters enerzijds en Ghevardus gnd Gherijts soen anderzijds, met 

een eind strekkend aan Petrus Goedekens soen en met het andere eind aan 

kinderen gnd van der Heijden, (2) een beemd gnd die Roesdonk, in Gerwen, 

tussen Gerardus bv voornoemde verkoper enerzijds en Henricus zv Wautgherus 

gnd Tempeleer anderzijds, reeds belast met 6½ schelling oude pecunia aan 

Hilla Cleijnaerts. 

 

Petrus filius (dg: quond) Lupperti dicti Lup Ghenen hereditarie vendidit 

Andree de Oudrigem hereditarium (dg: cen) redditum duodecim caponum 

solvendum hereditarie in festo Remigii et in Busco tradendum ex prato 

dicto die Truden Beemt sito in parochia de Gherwen inter hereditatem 

Aleijdis dicte des Wrijters ex uno et inter hereditatem Ghevardi dicti 

Gherijts soen ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Petri 

Goedekens soen et cum reliquo fine ad hereditatem liberorum dictorum van 

der Heijden atque ex quodam prato dicto die Roesdonc sito in dicta 

parochia inter hereditatem Gerardi fratris dicti venditoris ex uno et 

inter hereditatem Henrici filii Wautgheri dicti Tempeleer ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu VIJ solidorum (dg: monete) antique 

pecunie Hille Cleijnaerts exinde solvendo et sufficientem facere. Testes 

Spina et Martinus datum quarta post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 387r 06 wo 29-12-1395. 

Bela wv Arnoldus gnd Nolleken Gheroncs droeg over aan Hermannus nzvw 

Gherongius handschoenmaker haar vruchtgebruik in een huis en erf van wijlen 

voornoemde Gerongius handschoenmaker vv voornoemde Arnoldus Nolleken, in 

Den Bosch, tegenover het kerkhof van de Sint-Janskerk, tussen erfgoed van 

Godefridus Kremer enerzijds en erfgoed waarin voornoemde wijlen Arnoldus 

Nolleken was overleden anderzijds, en in de osendruppen aan beide einden 

van eerstgenoemd huis. De brief overhandigen aan Conrardus en Philippus, zv 

Hermannus Coenen. 

 

Bela relicta quondam Arnoldi dicti Nolleken Gheroncs cum tutore 

usufructum sibi competentem in domo et area quondam Gerongii 

cijrothecarii patris dudum dicti Arnoldi Nolleken sita in Busco in 

opposito cymitherii ecclesie sancti Johannis inter hereditatem Godefridi 

Kremer ex uno et inter hereditatem in qua dictus quondam Arnoldus 

Nolleken decessit ex alio (dg: ...) et in stillicidiis (dg: dicte) 

primodicte domus ab utroque fine eiusdem domus situatis et ad eandem 

spectantibus prout primodicta domus ibidem ?consistente ut dicebat 

legitime supportavit Hermanno filio naturali dicti quondam Gherongii 

cijrothecarii promittens cum tutore ratam servare. Testes Scilder et 

Martinus datum (dg: sexta) #quarta# post nativitatis Domini. Detur (dg: 

dicte Bele) Conrardo et Philippo filiis Hermanni Coenen. 

 

BP 1180 p 387r 07 do 30-12-1395. 

Voornoemde Hermannus verkocht voornoemd huis17,18,19 en erf, met de 

osendruppen, en met het recht in de stenen muren aan weerszijden van dit 

huis aan de broers Conrardus en Philippus, kv Hermannus Coenen, belast met 

de hertogencijns, een b-erfcijns van 15 schelling geld en 10 schelling oude 

pecunia. 

 

                         
17 Zie → BP 1183 f 281r 03 do 06-03-1404, niet afgewerkt contract waarin de broers Conrardus 
en Philippus, kv Hermannus Coenen, het huis uit zouden geven aan Walterus der Kijnder zvw 

Henricus der Kijnder. 
18 Zie → BP 1183 f 311v 03 do 24-04-1404, verkoop van een erfcijns uit dit huis. 
19 Zie → BP 1183 f 337v 01 vr 20-06-1404, de broers Conrardus en Philippus, kv Hermannus 
Coenen, verkochten aan Godefridus Cremer zvw Godefridus Scoenmaker van Lijt. 
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Dictus Hermannus dictam domum et aream cum suis stillicidiis et cum toto 

jure ad dictam domum spectantibus in muris lapideis ab utroque latere 

dicte domus consistentibus ut dicebat hereditarie vendidit Conrardo (dg: 

filio quondam Hermans) et Philippo fratribus liberis Hermanni Coenen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

cen sedecim) censu domini ducis exinde de jure solvendo atque hereditario 

censu quindecim solidorum monete (dg: exinde solvendo) et X (dg: anti) 

solidis antique pecunie ex premissis solvendis. Testes Spina et Martinus 

datum quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 387r 08 vr 28-01-1396. 

Hermannus Coenen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

+ {verwijst naar margo sinistra}. 

+ Hermannus Coenen prebuit et reportavit. Testes Scilder et Coptiten 

datum in octavis Agnetis. 

 

BP 1180 p 387r 09 do 30-12-1395. 

Voornoemde Conrardus en Philippus verhuurden voornoemd huis20,21 aan 

voornoemde Bela wv Arnoldus Nolleken Geroncs, voor de duur van haar leven, 

voor de lasten die uit dit huis gaan. 

 

Dicti Conrardus et Philippus dictam domum et aream locaverunt dicte Bele 

relicte quondam Arnoldi Nolleken Geroncs ab eadem ad vitam eiusdem Bele 

et non ultra possidendam pro oneribus que dictus quondam Arnoldus 

Nolleken exinde solvere consuevit promittentes ratam servare et aliam 

obligationem deponere ad vitam dicte Bele et altera repromisit dicta 

onera observare quoad vixerit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 387r 10 wo 29-12-1395. 

Henricus zvw Wolterus Vrancken soen beloofde aan Ghevardus zvw Rodolphus 

gnd Lang Roef 8 Hollandse gulden en 6 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Wolteri Vrancken soen promisit Ghevardo filio 

quondam Rodolphi dicti Lang Roef (dg: sex) octo Hollant gulden et sex 

novos Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes Scilder et Martinus datum (dg: setxa) #quarta# post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 387r 11 do 30-12-1395. 

Gerardus gnd Ghizelaers soen en zijn dochter Maria, verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Aleijdis gnd van Blomendael, verkochten aan Rutgherus die Snider zvw 

Aleijdis des Lienen een stuk land gnd die Rietselaars Akker, waarop een 

huis, in Oostelbeers, tussen Petrus gnd Scoef en Johannes gnd Scoef 

enerzijds en de gemeint anderzijds, aan voornoemde Gerardus en wijlen 

Aleijdis van Blomendael in pacht uitgegeven door Bonifacius gnd Faes zvw 

Johannes van Os, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Gerardus dictus (dg: Ghise) Ghizelaers soen et Maria eius filia ab eodem 

Gerardo et quondam Aleijde (dg: sua uxore) dicta de Blomendael eius olim 

uxore pariter genita cum tutore peciam terre (dg: sit) dictam communiter 

die Rietschelaers Acker sitam in parochia de Oestelberze inter 

hereditatem Petri dicti Scoef et Johannis dicti Scoef ex uno et inter 

(dg: hereditatem) #communitatem# ex alio datam ad pactum dictis Gerardo 

et Aleijdi quondam de Blomendael eius uxori a Bonifacio dicto Faes filio 

                         
20 Zie → BP 1183 f 281r 03 do 06-03-1404, niet afgewerkt contract waarin de broers Conrardus 
en Philippus, kv Hermannus Coenen, het huis uit zouden geven aan Walterus der Kijnder zvw 

Henricus der Kijnder. 
21 Zie → BP 1183 f 337v 01 vr 20-06-1404, de broers Conrardus en Philippus, kv Hermannus 
Coenen, verkochten aan Godefridus Cremer zvw Godefridus Scoenmaker van Lijt. 
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quondam Johannis de Os prout in litteris simul cum domo supra dictam 

peciam terre consistente ut [dicebant] hereditarie vendiderunt Rutghero 

die Snider filio quondam (dg: Rutghe) Aleijdis des Lienen supportaverunt 

cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui! deponere excepta paccione [in] dictis litteris 

contenta. Testes Scilder et Coptiten datum quinta post nativitatis 

Domini. 

 

BP 1180 p 387r 12 do 30-12-1395. 

Gertrudis wv Gheerlacus van Keeldonc en Johannes, zv voornoemde Gertrudis 

en wijlen Gheerlacus, verkochten aan Johannes zvw Godefridus van Erpe een 

n-erfcijns van 32 oude schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit alle 

goederen en erfgoederen, die zij verworven hadden of die aan hen gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Gheerlacus. De koopsom van 600 oude 

schilden is voldaan. 

 

Gertrudis relicta quondam Gheerlaci de Keeldonc cum tutore et Johannes 

filius dictorum Gertrudis et quondam Gheerlaci hereditarie vendiderunt 

Johanni filio quondam Godefridi de Erpe hereditarium censum XXXII aude 

scilde solvendum hereditarie purificationis de et ex omnibus [et] 

singulis bonis et hereditatibus que (dg: di) et quas dicti venditores 

(dg: seu eorum) acquisiverant #et eis advolute sunt# seu eorum alter 

acquisivit #seu sibi advolute sunt# post obitum dicti quondam Gheerlaci 

quocumque locorum consistentes sive sitas promittentes (dg: super) cum 

tutore super habita et habenda warandiam et sufficientem facere et 

recognoverunt eis de pretio dicte vendicionis scilicet (dg: ..) de VIc 

aude scilde fore satistactum clamantes inde quitum. Testes Spina et 

Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 387r 13 do 30-12-1395. 

