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1180 mf9 D 04 p. 509. 

 in festo Severini: zaterdag 23-10-1395. 

 in crastino Severini: zondag 24-10-1395. 

 Secunda post Severini: maandag 25-10-1395. 

 

BP 1180 p 509r 01 za 23-10-1395. 

Destijds had Ludovicus zvw Godescalcus van Bladel een hoeve, gnd die 

Biesheuvel, van wijlen voornoemde Godescalcus van Bladel, in Loon bij 

Eersel, uitgegeven aan Johannes gnd Vos zvw Petrus van Hoghecasteren en 

zijn vrouw Katherina dvw Henricus gnd Venman van Vessem, voor een 

b-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, aan Arnoldus zvw Arnoldus Hake 

eerst daaruit te leveren en voor een b-erfpacht van 4 mud rogge maat van 

Eersel, 2 lopen raapzaad maat van Eersel, 2 steen vlas bereid tot de hekel, 

en 2 kapoenen, aan voornoemde Ludovicus met Lichtmis op de hoeve te 

leveren. Voornoemde Ludovicus zvw Godescalcus van Bladel verkocht thans aan 

voornoemde Johannes Vos een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eersel, 

uit voornoemde pacht van 4 mud maat van Eersel. 

 

Notum sit universis quod cum Ludovicus filius quondam Godescalci de 

Bladel mansum quendam dictum communiter die Bijeshoevel dicti quondam 

Godescalci de Bladel situm in parochia de Loen prope Eersel cum 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum sitis 

prout huiusmodi mansus cum dictis eius attinentiis ad dictum quondam 

Godescalcum pertinere consuevit dedisset ad hereditarium pactum Johanni 

dicto Vos filio quondam Petri de Hoghecasteren et Katherine eius uxori 

filie quondam Henrici dicti Venman de Vesse[m] scilicet pro hereditaria 

paccione septem modiorum siliginis mensure de Busco Arnoldo filio quondam 

Arnoldi Hake annuatim prius exinde solvenda de jure atque #pro# 

hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Eersel duorum 

lopinorum (dg: sil) seminis raparum dicte mensure de Eersel duorum 

ponderum lini dictorum steen vlas paratorum ad scalcrum et duorum (dg: 

po) caponum danda dicto Ludovico a Johanne et Katherina predictis 

hereditarie purificationis et supra dictum mansum tradenda ex dicto manso 

cum eius attinentiis (dg: si) universis predictis prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Ludovicus filius 

quondam Godescalci de Bladel hereditariam paccionem unius modii siliginis 

dicte mensure de Eersel de dicta hereditaria paccione quatuor modiorum 

siliginis eiusdem mensure de Eersel (dg: atque dictam paccionem duorum 

lopinorum semonis raparum dicte mensure de Eersel et duorum ponderum lini 

dictorum steen vlas paratorum ad) hereditarie vendidit dicto Johanni Vos 

supportavit cum litteris et jure occacione promittens super omnia 

warandiam et obligationem in dicta paccione unius modii siliginis 

existentem deponere. Testes Spina et Luwe datum in festo Severini. 

 

BP 1180 p 509r 02 za 23-10-1395. 

Elizabeth wv Arnoldus gnd Nolleken Quap droeg over aan Henricus Weijer (1) 

¼ deel, dat aan haar, toen ze weduwe was, gekomen was na overlijden van 

haar zuster Bertha en Egidius van Mechlinea ev voornoemde Bertha, in de 

helft van een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1a) 3 roeden land gnd gerden, in Drunen, 

tussen Arnoldus gnd Heijnmans soen enerzijds en Arnoldus gnd Loef 

anderzijds, strekkend vanaf de weg naar de plaats gnd Udenhout, (1b) 4 

roeden land aldaar, tussen Johannes gnd Vrieze enerzijds en Heijlwigis van 

Loen anderzijds, strekkend vanaf de weg naar de plaats gnd ter Schoet, 

welke pacht van 6 zester voornoemde wijlen Egidius gekocht had van Arnoldus 

gnd Dul zv Everardus gnd Hannen soen, (2) ¼ deel, dat aan voornoemde 

Elizabeth, toen ze weduwe was, gekomen was na overlijden van voornoemde 

Egidius en zijn vrouw Bertha, in de helft van een b-erfpacht van 10 zester 

rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit 
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(2a) 3 roeden gnd gerden in Drunen, tussen Johannes Loef enerzijds en 

Arnoldus gnd Heijnmans soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg naar 

de plaats gnd Udenhout, en uit gebouwen op deze 3 roeden, (2b) 4 roeden 

land gnd gerden, aldaar, tussen Heijlwigis gnd Heijnmans enerzijds en 

Johannes Vrieze anderzijds, welke pacht van 10 zester voornoemde wijlen 

Egidius gekocht had van Arnoldus gnd Oldeken zvw Everardus gnd Hannen soen, 

te weten het ¼ deel van de helft, die aan erfg vw voornoemde Bertha gekomen 

was na overlijden van voornoemde Egidius en Bertha. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi dicti (dg: Nulle) Nolleken Quap cum 

tutore quartam partem sibi in sede sue viduitatis de morte quondam Berthe 

sue sororis ac de morte quondam Egidii de Mechlinea mariti olim dicte 

Berthe successione advolutam in medietate hereditarie paccionis sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvende hereditarie 

purificationis et in Busco tradende ex tribus virgatis terre dictis 

gherden sitis in Druenen inter hereditatem Arnoldi dicti Heijnmans soen 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Loef ex alio latere tendentibus 

a platea ad locum dictum Udenhout atque ex quatuor virgatis terre sitis 

ibidem inter hereditatem Johannis dicti Vrieze ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis de Loen ex alio tendentibus a platea ad locum 

dictum !dictum ter Schoet quam paccionem sex sextariorum siliginis dictus 

quondam Egidius erga Arnoldum dictum Dul filium Everardi dicti Hannen 

soen emendo acquisiverat atque quartam partem dicte Elizabeth in sede sue 

viduitatis de morte dictorum quondam Egidii et Berthe sue uxoris 

successione advolutam in medietate hereditarie paccionis decem 

sextariorum siliginis dicte mensure solvende hereditarie Martini hyemalis 

et in Busco tradende ex tribus virgatis (dg: terre) dictis gherden sitis 

in parochia de Druenen inter hereditatem Johannis Loef ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi dicti Heijnmans soen ex alio tendentibus a communi 

platea ad locum dictum Udenhout atque ex edificiis in eisdem tribus 

virgatis terre consistentibus insuper ex quatuor virgatis terre dictis 

gherden sitis ibidem inter hereditatem Heijlwigis dicte Heijnmans ex uno 

et inter hereditatem Johannis Vrieze ex alio quam paccionem decem 

sextariorum dictus quondam Egidius erga Arnoldum dictum Oldeken filium 

quondam Everardi dicti Hannen soen emendo acquisiverat prout in litteris 

scilicet quartam (dg: ..) partem illius medietatis que medietas heredibus 

dicte quondam Berthe de morte dictorum quondam Egidii et Berthe 

successione est advoluta ut dicebat hereditarie supportavit Henrico 

Weijer cum litteris et jure promittens (dg: super) cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum (dg: d) 

supra. 

 

BP 1180 p 509r 03 .. 20-11-1578. 

De volgende brief is voor de tweede keer geïngrosseerd. 

 

De consensu dominorum scabinorum sequens littera secundarie ingrossata 

est ad instantiam Bartholdi de Fle... et ....... ....... Egidius ....... 

de..... ....... et (dg: .......) ....... ut ....... req...... Testes 

W...... et S...... die XXta novembris anno XVc LXXVIII. 

 

BP 1180 p 509r 04 zo 24-10-1395. 

Marcelius van der Scueren en zijn kinderen Marcelius en Godefridus 

verkochten aan Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van Eijke een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren op de 

hoeve gnd den Hulze die was van Gheerlacus Rover ridder, gaande uit (1) een 

stuk land gnd die Groot Hautart, in Tongerlo, tussen voornoemde Marcelius 

van der Scueren enerzijds en Wouterus van Hoberghen anderzijds, (2) 6 

bunder beemd, gnd doe Yescit, in Tongerlo, tussen Aleijdis gnd des Dekens 

enerzijds en kinderen gnd Heijnmans Kijnderen anderzijds, (3) een stuk 

beemd, in Tongerlo, ter plaatse gnd in die Rijt, tussen Theodericus van den 

Borchwart enerzijds en Johannes koster van Tongherle anderzijds, reeds 
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belast met grondcijnzen. 

 

Marcelius van der Scueren Marcelius et Godefridus eius liberi hereditarie 

vendiderunt Godefrido de Gheldorp [filio] quondam Philippi de Eijke 

hereditariam !duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et supra mansum (dg: infrascriptum ?tradendam) 

dictum den Hulze qui fuerat dudum Gheerlaci Rover militis tradendam ex 

pecia terre dicta die Groet Hautart sita in parochia de Tongherle [inter] 

hereditatem dicti Marcelii van der Scueren ex uno et inter! Wouteri (dg: 

di) de Hoberghen ex alio item ex (dg: p) sex bonariis prati dictis die 

Yescit sitis in dicta parochia de Tongherle inter hereditatem Aleijdis 

dicte des Dekens ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Heijnmans 

Kijnderen ex alio item ex pecia (dg: terre) prati sita in dicta parochia 

de Tongherle in loco dicto in die Rijt inter hereditatem Theoderici van 

den Borchwart ex uno et inter hereditatem Johannis custodis de Tongherle 

ex alio ut dicebant (dg: h) promittentes indivisi super omnia habita et 

habenda [warandiam] et aliam obligationem deponere exceptis (dg: censum) 

censibus dominorum fundi ex premissis (dg: ex) solvendis et sufficientem 

facere. Testes Rover et Berwout datum (dg: dominica post Severini) in 

crastino Severini. 

 

BP 1180 p 509r 05 ma 25-10-1395. 

Johannes van Vucht zvw Theodericus van Vucht bakker droeg over aan Johannes 

van Mulsen zvw Henricus van Mulsen zijn vruchtgebruik1 in (1) een 

b-erfcijns van 40 schelling oude pecunia, die Cristianus gnd Coninc beurde, 

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

huis, ....... en boomgaard van Bernerus gnd van de Brug van Berlikem en ook 

uit land van voornoemde Bernerus aldaar ernaast gelegen, gnd die Beken 

Akker, (2) een b-erfcijns van 3 pond geld uit een b-erfcijns van 7 pond 

laatstgenoemd geld, welke cijns van 7 pond behoorde aan voornoemde Johannes 

van Vucht en zijn vrouw Herbergis dvw voornoemde Cristianus Coninc, uit een 

b-erfcijns van 15 pond laatstgenoemd geld, welke cijns van 15 pond 

Emelricus Vos zvw Everardus van Lijt beloofd2 had aan voornoemde wijlen 

Cristianus Coninc, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit (2a) een huis en erf in Den Bosch, aan de Korenbrug, 

tussen erfgoed van Gerardus Loij enerzijds en erfgoed van wijlen Ghibo gnd 

Nouden anderzijds, (2b) een b-erfcijns van 3 pond uit een b-erfcijns van 4 

pond, welke cijns van 4 pond Gerardus gnd van der Horst beloofd had aan 

Gijnta wv Everardus van Lijt, aan voornoemde Emelricus en zijn zuster 

Metta, kv voornoemde Gijnta, gaande uit een huis, erf en tuin in Den Bosch, 

over de Visbrug, tussen erfgoed van Arnoldus gnd Nolleken Quappe enerzijds 

en erfgoed van Agnes sv Willelmus Kemmer anderzijds, welke cijns van 3 pond 

voornoemde Emelricus, Gijnta en Metta samen met eerstgenoemd huis en erf 

mede tot onderpand hadden gesteld voor voornoemde Cristianus voor betaling 

van de cijns van 15 pond. 

 

Johannes #de Vucht# filius quondam Theoderici de Vucht pistoris (dg: 

suum) suum usufructum sibi competentem in hereditario censu (dg: trium 

librarum monete quem censum .......) quadraginta solidorum antique 

pecunie quem Cristianus dictus (dg: Cristianus) Coninc solvendum habuit 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et pomerio 

Berneri dicti de Ponte de Berlikem atque eciam de terra eiusdem Berneri 

ibidem contigue adia[cente] dicta die Beken Acker] atque (dg: in 

hereditario ce) suum usufructum dicto Johanni competentem in hereditario 

censu III librarum monete pro tempore de hereditario censu septem 

librarum (dg: dic) jamdicte monete pro tempore etc (dg: qui) #qui# census 

septem librarum (dg: dictus Johannes et Herber) #ad dictum Johannem de 

                         
1 Zie → BP 1181 p 317r 01 do 22-01-1400, overdracht van het vruchtgebruik. 
2 Zie ← BP 1177 f 093r 03 ±do 24-12-1383, belofte van de erfcijns van 15 

pond. 
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Vucht (?dg: ad) et ad# Herbergem eius uxorem filiam dicti quondam 

Cristiani Coninc spectabat de hereditario censu quindecim librarum (dg: 

di) iamdicte monete quem censum quindecim librarum Emelricus Vos filius 

quondam Everardi de Lijt promisit se daturum et soluturum dicto quondam 

Cristiano Coninc hereditarie mediatim Johannis et mediatim (dg: J) Domini 

de et (?dg: ex) ex domo et area sita in Busco ad pontem dictum 

Corenbruggen inter hereditatem Gerardi Loij ex uno et inter hereditatem 

quondam Ghibonis dicti Nouden ex alio atque ex hereditario censu trium 

librarum de hereditario censu quatuor librarum quem censum quatuor 

librarum Gerardus dictus van der Horst promisit se daturum et soluturum 

Gijnte relicte quondam Everardi de Lijt ad eius vitam et post eiusdem 

Gijnte decessum dicto Emelrico et Mette eius sorori liberis dicte Gijnte 

annuatim et hereditarie ex domo area et orto sitis in Busco ultra pontem 

piscium inter hereditatem Arnoldi dicti Nolleken Quappe ex uno et inter 

hereditatem Agnetis sororis Willelmi Kemmer ex alio quem censum trium 

librarum iamdictum (dg: dictus) dicti Emelricus Gijnta et Metta (dg: 

simul) dicto Cristiano simul cum primodicta domo et area pro solucione 

dicti census quindecim librarum ad pignus [imposuerunt] legitime 

supportavit Johanni de Mulsen filio quondam Henrici de Mulsen promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui in dicto usufructu 

existentem deponere. Testes Scilder et Coptiten datum secunda post 

Se[verini]. 

 

BP 1180 p 509r 06 ma 25-10-1395. 