Theodericus van Hollant zvw Theodericus van Hollant van Alem verkocht aan 

Johannes van Holaer riemmaker een n-erfcijns van 2 oude schilden geld van 

de koning van Frankrijk of de waarde, met Sint-Jacobus te betalen, gaande 

uit (1) 1½ morgen land, in Alem, buiten de dijk, ter plaatse gnd in den 

Akker, tussen Ludovicus Claes soen enerzijds en Nijcholaus den Plaetmaker 

der Kijnder anderzijds, (2) 1 morgen land in Alem, ter plaatse gnd op die 

Aspen, tussen Baudekinus van Alem enerzijds en Jacobus Yudaes soen 

anderzijds, belast met dijken. 

 

Theodericus de Hollant filius quondam Theoderici de Hollant de Alem 

hereditarie vendidit Johanni de Holaer corrigiatori hereditarium censum 

duorum aude scilde (dg: s) monete regis Francie seu valorem solvendum 

hereditarie Jacobi ex uno et dimidio iugeribus terre sitis in parochia de 

Alem #extra (dg: agg) aggerem# in loco dicto in den Acker inter 

hereditatem (dg: Lo) Ludovici Claes soen ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai (dg: Pla) den Plaetmaker der Kijnder ex alio item ex u[no] 

iugero terre sito in parochia predicta in loco dicto op die Aspen inter 

hereditatem Baudekini de Alem ex uno et inter hereditatem Jacobi Yudaes 

s[oen] ex alio (dg: item) ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis aggeribus ad premissa 

spectantibus et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 387r 14 do 30-12-1395. 

Willelmus van Nuwelant verklaarde dat Jacobus van Campen 27 nieuwe Gelderse 

gulden betaald heeft, in afkorting van 80 nieuwe Gelderse gulden, aan 

voornoemde Willelmus beloofd door voornoemde Jacobus in schepenbrieven van 

Den Bosch {niet afgewerkt contract}. 

 

Willelmus de Nuwelant palam recognovit sibi per Jacobum de Campen fore 

satisfactum #de# XXVII novis Gelre gulden in abbreviationem LXXX novorum 

Gelre gulden promissorum dicto Willelmo a dicto Jacobo in litteris 
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scabinorum de Busco ut dicebat. 

 

BP 1180 p 387r 15 do 30-12-1395. 

Willelmus zvw Lucas van Erpe droeg al zijn beesten en varend goed, roerende 

en gerede goederen over aan Johannes van den Doren. 

 

Willelmus filius quondam Luce de Erpe omnes suas bestias et bona sua 

pecoralia quecumque atque omnia sua bona mobilia et parata quocumque 

locorum [consistentia] supportavit Johanni van den Doren promittens 

warandiam. Testes datum supra. 

 

1180 mf7 B 7 p. 388. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 30-12-1395. 

 anno Domini M CCC nonagesimo sexto mensis decembris die penultima: 

  donderdag 30-12-1395. 

 

BP 1180 p 388v 01 do 30-12-1395. 

Johannes nzvw Nijcholaus van Oerle zvw Walterus van Oerle verkocht aan 

Henricus nzv {niets ingevuld} zvw Henricus Colen soen een n-erfcijns van 4 

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

Kerstmis, gaande uit (1) een b-erfpacht van 8 vaten gnd halsteren rogge en 

9 vaten gnd halsteren mout, welke pacht Johannes Jorijs soen en Henricus 

die Wolf moeten leveren aan voornoemde verkoper, gaande uit erfgoederen van 

voornoemde Johannes Jorijs soen en Henricus, in Steensel, bij de kerk, (2) 

andere cijnzen, pachten en hoenderen, die voornoemde verkoper erfelijk 

beurt, gaande uit verschillende erfgoederen, in Steensel, welke cijnzen, 

pachten en hoenderen wijlen hr Nijcholaus van Oerle in zijn testament 

vermaakt had aan voornoemde verkoper. 

 

Johannes filius naturalis quondam Nijcholai de Oerle filii quondam 

Walteri de Oerle hereditarie vendidit Henrico filio naturali filii! 

quondam Henrici Colen soen hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex hereditaria 

paccione octo vasorum dictorum halsteren siliginis et novem vasorum 

dictorum halsteren (dg: ordei) #brasii# quam paccionem Johannes Jorijs 

soen et Henricus die (dg: Heil) Wolf dicto (dg: -rum) venditori solvere 

tenentur hereditarie de et ex hereditatibus eorum Johannis Jorijs soen et 

Henrici sitis in parochia de Steensel apud (dg: s) ecclesiam ibidem atque 

ex ceteris censibus paccionibus et et! pullis quos et quas dictus 

venditor solvendos habet hereditarie ex (dg: here) diversis hereditatibus 

sitis in parochia de Steensel et quos pacciones et census et pullos (dg: 
?p) predictos dominus quondam Nijcholaus de Oerle legaverat dicto (dg: 

venditori) venditori in suo testamento ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Scilder et Martinus datum (dg: supra) quinta post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 388v 02 do 30-12-1395. 

Een instrument hiervan maken en toevoegen dat de koopsom is voldaan. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, … van den 

Boest, Theodericus Splijttaf en Johannes Boijen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod recognovit sibi de pretio 

emptionis fore satisfactum clamans inde quitum. Acta in camera 

presentibus #scabinis predictis# (dg: Henrico Stakenborch fratre dicti 

domini Arnoldi) van den Boest Theoderico Splijttaf Johanne Boijen datum 

anno Domini M CCC nonagesimo sexto mensis decembris die penultima hora 

none. 
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BP 1180 p 388v 03 do 30-12-1395. 

Theodericus nzvw hr Willelmus van den Beirgelen verpachtte aan hr Arnoldus 

Stakenborch priester, voor de duur van het leven van voornoemde 

Theodericus, verschillende stukken land en 3 stukken beemd, in Deurne, ter 

plaatse gnd Lijesel, welke stukken voornoemde wijlen hr Willelmus van den 

Beirgulen in zijn testament vermaakt had aan zijn voornoemde zoon 

Theodericus voor de duur van diens leven; de verpachting geschiedde voor de 

cijnzen en hoenderen aan de grondheren, en voor 5½ mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Lijesel te leveren, tevens gaande uit andere 

goederen van voornoemde hr Arnoldus. 

 

Theodericus filius naturalis domini quondam Willelmi van den Beirgelen 

(dg: peciam) diversas pecias terre et tres (dg: pratias) pecias prati 

sitas in parochia de Doerne in loco dicto Lijesel quas (dg: here) pecias 

terre et tres pecias prati dictus quondam dominus Willelmus van den 

Beirgulen antedicto Theoderico suo filio in suo testamento legaverat 

scilicet ab eodem Theoderico quamdiu vivet in humanis possidendas et non 

ultra prout huiusmodi pecie (dg: here) terre et tres pecie prati ibidem 

site sunt et dictus quondam dominus (dg: Te) Willelmus easdem dicto 

Theoderico suo filio naturali ad vitam eiusdem Theoderici legaverat ut 

prefertur dedit ad annuum pactum domino Arnoldo Stakenborch presbitro 

(dg: ad v) ab eodem ad vitam dicti Theoderici et non ultra possidendas 

anno quolibet ad vitam dicti Theoderici et (dg: ?reli) non ultra 

possidendas pro censibus (dg: domini) et pullis dominis fundi annuatim 

exinde solvendis dandis etc atque pro quinque et dimidio modiis siliginis 

mensure de (dg: Busco) Helmont dandis sibi ab alio anno quolibet ad vitam 

dicti Theoderici purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in dicto loco Lijesel vocato tradendis ex premissis 

et aliis bonis quibuscumque dicti domini Arnoldi habitis et habendis 

promittens (dg: wa) super omnia warandiam pro premissis ad suam vitam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit #super omnia habita et 

habenda# ex premissis et ex ceteris suis bonis habitis et habendis tali 

condicione quod cum dictus Theodericus mortuus fuerit extunc dicta 

donatio ad pactum exspirabit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 388v 04 do 30-12-1395. 

Hiervan een instrument maken en toevoegen dat telkens als de pacht niet 

voldaan is binnen een maand na het vervallen van de termijn, even veel 

rogge geleverd moet worden aan de bisschop van Luik. Opgesteld in de kamer 

in aanwezigheid van Henricus Stakenborch, Arnoldus van den Boest, 

Theodericus Splijttaf en Johannes Boijen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod sub pena exc[eption]is et 

pena tante siliginis domino episcopi Leodiensi dande totiens quotiens 

dictam paccionem non persolverit infra mensem post terminum solucionis. 

Acta in camera presentibus Henrico Stakenborch Arnoldo van den Boest 

Theoderico Splijttaf (dg: dat) Johanne Boijen datum in contractu 

predicto. 

 

BP 1180 p 388v 05 do 30-12-1395. 

Henricus Stakenborch zvw Johannes van Westerwijc ev Yda dvw Johannes gnd 

Mijnderbrueder droeg over aan Baudewinus zvw Henricus die Rode van Bucstel 

een n-erfpacht van 2 mud 3 lopen rogge, maat van Boxtel, uit een b-erfpacht 

van 4 mud 3 lopen rogge, maat van Boxtel, welke pacht van 4 mud 3 lopen 

Walterus zv Johannes gnd Coppelman beloofd had aan voornoemde wijlen 

Johannes Mijnderbruedere, tbv hem en voornoemde Yda, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) de helft van de goederen gnd Mulsel, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Onrode, (2) 4 lopen land, aan voornoemde Walterus behorend, in 

Boxtel, ter plaatse gnd op het Schaaphuis, welke 4 lopen voornoemde 

Walterus mede tot onderpand had gesteld. De brief overhandigen aan broeder 
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Johannes van Arkel. 

 

Henricus Stakenborch filius quondam Johannis de Westerwijc maritus et 

tutor legitimus Yde sue uxoris filie quondam Johannis dicti 

Mijnderbrueder hereditariam paccionem duorum modiorum et (dg: duorum) 

trium lopinorum siliginis mensure de (dg: Bus) Bucstel de hereditaria 

paccione quatuor modiorum et trium lopinorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem quatuor modiorum et trium lopinorum siliginis dicte mensure 

Walterus filius Johannis dicti Coppelman promisit se daturum et soluturum 

dicto quondam Johanni (dg: Mijd) Mijnderbruedere ad opus sui (dg: sui) et 

ad opus dicte Yde (dg: sue uxoris) filie eiusdem Johannis hereditarie 

purificationis ex medietate bonorum dictorum (dg: Mulsen) Mulsel sitorum 

in parochia de Bucstel ad locum dictum Onrode atque ex attinentiis dicte 

medietatis singulis et universis atque ex quatuor lopinatis terre 

#spectantibus ad dictum Walterum# sitis in parochia de Bucstel ad locum 

dictum opt Scaephuijs quas quatuor lopinatas dictus Walterus simul cum 

dicta medietate cum suis attinentiis (dg: d) pro solucione dicte 

paccionis quatuor modiorum et trium lopinatarum siliginis (dg: in p) ad 

pignus (dg: ad po) imposuerat prout in litteris #quas vidimus# 

hereditarie (dg: vendidit) supportavit Baudewino filio quondam Henrici 

die Rode de Bucstel promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera fratri Johanni de Arkel. 

 

BP 1180 p 388v 06 do 30-12-1395. 

Ghibo die Ridder droeg over aan Ghibo Wouters soen de helft in een stuk 

land in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Johannes 

gnd Zelen soen enerzijds en Johannes zv Gerardus gnd Berkelman anderzijds, 

welk stuk land voornoemde Ghibo die Ridder en Godefridus van der Straten in 

pacht verkregen hadden van Ghibo zvw Hermannus gnd Bac leerbewerker, voor 

twee oude sterling jaarlijks en voor een b-erfpacht van 2 zester rogge, 

Bossche maat, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

-. 

Ghibo die Ridder medietatem ad se spectantem in (dg: pecia) quadam pecia 

terre sita in parochia (dg: de) sancti Lamberti de Vucht in loco dicto 

Cromvort inter hereditatem Johannis dicti Zelen soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii Gerardi dicti Berkelman ex alio quam peciam 

terre dictus Ghibo die Ridder et Godefridus van der Straten erga Ghibonem 

filium quondam Hermanni dicti (dg: Bac) Bac frunitoris ad paccionem 

acquisiverat (dg: prout) scilicet pro duobus antiquis sterlingis annuatim 

exinde solvendis et pro hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco prout in litteris hereditarie supportavit Ghiboni 

Wouters soen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta dicta paccione in dictis 

litteris contenta. Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 388v 07 do 30-12-1395. 

De broers Gerardus en Johannes, kvw Arnoldus gnd van der Beke zvw Gerardus 

van der Beke, gaven uit aan Johannes Boijen zvw Henricus Boijen een huis en 

erf in den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, eertijds van wijlen 

Metta gnd Gheijlinch, aan voornoemde wijlen Arnoldus van der Beke verkocht 

door Henricus gnd Steijmpel zvw Arnoldus gnd Steijmpel, welk huis en erf 

aan voornoemde Gerardus en Johannes gekomen was na overlijden van hun 

ouders; de uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijns, (2) een 

b-erfcijns van 48 schelling geld, (3) een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

en thans voor (4) een n-erfcijns22 van 4 pond 12 schelling geld, met Sint-

Martinus te betalen. 

 

                         
22 Zie → BP 1181 p 172v 04 za 14-12-1398, overdracht van het vruchtgebruik 

in de helft van de cijns. 
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Tradetur. 

Gerardus et Johannes fratres liberi quondam Arnoldi dicti van der Beke 

(dg: G) filii quondam Gerardi van der Beke domum et aream sitam in Busco 

ad finem vici Hijnthamensis que fuerat quondam Mette dicte Gheijlinch 

venditam dicto quondam Arnoldo van der Beke ab Henrico dicto Steijmpel 

filio quondam Arnoldi (dg: p) dicti Steijmpel prout (dg: in litteris 

here) in litteris et quam domum et aream (dg: eis) dicti Gerardus et 

Johannes fratres (dg: de) eis de morte quondam parentum suorum 

successione (dg: esse) advolutam esse dicebant (dg: hereditarie 

vendiderunt) #dederunt ad hereditarium pactum# Johanni Boijen filio 

quondam Henrici Boijen (dg: supportaverunt) cum litteris et (dg: jure) 

aliis et jure promittentes s! ab eodem hereditarie possidendam pro censu 

domini ducis et pro (dg: l) hereditario censu XLVIII solidorum monete et 

pro hereditario censu XX solidorum monete annuatim exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditario censu quatuor librarum et XII solidorum 

monete dando eis ab alio hereditarie Martini ex premissis promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et aliam obligationem (dg: deponere) 

et impeticionem deponere et alter repromisit. Testes Spina et Martinus 

datum supra. Tradetur littera (dg: dicti Gerardi). 

 

BP 1180 p 388v 08 do 30-12-1395. 

Voornoemde Johannes Boijen beloofde aan voornoemde broers Gerardus en 

Johannes 33 1/3 Engelse nobel of de waarde, een helft te betalen met Pasen 

(zo 02-04-1396) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396). 

 

Dictus Johannes Boijen promisit super omnia dictis Gerardo et Johanni 

fratribus XXXIII Engels nobel et terciam partem (dg: unius E) unius 

Engels nobel seu valorem (dg: ad) mediatim pasche et mediatim Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 388v 09 do 30-12-1395. 

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

tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door (1) Theodericus die 

Milter wonend in Lieshout met zijn goederen, (2) Ghibo van den Broecke van 

Rijxstel met zijn goederen, (3) Jacobus van der Heijden van Rode met zijn 

goederen, (4) Johannes Buekentop zv Rutgherus met zijn goederen en met de 

goederen van wijlen Walterus Weelman van Goerle. 

 

Willelmus Coelner (dg: omnes ven) pro se et Heijlwige sua uxore (dg: l) 

omnes vendiciones et alienaciones factas per Theodericum die Milter 

commorantem in Lieshout et (dg: per Gh) cum suis bonis et per Ghibonem 

van den Broecke de Rijxstel cum suis bonis et per Jacobum (dg: van der 

Heijde) van der Heijden de Rode cum suis bonis et per Johannem Buekentop 

filium Rutgheri cum suis (dg: bon) bonis et cum bonis quibuscumque 

quondam Walteri Weelman de Goerle ut dicebat calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 388v 10 do 30-12-1395. 

Hermannus Coenen en zijn kinderen Conrardus en Philippus beloofden aan Bela 

wv Arnoldus Nolleken Geroncs 82 nieuwe Gelderse gulden of de waarde op 

zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 12-03-1396) te betalen. 

 

(dg: dicti) Hermannus Coenen Conrardus et Philippus eius liberi 

promiserunt indivisi super omnia Bele relicte quondam Arnoldi Nolleken 

Geroncs LXXXII novos Gelre gulden seu valorem ad dominicam [l]etare 

Jherusalem proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf7 B 8 p. 389. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 27-01-1396. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 30-12-1395. 
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BP 1180 p 389r 01 do 27-01-1396. 

Hermannus nzvw Gerongius handschoenmaker beloofde aan Bela wv Arnoldus 

Nolleken zvw voornoemde Gerongius, gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk 

jaar met Kerstmis, 20 Hollandse gulden of de waarde te betalen, en elk jaar 

alle dijken, zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen, behorend aan de 

erfgoederen van voornoemde wijlen Nollekinus, in Lithoijen, gedurende deze 

4 jaar te onderhouden. Zou voornoemde Bela in enig jaar van voornoemde 4 

jaar, voor Sint-Remigius, overlijden, dan zal voornoemde Hermannus ontlast 

zijn van de termijnen die na dat feest van Sint-Remigius vervallen. 

 

Hermannus filius naturalis quondam Gerongii cijrothecarii promisit super 

omnia se daturum et soluturum Bele relicte quondam Arnoldi Nolleken filii 

dicti quondam Gerongii ad spacium quatuor annorum datam presentium sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum XX Hollant gulden 

seu valorem nativitatis Domini et pro primo termino nativitatis Domini 

proxime futurum #+ {verwijst naar + in margine sinistra en zo naar BP 

1180 p 389r 01}# tali condicione si contingat dictam Belam decedere 

aliquo dictorum quatuor annorum ante festum Remigii extunc dictus 

Hermannus a solucione dicte pecunie proveniende (dg: -s) in #dictis# 

terminis solucionis post huiusmodi festum Remigii sequente erit quitus et 

deliberatus. Testes (dg: Spina et Martinus datum quinta post nativitatis 

Domini) #Rover et Scilder datum quinta post conversionem Pauli#. 