Johannes van Vucht zvw Theodericus van Vucht ev Mechtildis dvw Walterus gnd 

Rike droeg over aan Johannes van Mulsen zvw Henricus van Mulsen alle 

goederen, die aan voornoemde Mechtildis gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Walterus Rike, resp. die aan haar zullen komen na overlijden van 

Mechtildis wv voornoemde Walterus. 

 

[3Johannes de Vucht filius quon]dam Theoderici de Vucht maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam (dg: Joh) Walteri dicti 

Rike omnia et singula bona [dicte] Mechtildi de morte dicti quondam 

Walteri Rike successione advoluta et post (dg: po) mortem Mechtildis 

relicte eiusdem quondam Walteri successione [advolvenda] ....... ....... 

....... ....... ....... supportavit Johanni de Mulsen filio quondam 

Henrici de Mulsen promittens super omnia warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. 

 

1180 mf9 D 05 p. 510. 

 Secunda post Severini: maandag 25-10-1395. 

 Tercia post Severini: dinsdag 26-10-1395. 

 

BP 1180 p 510v 01 ma 25-10-1395. 

Johannes van Mulsen zv Henricus van Mulsen verhuurde aan Johannes van Vucht 

zvw Theodericus van Vucht bakker een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan 

het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Nijcholaus van der Hullen 

enerzijds en erfgoed van Franco gnd Post anderzijds, vanaf nu tot Sint-Jan 

over een jaar (zo 24-06-1397), voor de lasten die eruit gaan en voor 10 

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

aanstaande (za 24-06-1396) en de andere helft met Kerstmis over een jaar 

(ma 25-12-1396). 

 

Et erit una littera. 

Johannes de Mulsen filius Henrici de Mulsen domum et aream et ortum sitos 

in (dg: q) Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem Nijcholai van 

der Hullen ex uno et inter hereditatem Franconis dicti (dg: Po) Post ex 

alio locavit Johanni de Vucht filio quondam Theoderici de Vucht pistoris 

ab eodem infra hinc et festum nativitatis Johannis proxime futurum et a 

                         
3 Aanvulling op basis van BP 1180 p 507r 05. 
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festo nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum possidendos pro 

oneribus exinde de jure solvendis dandis etc atque pro (dg: h X) decem 

novis Gelre gulden seu valorem dandis sibi ab alio mediatim Johannis 

proxime futurum et pro ... termino a festo nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum promittens super omnia ratam servare et alter 

repromisit super omnia. Testes Scilder et Coptiten datum secunda post 

Severini. 

 

BP 1180 p 510v 02 ma 25-10-1395. 

Willelmus zvw Jacobus gnd Willems soen droeg over aan Johannes van Mulsen 

de helft in het deel, dat aan hr Willelmus van Vucht priester kanunnik van 

de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch en zijn broer Johannes, kvw 

Theodericus van Vucht bakker zvw Johannes van Crumvoert, behoort in 1/3 

deel, dat aan voornoemde! Henricus gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde vader Theodericus, resp. dat aan hem zal komen na overlijden van 

Heijlwigis mv voornoemde broers, in een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan 

het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van een zekere vrouw gnd Rike 

wv Matheus enerzijds en erfgoed van Nijcholaus van der Hullen anderzijds, 

welk deel eerstgenoemde Willelmus en voornoemde Johannes van Mulsen zvw 

Henricus van Mulsen verworven hadden van voornoemde hr Willelmus van Vucht 

en zijn broer Johannes. 

 

+.X. 

Willelmus filius quondam Jacobi dicti Willems soen medietatem ad se 

spectantem in tota parte et omni jure (dg: quam et quod) domino Willelmo 

de Vucht presbitro canonico ecclesie sancti Johannis ewangeliste in 

Buscoducis et Johanni eius fratrem! liberis quondam Theoderici de Vucht 

pistoris filii quondam Johannis de Crumvoert successione advolvendas! aut 

quovis modo competituras! in una tercia parte que dicto! Henrico de morte 

dicti quondam Theoderici sui patris successione est advoluta et post 

mortem Heijlwigis matris dictorum fratrum (dg: ad) successione advolvetur 

in domo et area et ortro sitis in Buscoducis in vico Orthensi ad finem 

eiusdem vici (dg: ..) Orthensis inter hereditatem cuiusdam materne dicte 

Rike relicte quondam Mathei ex uno et inter hereditatem Nijcholai van der 

Hullen ex alio quas partem et jus primodictus Willelmus et Johannes de 

Mulsen filius quondam Henrici de Mulsen erga dictos dominum Willelmum de 

Vucht et Johannem eius fratrem acquisiverant prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Johanni de Mulsen (verbeterd uit: Mullen) 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 510v 03 ma 25-10-1395. 

Voornoemde Willelmus zvw Jacobus Willems soen droeg over aan Johannes van 

Mulsen de helft in het deel, dat aan hr Willelmus van Vucht priester 

kanunnik van de kerk van Sint-Jan in Den Bosch en zijn broer Johannes, kvw 

Theodericus van Vucht bakker zvw Johannes van Crumvoert, gekomen was na 

overlijden van hun voornoemde vader Theodericus, resp. dat aan hen zal 

komen na overlijden van hun moeder Heijlwigis, in een huis, erf en tuin, in 

Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van een zekere 

vrouw gnd Rike wv Matheus enerzijds en erfgoed van Nijcholaus van der 

Hullen anderzijds, welk deel eerstgenoemde Willelmus en voornoemde Johannes 

van Mulsen zvw Henricus van Mulsen verworven hadden van voornoemde broers 

hr Willelmus en Johannes. 

 

Dictus Willelmus filius quondam Jacobi Willems soen #medietatem ad se 

spectantem in# totam! partem! et omni jure que et quod domino Willelmo de 

Vucht presbitro canonico ecclesie sancti Johannis in Busco et Johanni suo 

fratri liberis quondam Theoderici de Vucht pistoris filii quondam 

Johannis de Crumvoert (dg: to) de morte dicti quondam Theoderici eorum 

patris successione (dg: advolutas) sunt advolute et post mortem 

Heijlwigis matris dictorum fratrum successione advolventur in domo et 
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area ac ortro sitis in Buscoducis in vico Orthensi ad finem eiusdem vici 

Orthensis inter hereditatem cuiusdam materne dicte Rike relicte quondam 

Mathei ex uno et inter hereditatem Nijcholai van der Hullen ex alio quas 

partem et jus (dg: dictu) primodictus Willelmus et Johannes de Mulsen 

filius quondam Henrici de Mulsen erga dictos dominum Willelmum et 

Johannem fratres acquisiverant prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Johanni de Mulsen cum litteris et aliis et jure promittens super 

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

supra. 

 

BP 1180 p 510v 04 di 26-10-1395. 

Erardus gnd Erijt zvw Godefridus Grieten soen verkocht aan Jacobus 

Kesselman een huis, erf en tuin in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Johannes die Cuper enerzijds en een gemene weg die loopt van de 

Hinthamerstraat naar Windmolenberg anderzijds, strekkend vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts tot aan erfgoed van Willelmus van Volkel, welk 

huis, erf en tuin nu aan hem behoren. Hij beloofde lasten af te handelen 

van zijn kant, zijn kinderen, zijn broer Godefridus en zijn zuster 

Gertrudis. Zou er uit dit huis meer betaald moeten worden dan een 

b-erfcijns van 50 schelling geld aan het Geefhuis in Den Bosch, dan zal de 

verkoper dit vergoeden. 

 

Erardus dictus Erijt filius quondam Godefridi Grie[t]en soen domum et 

aream et ortum sitos in Busco (dg: ad) in vicor! Hijnthamensi inter 

hereditatem Johannis die Cuper ex uno et inter communem plateam tendentem 

a vico Hijnthamensi versus Wijnmolenberch ex alio tendentes a dicto vico 

Hijnthamensi retrorsum usque ad hereditatem Willelmi de Volkel et quos 

domum aream et ortum nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit 

Jacobo Kesselman (dg: p) supportavit cum omnibus litteris et jure 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte et! suorum liberorum genitorum et generandorum #et 

ex parte Godefridi sui fratri! et Gertrudis sue sororis# deponere et quod 

ipse (dg: ip) omnes suos liberos predictos et heredes suos quoscumque 

perpetue tales habebit quod nunquam presument se jus in predictis domo 

area et orto habere quovis modo (dg: in) promisit super! dictus (dg: 

vend) venditor sub obligatione premissa quod si ex (dg: dicta) premissis 

aliquid plus de jure esset solvendum quam hereditarius census L solidorum 

monete mense sancti spiritus in Busco exinde solvendus quod ipse venditor 

eidem emptori deponet omnino. Testes Rover et Marten datum tercia post 

Severini. 

 

BP 1180 p 510v 05 di 26-10-1395. 

Adam van Mierde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 510v 06 di 26-10-1395. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 122 Hollandse gulden, 1 

Engelse nobel of de waarde voor 3 Hollandse gulden gerekend, met Sint-Jan 

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

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori centum et XXII Hollant 

gulden scilicet uno Engels nobel seu valorem pro tribus Hollant gulden 

(dg: computato) computato ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 510v 07 di 26-10-1395. 

Hilla dvw Johannes van Scijnle zvw Hermannus gnd Trucinadoer deed tbv 

Henricus van Drotenbeke den Straetmaker afstand van een huis en erf in Den 

Bosch, in de Kerkstraat, tussen een straat die loopt van de Kerkstraat naar 

de Kolperstraat enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Hadewigen 
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anderzijds, strekkend vanaf de Kerkstraat achterwaarts naar erfgoed van 

wijlen Johannes Crullen. 

 

Hilla (dg: relicta quondam) filia quondam Johannis de Scijnle filii 

quondam Hermanni dicti Trucinadoer cum tutore super domo et area sita in 

Busco in vico ecclesie inter vicum tendentem a vico ecclesie versus (dg: 

di) vicum dictum Colperstraet ex uno et inter hereditatem (dg: nunc ad 

here) #quondam# Henrici Hadewigen ex alio tendente a dicto vico ecclesie 

retrorsum ad hereditatem quondam Johannis Crullen et super jure ad opus 

Henrici de Drotenbeke den Straetmaker renunciavit promittens cum tutore 

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

Rover et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 510v 08 di 26-10-1395. 

Destijds had Hermannus zvw Johannes gnd van Scijnle zvw Hermannus gnd 

Trucinadoer een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen een 

straat die loopt van de Kerkstraat naar de Kolperstraat enerzijds en 

erfgoed van wijlen Henricus Hadewigen anderzijds, strekkend vanaf de 

Kerkstraat achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Johannes Crullen 

verkocht aan Henricus van Drotenbeken. Vervolgens had voornoemde Hermannus 

beloofd dat Tielmannus en Hilla, minderjarige kvw voornoemde Johannes van 

Scijnle, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. Vervolgens had 

ook voornoemde Tielmannus zvw Johannes van Scijnle beloofd dat zijn zuster 

Hilla, zodra ze meerderjarig is, afstand zal doen. Thans verklaarde 

voornoemde Henricus van Drotenbeke dat voornoemde Tielmannus en Hilla 

afstand gedaan hebben. 

 

Notum sit universis quod cum Hermannus filius quondam Johannis dicti de 

Scijnle filii quondam Hermanni dicti Trucinadoer (dg: h) domum et aream 

sitam in Busco in vico ecclesie inter vicum tendentem a vico ecclesie 

versus vicum dictum Colperstraet ex uno et inter hereditatem quondam 

Henrici Hadewigen ex alio tendentem a dicto vico ecclesie retrorsum ad 

hereditatem quondam Johannis Crullen hereditarie vendidisset Henrico de 

Drotenbeken et cum deinde dictus Hermannus promisisset super omnia quod 

ipse Tielmannum et Hillam liberos dicti quondam Johannis de Scijnle dum 

ad annos sue pubertatis pervenerint (dg: ad) super dicta domo et area ad 

opus dicti Henrici de Drotenbeken faciet renunciare prout hoc et alia in 

litteris continentur (dg: consti) et cum (dg: deinde) eciam dictus 

Tielmannus filius quondam Johannis de Scijnle predicti promisisset super 

omnia dicto Henrico de Drotenbeke quod ipse dictam Hillam eius sororem 

(dg: d) quamcito ad annos sue pubertatis pervenerit ad ad! opus dicti 

Henrici de Drotenbeke faciet renunciare prout in litteris constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Henricus de Drotenbeke palam 

recognovit quod dicti Tielmannus et Hilla (dg: ad) super ?dicta domo et 

area ad opus eiusdem Henrici de Drotenbeken renunciaverunt clamans dictus 

Henricus de Drotenbeke predictos Hermannum et Tielmannum a prefatis 

promissionibus quitos salvis tamen (dg: d) pretactis litteris quoad omnia 

alia in suo vigore permansuris presenti recognitione et quitum clamatione 

non obstante. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 510v 09 ±di 26-10-1395. 

Jacobus van Campen verkocht aan Henricus zvw Henricus van Zanbeke een huis 

en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, waarin Johannes Meelman woonde, 

welk huis en erf voornoemde Jacobus gekocht had van Johannes zvw Henricus 

gnd Meelman, Willelmus Donc ev Zoeta dvw voornoemde Henricus Meelman, 

Aleijdis dvw Johannes zvw Johannes gnd Meelman, Danijel Roesmont ev 

Heijlwigis, Johannes van Breda ev Dijna, Arnoldus ?zvw Johannes Lemkens ev 

Mechtildis, dvw voornoemde Johannes zvw Johannes Meelman, Johannes zvw 

Egidius van Merlaer en Margareta dvw Franco Henrinc. 
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Jacobus de Campen domum et aeam sitam in Buscoducis in vico Hijntamensi 

in qua Johannes Meelman commorari consuevit quam domum et aream dictus 

Jacobus erga Johannem filium quondam Henrici dicti Meelman Willelmum Donc 

maritum et tutorem legitimum Zoete sue uxoris filie quondam Henrici 

Me[elman predicti] Aleijdem filiam quondam Johannis filii quondam 

Johannis dicti Meelman Danijelem Roesmont maritum et tutorem legitimum 

Heijlwigis sue uxoris Johannem de Breda maritum et tutorem legitimum 

Dijne sue uxoris Arnoldum !quondam Johannis Lemkens maritum et tutorem 

legitimum Mechtildis sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis filii 

quondam Johannis [Meel]man Johannem filium quondam Egidii de Merlaer et 

Margaretam filiam quondam Franconis Henrinc emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Henrico filio quondam Henrici de Zanbeke 

(dg: pro) supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: ex parte) deponere. 

Testes Coptiten et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 510v 10 ±di 26-10-1395. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 82 Engelse nobel of de 

waarde, een helft te betalen met Kerstmis (za 25-12-1395) en de andere 

helft met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396). 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori LXXXII Engels nobel 

seu valorem mediatim (dg: et me) Domini et mediatim Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

1180 mf9 D 06 p. 511. 

 in vigilia Sijmonis et Yude apostolorum: woensdag 27-10-1395. 

 in crastino Sijmonis et Yude apostolorum: vrijdag 29-10-1395. 