 

BP 1180 p 389r 02 do 27-01-1396. 

et quod ipse omnes aggeres zegediken aqueductus fossata et sluijsas (dg: 

ex premissis) #ad hereditates dicti quondam Nollekini sitas in parochia 

de Lijttoijen# spectantes dictis quatuor annis in bona disposicione 

obeservabit sic quod dicte Bele dampna exinde non eveniant. 

 

BP 1180 p 389r 03 do 30-12-1395. 

(dg: Johannes Broc zv Henricus Broc verkocht aan Ernebertus zvw Ludovicus 

van der Scoervoert een erf-). 

 

(dg: Johannes Broc filius Henrici Broc hereditarie vendidit Erneberto 

filio quondam Ludovici van der Scoervoert hereditariam). 

 

BP 1180 p 389r 04 do 30-12-1395. 

Destijds had Walterus gnd Oerlemans zvw Johannes gnd Oerlemans overgedragen 

aan Wijnricus zvw Johannes gnd die Oude ¾ deel van 2/3 deel, aan voornoemde 

Walterus behorend, in ¼ deel van een hoeve moer, van wijlen hr Johannes gnd 

Coelborner investiet der kerk van Venloon, gelegen in Venloon, ter plaatse 

gnd op Smedelaar, tussen erfgoed van de abdij van Berne enerzijds en de 

gemeint anderzijds, te weten in het ¼ deel dat ligt tussen een ander ¼ deel 

van Henricus Bac zvw Ghisbertus van Loen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, zoals afgepaald, welk ¼ deel voornoemde Walterus Oerlemans 

(voor 2/3) en Walterus zvw Gerardus Sijmons soen (voor 1/3) gekocht hadden 

van Walterus die Wilde. Thans droeg voornoemde Wijnricus zvw Johannes die 

Oude over aan Rodolphus Pulslauwer zvw Henricus een deel van voornoemd ¾ 

deel uit voornoemd 2/3 deel van voornoemd ¼ deel van voornoemde hoeve moer, 

welk deel 5 boenreroeden breed is en 60 boenreroeden lang, af te meten van 

de gemene weg achterwaarts naar de gemeint van hr Paulus van Haestricht, 

welk deel ligt naast voornoemde Walterus zv Gerardus Sijmons enerzijds en 

een ander erfgoed van voornoemde Wijnricus anderzijds. 

 

(dg: Wijn) Notum sit universis quod cum Walterus dictus (dg: d) Oerlemans 

filius quondam Johannis dicti Oerlemans tres quartas partes de duabus 

terciis partibus ad dictum Walterum spectantes in (dg: q) una quarta 

parte cuiusdam mansi hereditatis dicte moer quondam domini Johannis dicti 

Coelborner investiti olim ecclesie de Venloen siti in parochia de Venloen 

ad locum dictum op Smedelaer inter hereditatem conventus de Berna ex uno 

et inter communitatem ibidem ex alio scilicet in illa quarta parte que 
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sita est inter unam (dg: par) quartam partem spectantem ad Henricum Bac 

filium quondam Ghisberti de Loen predicti mansi ex uno et inter 

communitatem ibidem ex alio (dg: quas tres quartas partes de dictis 

duabus) prout huiusmodi primodicta quarta pars ibidem sita est et 

limitata quam quartam partem dictus Walterus Oerlemans et Walterus filius 

quondam Gerardi Sijmons soen erga (dg: Wa) Walterum die Wilde emendo 

acquisiverant (dg: scilicet) scilicet primodictus Walterus pro duabus 

terciis partibus et dictus Walterus filius quondam Gerardi Sijmons soen 

pro una tercia parte primodicte quarte partis mansi predicti (dg: -s) 

scilicet dividendo dictas duas tercias (dg: quartas) partes primodicte 

quarte partis in quatuor partes equales (dg: tres quartas partes de hiis 

quas tres tercias partes sibi) tres quartas partes (dg: s) de hiis 

hereditarie supportasset Wijnrico filio quondam Johannis dicti die Oude 

prout in litteris quas vidimus constitutus igitur coram scabinis 

infrascripscriptis! dictus Wijnricus filius quondam Johannis die Oude 

quandam partem dictarum trium quartarum (dg: partarum) partium de dictis 

duabus terciis partibus supradicte quarta partis mansi predicti que 

scilicet pars continet quinque virgatas dictas boenreroden ubique in 

latitudine et que pars continet sexaginta virgatas dictas boenreroden in 

longitudine mensurando a communi platea ibidem retrorsum usque ad 

communitatem domini Pauli de (dg: Haestr) Haestricht et que que! pars 

sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Walteri #filii Gerardi# 

Sijmons ex uno et inter (dg: here) reliquam hereditatem dicti Wijnrici ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Rodolpho Pulslauwer filio quondam 

Henrici cum litteris et jure occacione promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Spina et 

Martinus datum quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 389r 05 do 30-12-1395. 

Boudewinus van Rijswijc en zijn vrouw Elizabeth beloofden aan Johannes 

Coninc 12 gulden pieter of de waarde na maning te betalen. 

 

Boudewinus de Rijswijc et Elizabeth eius uxor promiserunt indivisi super 

omnia Johanni Coninc XII gulden peter seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 389r 06 do 30-12-1395. 

Stephanus zvw Lambertus die Raet van Empel beloofde aan Henricus Ysvogel 20 

Hollandse gulden of de waarde in goud met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-

10-1396) te betalen. 

 

Stephanus filius quondam Lamberti die Raet de Empel promisit super omnia 

Henrico Ysvogel XX Hollant gulden seu valorem in auro ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 389r 07 do 30-12-1395. 

Rodolphus zv Johannes Kepken verkocht aan Godefridus Poijnenborch een stuk 

land in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, tussen voornoemde Rodolphus zv 

Johannes Kepken enerzijds en wijlen hr Arnoldus van Dijnther ridder 

anderzijds, aan hem in pacht uitgegeven door Ambrosius gnd Broes zvw 

Ambrosius gnd Broes Goedelen soen ev Sophia dv Willelmus gnd Kepken, belast 

met de erfpacht en voorwaarden in de brief vermeld. Slechts op te geven met 

4 mud rogge eens, Bossche maat, aan eerstgenoemde Ambrosius. 

 

Rodolphus filius Johannis Kepken peciam terre sitam in parochia de 

Nuwelant in loco dicto Wilshusen inter hereditatem #dicti# Rodolphi filii 

Johannis Kepken ex uno et inter hereditatem quondam domini Arnoldi de 

Dijnther militis ex alio datam sibi ad paccionem ab Ambrosio dicto Broes 

filio quondam Ambrosii (verbeterd uit: Ambrosio) dicto! Broes Goedelen 

soen marito et tutore legitimo Sophie sue uxoris filie Willelmi dicti 

Kepken prout in litteris hereditarie (dg: supportavit) vendidit Godefrido 
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Poijnenborch supportavit cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione (dg: 

in dictis litteris conen) et (dg: qte) condicione in dictis litteris 

contentis tali condicione quod (dg: cum) dictus Godefridus dictam peciam 

terre non resignabit nec dimittet pro solucione paccionis in dictis 

litteris contente (dg: ns) nisi cum quatuor modiis siliginis mensure de 

Busco primodicto Ambrosio semel a dicto Godefrido in hoc eventu dandis 

prout #quod# dictus Rodolphus #hoc# promisit in contractibus ?etc ut 

dictus Godefridus recognovit et super omnia promisit. Testes Scilder et 

Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 389r 08 do 30-12-1395. 

Willelmus van Nuwelant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Nuwelant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 389r 09 do 30-12-1395. 

Johannes gnd Tijmmerman bv Theodericus gnd Tijmmerman droeg over aan de 

broers Ghibo de oudere en Martinus, kvw Engbertus die Wever, een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, die voornoemde Engbertus die Wever van Crumvoert met 

Lichtmis leverde aan voornoemde Theodericus Tijmmerman, welke pacht 

voornoemde Johannes verworven had van zijn voornoemde broer Theodericus. 

 

Johannes dictus Tijmmerman frater Theoderici dicti Tijmmerman 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis quam Engbertus die Wever 

de Crumvoert dicto Theoderico Tijmmerman solvere consuevit et tenebatur 

hereditarie purificationis et quam paccionem dictus Johannes erga dictum 

Theodericum suum fratrem acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit 

Ghiboni #seniori# et Martino fratribus liberis dicti quondam Engberti die 

Wever promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte et dicti Theoderici Tijmmerman sui fratris 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 389r 10 do 30-12-1395. 

Willelmus zvw Rijcoldus van der Voert en Johannes van Kijlsdonc zvw 

Johannes van Kilsdonc beloofden aan Godefridus zvw Godefridus Sceijvel, tbv 

abdis en klooster van Sint-Clara in Den Bosch, 36 Hollandse gulden, 5 

nieuwe Gelderse gulden voor 4 Hollandse gulden gerekend of ander paijment 

van dezelfde waarde, met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te 

betalen. 

 

Willelmus (dg: van der Voert et Jo) filius quondam (dg: Rijcardi) 

Rijcoldi van der Voert et Johannes de Kijlsdonc filius quondam Johannis 

de Kilsdonc promiserunt indivisi super omnia Godefrido filio quondam 

Godefridi Sceijvel ad opus abbatisse et conventus sancte Clare in 

Buscoducis XXXVI Hollant gulden (dg: seu) scilicet quinque novos Gelre 

gulden pro quatuor Hollant gulden in predicta pecunie summa computatis 

seu aliud pagamentum eiusdem valoris ad (dg: redimendum prox) Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 389r 11 do 30-12-1395. 

Gerardus Hoenken zvw Johannes Hoenken beloofde aan Johannes Muwe en 

Johannes Philips soen van Dordrecht 44½ Engels nobel of de waarde, een 

helft te betalen met Pinksteren (21-05-1396) en de andere helft met Sint-

Remigius aanstaande (zo 01-10-1396). De brief overhandigen aan een van hen 

beiden. 

 

(dg: Johannes) Gerardus Hoenken filius quondam Johannis Hoenken promisit 

super omnia Johanni Muwe et Johanni Philips soen de Dordraco seu eorum 

alteri quadraginta quatuor et dimidium Engels nobel seu valorem (dg: ad) 

mediatim penthecostes et mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. 
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Testes datum supra. Traditur alteri eorum. 

 

BP 1180 p 389r 12 do 30-12-1395. 

De broers Ghibo de oudere en Martinus, kvw Engbertus gnd die Wever van 

Crumvoert, verkochten aan Ghibo zvw Hermannus een n-erfpacht van ½ mud 

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

bunder land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, naast de 

plaats gnd Boertmans Hoeve, tussen Johannes Zelen soen enerzijds en 

eertijds Johannes van Brolio, nu erfg vw voornoemde Engbertus anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns en een lijfpacht van ½ mud rogge op het 

leven van Henricus Oneven, (2) een huis en tuin aldaar, tussen voornoemde 

Johannes Zelen soen enerzijds en eertijds Johannes van Brolio, nu 

voornoemde erfg vw Engbertus, anderzijds, reeds belast met 3 hoenderen en 1 

lopen rogge. 

 

Ghibo #senior# et Martinus fratres liberi quondam Engberti dicti die 

Wever de Crumvoert hereditarie vendiderunt Ghiboni filio quondam Hermanni 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradendam [ex] quodam bonario terre sito 

in parochia sancti Lamberti de Vucht in loco dicto Crumvoert (dg: inter) 

iuxta locum dictum Boertm[ans Hoeve inter] hereditatem Johannis Zelen 

soen ex uno et inter hereditatem (dg: d) que fuerat Johannis de Brolio 

nunc ad heredes dicti quondam Engberti spectantem ex alio [atque] ex domo 

et orto sitis ibidem inter hereditatem dicti Johannis Zelen #soen# ex uno 

et inter hereditatem (dg: hereditatem) que fuerat Johannis de Brolio nunc 

ad dictos heredes dicti [quondam Eng]berti! ex alio (dg: atq) 

promittentes super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepta! (dg: vit) censu domini ducis et vitali pensione dimidii 

(dg: siliginis) modii siliginis ad vitam Henrici Oneven ex dicto bonario 

terre atque tribus pullis et (dg: dimidio lo) uno lopino siliginis ex 

dictis domo et orto [prius] solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

1180 mf7 B 9 p. 390. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 30-12-1395. 

 Sexta post nativitatis Domini: vrijdag 31-12-1395. 

 

BP 1180 p 390v 01 do 30-12-1395. 

Johannes gnd Broc zv Henricus Broc droeg over aan Erenbertus zvw Ludovicus 

zvw Erenbertus van der Scoervoert een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, uit een b-erfpacht van 3 mud 1 zester rogge, Bossche maat, welke 

pacht van 3 mud 1 zester voornoemde Erenbertus zvw Ludovicus zvw Erenbertus 

van der Scoervoert beloofd had aan voornoemde Johannes Broc met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit de helft, die behoorde aan voornoemde 

Johannes Broc en zijn vrouw Aleijdis dvw voornoemde Ludovicus, in alle 

goederen en erfgoederen, die eerstgenoemde Erenbertus en zijn zuster 

voornoemde Aleijdis tezamen bezaten, gelegen onder Vught Sint-Petrus en 

onder Esch. 

 

Johannes dictus Broc filius Henrici Broc hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione trium modiorum 

et unius sextarii siliginis dicte mensure quam paccionem trium modiorum 

et unius sextarii siliginis Erenbertus filius quondam Ludovici filii 

quondam Erenberti van der Scoervoert promisit se daturum et soluturum 

dicto Johanni Broc hereditarie purificationis et in Busco traditurum et 

soluturum de et ex medietate que ad dictum Johannem Broc et Aleijdem eius 

uxorem filiam dicti quondam Ludovici spectabat in omnibus bonis et 

hereditatibus que et quas primodictus Erenbertus et dicta Aleijdis eius 

soror pariter possidebant quocumque locorum infra parochiam de Vucht 

sancti Petri et infra parochiam de Essche (dg: sitis) situatis prout in 
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litteris (dg: quas vid) hereditarie supportavit dicto Erenberto filio 

dicti quondam Ludovici filii quondam Erenberti van der Scoervoert 

promittens super omnia warandiam et obligationem in dicta paccione unius 

modii siliginis existentem deponere. Testes (dg: d) Scilder et Martinus 

datum quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 390v 02 do 30-12-1395. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus gnd Noet van Ghemert verkocht aan zijn broer 

Johannes alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders, gelegen onder de dingbank van Gemert. 

 

Nijcholaus filius quondam Nijcholai dicti Noet de (dg: -s v) Ghemert 

omnes et singulas (dg: sua bona) #suas hereditates# sibi de morte quondam 

suorum parentum successione advolutas quocumque locorum infra 

jurisdictionem de Gemert (dg: conisistentes sive) sitas ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni suo fratri promittens super omnia warandiam 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 390v 03 do 30-12-1395. 

Arnoldus van Boekel en zijn vrouw Hilla wv Johannes van den Haghevenne 

droegen over aan Rodolphus, Johannes, Everardus, Arnoldus en Hilla, kv 

voornoemde Hilla en wijlen Johannes van den Hagevenne, het vruchtgebruik, 

deel en recht, dat voornoemde Arnoldus en zijn vrouw Hilla hebben, in alle 

erfelijke goederen, die voornoemde wijlen Johannes van der Haghevenne en 

zijn vrouw Hilla bezaten, onder Uden en Veghel, en in alle onroerende en 

gerede goederen, granen en beesten, op die goederen. 

 

Arnoldus de Boekel maritus legitimus Hille sue uxoris relicte quondam 

Johannis van den Haghevenne et dicta Hilla cum eodem Arnoldo tamquam cum 

tutore (dg: suum) usufructum atque (dg: omne jus) totam partem et omne 

jus dictis Arnoldo et Hille #seu eorum alteri# competentes quovis modo in 

omnibus bonis hereditariis que dictus quondam Johannes van der Haghevenne 

et dicta Hilla eius quondam! uxor pariter possederunt quocumque locorum 

infra parochias de Uden et de Vechel sitis atque in omnibus bonis 

mobilibus et paratis #bladis# ac bestiis supra dicta (dg: -s) bona 

hereditaria consistentibus hereditarie supportavit Rodolpho Johanni Eve-

(dg: #Rad# Hille Berthe Arnoldo Hille)-rardo Arnoldo et Hille liberis 

dictorum Hille et quondam Johannis van den Hagevenne promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem (dg: et impeticionem) 

ex parte eorum deponere. Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 390v 04 do 30-12-1395. 

Voornoemde Rodolphus, Johannes, Everardus, Arnoldus en Hilla beloofden aan 

Arnoldus van Boekel een lijfpacht van 1 mud rogge, maat van Veghel, op het 

leven van hun moeder Hilla, met Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit 

alle voornoemde erfelijke goederen en alle onroerende en gerede goederen 

daarop. 

 

Dicti Rodolphus Johannes Everardus Arnoldus et Hilla promiserunt indivisi 

super omnia #habita et habenda# se daturos et soluturos Arnoldo de Boekel 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de (dg: Busco) #Vechel# 

anno quolibet ad vitam Hille matris dictorum liberorum et non ultra 

purificationis et primo termino purificationis proxime futuro et in 

Vechel tradendam de et ex omnibus hereditariis! predictis et de et ex 

omnibus bonis mobilibus et paratis ac bladis supra dicta (dg: -s 

hereditate) ?bona hereditaria consistentibus et cum dicta Hilla mater 

dictorum liberorum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 390v 05 do 30-12-1395. 

Elizabeth wv Arnoldus zvw Arnoldus Berwout maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, aan 
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voornoemde wijlen Arnoldus zvw Arnoldus Berwout overgedragen door Henricus 

zvw Rodolphus van Zulikem. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi (dg: Berwout) #filii quondam Arnoldi 

Berwout# hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis (dg: ven) supportatum dicto quondam Arnoldo filio quondam 

Arnoldi Berwout ab Henrico filio quondam Rodolphi de Zulikem prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes Aa et Martinus datum quinta post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 390v 06 do 30-12-1395. 

Elizabeth wv Arnoldus zvw Arnoldus Berwout maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 20 pond, die Nijcholaus zv Agnes beloofd had aan 

voornoemde wijlen Arnoldus Berwout, met Pasen te betalen, gaande uit een 

stuk land, ter plaatse gnd die Maarre Weerd, over de plaats gnd Empel, 

tussen wijlen hr Johannes van Eijndoven ridder enerzijds en Jacobus zv 

Amelius anderzijds. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi filii quondam Arnoldi Berwout 

hereditarium censum viginti (dg: so) librarum quem Nijcholaus filius 

Agnetis promisit se daturum et soluturum dicto quondam Arnoldo Berwout 

hereditarie pasche ex pecia terre sita in loco dicto die Maerre (dg: 

Werd) Weerd ultra locum dictum Empel inter hereditatem domini quondam 

Johannis de Eijndoven militis ex uno et inter hereditatem Jacobi filii 

Amelii prout in litteris et quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 390v 07 do 30-12-1395. 