 

BP 1180 p 511r 01 wo 27-10-1395. 

Johannes van Mulsen zvw Henricus van Mulsen verkocht aan Arnoldus Hoernken 

een n-erfcijns van 7 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

(1) 2/3 deel in een huis, erf en tuin, van wijlen Theodericus van Vucht, in 

Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Nijcholaus 

van de Rullen enerzijds en erfgoed dat was van Johannes Matheus soen en nu 

is van Franco Post anderzijds, het gehele huis, erf en tuin reeds belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, (2) 

2 morgen land in Meerwijk, ter plaatse gnd in het Pulsbroek, naast 

voornoemde Arnoldus Hoernken, reeds belast met een b-erfcijns van 3 pond 

geld, (3) 4 hont land in Meerwijk, ter plaatse gnd in den Poel, tussen 

Margareta Hoernics enerzijds en erfg vw Lambertus Willems soen anderzijds. 

 

Johannes de Mulsen filius quondam Henrici de Mulsen hereditarie vendidit 

Arnoldo Hoernken hereditarium censum septem librarum monete solvendum 

hereditarie Remigii (dg: here) ex duabus terciis partibus ad dictum 

venditorem spectantibus in domo et area ac orto #quondam Theoderici de 

Vucht# sitis in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem Nijcholai 

van der Rullen ex uno et inter hereditatem que fuerat Johannis Matheus 

soen nunc ad Franconem Post spectantem ex alio (dg: ut d) atque ex (dg: 

uno) #duobus# iugere! terre (dg: si) dicti venditoris sito! in 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto int Pulsbroec (dg: inter 

hereditatem) contigue iuxta hereditatem dicti Arnoldi Hoernken atque ex 

(dg: d) quatuor hont terre sitis #in# dicta jurisdictione de Merewijc in 

loco dicto in den Poel inter hereditatem Margarete Hoernics ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Lamberti Willems soen ex alio prout 

dicta #duo# iugera terre quatuor! hont ibidem sita sunt ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis et hereditario censu (dg: octo l) XL 

solidorum dicte monete ex (dg: domo) dicta integra domo et area #et orto# 

et (dg: ce) hereditario censu III librarum dicte monete ex dictis duobus 

iugeribus de jure solvendis et sufficientem facere. Testes Scilder et 
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Coptiten datum in vigilia Sijmonis et Yude apostolorum. 

 

BP 1180 p 511r 02 wo 27-10-1395. 

Arnoldus zv Johannes die Smijt van Lijeshout ev Aleijdis, dvw Gherisius zvw 

Gerardus gnd Hessellen soen van Os en wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw 

Arnoldus Henssen soen van Os, verkocht aan Theodericus zv Arnoldus gnd van 

den Ottersdijc (1) de helft van 2 kamers met ondergrond, in Den Bosch, in 

de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Henricus Vrient bakker enerzijds en 

de poort van wijlen hr Henricus van Neijnsel priester anderzijds, strekkend 

achterwaarts tot aan de stroom, te weten de helft naast voornoemd erfgoed 

van Henricus Vrient, welke helft voornoemde wijlen Gherisius, tbv zichzelf, 

wijlen zijn voornoemde vrouw Aleijdis en kv voornoemde Gherisius en 

Aleijdis, gekocht had van Petrus van Bruggen, en van welke helft 

eerstgenoemde Arnoldus ¾ deel gekocht had van Gerardus, Arnoldus en 

Richmodis, kvw Gherisius en wijlen zijn vrouw Aleijdis, en het andere ¼ 

deel aan eerstgenoemde Arnoldus en zijn vrouw Aleijdis gekomen was na 

overlijden van voornoemde Gherisius en Aleijdis, ouders van eerstgenoemde 

Aleijdis, deze helft van de kamers belast met een b-erfcijns van 45 

schelling geld en een b-erfcijns van 4 pond geld, (2) een b-erfcijns van 40 

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

Sint-Jan, gaande uit voornoemde helft van de 2 kamers met ondergrond, welke 

cijns voornoemde wijlen Gherisius, tbv zichzelf, wijlen zijn voornoemde 

vrouw Aleijdis en hun kinderen gekocht had van Petrus van Bruggen, en welke 

cijns nu aan verkoper behoort. 

 

Arnoldus filius Johannis (dg: fabr) die Smijt de Lijeshout maritus et 

tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Gherisii filii quondam 

Gerardi dicti Hessellen soen de Os (dg: medietatem duarum) ab eodem 

Gherisio et Aleijde quondam sua uxore filia quondam Arnoldi Henssen soen 

de Os (dg: et ad opus liberorum ab eisdem #quondam# Gherisio et Aleijde 

desu sua uxore pariter genitorum) pariter genite medietatem duarum 

camerarum cum suis fundis sitarum in Buscoducis in vico Hijnthamensi 

inter hereditaten Henrici Vrient pistoris ex uno et inter (dg: h) portam 

quondam domini Henrici de Neijnsel presbitri ex alio tendentium retrorsum 

usque ad aquam ibidem currentem videlicet illam medietatem dictarum 

duarum camerarum cum suis fundis que sita est contigue juxta hereditatem 

Henrici Vrient predicti quam medietatem dictus quondam Gherisius ad opus 

sui et ad opus dicte quondam Aleijdis sue uxoris et ad opus liberorum ab 

eisdem Gherisio et Aleijde pariter genitorum atque generandorum erga 

Petrum de Bruggen emendo acquisiverat prout in litteris et de qua 

medietate dictarum [duarum camera]rum cum suis fundis primodictus 

Arnoldus (dg: du) tres (dg: tercias) #quartas# partes erga Gerardum 

Arnoldum et Richmodem liberos dicti quondam Gherisii ab eodem Gherisio et 

dicta quondam Aleijde eius (dg: f) uxore pariter genitos emendo 

acquisiverat prout in litteris et de qua medietate dictarum duarum 

camerarum cum suis fundis reliqua quarta pars primodictis Arnoldo et 

Aleijdi sue uxori de morte (dg: quondam parentum) dictorum quondam 

Gherisii et Aleijdis parentum olim primodicte Aleijdis successione est 

advoluta ut dicebat atque hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et (dg: Jo) mediatim Johannis (dg: 

de) ex dicta medietate dictarum duarum camerarum cum suis fundis quem 

censum dictus quondam Gherisius ad opus sui et ad opus dicte quondam 

Aleijdis sue uxoris et ad opus dictorum liberorum ab eisdem quondam 

Gherisio et Aleijde sua uxore pariter genitorum et generandorum #erga 

Petrum de Bruggen# emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Theoderico filio Arnoldi 

dicti van den Ottersdijc #Otters-(dg: dijn)-dijc# supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem deponere exceptis hereditario censu XLV solidorum monete et 

hereditario censu quatuor librarum monete (dg: an) ex dicta medietate 

dictarum duarum camerarum cum suis fundis annuatim (dg: prius) de jure 
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solvendis. Testes Spina et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 511r 03 wo 27-10-1395. 

Johannes die Smijt van Lijeshout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Smijt de Lijeshout prebuit et reportavit (dg: per t). Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 511r 04 vr 29-10-1395. 

Bazelius zvw Johannes van Zidewijnden maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 6 pond geld, aan hem verkocht door Johannes Pijlijseren 

goudsmid. 

 

Bazelius filius quondam Johannis de Zidewijnden hereditarium censum sex 

librarum monete venditum sibi a Johanne Pijlijseren #aurifabro# prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes Spina et Martinus datum (dg: s) in 

crastino Sij et Yude. 

 

BP 1180 p 511r 05 vr 29-10-1395. 

Mechtildis wv Henricus van der Braken zvw Johannes van der Braken gaf aan 

haar kinderen Hermannus, Jordanus en Aleijdis, tbv hen en Johannes, 

Henricus, Steijnskinus en Godefridus, kv voornoemde Mechtildis en wijlen 

Henricus van der Braken, haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Helmont, die Johannes Wellens soen beloofd had aan 

voornoemde wijlen Henricus van der Braken, met Lichtmis in Stiphout op de 

onderpanden te leveren, gaande uit de navolgende erfgoederen, gelegen onder 

Stiphout, ter plaatse gnd Ver Lizen Braken, (1) een huis en tuin, tussen 

Elizabeth dvw Elizabeth van der Braken en haar kinderen enerzijds en de 

gemeint van Stiphout anderzijds, (2) een stuk land aldaar, ter plaatse gnd 

aan den Hage Doorn, tussen voornoemde Elizabeth en haar kinderen enerzijds 

en voornoemde gemeint van Stiphout anderzijds, (3) een stuk land in 

Stiphout, tussen voornoemde gemeint van Stiphout enerzijds en voornoemde 

Elizabeth en haar kinderen anderzijds, (4) een stuk land gnd dat Klein 

Hoeveke, aldaar beiderzijds tussen eerstgenoemde Elizabeth en haar 

kinderen. De brief overhandigen aan Johannes Wellens soen. 

 

Solvit. 

(dg: Me) Mechtildis relicta quondam Henrici van der Braken filii quondam 

Johannis van der Braken #cum tutore suum usufructum sibi competentem in# 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Helmont quam 

Johannes Wellens soen promisit se daturum et soluturum dicto quondam 

Henrico van der Braken hereditarie purificationis et (dg: sup) in 

Stiphout supra hereditates infrascriptas traditurum ex hereditatibus 

infrasciptis infra parochiam de Stiphout ad locum dictum Ver Lizen Brake 

situatis primo videlicet ex domo et orto sitis inter hereditatem 

Elizabeth filie quondam Elizabeth van der Braken (dg: ex uno et inter) et 

eius liberorum ex uno et inter commumitatem de Stiphout ex alio atque ex 

quadam pecia terre sita ibidem (dg: inter) locum! dictum communiter aen 

den Hage Doeren (dg: ex) inter hereditatem dictorum Elizabeth et eius 

liberorum ex uno et inter predictam communitatem de Stiphout ex alio item 

ex quadam pecia terre sita in dicta parochia inter predictam communitatem 

(dg: ex uno et inter) de Stiphout ex uno et inter hereditatem predictorum 

Elizabeth et eius liberorum ex alio item ex quadam pecia terre dicta 

communiter dat (dg: Cleij) Cleijn Hoeveken sitam! inter hereditatem 

primodictorum Elizabeth et eius liberorum ex utroque latere coadiacentem 

prout in litteris (dg: here) dedit Hermanno Jordano et Aleijdi (dg: -s) 

suis liberis ad opus eorum et ad opus Johannis Henrici Steijnskini #et# 

Godefridi liberorum dictorum Mechtildis et quondam Henrici van der Braken 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Spina et Martinus datum supra. Tradetur littera Johanni 
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Wellens soen. 

 

BP 1180 p 511r 06 vr 29-10-1395. 

Voornoemde Hermannus, Jordanus en Aleijdis, kv voornoemde Mechtildis en 

wijlen Henricus van der Braken, verkochten aan voornoemde Johannes Wellens 

soen voornoemde pacht van ½ mud rogge, maat van Helmont. Hun broers 

Johannes en Henricus, kv voornoemde Henricus van der Braken, die uitlandig 

zijn, zullen afstand doen zodra ze teruggekeerd zijn. Steijnskinus en 

Godefridus, minderjarige kvw voornoemde Henricus van der Braken, zullen 

afstand doen zodra ze meerderjarig zijn. 

 

(dg: Quo fa) Dicti Hermannus Jordanus et Aleijdis liberi dictorum 

Mechtildis et quondam Henrici van der Braken #filii etc# cum tutore 

dictam paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure vendiderunt (dg: 

Jor) Johanni Wellens soen predicto (dg: prom) supportaverunt cum litteris 

et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem in dicta 

paccione existentem et! quod ipsi Johannem Henricum suos fratres (dg: 

liberos) liberi! dicti quondam Henrici van der Braken extra partiam 

existentes ut dicebant quando ad patriam redierint et Steijnskinum et 

Godefridum (dg: liber) liberos dicti quondam Henrici van der Braken adhuc 

impuberes existentes ut dicebant quamcito ad annos pubertatis pervenerint 

super dicta paccione ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 511r 07 vr 29-10-1395. 

Jordanus zvw Henricus van der Braken zvw Johannes van der Braken beloofde 

aan zijn broer Hermannus en zuster Aleijdis, kvw voornoemde Henricus, tbv 

hen en Johannes, Henricus, Steijnkinus en Godefridus, kvw voornoemde 

Henricus van der Braken, bij de deling van de goederen die wijlen hun 

voornoemde vader Henricus van der Braken nagelaten heeft, resp. die diens 

vrouw Mechtildis mv voornoemde kinderen zal nalaten, 16 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde in te brengen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Hermannus. 

 

Jordanus filius quondam Henrici van der Braken filii quondam Johannis 

(dg: van der) van der Braken promisit super omnia habita habenda! 

Hermanno suo fratri et Aleijdi sue sorori (dg: lib) liberis dicti quondam 

Henrici ad opus eorum et ad opus Johannis Henrici Steijnkini! et 

Godefridi liberorum dicti quondam Henrici van der Braken quod si dictus 

Jordanus #seu sui heredes# ad divisionem faciendam de bonis que dictus 

quondam Henricus van der Braken #eorum pater# in sua morte post se 

reliquit et que Mechtildis quondam eius uxor (dg: parentes dicto) mater 

dictorum liberorum in sua morte post se relinquet venire voluerit et ea 

condividere quod extunc dictus Jordanus aut sui heredes ad huiusmodi 

divisionem venientes et dicta bona condividere volentes ad eandem 
?communem (dg: ..) divisionem (dg: importabunt?) importabit sedecim novos 

Gelre gulden seu valorem [antequam ad] eandem divisionem venire poterint 

et dicta bona condividere valebunt. Testes datum!. Tradetur littera dicto 

Hermanno. 

 

BP 1180 p 511r 08 vr 29-10-1395. 

Ludekinus van Broegel beloofde aan Elizabeth ev Marcelius van den Broec, 

tbv voornoemde Marcelius, 22 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1395) te betalen. 

 

Ludekinus de Broegel promisit super omnia (dg: Marcelio van den Broec 

XXII novos) Elizabeth uxori Marcelii van den Broec ad opus eiusdem 

Marcelii XXII (dg: Ge) novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 511r 09 vr 29-10-1395. 

Lambertus zvw Johannes van Herlaer molenaar beloofde aan voornoemde 

Elizabeth, tbv Marcelius van den Broec, 14 nieuwe Gelderse gulden met Sint-

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

 

Lambertus filius quondam Johannis de Herlaer multoris promisit super 

omnia dicte Elizabeth ad opus Marcelii van den Broec XIIII novos Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis baptiste proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf9 D 07 p. 512. 

 in crastino Sijmonis et Yude: vrijdag 29-10-1395. 