Johannes zvw Erenvardus rademaker zvw Gerardus van den Kerchove van Berze 

droeg over aan Henricus zvw Jordanus van der Vloet een b-erfcijns van 40 

schelling geld, die Leonius zv Petrus gnd Loeder beloofd23 had aan 

voornoemde Johannes, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, op de Vughterdijk, 

buiten de Heilig Kruis Poort, tussen erfgoed van wijlen Reijnerus Willems 

enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus van Beke anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Erenvardi rotificis filii quondam Gerardi van den 

Kerchove de Berze hereditarium censum XL solidorum monete quem Leonius 

filius Petri dicti Loeder promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

hereditarie (dg: nativitatis Domini) mediatim Domini et mediatim Johannis 

de et ex domo et area sita in Busco supra aggerem Vuchtensem extra portam 

dictam des Heijlichs Cruijs Port inter hereditatem quondam Reijneri 

Willems ex uno et inter hereditatem quondam Henrici de Beke ex alio prout 

in litteris hereditarie supportavit Henrico filio quondam Jordani van der 

Vloet (dg: pro) cum litteris et iure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Martinus datum 

supra. 

 

BP 1180 p 390v 08 vr 31-12-1395. 

Hubertus zvw Henricus Backe verkocht aan Gerardus zvw Gerardus Jueten soen 

(1) 1/6 deel in 6 bunder beemd, eertijds van wijlen Jacobus van Baest, in 

Middelbeers, tussen erfgoed van de heren van Tongerlo enerzijds en 

Willelmus Becker en Johannes van der Hugenvoert anderzijds, (2) een stukje 

heide en een stukje land gnd een bleke, in Middelbeers, tussen Petrus zvw 

voornoemde Jacobus van Baest enerzijds en voornoemde Gerardus zvw Gerardus 

Jueten soen anderzijds, (3) een beemd gnd de Wijen Beemd, in Middelbeers, 

tussen Arnoldus van Baest enerzijds en eerstgenoemde Gerardus anderzijds, 

belast met de hertogencijns en een lijfpacht van 14 lopen rogge, maat van 

Beers, op het leven van Johannes en Maria, nkv Amisius gnd Mijs van den 

                         
23 Zie ← BP 1180 p 496v 14 ma 16-08-1395, belofte van deze erfcijns. 
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Ymerle. 

 

Hubertus filius quondam Henrici Backe sextam partem ad se spectantem in 

sex bonariis (dg: terre) #prati# que fuerant quondam Jacobi de Baest 

sita-#is# in parochia de Middelberze inter hereditatem dominorum de 

Tongerloe ex uno et inter hereditatem Willelmi Becker et Johannis van der 

Hugenvoert ex alio (dg: ut dicebat) atque particulam merice et quandam 

particulam terre dictam een bleke sitas in dicta parochia inter 

hereditatem Petri filii dicti quondam Jacobi de Baest ex uno et inter 

hereditatem Gerardi filii quondam Gerardi Jueten soen ex alio item pratum 

dictum den Wijen Beemt situm in dicta parochia inter hereditatem Arnoldi 

de Baest ex uno et inter hereditatem primodicti Gerardi ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Gerardo filio dicti quondam Gerardi 

(dg: Jueten) Jueten soen promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu ducis inde solvendo et vitali pensione XIIII lopinorum 

siliginis mensure de Berze ad vitam Johannis et Marie pueris! naturalibus 

Amisii dicti Mijs van den Ymerle inde solvenda. Testes Spina et Martinus 

datum sexta post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 390v 09 vr 31-12-1395. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 30 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1396) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXX Hollant gulden vel valorem ad 

Jacobi proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 390v 10 vr 31-12-1395. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 30 Hollandse gulden of de 

waarde met Lichtmis over 5 jaar (wo 02-02-1401) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXX Hollant gulden vel valorem a 

festo purificationis proxime futuro ultra quinque annos persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 390v 11 vr 31-12-1395. 

Johannes van Herlaer zvw Johannes van den Ham verkocht aan Gerardus van 

Zelant een huis en erf in Vught Sint-Lambertus, tussen Johannes van Geffen 

enerzijds en Gerardus Bolant anderzijds, zoals hij dit in pacht gekregen 

had van de broers Petrus en Henricus, kvw Theodericus Loekaert, belast met 

de cijns en de pacht in de brief vermeld. 

 

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

sitam in parochia sancti Lamberti de Vucht inter hereditatem Johannis de 

Geffen ex uno et inter hereditatem Gerardi (dg: B) Bolant ex alio prout 

ipse erga Petrum et Henricum fratres liberos quondam Theoderici Loekaert 

ad pactum acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Gerardo de 

Zelant supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censu et paccione in dictis 

litteris contentis. Testes datum supra. 

 

1180 mf7 B 10 p. 391. 

 Sexta post nativitatis Domini: vrijdag 31-12-1395. 

 in octavis innocentium: di 04-01-1396. 

 in crastino epiphanije Domini: vrijdag 07-01-1396. 

 

BP 1180 p 391r 01 vr 31-12-1395. 

Johannes gnd Beecman verkocht aan Godefridus gnd Melijs soen van Vlijerden 

1/6 deel in een stuk land in Deurne, tussen een zekere Copij enerzijds en 

Gerardus zv Amelius van Vlierden anderzijds. 
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Johannes dictus Beecman sextam partem ad se spectantem in (dg: per) pecia 

terre sita in parochia de Doerne inter hereditatem dicti Copij ex uno et 

[inter] (dg: coe) hereditatem Gerardi filii Amelii de Vlierden ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Godefrido dicto Melijs soen de Vlijerden 

promittens (dg: .) ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Spina et Martinus datum sexta post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 391r 02 vr 31-12-1395. 

Henricus Stakenborch van den Beirgulen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Stakenborch van den Beirgulen prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 391r 03 vr 31-12-1395. 

Theodericus zv Gerardus molenaar van Vucht droeg over aan Godefridus zv 

Arnoldus Boede van Herlaer 1/3 deel in een stuk land in Vught Sint-Petrus, 

ter plaatse gnd dat Driebroekt, tussen Arnoldus van Houweningen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, welk 1/3 deel aan voornoemde Theodericus 

gekomen was na overlijden van de ouders van zijn vrouw Agnes dvw Gerardus 

van Berkel. 

 

Theodericus filius (dg: Ger) Gerardi multoris de Vucht (dg: l) terciam 

partem ad se spectantem in pecia terre sita in parochia de Vucht sancti 

Petri ad locum dictum dat Driebroect inter hereditatem Arnoldi de 

Houweningen ex uno et inter communem platheam ex alio quam terciam partem 

(dg: ipse .) dictus Theodericus sibi de morte quondam parentum Agnetis 

sue uxoris filie quondam Gerardi de Berkel successione hereditarie 

advolutam esse dicebat hereditarie (dg: Godefrido) s[upportavit] 

Godefrido filio Arnoldi Boede de Herlaer promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Aa et Martinus datum ut supra. 

 

BP 1180 p 391r 04 vr 31-12-1395. 

Johannes zv Hermannus molenaar verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Hermanni multoris prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 391r 05 vr 31-12-1395. 

Rutgherus van Boemel en zijn vrouw Agnes dvw Gerardus van Berze schonken 

aan Henricus van Achel en zijn vrouw Riswindis dv voornoemde Agnes hun deel 

in een hoeve die was van wijlen Elisabeth gnd Ghenen, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Onrode; Rutgerus en Agnes behouden hun recht op achterstallige 

oogst. 

 

(dg: Agnes fi) Rutgherus de Boemel maritus et (dg: tutor) legitimus ut 

asserebat Agnetis sue uxoris filie quondam Gerardi de Berze et ipsa cum 

eodem tamquam cum suo tutore totam partem et omne jus ipsis quovis modo 

competentes in manso (dg: quond) qui fuerat quondam Elisabeth dicte 

Ghen[en] sito in parochia de Bucstel in loco dicto Onroede et in ?omnibus 

attinentiis ut dicebant hereditarie supportaverunt (dg: Henrico de Achel 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere testes 

datum ut supra) Henrico de Achel cum Riswinde eius uxore filia dicte 

Agnetis nomine dotis ad jus oppidi promittentes ratam servare salvis 

tamen dictis (dg: Jo) Rutgero et Agneti arrestagiis fructuum ipsis a 

quocumque tempore preterito usque in hodiernum diem deficientibus de 

parte et jure mansi supradicti. Testes Rover et Berwout datum ut supra. 
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BP 1180 p 391r 06 di 04-01-1396. 

Leonius van de Kelder verkocht aan Johannes Monijns ketelaar een huis24 en 

erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Hadewigis 

dvw Thomas gnd Backe enerzijds en erfgoed van hr Arnoldus Nouden priester 

anderzijds, aan hem verkocht25 door Walterus Roempot en zijn zusters Johanna 

en Agnes, kvw Henricus gnd Roempot, belast met een b-erfcijns van 2 oude 

schilden aan Arnoldus van Andel. 