 Sabbato post Sijmonis et Yude: zaterdag 30-10-1395. 

 anno Domini Mo CCCmo nonagesimo quinto index 3a secundum stilum 

  curie Leodiensis mensis octobris die penultima pontificis 

  Bonifacii noni anno sexto: zaterdag 30-10-1395. 

 in crastino Huberti: donderdag 04-11-1395. 

 

BP 1180 p 512v 01 vr 29-10-1395. 

Leonius en zijn zuster Theoderica, kvw Godefridus van Erpe, en Johannes gnd 

van Dommellen szvw voornoemde Godefridus van Erpe droegen over aan Henricus 

van Zulikem ¾ deel in een b-erfcijns van 14 pond 10 schelling geld, die 

voornoemde Henricus van Zulikem beloofd4 had aan voornoemde Leonius, 

Theoderica en Johannes van Dommellen en aan Johannes zvw voornoemde 

Godefridus van Erpe, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit de helft van een kamp gnd dat Moerschot, in Gestel 

bij Herlaer, tussen erfgoed van de heer van Duffel enerzijds en erfgoed van 

hr Goeswinus van Aa ridder anderzijds. 

 

Leonius (dg: Theodericus) et Theoderica eius soror liberi quondam 

Godefridi de Erpe #cum tutore et# Johannes dictus de Dommellen gener 

dicti quondam Godefridi de Erpe tres quartas partes ad ipsos spectantes 

in hereditario censu quatuordecim librarum et decem solidorum monete quem 

Henricus de Zulikem promisit se daturum et soluturum dictis Leonio 

Theoderice eius sorori et Johanni de Dommellen et Johanni filio quondam 

Godefridi de Erpe predicti hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis de et ex medietate cuiusdam campi dicti communiter dat Moerscot 

siti in parochia de Ghestel prope Herlaer inter hereditatem domini de 

Duffel ex uno et inter hereditatem domini Goeswini de Aa militis ex alio 

prout in litteris hereditarie supportaverunt dicto Henrico de Zulikem cum 

litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Spina (dg: B) Martinus datum in crastino 

Sijmonis et Yude. 

 

BP 1180 p 512v 02 vr 29-10-1395. 

Voornoemde Leonius zvw Godefridus van Erpe, zijn zuster Theoderica en 

Johannes van Dommellen droegen over aan Henricus van Zulikem ¾ deel in een 

b-erfcijns van 14 pond 10 schelling geld, die voornoemde Henricus van 

Zulikem beloofd had aan voornoemde Leonius, Theoderica en Johannes van 

Dommellen en aan Johannes zvw voornoemde Godefridus van Erpe, een helft te 

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

van een kamp gnd de Voorste Kamp van wijlen hr Godefridus van Os ridder, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen de Middelste Kamp van wijlen 

voornoemde hr Godefridus van Os enerzijds en voornoemde Henricus van 

Zulikem anderzijds. 

 

Dicti Leonius Theoderica eius soror cum tutore et Johannes de Dommellen 

ut supra tres quartas partes ad se spectantes in hereditario censu 

quatuordecim librarum et X solidorum monete quem Henricus de Zulikem 

                         
4 Zie ← BP 1178 f 326v 07 za 13-11-1389, uitgifte voor de cijns. 
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promisit se daturum et soluturum dictis Leonio Theoderice et Johanni de 

Dommellen et Johanni filio quondam Godefridi de Erpe predicti hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex medietate anterioris campi 

dicti communuter die Vorste Camp quondam domini Godefridi de Os militis 

siti in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde inter medium campum 

dictum den Middelsten Camp dicti quondam domini Godefridi de Os ex uno et 

inter hereditatem dicti Henrici de Zulikem ex alio prout in litteris 

hereditarie supportaverunt dicto Henrico de Zulikem cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 512v 03 vr 29-10-1395. 

Arnoldus Stamelart zvw Henricus van Uden verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus Stamelart filius quondam Henrici de Uden prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 512v 04 za 30-10-1395. 

Voornoemde Henricus van Zulikem droeg over aan zijn zuster Elizabeth wv 

Arnoldus Berwout, tbv Henricus, Bartholomeus, Aleijdis en Elizabeth, kvw 

voornoemde Arnoldus Berwout en Elizabeth, voornoemd ¾ deel van de 

b-erfcijns van 14 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemde helft van die 

Voorste Kamp, welk ¾ deel aan hem was verkocht door Leonius en zijn zuster 

Theoderica, kvw voornoemde Godefridus van Erpe, en Johannes van Dommellen 

szvw voornoemde Godefridus van Erpe. 

 

Dictus Henricus de Zulikem (dg: dictum censum) #dictas tres (dg: par 

tercias) quartas partes dicti hereditarii census# XIIII librarum et X 

solidorum monete solvendi hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex dicta medietate dicti anterioris campi dicti communiter die 

Vorste Camp ut immediate venditas sibi a Leonio Theoderica eius sorore 

liberis quondam Godefridi de Erpe et Johanne de Dommellen genero eiusdem 

quondam Godefridi de Erpe prout in litteris hereditarie supportavit 

Elizabeth sue sorori (dg: f) relicte quondam Arnoldi Berwout #ad opus 

Henrici Bartholomei (dg: dicti Meus) Aleijdis et Elizabeth liberorum 

dictorum quondam Arnoldi Berwout et Elizabeth# cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Spina et Martinus datum sabbato post Sijmonis et Yude. 

 

BP 1180 p 512v 05 za 30-10-1395. 

Henricus van Zulikem droeg over aan zijn zuster Elizabeth wv Arnoldus 

Berwout, tbv Henricus, Bartholomeus, Aleijdis en Elizabeth, kvw voornoemde 

Arnoldus Berwout en Elizabeth, de helft van die Voorste Camp van wijlen hr 

Godefridus van Os ridder, in Schijdel, ter plaatse gnd Eilde, tussen de 

Middelste Kamp van wijlen voornoemde hr Godefridus enerzijds en Henricus 

van Zulikem anderzijds, welke helft aan voornoemde Henricus van Zulikem in 

cijns was uitgegeven door Leonius, Theoderica en Johannes, kvw voornoemde 

Godefridus van Erpe, en Johannes van Dommellen ev Katherina dvw voornoemde 

Godefridus van Erpe, voor de grondcijns en voor een b-erfcijns van 14 pond 

10 schelling geld, belast met voornoemde cijns en voorwaarde, in de brief 

vermeld. 

 

Henricus de Zulikem medietatem anterioris campi dicti communiter die 

Vorste Camp quondam domini Godefridi de Os militis siti in parochia de 

Scijnle in loco dicto Eilde inter (dg: hereditatem) medium campum dictum 

den Middelsten Camp dicti quondam domini Godefridi ex uno et inter 

hereditatem dicti Henrici de Zulikem ex alio datam ad censum dicto 

Henrico de Zulikem ad! censum a Leonio et Theoderica liberis quondam 

Godefridi de Erpe Johanne filio (dg: quon) dicti quondam (dg: G) de! Erpe 
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et Johanne de Dommellen marito et tutore legitimo Katherine sue uxoris 

filie dicti quondam Godefridi de Erpe scilicet #pro censu domini fundi 

exinde solvendo et# pro hereditario censu XIIII librarum et X solidorum 

monete prout in litteris hereditarie supportavit Elizabeth sue sorori 

relicte quondam Arnoldi Berwout #ad opus Henrici Bartholomei Aleijdis et 

Elizabeth liberorum dicti quondam Arnoldi Berwout et Elizabeth# cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere exceptis dicto censu et condicione in dictis litteris 

contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 512v 06 za 30-10-1395. 

Voornoemde Henricus van Zulikem droeg over aan zijn zuster Elizabeth wv 

Arnoldus Berwout, tbv Henricus, Bartholomeus, Aleijdis en Elizabeth, kv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Arnoldus Berwout, ¼ deel van een voorste 

kamp van wijlen hr Godefridus van Os ridder, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Eilde, tussen Nijcholaus van den Steen enerzijds en Henricus zv Henricus 

van Baex en erfg vw Marcelius van Os anderzijds, welk ¼ deel eerstgenoemde 

Henricus gekocht had van voornoemde Henricus zv Henricus van Baex, belast 

met de grondcijns. 

 

Dictus Henricus de Zulikem #unam# quartam partem anterioris campi quondam 

domini Godefridi de Os militis siti in parochia de Scijnle in loco dicto 

Eilde inter hereditatem Nijcholai van den Steen ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii Henrici de Baex et (verbeterd uit: ex) heredum 

quondam Marcelii de Os ex alio quam partem (dg: parte) primodictus 

Henricus erga dictum Henricum filium Henrici de Baex acquisiverat emendo 

prout hoc et alia in litteris scabinorum continentur quas vidimus 

hereditarie supportavit Elizabeth sue sorori filie! quondam Arnoldi 

Berwout #ad opus Henrici Bartholomei Aleijdis et Elizabeth liberorum 

dictorum Elizabeth et quondam Arnoldi Berwout# promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere ex! censu (dg: domini ducis d et 

censu) domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 512v 07 za 30-10-1395. 

Arnoldus die Veel verkocht aan Johannes die Ghier den Pasteijbecker een 

n-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

hofstad en huis van verkoper in Den Bosch, over de Tolbrug, in een erfgoed 

van wijlen hr Johannes Rovers ridder, tussen erfgoed van Johannes van 

Kijsekem enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Buc anderzijds, reeds belast 

met een b-erfcijns van 10 schelling voornoemd geld aan Theodericus Rover en 

een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld aan de koper. 

 

(dg: Johannes) #Arnoldus# die Veel hereditarie vendidit Johanni die Ghier 

den Pasteijbecker hereditarium censum X solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis (dg: D) Johannis ex domistadio et domo dicti 

venditoris sitis in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge in hereditate 

quondam domini Johannis Rovers militis inter hereditatem Johannis de 

Kijsekem ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis) Henrici dicti Buc ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem 

exceptis! hereditario censu X solidorum dicte monete (dg: dicto) 

Theoderico Rover et hereditario censu XX solidorum monete predicte dicto 

(dg: venditori exin) emptori exinde prius solvendis (dg: et suffi). 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 512v 08 za 30-10-1395. 

En hij kan terugkopen gedurende twee jaar, ingaande heden, met 5 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, de cijns van het jaar van wederkoop en met 

eventuele achterstallige termijnen. Zolang Arnoldus Veel leeft mag, 

gedurende die twee jaar, alleen hijzelf en niemand anders de cijns 

terugkopen. Maar zou hij overlijden, dan mogen zijn vrouw en erfgenamen 

gedurende die twee jaar terugkopen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid 
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van Theodericus Berwout en zijn zoon Johannes. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dictis duobus annis durantibus cum quinque novis Gelre 

gulden seu valorem et cum censu anni redempcionis et cum arrestadiis 

videlicet nulla persona (dg: pers) preter dictum Arnoldum quamdiu idem 

Arnoldus Veel vixerit (dg: ut in for) dictis duobus annis durantibus ipso 

tamen mortuo extunc (dg: d) eius uxor seu heredes poterint redimere 

dictis duobus annis durantibus ut in forma. Acta in camera presentibus 

Theoderico Berwout et Johanne eius filio (dg: datum supra) datum anni! 

Domini Mo CCCmo nonagesimo quinto index 3a secundum stilum curie (dg: Le) 

Leodiensis (dg: J) mensis octobris die penultima hora none pontificis 

Bonifacii noni anno sexto. 

 

BP 1180 p 512v 09 do 04-11-1395. 

Godefridus zvw Godefridus van Erpe droeg over aan Henricus van Zulikem ¼ 

deel in een b-erfcijns van 14 pond 10 schelling geld, welke cijns 

voornoemde Henricus van Zulikem beloofd had aan Leonius, Theoderica en 

Johannes, kvw voornoemde Godefridus van Erpe, en aan Johannes van 

Dommellen, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit de helft van een kamp gnd dat Moerschot, in Gestel bij 

Herlaer, tussen erfgoed van de heer van Duffel enerzijds en erfgoed van hr 

Goeswinus van Aa ridder anderzijds, welk ¼ deel voornoemde Godefridus 

verworven5 had van zijn voornoemde broer Johannes zvw voornoemde Godefridus 

van Erpe. 

 

(dg: Henricus) Godefridus filius quondam Godefridi de Erpe quartam partem 

ad se spectantem in hereditario censu quatuordecim librarum et X 

solidorum monete quem censum Henricus de Zulikem promisit se daturum et 

soluturum Leonio Theoderice eius sorori liberis dicti quondam Godefridi 

de Erpe Johanni de Dommellen et Johanni filio dicti quondam Godefridi de 

Erpe hereditarie mediatim Domini et mediatim (dg: Domini) Johannis (dg: 

ex) ex medietate cuiusdam campi dicti dat Moerscot siti in parochia de 

Ghestel prope Herlaer inter hereditatem domini de Duffel ex uno et inter 

hereditatem domini Goeswini de Aa militis ex alio et quam quartam partem 

dicti census dictus Godefridus erga dictum Johannem suum fratrem filium 

dicti quondam Godefridi de Erpe acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Henrico de Zulikem cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Rover et Berwout datum in crastino Huberti. 

 

BP 1180 p 512v 10 do 04-11-1395. 

Godefridus zvw Godefridus van Erpe droeg over aan Elizabeth wv Arnoldus 

Berwout, tbv Henricus, Bartholomeus, Aleijdis en Elizabeth, kvw voornoemde 

Arnoldus Berwout en Elizabeth, ¼ deel in een b-erfcijns van 14 pond 10 

schelling geld, die Henricus van Zulikem beloofd had aan Leonius, 

Theoderica en Johannes, kvw voornoemde Godefridus van Erpe, en aan Johannes 

van Dommellen, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit de helft van die Voorste Kamp van wijlen hr Godefridus 

van Os, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen de Middelste Kamp van 

wijlen voornoemde hr Godefridus van Os enerzijds en voornoemde Henricus van 

Zulikem anderzijds, welk ¼ deel van de cijns eerstgenoemde Godefridus 

verworven had van voornoemde Johannes zvw Godefridus van Erpe. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi de Erpe quartam partem ad se 

spectantem in hereditario censu quatuordecim librarum et decem solidorum 

monete quem censum Henricus de Zulikem promisit se daturum et soluturum 

Leonio #et# Theoderice (dg: s) eius sorori liberis (dg: quo) dicti 

                         
5 Zie ← BP 1180 p 005r 06 vr 29-08-1393, overdracht van dit ¼ deel. 
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quondam Godefridi de Erpe Johanni de Dommellen et Johanni filio dicti 

quondam Godefridi de Erpe hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis de et ex medietate anterioris campi dicti communiter die Vorste 

Camp quondam domini Godefridi de Os siti in parochia (dg: de Gestel) de 

Scijnle in loco dicto Eilde inter (dg: hereditatem) medium campum dictum 

den (dg: Middelste Medi) Middelste Camp dicti quondam domini Godefridi de 

Os ex uno et inter hereditatem dicti Henrici de Zulikem ex alio quam (dg: 

par) quartam partem dicti census primodictus Godefridus erga dictum 

Johannem filium dicti quondam Godefridi de Erpe acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Elizabeth relicte quondam Arnoldi 

Berwout ad opus Henrici Bartholomei Aleijdi[s] et Elizabeth liberorum 

dictorum quondam Arnoldi Berwout et Elizabeth cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 512v 11 do 04-11-1395. 