 

Leonius de Penu domum et aream sitam in Buscoducis ad locum dictum 

communiter Aude Huls inter hereditatem Hadewigis filie quondam Thome 

dicti Backe ex uno et inter hereditatem domini Arnoldi Nouden presbitri 

ex alio venditam sibi a Waltero Roempot Johanna et Agnete eius sororibus 

liberis quondam Henrici dicti Roempot prout in litteris hereditarie 

vendidit Johanni Monijns cacabario supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepto hereditario censu duorum aude scilde (dg: q s) Arnoldo 

de Andel ex predicta domo et area p[rius] solvendo (dg: .) quem censum 

dictus Arnoldus de Andel erga dictum (dg: venditorem #...#) acquisiverat 

prout in litteris scabinorum dicebat contineri. Testes Spina et Martinus 

datum in octavis innocentium. 

 

BP 1180 p 391r 07 di 04-01-1396. 

Lucas van de Kelder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lucas de Penu prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 391r 08 di 04-01-1396. 

Petrus van Loen, Martinus van Vlimen en Engbertus van Arle, poorters van 

Den Bosch, verklaarden, op vordering van de rechter, dat Johannes van 

Ghestel zvw Willelmus van Ghestel buiten de kost geweest is van zijn moeder 

Elizabeth gedurende 6 weken 3 dagen en langer. 

 

Nos Goeswinus de Aa miles et Ghisbertus de (dg: Spin) Spina scabini in 

Busco notum facimus universis quod constituti coram nobis Petrus de Loen 

Martinus de Vlimen et Engbertus de Arle (dg: sup) oppidani in Busco qui 

deponent ad requisitionem judicis in Busco quod Johannes de Ghestel 

filius quondam [26Willelmi] de Ghestel fuerat extra (dg: ..) expensas 

Elizabeth sue matris per spacium sex septimanarum et trium dierum proxime 

preteritorum et amplius juxta omnem modum emancipationis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 391r 09 di 04-01-1396. 

Nijcholaus Gielicop van Os en zijn vrouw Katherina dvw Gerardus van Arkel 

verkochten aan Reijnkinus Kul zv Johannes Kul een b-erfcijns van 10 

schelling geld, die zij met Sint-Jan beuren, gaande uit een huis en erf van 

wijlen Petrus van der Molen, in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van voornoemde Johannes Kul enerzijds en 

erfgoed van wijlen Gerardus Huben soen anderzijds. 

 

Nijcholaus Gielicop de Os maritus legitimus Katherine sue uxoris filie 

quondam Gerardi de Arkel et dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore 

hereditarium censum X solidorum monete quem se solvendum habent 

hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area #quondam Petri van der 

Molen# sita in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem Johannis 

Kul ex uno et inter hereditatem quondam Gerardi Huben soen ex alio ut 

dicebant hereditarie (dg: sup) vendiderunt Reijnkino Kul filio (dg: 

                         
24 Zie ← BP 1175 f 117r 06 ma 19-01-1372, verdracht van dit huis aan 

Henricus Roempot. 
25 Zie ← BP 1178 f 076r 01 ±do 28-01-1389, verkoop van dit huis en erf. 
26 Aanvulling op basis van BP 1180 p 380v 06. 
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quondam) Johannis Kul predicti promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem (dg: dep) in dicto censu existentem deponere 

(dg: ..). Testes Berwout et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1180 p 391r 10 vr 07-01-1396. 

Elizabet Berijs droeg over aan Elizabet ev Marcelius gnd Seel van Meijel, 

tbv voornoemde Marcelius, alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar broer Gerardus gnd Kenneken. 

 

Elizabet (dg: filia Gera) Berijs cum tutore omnia bona mobilia et 

immobilia hereditaria atque parata sibi de morte quondam Gerardi dicti 

Kenneken sui fratris iure successionis hereditarie advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Elizabet uxori Marcelii #dicti Seel# de Meijel ad opus dicti Marcelii sui 

mariti promittens super omnia cum tutore ratam servare. Testes Coptiten 

et Ly datum in crastino epiphanije Domini. 

 

BP 1180 p 391r 11 vr 07-01-1396. 

Henricus gnd Wouters soen van Lijttoijen droeg over aan Aleidis van 

Rijswijc, tbv Goddinus van Lijttoijen, (1) ½ morgen land in Lithoijen, ter 

plaatse hnd op de Heuvel, tussen Johannes Koijten enerzijds en erfg van 

Bernardus gnd die Greve anderzijds, (2) 1½ ?bunder land in Lithoijen, in 

een hoeve gnd Jans Hoeve van Macharen, tussen Henricus gnd Wouters soen 

enerzijds en kvw Marcelius gnd Zeel van Os anderzijds, (3) 2 hont land, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd die Weide, tussen een gemene weg, met een sloot 

ertussen, enerzijds en Gerardus Muijdeken anderzijds, met de helft van deze 

sloot, belast met sloten en zegedijken. 

 

Henricus dictus Wouters soen de Lijttoijen dimidium juger terre situm in 

parochia de Lijttoijen ad locum dictum (dg: Delijt) op den Hoevel inter 

hereditatem Johannis (dg: K) Koijten ex uno et inter hereditatem heredum 

Bernardi dicti die Greve ex alio atque unum et dimidium #hereditatis# 

terre sita in dicta parochia in manso dicto Jans Hoeve van Macharen inter 

hereditatem Henrici dicti Wouters soen ex uno et inter !liberorum quondam 

Marcelii dicti Zeel de Os ex alio item duo hont terre sita in dicta 

parochia in loco dicto die Weijden inter (dg: hereditatem) communem 

platheam quodam fossato interiacente ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Muijdeken ex alio ut dicebat #+ {in margine sinistra:} cum medietate 

dicti fossati# hereditarie supportavit Aleidi de Rijswijc ad opus Goddini 

de Lijttoijen promittens warandiam tamquam de vero allodio et 

obligationem deponere (dg: te) exceptis fossatis et zegedijken ad 

premissa spectantibus infra terram sitis. Testes Spina et Martinus datum 

ut supra. 

 

BP 1180 p 391r 12 vr 07-01-1396. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Aleijdis, tbv voornoemde 

Goddinus, 9 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 

11-11-1396) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicte Aleijdi ad opus dicti Goddini IX Hollant 

gulden vel valorem ad festum Martini proxime persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1180 p 391r 13 vr 07-01-1396. 

Aleijdis dvw Henricus gnd Hoesch verklaarde ontvangen te hebben van haar 

moeder Beatrix 300 oude Gelderse gulden, die wijlen haar voornoemde vader 

Henricus aan voornoemde Aleidis in zijn testament nagelaten had. 

 

Aleijdis filia quondam Henrici dicti Hoesch recognovit sibi plenarie fore 

satisfactum a Beatrice eius matre a IIIc aude Ghelre gulden quos dictus 

quondam Henricus eius pater dicte Aleidi in suo testamento legaverat ut 
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dicebat clamans inde quitam. Testes Rover et Scilder datum [supra]. 

 

BP 1180 p 391r 14 vr 07-01-1396. 

Voornoemde Aleidis droeg over aan Aleidis dvw Nicholaus Piecke alle 

goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van wijlen haar 

voornoemde vader Henricus, resp. die aan haar zullen komen na overlijden 

van haar moeder Beatrix. 

 

Dicta Aleidis cum tutore omnia bona sibi de morte dicti quondam Henrici 

sui patris successione hereditarie advoluta atque post mortem Bea[tricis] 

sue matris successione hereditarie advolvenda quocumque locorum sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Aleidi filie quondam Nicholai Piecke 

promittens cum tutore ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

1180 mf7 B 11 p. 392. 

 Sabbato post festum epiphanie Domini: zaterdag 08-01-1396. 

 in octavis epiphanije: donderdag 13-01-1396. 

 

BP 1180 p 392v 01 za 08-01-1396. 

Lambertus zv Willelmus zvw Lambertus van den Arennest droeg over aan 

Gertrudis ev Matheus zv Gerardus gnd Theeus soen, tbv haar voornoemde man 

Matheus, een b-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van Son, met Kerstmis te 

leveren, gaande (1) uit een huis, erf en tuin in Son, ter plaatse gnd op 

die Herpenbeek, in welk huis en erf Henricus gnd Lutsellenborch woonde, (2) 

een stuk land van voornoemde Henricus, in Son, ter plaatse gnd die 

Herpenbeek, 3½ lopen groot, welke erfpacht aan hem was overgedragen door 

zijn voornoemde vader Willelmus. 

 

Lambertus filius Willelmi filii quondam Lamberti van den Arennest 

hereditariam paccionem septem lopinorum siliginis mensure de Zonne 

solvendam hereditarie in festo nativitatis Domini de domo area et orto 

sitis in parochia de Zonne ad locum dictum op die Herpenbeke in qua domo 

et area predicta Henricus dictus (dg: Lit) Lutsellenborch morabatur ac de 

quadam pecia terre eiusdem Henrici sita in dicta parochia ad dictum locum 

die Herpenbeke vocatum capiente in semine tres lopinatas cum dimidia 

terre? (dg: ..) siliginis mensure de Zonne supportatam sibi a dicto 

Willelmo suo patre prout in litteris hereditarie supportavit Gertrudi 

uxori Mathei filii Gerardi dicti Theeus soen ad opus dicti Mathei sui 

mariti cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

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

su) sabbato post festum epiphanie Domini. 

 

BP 1180 p 392v 02 za 08-01-1396. 