Henricus van Zulikem beloofde aan Leonius zvw Godefridus van Erpe een 

n-erfcijns van 9 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit de helft van een kamp gnd dat Moerschot, in 

Gestel bij Herlaer, tussen erfgoed van de heer van Duffel {p.513r} 

enerzijds en hr Goeswinus van Aa ridder anderzijds, te weten uit de helft 

die voornoemde Henricus van Zulikem verworven6 had van voornoemde Leonius, 

zijn zuster Theoderica, Johannes zvw voornoemde Godefridus van Erpe en 

Johannes van Dommellen szvw voornoemde Godefridus. Voornoemde Henricus mag 

uit deze helft turven afgraven. 

 

Henricus de Zulikem promisit se daturum et soluturum Leonio filio quondam 

Godefridi de Erpe hereditarium censum novem librarum monete hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate cuiusdam campi (dg: 

dicti) dicti dat Moerscot siti in parochia de Gestel prope Herlaer inter 

hereditatem domini de Duffel 

 

1180 mf9 D 08 p. 513. 

 in crastino Huberti: donderdag 04-11-1395. 

 in crastino Katherine: vrijdag 26-11-1395. 

 

BP 1180 p 513r 01 do 04-11-1395. 

ex uno et inter hereditatem domini Goeswini de Aa militis ex alio 

scilicet ex illa medietate quam dictus Henricus de Zulikem erga (dg: 

dictum) dictum Leonium Theodericam eius sororem Johannem filium (dg: 

dicti) dicti quondam Godefridi de Erpe et Johannem de Dommellen (dg: f 

acq) generum dicti quondam Godefridi acquisiverat ut dicebat tali 

condicione annexa quod dictus (dg: liber) Henricus libere poterit 

effodere cespites in dicta medietate et supra eandem medietatem dicti 

campi et huiusmodi cespites deducere #deponere# et amovere ad eius 

profectum et utilitatem totiens quotiens eidem Henrico videbitur expedire 

(dg: sine) sine contradictione dicti Leonii. Testes Rover et Berwout 

datum in crastino Huberti. 

 

BP 1180 p 513r 02 do 04-11-1395. 

(dg: Robbertus van Neijnsel). 

 

(dg: Robbertus de Neijnsel). 

 

BP 1180 p 513r 03 do 04-11-1395. 

Otto Jacobs soen van Oijen beloofde aan hr Godefridus van Berghen priester 

4 Hollandse gulden, 7 oude Gelderse gulden, 1 gulden pieter of de waarde en 

24 gemene plakken na maning te betalen. 

 

                         
6 Zie ← BP 1178 f 326v 07 za 13-11-1389, uitgifte van deze helft. 



Bosch’ Protocol jaar 1395 07. 

 

18 

Otto Jacobs soen de Oijen promisit domino Godefrido de Berghen presbitro 

IIII Hollant gulden et septem aude Gelre gulden unum gulden peter et! seu 

valorem et XXIIII gemeijn placken ad (dg: nativitatis Domini proxime) 

monitionem persolvendos. Testes Coptiten et (dg: Gro) Luwe datum supra. 

 

BP 1180 p 513r 04 do 04-11-1395. 

Eligius gnd Loij van den Berghe beloofde aan {ruimte vrijgelaten}, tbv 

vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht, 49 mud koren, voor 2/3 rogge 

en voor 1/3 gerst, Bossche maat, met {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

(dg: Elg) Eligius dictus Loij van den Berghe promisit super omnia {ruimte 

vrijgelaten} ad opus domine Katherine relicte quondam domini Henrici de 

Mordrecht quadraginta novem modios bladi pro duabus terciis partibus 

siliginis et pro reliqua tercia parte ordei mensure de Busco ad. 

 

BP 1180 p 513r 05 do 04-11-1395. 

Walterus Coptiten en Willelmus van Weert timmerman maakten een erfdeling 

van twee hofsteden in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van 

wijlen Nijcholaus Moelner enerzijds en erfgoed van Johannes van Hijntham 

{niet afgewerkt contract7}. 

 

Walterus Coptiten et Willelmus de Weert carpentarius palam recognoverunt 

se divisionem hereditariam mutuo fecisse de duobus domistadiis sitis in 

Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem quondam Nijcholai Moelner ex 

uno et inter hereditatem Johannis de (dg: Hijnth) Hijntham. 

 

BP 1180 p 513r 06 vr 26-11-1395. 

De broers Johannes en Conrardus, kvw Johannes Koc van Woesic, droegen over 

aan Aleijdis wv Mathias Cuper, tbv Katherina wv Conrardus Writers, hun deel 

in (1) een b-erfpacht papaver, die voornoemde Conrardus Writer, grootvader 

van de broers, beurde, gaande uit erfgoederen onder Vught, (2) alle 

cijnshoenderen die voornoemde wijlen Conrardus beurde uit erfgoederen onder 

Dinther. 

 

Johannes (dg: de) et Conrardus fratres liberi quondam Johannis Koc de 

Woesic totam partem et omne jus eis competentes in (dg: h quadam) 

hereditaria paccione papaveris! quam paccionem Conrardus (dg: Wij) Writer 

avus olim dictorum fratrum solvendam habuit annuatim ex quibusdam 

hereditatibus infra parochias de Vucht sitis ut dicebat (dg: ut he) atque 

in (dg: pu) omnibus pullis censualibus quos dictus quondam Conrardus 

solvendos habuit hereditarie et annuatim de et ex hereditatibus infra 

parochiam de Dijnter sitis (dg: habuit solvendos) hereditarie 

supportaverunt Aleijdi relicte quondam Mathie Cuper ad opus Katherine 

relicte quondam Conrardi Writers predicti promittentes (dg: su) indivisi 

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

Spina #et# Martinus datum in crastino Katherine. 

 

BP 1180 p 513r 07 vr 26-11-1395. 

Nijcholaus Plaetmaker zvw Henricus van de Kijnder droeg over aan Ghisbertus 

Vullinc een b-erfcijns van 6 oude schilden of ander paijment van dezelfde 

waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed 

van Nijcholaus gnd Bollen enerzijds en erfgoed van Petrus van Drueten 

anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Elizabeth wv Johannes 

Wael verwer en haar zoon Ancelmus. 

 

(dg: Ghisbertus) Nijcholaus Plaetmaker filius quondam Henrici van de (dg: 

Bi) Kijnder hereditarium censum sex (dg: aureorum) aureorum denariorum 

                         
7 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 514v 01. 



Bosch’ Protocol jaar 1395 07. 

 

19 

communiter aude scilde vocatorum seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie mediatim (dg: Re) Johannis et mediatim Domini (dg: 

de) ex domo et area sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem Nijcholai dicti Bollen ex uno et inter hereditatem Petri de 

Drueten ex alio venditum sibi ab Elizabeth relicta quondam Johannis Wael 

tinctoris et Ancelmo eius filio prout in litteris hereditarie supportavit 

Ghisberto Vullinc cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 513r 08 vr 26-11-1395. 

Arnoldus, Johannes van Lijedorp en Wijchmoedis, kvw Johannes die Smijt van 

Zoemeren, en Henricus zvw Godefridus die Graeuwe ev Gertrudis dvw 

voornoemde Johannes die Smijt verkochten8 aan Johannes zvw Ghibo Tillen 

soen van Geldorp (1) de helft in de helft van een huis9, erf en tuin van 

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

tussen erfgoed van Hermannus Drinchellinc enerzijds en erfgoed van de 

Zwesteren anderzijds, welke helft van de helft aan hen gekomen was na 

erfdeling na overlijden van Katherina ev voornoemde Walterus van Buchoven, 

(2) de helft in de helft van een b-erfcijns van 3 pond geld, die Aleijdis 

wv voornoemde Walterus van Buchoven moest betalen, voor een helft aan 

voornoemde broers Arnoldus, Johannes en Wichmoedis, en voor de andere helft 

aan de broers Gerardus en Johannes, kvw Thomas gnd Nollens soen, en aan 

Arnoldus en Margareta, kvw Gerardus Nollens soen. De gezusters Aleijdis en 

Elizabeth, dvw voornoemde Johannes die Smijt, en hun erfgenamen zullen 

nimmer rechten doen gelden op voornoemd huis, erf en tuin. 

 

Arnoldus Johannes de Lijedorp et Wijchomoedis! fratres liberi quondam 

Johannis die Smijt de Zoemeren et Henricus filius quondam Godefridi die 

(dg: Ga Gra) Graeuwe maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris 

uxoris! filie dicti quondam Johannis die Smijt medietatem ad se 

spectantem in medietate domus et aree #et orti# (dg: s) quondam Walteri 

de Buchoven site in Busco ad vicum dictum Papenhuls inter hereditatem 

Hermanni Drinchellinc ex uno et inter hereditatem Swesterum ex alio et 

que medietas dicte medietatis dicte domus et aree #et orti# eis de morte 

quondam Katherine uxoris olim dicti Walteri de Buchoven succesisone est 

advoluta #et dictis Arnoldo Johanni et Wijchmodi fratribus mediante 

divisione ?inter ?etc cessit in partem# ut dicebant (dg: hereditarie 

vendiderunt Johanni filio quondam Ghibonis dicti Tillen soen de Helmont 

supprotaverunt cum omnibus litteris et jure et condicionibus) atque 

medietatem ad se spectantem (dg: in) #in medietate# hereditarii census 

trium librarum monete quem censum Aleijdis relicta dicti quondam Walteri 

de Buchoven solvere #tenetur# dictis Arnoldo Johanni et Wichmoedi 

fratribus #pro una medietate# et Gerardo et Johanni fratribus liberis 

quondam Thome dicti Nollens soen et Arnoldo et Margarete liberis quondam 

Gerardi Nollens soen pro reliqua medietate prout in litteris hereditarie 

(dg: s) vendiderunt Johanni filio quondam Ghibonis (dg: Tilken) Tillen 

soen de (dg: Helmont) #Geldorp# supportaverunt cum litteris et aliis et 

jure et condicionibus et obligationibus in dictis litteris contentis 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere et quod ipsi Aleijdem (dg: -s) et Elizabeth suas sorores 

filias dicti quondam Johannis die Smijt et quoscumque heredes dictarum 

Aleijdis et Elizabeth perpetue tales habebunt quod nunquam presument se 

jus in (dg: premissis) dicta domo et area et orto habere in futuro. 

Testes Scilder et Coptiten datum supra. 

 

                         
8 Zie ← BP 1180 p 173r 12 wo 22-04-1394, deling van dit huis, waarbij de 

erfcijns van 3 pond werd gevestigd. 
9 Zie → BP 1181 p 339r 04 do 27-03-1399, verkoop van de helft van dit huis 

en verkoop van de cijns. 
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BP 1180 p 513r 09 vr 26-11-1395. 

De broers Gerardus en Johannes, kvw Thomas gnd Nollens soen, verkochten aan 

Johannes zv Ghibo gnd Tillen soen van Geldorp het deel10, dat aan hen en aan 

hun zuster Yda behoort, in voornoemde helft van voornoemd huis11, erf en 

tuin, te weten in de helft naast voornoemd erfgoed van Hermannus 

Drinchellinc, en in voornoemde cijns van 3 pond geld. 

 

Gerardus et Johannes fratres liberi quondam Thome dicti Nollens soen 

totam partem et omne jus eis (dg: com de morte) #et Yde eorum sorori# 

quovis modo competentes in dicta medietate dicte domus et aree et (dg: 

orti) orti scilicet in illa medietate que sita est versus hereditatem 

Hermanni Drinchellinc et in dicto censu trium librarum monete hereditarie 

vendiderunt Johanni filio (dg: quondam) #Ghibonis dicti# Tillen soen de 

(dg: Helmont) #Geldorp# supportaverunt cum omnibus litteris et jure et 

condicionibus et obligationibus in dictis litteris contentis promittentes 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum 

#et# dicte (dg: quondam) Yde (dg: et quorumcumque suorum) deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 513r 10 ±vr 26-11-1395. 

Arnoldus zvw Arnoldus Zegheleer droeg over aan Johannes zvw Ghibo gnd 

Hillen soen van Gheldorp (1) het deel12, dat aan Arnoldus gnd Nollens en 

zijn broer Johannes, kvw Gerardus Nollens soen van den Beke, Albertus gnd 

van der Meer ev Elizabeth, Barnijerus gnd Bathen soen ev Jutta, en Johannes 

gnd Bont ev Margareta, dvw voornoemde Gerardus Nollens soen, gekomen was na 

overlijden van Aleidis wv Walterus van Buchoven, svw voornoemde Gerardus 

Nollens soen, in (1a) een huis, erf en tuin van wijlen Walterus van 

Buchoven, in Den Bosch, aan de straat gnd Papenhuls, tussen erfgoed van de 

Zwesteren enerzijds en erfgoed van Hermannus Drinchellinc anderzijds, (1b) 

een b-erfcijns van 3 pond, die Aleijdis wv voornoemde Walterus moet 

betalen, gaande uit de helft aan haar behorend in voornoemd huis, erf en 

tuin, welk deel voornoemde Arnoldus verworven had van voornoemde Arnoldus 

Nollen soen, zijn broer Johannes, Albertus, Barnijerus en Johannes Bont, 

(2) het deel, dat aan eerstgenoemde Arnoldus en zijn vrouw Belia dvw 

Ludekinus van den Elsen behoort, in voornoemd huis, erf en tuin. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Zegheleer totam partem et omne jus 

Arnoldo dicto Nollens Johanni eius fratri liberis quondam Gerardi Nollens 

soen van den Beke Alberto dicto van der Meer marito et tutori legitimo 

Elizabeth sue uxoris Barnijero dicto Bathen soen marito et tutori 

legitimo Jutte sue uxoris Johanni dicto (dg: Bonte) Bont marito et tutori 

legitimo Margarete sue uxoris filiarum dicti quondam Gerardi Nollens soen 

de morte quondam (dg: Katherine) #Aleidis# relicte quondam Walteri de 

[B]uchoven sororis dicti quondam Gerardi Nollens soen successione 

advolutas in domo et area et orto quondam Walteri de Buchoven predicti 

sitis in Busco ad vicum dictum Papenhuls inter hereditatem Zwesterum ex 

uno et inter hereditatem Hermanni Drinchellinc ex alio #et in hereditario 

censu trium libarum quem Aleijdis relicta dicti quondam [Walteri] solvere 

tenetur hereditarie ex medietate ad eandem Aleijdem spectante in domo et 

area et orto predictis# ut (dg: dicebat he) quas partem et jus dictus 

Arnoldus erga dictos Arnoldum Nollen soen Johannem eius fratrem Albertum 

Barnijerum et Johannem Bont acquisiverat prout in litteris insuper totam 

partem et omne jus primodicto Arnoldo et (dg: Yde) Belie sue uxori filie 

quondam Ludekini van den [E]lsen in dictis domo area et orto competentes 

quovis modo (dg: ad) hereditarie s[upportavit] Johanni filio quondam 

                         
10 Zie ← BP 1180 p 173r 12 wo 22-04-1394, deling van het huis, waarbij de 

cijns van 3 pond werd gevestigd. 
11 Zie → BP 1181 p 339r 04 do 27-03-1399, verkoop van de helft van dit huis 

en verkoop van de cijns. 
12 Zie ← BP 1175 f 140Av 10 ±do 15-04-1395, overdracht van dit deel. 
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Ghibonis dicti Hillen soen de (dg: Helmont promittens super) #Gheldorp# 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum [supra]. 

 

1180 mf9 D 09 p. 514. 

 in crastino Katherine: vrijdag 26-11-1395. 

 Sabbato post Katherine: zaterdag 27-11-1395. 

 in crastino Andree: woensdag 01-12-1395. 

 

BP 1180 p 514v 01 vr 26-11-1395. 

Walterus Coptiten en Willelmus van Weert timmerman maakten een erfdeling 

van (1) 2 hofsteden in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed 

van wijlen Nijcholaus Moelner enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Hijntham voller anderzijds, lijnrecht strekkend aan de kant van een zekere 

....... achterwaarts vanaf de gemene weg tot aan erfgoed van Arnoldus van 

Beke, (2) een stukje erfgoed, gelegen achter voornoemd erfgoed van wijlen 

Nijcholaus Moelner, strekkend vanaf erfgoed van voornoemde wijlen 

Nijcholaus Moelner achterwaarts tot aan erfgoed van voornoemde Arnoldus van 

Beke, zoals dit stukje behoorde aan Laurencius Boijen, (3) een stuk erfgoed 

aldaar, achter voornoemd erfgoed van Johannes van Hijntham, tussen een deel 

van voornoemde twee hofsteden enerzijds en erfgoed van Margareta gnd des 

Papen anderzijds, strekkend vanaf voornoemd erfgoed van Johannes van 

Hijntham achterwaarts tot aan voornoemd erfgoed van Arnoldus van Beke. 

Voornoemde Willelmus kreeg (1a) de hofstad naast voornoemd erfgoed van 

wijlen Nijcholaus Moelner, met ¾ voet erfgoed naast een stenen fundament in 

deze hofstad aan de kant van de andere hofstad, zoals afgepaald, (2) 

voornoemd stukje erfgoed, gelegen achter voornoemd erfgoed van wijlen 

Nijcholaus Moelner, zoals dit stukje behoorde aan voornoemde Laurencius 

Boijen, (3a) een deel13 uit voornoemd stuk erfgoed, welk stuk erfgoed ligt 

achter voornoemd erfgoed van Johannes van Hijntam, welk deel direct naast 

voornoemde hofsteden ligt, tussen de hofstad die aan voornoemde Walterus 

ten deel viel enerzijds en de rest, aan voornoemde Walterus behorend, van 

het stuk erfgoed anderzijds, en welk deel naast voornoemd erfgoed van 

Johannes van Hijntam 14 voet breed is, en achter, naast erfgoed van 

Arnoldus van Beke 38 voet breed, en welk deel reikt lijnrecht naast 

voornoemde breedte af te meten, achterwaarts tot aan erfgoed van Arnoldus 

van Beke, zoals afgepaald, met het recht van weg vanaf een weg, behorend 

aan voornoemde Walterus en Willelmus, die daar loopt door een poort vanaf 

de gemene weg achterwaarts tot aan voornoemde rest, aan voornoemde Walterus 

behorend, van voornoemd stuk erfgoed, te weten het recht van weg vanaf 

genoemde weg direct achter voornoemd erfgoed van Johannes van Hijntam, door 

een 4 voet brede weg tot aan voornoemd deel van het stuk erfgoed, welke 

weg, gelegen achter voornoemd erfgoed van Johannes van Hijntam, 

afgescheiden is van voornoemde rest, behorend aan voornoemde Walterus, van 

voornoemd stuk erfgoed. 

Voornoemde Walterus kreeg (1b) de andere hofstad, richting voornoemd 

erfgoed van Johannes van Hijntham, zoals afgepaald, (3b) voornoemde rest 

van het stuk erfgoed, achter voornoemd erfgoed van Johannes van Hijntam, 

tussen voornoemd deel dat een Willelmus ten deel viel enerzijds en erfgoed 

van voornoemde Margareta des Papen anderzijds. 

Walterus moet recht van weg geven aan Willelmus vanaf voornoemde weg die 

door de poort gaat, langs voornoemde weg van 4 voet breed, tot aan het deel 

dat aan Willelmus ten deel viel van het stuk erfgoed. De poort en de weg 

door de poort, tussen voornoemd erfgoed van Johannes van Hijntam enerzijds 

en erfgoed van voornoemde Margareta anderzijds, reikend door de poort vanaf 

de gemene weg achterwaarts tot aan de rest, aan Walterus ten deel gevallen, 

van voornoemd stuk erfgoed, ter lengte van het erfgoed van voornoemde 

Johannes van Hijntham en verder in voornoemde rest ter lenge van 5 voet, 

                         
13 Zie → BP 1180 p 601r 09 do 12-10-1396, verkoop van dit stuk erfgoed. 
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zal gemeenschappelijk zijn voor voornoemde Walterus en Willelmus. 

 

Walterus Coptiten et Willelmus de Weert carpentarius palam recognoverunt 

se divisionem hereditariam (dg: j) mutuo fecisse de duobus domistadiis 

sitis in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem quondam Nijcholai 

Moelner ex uno et inter hereditatem Johannis de Hijntham (dg: ex) 

fullonis ex alio (dg: ut dicebat) tendentibus (dg: a communi platea 

retrorsum) linealiter (dg: a) penes dictam s[i/m]..ate.ne. retrorsum a 

communi platea usque ad hereditatem Arnoldi de Beke atque de quadam 

particula hereditatis sita retro dictam hereditatem dicti quondam 

Nijcholai Moelner tendente ab hereditate eiusdem quondam Nijcholai 

Moelner retrorsum usque ad hereditatem dicti Arnoldi (dg: de) de Beke 

prout huiusmodi particula hereditatis ibidem sita est et ad Laurencium 

Boijen (dg: d) dudum spectabat atque de quadam (dg: part) pecia 

hereditatis sita ibidem retro dictam hereditatem (dg: Jo) dicti Johannis 

de (dg: d) Hijntham inter (dg: di par) quandam partem dictorum duorum 

domistadiorum ex uno et inter hereditatem Margarete dicte des Papen ex 

alio tendente a dicta hereditate dicti Johannis de Hijntham (dg: a) 

retrorsum usque ad dictam hereditatem dicti Arnoldi de Beke ut dicebant 

mediante qua divisione unum dictorum (dg: duorum) duorum domistadiorum 

scilicet illud domistadium quod situm est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti quondam Nijcholai Moelner prout huiusmodi domistadium 

ibidem situm est atque #cum# (dg: particula) tribus quartis partibus 

unius pedate #hereditatis# sitis (dg: iuxta) contigue iuxta fundamentum 

lapideum in dicto domistadio versus reliquum domistadium situm prout 

huiusmodi domistadium cum dictis tribus quartis partibus unius pedate 

hereditatis pro stillicidio eiusdem domistadii ibidem situm est et 

limitatum atque dicta particula hereditatis sita retro dictam hereditatem 

dicti quondam Nijcholai Moelner prout (dg: ibi) eadem particula 

hereditatis ibidem sita est et ad dictum Laurencium Boijen spectare 

consueverat item quadam (dg: particula) pars de dicta (dg: par) pecia 

hereditatis (dg: sita) que pecia hereditatis sita est retro dictam 

hereditatem dicti Johannis de Hijntam que pars eiusdem pecie hereditatis 

(dg: continet) sita (dg: -m) est contigue iuxta dicta domistadia inter 

domistadium quod dicto Waltero mediante eadem divisione cessit in partem 

ex uno et inter residuum (dg: eiusdem pecie here) ad dictum Walterum 

spectans eiusdem pecie hereditatis ex alio et que pars continet iuxta 

dictam hereditatem dicti Johannis de Hijntam XIIII pedatas in latitudine 

et (dg: XXXVIII pedatas) retro iuxta hereditatem Arnoldi de Beke (dg: ex 

alio) XXXVIII pedatas in latitudine et que pars dicte pecie hereditatis 

tendit iuxta dictam latitudinem mensurando linealiter retrorsum ad 

hereditatem (dg: Johannis) Arnoldi de Beke prout (dg: ibidem sita) 

huiusmodi pars ibidem sita est et limitata cum pleno jure eundi et 

redeundi a quadam via ad dictos Walterum et Willelmum spectante (dg: 

tendente a) que via tendit ibidem per quandam portam a communi platea 

retrorsum usque ad dictum residuum ad dictum Walterum spectans dicte 

pecie hereditatis scilicet eundi et redeundi perpetuis temporibus a dicta 

via (dg: per via quotiens n) #immediate# retro dictam hereditatem dicti 

Johannis de Hijntam per viam quatuor pedatas in latitudine continentem 

usque ad dictam partem dicte pecie hereditatis (dg: ut dicebant) et que 

via sita retro dictam hereditatem dicti Johannis de Hijntam sumpta est de 

dicto residuo spectante ad dictum Walterum dicte pecie hereditatis ut 

dicebant (dg: h) dicto Willelmo cesserunt in in! partem ut alter 

recognovit promittens super omnia ratam servare (dg: tali et mediante qua 

divisione ?et me..) mediante qua divisione reliquum domistadium dictorum 

domistadiorum quod reliquum domistadium situm est versus dictam 

hereditatem dicti Johannis de Hijntham prout ibidem situm est et (dg: d) 

limitatum atque dictum residuum dicte pecie hereditatis site retro dictam 

hereditatem dicti Johannis de Hijntam prout huiusmodi residuum ibidem 

situm est inter dictam partem que dicto Willelmo cessit in partem de 

dicta pecia hereditatis ex uno et inter hereditatem dicte Margarete des 
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Papen ex alio prout huiusmodi residuum ibidem est situatum ut dicebant 

dicto Waltero cesserunt in partem super quibus etc promittens super omnia 

ratam servare tali condicione quod dictus Walterus viabit et viare 

tenebitur dictum Willelmum et possessores pro tempore dicte partis (dg: 

ad) dicto Willelmo in partem cesse de dicta pecia terre ut prefertur 

scilicet a dicta via (dg: tran) transeunte per dictam (dg: per) portam 

#per# dictam viam quatuor pedatas in latitudine continentem usque ad 

dictam partem dicto Willelmo in partem cessam dicte (dg: pedat) pecie 

hereditatis item quod dicta (dg: pec) porta et via tendens per eandem 

(dg: po) portam inter (dg: hereditatem) dictam hereditatem Johannis de 

Hijntam ex uno et inter hereditatem dicte Margarete ex alio et que via 

jamdicta tendit ibidem per dictam portam a communi platea retrorsum usque 

(dg: dic) ad dictum residuum dicto Waltero in partem cessum de pecia 

hereditatis predicta scilicet ad longitudinem #hereditatis# dicti 

Johannis de Hijntham et ulterius (dg: ad) in dicto residuo (dg: inf) ad 

longitudinem quinque pedatarum ut dicebant (dg: erit) erunt et 

permanebunt communes dictis Waltero et Willelmo (dg: n) item #quod# 

dictus Walterus (dg: s) unam medietatem et dictus Willelmus reliquam 

medietatem solvent annuatim de censibus ex dictis duobus domistadiis de 

jure solvendis ut recognoverunt et promiserunt. Testes Coptiten et Lu 

datum in crastino Katherine. 

 

BP 1180 p 514v 02 za 27-11-1395. 

Gerisius van Os droeg over aan Eustatius van Hedechusen een b-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, die Lambertus zvw Lambertus gnd Wijnrics soen 

beloofd had aan voornoemde Gerisius, met Kerstmis te leveren, gaande uit 

een stuk land in Oss, ter plaatse gnd aan den Katwijk, tussen Petrus gnd 

Margarden enerzijds en Arnoldus gnd Demoeden anderzijds. 

 

Gerisius de Os hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco quam Lambertus filius quondam Lamberti dicti Wijnrics soen promisit 

se et (dg: daturum) soluturum! dicto Gerisio hereditarie nativitatis 

Domini ex quadam pecia terre sita in parochia de Os ad locum dictum aen 

den Catwijc inter hereditatem Petri dicti Margarden ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi dicti Demoeden ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit Eustatio de (dg: St) Hedechusen cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Spina et Martinus datum sabbato post Katherine. 

 

BP 1180 p 514v 03 za 27-11-1395. 

Margareta wv Henricus van der Rijt {niet afgewerkt contract}. 

 

Margareta relicta quondam Henrici van der Rijt cum tutore. 

 

BP 1180 p 514v 04 za 27-11-1395. 

Margareta wv Henricus van der Rijt droeg over aan Heijlwigis dvw Lambertus 

van der Rijt en aan Theodericus van Rode snijder, tbv hem en zijn kinderen 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw Lambertus van der Rijt, haar 

vruchtgebruik in alle erfgoederen, die aan erfg vw voornoemde Henricus na 

zijn overlijden gekomen waren. 

 

Margareta relicta quondam Henrici van der Rijt cum tutore {streep om 

ruimte te overbruggen} suum usufructum sibi competentem in omnibus 

hereditatibus que heredibus dicti quondam Henrici #de morte eiusdem 

quondam Henrici# successione sunt advolute quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat supportavit #Heijlwigi filie quondam 

Lamberti van der Rijt et# Theoderico de Rode sartori ad opus sui et ad 

opus liberorum eiusdem Theoderici ab eodem Theoderico et quondam Aleijde 

sua uxore filia quondam Lamberti van der Rijt pariter genitorum (dg: et 

Heij). Testes Scilder et Spina datum supra. 
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BP 1180 p 514v 05 wo 01-12-1395. 