Johannes zvw Johannes gnd Barniers soen verkocht27 aan Arnoldus zvw 

Willelmus gnd van der Donc (1) een stukje heide in de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Griensven, tussen Henricus van den Hoernoc enerzijds 

en Nicholaus Hermans soen en Wolterus van Griensvenne anderzijds, strekkend 

vanaf kvw Ludovicus van der Sporct tot aan de gemene weg, (2) een stuk 

weide, in de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd de Woud van Griensven, 

tussen Henricus gnd van den Hoernic enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

voornoemde weide belast met een weg. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Barniers soen particulam terre 

mericalis sitam in (dg: par) libertate de Busco in loco dicto Griensvenne 

(dg: s) inter hereditatem Henrici van den Hoernoc ex uno et inter 

hereditatem Nicholai Hermans soen et Wolteri de Griensvenne ex alio (dg: 

atque q) tendentem ab hereditate (dg: oli.) liberorum quondam Ludovici 

van der Sporc[t] ad (dg: ....) communem platheam atque peciam pascue 

                         
27 Zie → BP 1180 p 393r 01 do 13-01-1396, vrijwel identiek contract, maar 

dan uitgifte in cijns. 
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dictam een eeusel sitam in dicta libertate ad locum dictum dWout van 

Griensvenne inter hereditatem Henrici dicti van den Hoernic ex uno et 

inter communem plateam ex alio #ut dicebat# hereditarie vendidit Arnoldo 

filio quondam Willelmi dicti van der Donc promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepta via ad dictam peciam pascue de 

jure spectante. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 392v 03 za 08-01-1396. 

Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van den Laer droeg over aan Theodericus 

Berwout28 een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van 

de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan-Baptist, gaande uit de helft van een erfgoed in Den Bosch, aan het 

eind van de Orthenstraat, eertijds van wijlen Reijnerus gnd Wijnt 

schoenmaker, te weten uit de helft die aan de kant van Den Bosch ligt, 

welke cijns aan Franco zvw Arnoldus gnd Valant was verkocht door Johannes 

zvw Reijnerus gnd Wijnt schoenmaker, en welke cijns aan Henricus en zijn 

vrouw Bela gekomen was na overlijden van voornoemde Franco, grootvader van 

voornoemde Bela. 

 

Henricus Raet #maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris filie quondam 

Henrici (dg: de) van den Laer# hereditarium censum viginti solidorum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis in ipso censu computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum anno quolibet mediatim in festo nativitatis Domini et mediatim 

in festo nativitatis beati Johannis baptiste de medietate hereditatis 

site in Buscoducis ad finem vici Orthensis que hereditas fuerat quondam 

Reijneri dicti Wijnt sutoris scilicet de illa medietate dicte hereditatis 

que medietas proxima jacet versus oppidum de Busco venditum Franconi 

filio quondam Arnoldi (dg: Va) dicti Valant a Johanne filio quondam 

Reijneri dicti Wijnt sutoris prout in litteris #et# quem censum 

antedictum Henricus sibi et Bele sue uxori de morte dicti quondam 

Franconis avi eiusdem Bele jure successionis hereditarie advolutum esse 

dicebat hereditarie supportavit Theoderico Berwout simul cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 392v 04 za 08-01-1396. 

De broers Johannes en Ghibo, kvw Paulus gnd Grieten soen van Kessel, 

verkochten aan Albertus Buc van Lijt een stukje erfgoed, in Lith, ter 

plaatse gnd die Poelstuk, tussen Theodericus van Heze enerzijds en Elizabet 

gnd Nouten dochter anderzijds, met sloten en met wilgen, met een eind 

strekkend aan de plaats gnd die Nieuwewade. 

 

Johannes et Ghibo fratres liberi quondam Pauli dicti Grieten soen de 

Kessel quandam particulam hereditatis sitam in parochia de Lijt (dg: 

....) #(dg: .....) ad locum dictum die Poelstuc# inter hereditatem 

Theoderici de Heze ex uno et inter hereditatem Elizabet dicte Nouten 

dochter ex alio cum fossatis ad eandem particulam hereditatis 

spectantibus atque cum (dg: silicib) salicibus supra dictam particulam 

hereditatis (dg: si) existentibus #tendentem cum uno fine ad {in margine 

sinistra:} ad locum dictum die Nuwewade# ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Alberto Buc de Lijt promittentes super omnia indivisi 

warandiam et obligationem deponere. Testes Spina et Lu datum ut supra. 

 

                         
28 Zie → SAsH RA VB 1799 f 104r 07, ma 10-01-1396, Dirc Berwout was gericht aen een heilft 
eenre erfenissen gelegen in tsHertogenbossche aen dat Orteneijnde welc erfenisse vors was 

wilner Reijners Woijnt des Scoenmakers dats te weten aen die helft der vors erfenissen welc 

heilft alrenaest leget der stat van tsHertogenbossche ende in welc heilft der erfenissen vors 

die vors Reijner te woenen plach overmids gebrec van erfcijns die die vors Dirc Berwout daer 

aen hadde. 
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BP 1180 p 392v 05 za 08-01-1396. 

De broers Johannes en Wedigo, kvw Bartholomeus gnd Meus Wedigen soen, deden 

tbv Ghiselbertus Kesselman de jongere afstand van twee kampen, die 

behoorden29 aan hun broer Bartholomeus zvw voornoemde Bartholomeus, gelegen 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Lievengoor, tussen jkr 

Theodericus Rover en een steeg enerzijds en Johannes van Os zvw Johannes 

van Os anderzijds. 

 

Johannes et Wedigo fratres liberi quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen 

soen super duobus campis qui spectabant ad Bartholomeum filium dicti 

quondam Bartholomei eorum fratrem sitis infra libertatem oppidi de 

Buscoducis ad locum dictum Lievengoir inter hereditatem domicelli 

Theoderici Rover et inter quandam stegam ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Os filii quondam Johannis de Os #ex alio# et super toto jure 

eis in dictis duobus campis quovis modo competente ut dicebant ad opus 

Ghiselberti Kesselman junioris hereditarie renunciaverunt promittentes 

ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 392v 06 za 08-01-1396. 

Bartholomeus zvw Bartholomeus gnd Meus Wedigen soen verkocht aan zijn broer 

Wedego van den Hoevel een n-erfcijns van 6 pond 6 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, over de Zwengelbrug, tussen erfgoed van Johannes Loze bv 

verkoper enerzijds en erfgoed van Henricus van den Arennest anderzijds, 

strekkend vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts naar het gemene water, 

reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 4 pond geld. 

 

Bartholomeus filius quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen soen 

hereditarie vendidit Wedegoni (dg: suo f) van den Hoevel suo fratri 

annuum et hereditarium censum sex librarum et (dg: dia) #sex# solidorum 

monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini de et ex domo 

area et orto sito! in Buscoducis in vico Hijnthamensi ultra pontem dictum 

Zwengelbrugge inter hereditatem Johannis Loze fratris dicti venditoris ex 

uno et inter hereditatem Henrici van den Arennest ex alio tendentibus a 

dicto vico Hijnthamensi retrorsum ad communem aquam ibidem ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis atque hereditario censu quatuor librarum monete exinde 

prius de jure solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 392v 07 za 08-01-1396. 

Henricus Coppen soen uter Hasselt droeg30 over aan Egidius van Den Bosch 

wollenklerenwever 36 gulden geld van Gelre of ander paijment van dezelfde 

waarde en 29 gulden geld als voornoemd of ander paijment van dezelfde 

waarde, aan voornoemde Henricus Coppen soen beloofd31 door Henricus zvw 

Mijchael gnd Loeken van Middelrode. 

 

Henricus Coppen soen uter Hasselt triginta sex aureos florenos communiter 

gulden vocatos monete Gelrie boni auri et justi ponderis seu aliud 

pagamentum eiusdem valoris atque viginti novem aureos florenos communiter 

gulden vocatos monete auri et ponderis ut premittitur seu aliud 

pagamentum eiusdem valoris promissos dicto Henrico Coppen soen ab Henrico 

filio quondam Mijchaelis dicti Loeken de Middelrode prout in litteris 

legitime supportavit Egidio van Den Bosch textori laneorum simul cum 

                         
29 Zie ← BP 1180 p 383r 02 zo 12-12-1395, verkoop van deze 2 kampen. 
30 Zie → BP 1181 p 335r 01 vr 21-03-1399, overdracht van beide bedragen van 

de schuldbekentenis, maar nu aan de broers Petrus en Mijchael, kvw Mijchael 

Loekens. 
31 Zie ← BP 1178 f 321v 08 do 14-10-1389, belofte op 01-11-1389 36 Gelre 

gulden en op 01-10-1390 29 Gelre gulden te betalen. 
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litteris et jure et effestucando resignavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 392v 08 do 13-01-1396. 

Michael van Espdonc verkocht aan Arnoldus zvw Willelmus van den Donc een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Willelmus Voeghel aan voornoemde 

Mijchael beloofd had, met Lichtmis te betalen, gaande uit een stuk land, 

gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, naast de plaats gnd Sporkts Berg, 

tussen Danijel gnd van Pettelaar enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

strekkend vanaf een gemene weg tot aan Johannes gnd Gielijs soen van 

Gestel. 

 

Michael de Espdonc hereditarium censum XL solidorum monete quem Willelmus 

Voeghel promiserat se daturum et soluturum dicto Mijchaeli hereditarie 

purificationis de et ex pecia terre sita infra libertatem oppidi de Busco 

iuxta locum dictum Sporcts Berch inter hereditatem Danijelis dicti de 

Pettelaer ex uno et inter communem platheam ex alio tendente a communi 

plathea usque ad hereditatem Johannis dicti Gielijs soen de Gestel prout 

in litteris hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Willelmi van den 

Donc supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et (dg: s) Martinus 

datum in octavis epiphanije. 

 

 