Ghisbertus Vullinc beloofde aan Nijcholaus Plaetmaker van Goerle 150 

Hollandse gulden en 3 oude schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(za 24-06-1396) te betalen. 

 

Ghisbertus Vullinc promisit super omnia (dg: La) Nijcholao Plaetmaker de 

Goerle centum et quinquaginta Hollant gulden et III aude scilde seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Martinus et Coptiten datum in crastino Andree. 

 

BP 1180 p 514v 06 wo 01-12-1395. 

Lambertus timmerman zv Petrus gnd Tijmmerman van Nijsterle als momber van 

Petrus nzvw Petrus zvw voornoemde Tijmmerman maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 6 pond, aan Johannes Vijnninc tbv voornoemde Petrus 

nzvw Petrus zvw Petrus Tijmmerman overgedragen door Laurencius van den 

Broule ev Yda svw Willelmus van Orthen ....... ....... 

 

Lambertus carpentarius filius Petri dicti Tijmmerman de Nijsterle tamquam 

mamburnus Petri filii naturalis (dg: filii) quondam Petri filii dicti 

qu[ondam] Petri Tijmmerman hereditarium censum sex librarum supportatum 

Johanni Vijnninc ad opus dicti Petri filii naturalis dicti quondam Petri 

[filii quondam Petri] Tijmmerman a Laurencio van den Broule marito et 

tutore legitimo Yde sue uxoris (dg: filie) sororis (dg: olim) quondam 

Willelmi de Orthen ....... ....... monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1180 mf9 D 10 p. 515. 

 in crastino Andree: woensdag 01-12-1395. 

 in crastino Andree anno XCV: woensdag 01-12-1395. 

 Quinta Andree: donderdag 02-12-1395. 

 

BP 1180 p 515r 01 wo 01-12-1395. 

Johannes Meester zvw Henricus Meester gaf uit aan Aleijdis dvw Petrus zvw 

Henricus Demoeden soen een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes Carnauwe enerzijds en erfgoed van kvw 

Johannes Kemmer anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 

32 schelling geld en thans voor een n-erfcijns van 8 pond geld, een helft 

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

Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396). Als de hertogencijns uit dit huis 

betaald moet worden, dan betaalt voornoemde Aleijdis voornoemde 

hertogencijns ook, maar verder ontvangt zij diezelfde cijns van hen, die 

gehouden zijn deze cijns te betalen. 

 

Johannes Meester filius quondam Henrici Meester domum et aream sitam in 

Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem quondam Johannis 

Carnauwe ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis Kemmer ex 

alio ut dicebat hereditarie (dg: vendidit) dedit ad hereditarium censum 

Aleijdi filie quondam Petri filii quondam Henrici (dg: Delijen) 

#Demoeden# soen (dg: pro) ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: censu 

domini ducis) #hereditario censu XXXII solidorum monete exinde prius 

solvendo dando etc atque# hereditario censu octo librarum monete dando 

sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et primo 

termino nativitatis Johannis proxime futuro ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et altera cum 

tutore repromisit ex premissis tali condicione si census domini ducis ex 

dicta domo et area fuerit solvendus extunc dicta Aleijdis dictum censum 

domini ducis eciam exsolvet et #extunc# ulterius eundem censum recipiet 

ab illis qui huiusmodi censum solvere tenentur ut dicebat. Testes Scilder 

et Martinus datum in crastino Andree. 

 

BP 1180 p 515r 02 wo 01-12-1395. 

Rutgherus zvw Arnoldus Cnoden soen van der Rennendonc verwerkte zijn recht 
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tot vernaderen. 

 

Rutgherus filius quondam Arnoldi Cnoden soen van der Rennendonc prebuit 

et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 515r 03 wo 01-12-1395. 

En hij kan de cijns van 8 pond terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1395), elk pond met 10 Hollandse gulden of de 

waarde, met de cijns van het jaar van wederkoop en met eventuele 

achterstallige termijnen. Hij moet minstens de helft van de cijns 

terugkopen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van genoemde schepenen, 

Arnoldus Rover Boest, Arnoldus Groet Art de jongere en Ludingus zv 

Nijcholaus gnd Coel Roelen. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum censum octo librarum ad spacium quatuor 

annorum post festum nativitatis Domini sine medio sequentium semper dicto 

spacio pendente (dg: cum) quamlibet libram hereditarii census cum decem 

Hollant gulden seu valorem (dg: semper dicto) #et cum censu anni 

redempcionis# et cum arrestadiis si que defecerint ut in forma et non 

redimet minus qualibet vice quam medietatem dicti census seu semel (dg: 

di) una vice dictum integrum. Acta in camera presentibus dictis scabinis 

Arnoldo Rover Boest Arnoldo Groet Art juniori Ludingo filio Nijcholai 

dicti Coel Roelen datum in crastino Andree (dg: anno) hora none (dg: 

hora) anno XCV. 

 

BP 1180 p 515r 04 wo 01-12-1395. 

Voornoemde Aleijdis beloofde aan voornoemde verkoper 38 Hollandse gulden of 

de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 02-04-1396) en de andere 

helft met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396). 

 

Dicta Aleijdis promisit dicto venditori XXXVIII Hollant gulden seu 

valorem mediatim pasce et mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 515r 05 wo 01-12-1395. 

Aleijdis wv Petrus gnd die Bever machtigde Ludingus zv Nijcholaus gnd Coel 

Roelen haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

Aleijdis relicta quondam Petri dicti die Bever dedit (dg: po) Ludingo 

filio Nijcholai dicti Coel Roelen potestatem monendi suos census redditus 

et (dg: c) pacciones et credita (dg: usque ad revocacionem) que sibi 

debentur et debebuntur usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 515r 06 wo 01-12-1395. 

Everardus zvw Johannes gnd van Over glazenmaker verkocht aan Johannes 

Vinninc goudsmid (1) een stuk erfgoed in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, 

achter het huis van voornoemde Everardus, op het eind van het erfgoed van 

voornoemde Everardus, tussen erfgoed van voornoemde Johannes Vijnninc 

enerzijds en erfgoed van wijlen Jordanus van Roesmalen anderzijds, welk 

stuk erfgoed met een eind reikt aan erfgoed van Johannes Vleminc en met het 

andere eind aan de tuin van voornoemde Everardus, welke tuin direct achter 

voornoemd woonhuis van voornoemde Everardus gelegen is, en welke tuin 42 

2/3 voet lang is, af te meten vanaf de achterste stijl van voornoemd 

woonhuis van voornoemde Everardus achterwaarts tot aan voornoemd stuk 

erfgoed, (2) een stukje erfgoed aldaar, op het eind van van voornoemd stuk 

erfgoed, tussen het huis van voornoemde Johannes Vleminc, dat voornoemde 

Johannes Vleminc eertijds verworven had van voornoemde Everardus, enerzijds 

en erfgoed van erfg vw voornoemde Jordanus van Roesmalen anderzijds, (3) 

het recht van bouwen dat voornoemde Everardus heeft van aanbouwen tegen 

voornoemd huis van Johannes Vleminc en geheel het recht bijgebouwen genaamd 
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ulaat14 aan te bouwen en te zetten aan voornoemd huis van Johannes Vleminc, 

naast voornoemd stukje erfgoed, (4) alle voorwaarden, waarop voornoemde 

Everardus recht heeft in hetzelfde huis van Johannes Vleminc, te weten dat 

vensters, deuren of openingen in dat huis, richting voornoemd stukje 

erfgoed, niet geplaatst mogen worden, tenzij getralied. Voornoemde koper 

Johannes zal aan het eind van voornoemd stukje erfgoed en op hetzelfde stuk 

erfgoed, naast voornoemde tuin van Everardus, een stenen muur laten zetten, 

die reikt vanaf de stenen muur aldaar tot aan voornoemd erfgoed van wijlen 

Jordanus, en nadat die muur gebouwd is zal die gemeenschappelijk eigendom 

zijn van de verkoper en koper, om in en op die muur gebouwen te zetten; die 

gebouwen moeten van steen zijn. Ieder mag zijn gebouwen verhogen. 

 

Everardus filius quondam Johannis dicti #de# Over vitrifex peciam 

hereditatis sitam in Buscoducis ad vicum Hijnthamensem retro domum dicti 

Everardi in fine hereditatis dicti Everardi inter hereditatem Johannis 

Vijnninc #aurifabri# ex uno et inter hereditatem quondam Jordani de 

Roesmalen ex alio et que (dg: par) pecia hereditatis tendit cum uno fine 

ad hereditatem Johannis Vleminc et (verbeterd uit: ex) cum reliquo fine 

ad ortum dicti Everardi qui ortus situs est (dg: m) immedietate retro 

(dg: domum) dictam domum habitationis dicti Everardi qui ortus continet 

quadraginta duas pedatas et duas tercias (dg: pede) partes unius pedate 

#in longitudine# mensurando ab posteriori stilo dicte domus habitationis 

dicti Everardi retrorsum usque ad dictam peciam hereditatis atque 

particulam hereditatis sitam ad finem dicte pecie hereditatis inter domum 

dicti Johannis Vleminc ibidem consistentem et quam domum idem Johannes 

Vleminc erga dictum Everardum dudum acquisiverat ex uno et inter 

hereditatem heredum dicti quondam Jordani de Roesmalen ex alio prout 

huiusmodi (dg: pecia terre et particula terre hereditatis et) particula 

hereditatis ibidem sita #est# (dg: site et limitate et ad dictum Evera 

simul) et ad dictum Everardum dinoscitur pertinere atque (dg: to) totum 

jus edificandi (dg: dicto ar ad jus dicto edifi) dicto Everardo competens 

coedificandi dicte (dg: Johannis) domui dicti Johannis Vleminc ac totum! 

appendic[es?] dictas ulaet coedificandi et (dg: apponendi) appendendi 

(dg: dictis) dicte domui dicti Johannis Vleminc apud dictam particulam 

hereditatis simul cum omnibus condicionibus dicto Everardo #in# eadem 

domo dicti Johannis Vleminc competentibus scilicet de (dg: ac ..) aquis 

raliis? (dg: non elfianden) et de fenestris vel januis vel aliis 

foraminibus in eadem domo versus dictam particulam hereditatis non 

ponendas nisi cancellatas dictas getralijt (dg: -s pro) juxta 

continentiam litterarum quas dictus Everardus exinde habet ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni Vinninc promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere tali condicione quod Johannes 

emptor (dg: fi) ad finem dicte particule hereditatis (dg: contigue iuxta 

dictum ortum situari faciet unum murum ... lapideum scilicet) et supra 

eandem (dg: particulam) peciam terre contigue iuxta dictum ortum dicti 

Everardi situari faciet unum murum lapideum tendentem a muro lapideo 

#ibidem# consistente ad dictam hereditatem dicti quondam Jordani et qui 

murus post[quam fuerit] constructus et edificatus erit (dg: p) et 

permanebit perpetue communis dictorum venditoris et emptoris in et supra 

eundem murum ....... et sua edificia in eodem muro firmare ad eius 

profectum sed quiscumque dictorum venditoris et emptoris edificaverit 

supra dictum murum id edficabit supra eundem murum de edificiis lapideis 

et quique eorundem venditoris et emptoris p! edificaverit (dg: ..) supra 

dictum murum id poterit edificare cum suis edificiis supra dictum 

integrum murum #cum lapideis edificiis# ad eius profectum alter tamen 

eorundem poterit sua edificia firmare ad eius profectum in illis 

edificiis que supra dictum murum edificabuntur quas condiciones 

promiserunt super omnia ratas servare et adimplere. Testes Rover et 

                         
14 utelaat, bijgebouw, schuur, stal 
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Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 515r 07 wo 01-12-1395. 

Een vidimus maken van de brief beginnend met “Everardus zvw Johannes gnd 

die Over glazenmaker” en eerstgenoemde Everardus beloofde, zo nodig, de 

brief ter hand te stellen aan voornoemde Johannes Vinninc goudsmid. 

 

O+. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Everardus filius quondam Johannis 

dicti die Over vitrifex (dg: ..) et (dg: ..) Everardus primodictus 

promisit super omnia tradere dicto Johanni Vinninc aurifabro (dg: prout) 

ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 515r 08 do 02-12-1395. 

Johannes van Dordrecht verkocht aan Engbertus Wellens soen van Nijsterle de 

helft in een erfgoed gnd een geslag, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Notelaer, tussen erfgoed van de abdij van Berne enerzijds en Elizabeth van 

der Velu anderzijds, te weten de helft die aan jkvr Elizabeth mv voornoemde 

Johannes gekomen was na overlijden van Arnoldus van Moenle, deze helft 

belast met een cijns. 

 

Johannes de Dordrecht medietatem ad se spectantem in quadam hereditate 

dicta een (dg: gheslach) geslach sita in parochia de Nijsterle in loco 

dicto Notelaer inter hereditatem conventus de Berna ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth van der Velu ex alio scilicet illam medietatem 

dicte hereditatis een g[eslach vocate] que domicelle Elizabeth olim 

matris! dicti Johannis de morte quondam Arnoldi de Moenle successione 

fuerat advoluta in ea quantitate qua dicta medietas ibidem sita est ut 

dicebat hereditarie vendidit Engberto Wellens soen de Nijsterle 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu 

(dg: vicinorum) ex dicta medietate de jure solvendo. Testes Rover et 

Scilder datum quinta post Andree. 

 

BP 1180 p 515r 09 do 02-12-1395. 

Henricus zvw Thomas gnd Backe droeg over aan Johannes van Dordrecht, tbv 

Johannes Backe Bertouts soen van Tilborch, een lijfpacht15,16 van 3½ mud 

rogge, Bossche maat, die Egidius zv voornoemde Johannes gnd Backe Bertouts 

soen van Tilborch beloofd had aan voornoemde Henricus, op het leven van 

voornoemde Henricus, een helft te leveren met Sint-Andreas en de andere 

helft met Lichtmis, gaande uit alle goederen van voornoemde Egidius. 

 

Henricus filius quondam Thome dicti Backe vitalem pensionem trium et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam Egidius filius Johannis 

dicti Backe Bertouts soen de Tilborch promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum dicto Henrico anno quolibet ad vitam dicti Henrici 

(dg: .. anno quolibet ad vitam [dicti Henrici) et] non ultra mediatim 

Andree et mediatim purificationis de et ex omnibus bonis dicti Egidii ab 

eo ad presens habitis ac imposterum habendis et acquirendis quocumque 

consistentibus [sive sitis] prout in litteris (dg: ....) legitime 

supportavit Johanni de Dordrecht ad opus dicti Johannis Backe (dg: filii 

quond) Bertouts soen de Tilborch cum litteris et jure [promittens super 

omnia ratam] servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

                         
15 Zie ← BP 1175 f 079v 06 ±do 17-07-1393, overdracht van 1 mud rogge 

lijfpacht uit een lijfpacht van 3½ mud rogge die Egidius zv Johannes Backe 

Bertouts soen van Tilborch beloofd had aan Henricus zvw Thomas gnd Backe. 
16 Zie ← BP 1179 p 730v 06 ma 29-06-1394, overdracht van 1 mud rogge 

lijfpacht uit een lijfpacht van 3½ mud rogge die Egidius zv Johannes Bac 

beloofd had aan Henricus Bac zvw Thomas gnd Bac. 
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1180 mf9 D 11 p. 516. 

 Quinta ante invocavit: donderdag 17-02-1396 

 

BP 1180 p 516v 01 do 02-12-1395. 

Johannes zvw Johannes gnd Metten soen verkocht aan Henricus zvw Henricus 

gnd Boudewijns de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Oostelbeers, welke pacht eerstgenoemde Johannes met Lichtmis in Oostelbeers 

beurt, gaande uit alle erfgoederen, die aan eerstgenoemde Johannes gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Johannes Metten soen en zijn vrouw Yda, 

ouders van eerstgenoemde Johannes, gelegen onder Oostelbeers, welke 

erfgoederen eerstgenoemde Johannes destijds uitgegeven had aan zijn broer 

Petrus zvw voornoemde Johannes Metten soen, voor de cijnzen en pachten die 

eruit gaan en voor voornoemde pacht van 2 mud rogge. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Metten soen medietatem hereditarie 

paccionis duorum modiorum siliginis mensure de (dg: Berze) Oestelberze 

quam paccionem duorum modiorum siliginis dicte mensure primodictus 

Johannes solvendam habet hereditarie purificationis et in Oestelberze 

tradendam de et (verbeterd uit: ex) ex omnibus hereditatibus (dg: dicto) 

primodicto de! morte dicti quondam Johannis Metten soen et Yde quondam 

eius uxoris parentum olim primodicti Johannis successione advolutis 

quocumque locorum (dg: infra) in dicta parochia de Oestelberze sitis quas 

hereditates (dg: dic) primodictus Johannes pridem dederat ad paccionem 

Petro suo fratri filio dicti quondam Johannis Metten soen scilicet pro 

censibus et paciconibus annuatim exinde solvendis et pro predicta 

paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure (dg: pro) ut dicebat 

hereditarie (dg: su) vendidit Henrico filio quondam (dg: Boudewini) 

Henrici dicti Boudewijns promittens super omnia warandiam et obligationem 

in dicta #medietate dicte# paccionis existentem et! deponere et 

sufficientem facere. Testes (dg: Sp) Scilder et Spina datum ut supra. 

 

BP 1180 p 516v 02 do 02-12-1395. 

Godefridus van den Kerchove verkocht aan Arnoldus gnd Doerman een 

n-erfpacht17 van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 1 bunder beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, tussen Hubertus gnd Piggen enerzijds en Johannes zvw Danijel van 

Vladeracken anderzijds, (2) ½ bunder beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, tussen Johannes van Dordrecht enerzijds en Ghibo van den Leempoel 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Godefridus van den Kerchove hereditarie vendidit Arnoldo dicto Doerman 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex uno 

bonario prati sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter 

hereditatem Huberti dicti Piggen ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii quondam Danijelis de Vladeracken ex alio atque de et ex (dg: 

dimidio) dimidio bonario prati sito in parochia et loco predictis inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno et inter hereditatem Ghibonis 

van den Leempoel ex alio promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 516v 03 do 02-12-1395. 

Jutta dvw Katherina dvw Johannes gnd Specier droeg over aan Jacobus gnd 

uter Oesterwijc een b-erfcijns van 45 schelling geld, die Gerardus die Maer 

beloofd had aan voornoemde Katherina, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft, met gebouwen, van een 

hofstad in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus van 

                         
17 Zie ← BP 1180 p 224v 05 za 07-11-1394, verkoop van lijfpacht uit deze 

onderpanden. 
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Helmont enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Zoemer anderzijds, te weten 

uit de helft richting Vught, welke cijns nu aan haar behoort. 

 

Jutta filia #quondam# Katherine filie quondam Johannis dicti Specier cum 

tutore hereditarium censum quadraginta quinque solidorum monete quem 

Gerardus die Maer promisit se daturum et soluturum dicte Katherine 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex medietate cuiusdam 

domistadii siti in Busco in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem 

Henrici de Helmont ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Zoemer ex 

alio scilicet ex illa medietate que sita est versus Vucht atque ex 

edific[iis] in dicta medietate (dg: con) dicti domistadii consistentibus 

prout in litteris #et quem censum nunc ad se spectare dicebat# 

hereditarie supportavit Jacobo dicto uter Oesterwijc cum litteris et jure 

promittens (dg: super) cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 516v 04 do 02-12-1395. 

Walterus zvw Matheus gnd Wouters soen van Essche gaf uit aan Johannes zvw 

Laurencius van der Bruggen (1) 2 stukken land in Esch, (1a) ter plaatse gnd 

in die Brake, tussen Henricus van der Bunsbeke enerzijds en Walterus 

Herbrechts soen anderzijds, (1b) ter plaatse gnd op Zesse Seel, tussen 

Henricus Dicbier zv Godefridus enerzijds en voornoemde Johannes zvw 

Laurencius van der Bruggen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 12 

penning gemeen paijment aan de investiet van Esch gaande uit eerstgenoemd 

stuk land, 3½ penning oude cijns aan de heer van Duffel uit het als tweede 

genoemd stuk land, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(vr 02-02-1397). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes zvw 

Laurencius van der Bruggen tot onderpand (2) 3 lopen roggeland, ter plaatse 

gnd op Zesse Seel, tussen het als tweede genoemd stuk land enerzijds en 

Albertus zvw Theodericus Belen soen anderzijds. 

 

Walterus filius quondam Mathei dicti Wouters soen #de Essche# (dg: d pe) 

duas pecias terre sitas in parochia de Essche quarum una in loco dicto in 

die Brake inter hereditatem Henrici van der Bunsbeke ex uno et inter 

hereditatem Walteri Herbrechts soen ex alio et altera in loco dicto op 

Zesse (dg: -l) Seel inter hereditatem Henrici Dicbier filii Godefridi ex 

uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Laurencii (dg: de Brug) 

van der Bruggen ex alio sunt site ut dicebat (dg: pro) dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Johanni filio quondam Laurencii van der 

Bruggen ab eodem hereditarie possidendas pro XII denariis communis 

pagamenti investito de Essche ex primodicta pecia terre et (dg: domino de 

Duffel treb) tribus et dimidio denariis antiqui census domino de Duffel 

ex secundodicta pecia terre in dicto loco op Zesse Seel vocato sita 

annuatim de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis 

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

in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam (dg: w) 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Johannes filius dicti quondam Laurencii van 

der Bruggen tres lopinatas terre #siliginee# sita! in dicto loco op Zesse 

(dg: -l) Seel vocato inter (dg: int) secunda! peciam terre ex uno et 

inter hereditatem (dg: Margarete dicte Voets et) Alberti filii quondam 

Theoderici Belen soen ex alio ut dicebat ad pignus imposuit (dg: 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere). Testes 

Berwout et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 516v 05 do 17-02-1396. 

Voornoemde Walterus droeg voornoemde n-erfpacht van 1 mud rogge over aan 

Theodericus zvw Mijchael van Halle. 
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-. 

Dictus Walterus dictam paccionem unius modii siliginis supportavit 

Theoderico filio quondam Mijchaelis de (dg: Halle) Halle promittens super 

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

et Berwout datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1180 p 516v 06 do 02-12-1395. 

Walterus Coptiten verkocht aan Godefridus van Eijcke timmerman een hofstad 

in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Willelmus van 

Weert timmerman enerzijds en erfgoederen van Johannes van Hijntham en 

voornoemde Willelmus van Weert anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan erfgoed van Arnoldus van Beke, zoals afgepaald, belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 30 schelling geld aan een altaar 

in de parochiale kerk van Den Bosch. 

 

Walterus Coptiten quoddam domistadium situm in Busco ad vicum dictum Huls 

inter hereditatem Willelmi de Weert carpentarii ex uno et inter 

hereditates Johannis de (dg: Weert) Hijntham et #dicti# Willelmi de Weert 

ex alio tendens (dg: co) a communi platea retrorsum ad hereditatem 

Arnoldi de Beke prout dictum domistadium ibidem situm est (dg: here ddit 

ad he censum) #et limitatum (dg: here) vendidit# Godefrido de Eijcke 

carpentario (dg: ab eodem hereditarie possidendam pro) #promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto# censu domini ducis (dg: 

et pro censu) et pro hereditario censu (dg: domini) XXX solidorum monete 

(dg: ....) cuidam altari sito in parochiali ecclesia de Busco exinde 

solvendis (dg: dandis sibi atque pro hereditario censu) de jure annuatim. 

Testes (dg: datum) Spina et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 516v 07 do 02-12-1395. 

Voornoemde Godefridus van Eijcke timmerman beloofde aan voornoemde Walterus 

44 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (zo 24-06-1397) 

te betalen. 

 

Dictus Godefridus de (dg: ... ....) #Eijcke# carpentarius promisit super 

omnia dicto Waltero XLIIII Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 516v 08 do 02-12-1395. 

Willelmus die Koc zv Johannes gnd die Lije van den Hezeacker droeg over aan 

zijn zuster Hilla het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

moeder Elizabeth, in een stuk beemd, in Haaren, naast de plaats gnd die 

Vughter Voort enerzijds en erfgoed gnd van de Scueren Beemd anderzijds. 

 

Solvit. 

Willelmus die Koc filius Johannis dicti die Lije van den Hezeacker totam 

partem et omne jus sibi de morte quondam Elizabeth (dg: sue) matris olim 

dicti Willelmi successione advolutas in pecia p[rati] sita in parochia de 

Haren (dg: in loco dicto) juxta locum dictum die Vuchter Voert ex uno et 

inter hereditatem dictam van de Scueren Beemt ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Hille sue sorori promittens super omnia warandiam 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 516v 09 do 02-12-1395. 

Ghisbertus van den Zande van Rode, Henricus van Boert van Rode, Gerardus 

Ruelens soen van Rode en Petrus Driepont beloofden aan Hilla wv Godefridus 

van Hedechusen 25 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (di 25-07-1396) te betalen. 

 

Ghisbertus van den Zande de Rode Henricus de (dg: W.....) Boert de Rode 

Gerardus Ruelens soen de Rode #et# Petrus Driepont promiserunt indivisi 
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super omnia Hille relicte quondam Godefridi de Hedechusen XXV nuwe Gelre 

gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 516v 10 do 02-12-1395. 

Henricus Bolle verkocht aan Paulus zvw Theodericus van Dormalen een stuk 

land en een aangelegen stuk beemd in Berlicum, tegenover de plaats gnd dat 

Heijen Rot, naast de plaats gnd dat Gewat, tussen Johannes Keelbreker 

enerzijds en Godefridus van Rode anderzijds. 

 

Henricus Bolle peciam terre #et peciam prati sibi adiacentem# sitas in 

parochia de Berlikem in opposito loci dicti dat Heijen Rot iuxta locum 

dictum dat Ghewat inter hereditatem (dg: Hen) Johannis Keelbreker ex uno 

et inter hereditatem Godefridi de Rode ex alio (dg: ut dicebat) prout 

ibidem site sunt hereditarie vendidit Paulo filio quondam Theoderici de 

Dormalen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 516v 11 do 02-12-1395. 

Wautgherus zv Martinus gnd Luden soen van Broegel verkocht aan zijn broer 

Martinus zv voornoemde Martinus een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen stuk land, in het territorium van Herlaar, tussen een gemene weg 

enerzijds en Margareta wv Johannes Marcelijs soen anderzijds, (2) ¼ deel in 

8 morgen land, in het territorium van Herlaar, ter plaatse gnd Bollen 

Broec?, tussen erfgoed gnd des Gasthuis Donk enerzijds en Egidius Willems 

soen anderzijds, reeds belast met lasten. 

 

Solvit. 

Wautgherus filius Martini dicti Luden soen (dg: soe) de Broegel 

(verbeterd uit: Broehel) hereditarie vendidit Martino suo fratri filio 

dicti Martini hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo 

et orto et pecia terre sibi adiacente sitis in territorio de Herlaer 

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

Margarete (dg: filie) relicte quondam Johannis Marcelijs soen ex alio 

item ex quarta parte ad se spectante in octo iugeribus terre sitis in 

dicto territorio de Herlaer in loco dicto Bollen Br[oec?] inter 

hereditatem dictam des Gasthuijs Donc ex uno et inter et! hereditatem 

Egidii Willems soen ex alio promittens super omnia (dg: .) #habita et 

habenda# warandiam et obligationem obligationem! deponere exceptis 

oneribus exinde prius de jure solvendis et sufficientem. Testes Scilder 

et Spina datum supra. 

 

1180 mf9 D 12 p. 517. 

 Quinta post Andree: donderdag 02-12-1395. 

 

BP 1180 p 517r 01 do 02-12-1395. 

Henricus zvw Godefridus van den Dale ev Heijlwigis dvw Paulus gnd 

Mandemaker van Driel verkocht aan Willelmus Mandemaker (1) de helft in een 

huis en erf in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van Lambertus 

Leijdecker enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus van Waderle anderzijds, 

van welk huis en erf voornoemde wijlen Paulus een helft gekocht had van 

Arnoldus gnd Nolleken Quappe visser en de andere helft van Johannes gnd 

Stercke, (2) de helft in een stukje land, in Den Bosch, over de Visbrug, 

achter erfgoed van voornoemde wijlen Paulus Mandemakers, 24 voet lang, 

strekkend vanaf voornoemd erfgoed van Paulus tot aan de stadsmuur, welk 

stukje erfgoed voornoemde Paulus in cijns verkregen had van Arnoldus van 

Waderle, Godescalcus van Bladel en Theodericus Buc, te weten de helft van 

voornoemd huis, erf en stukje erfgoed, richting erfgoed van Lambertus 

Leijdecker, deze helften belast met de hertogencijns en 8 pond geld 
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b-erfcijns. Johannes zvw voornoemde Paulus Mandemaker deed afstand. 

 

Henricus filius quondam Godefridi van den D[a]le maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Pauli dicti Mandemaker de 

Driel medietatem ad se et dictam (dg: suam) Heijlwigem suam uxorem 

spectantem in domo et area sita in Busco ultra pontem (dg: pisci) piscium 

inter hereditatem Lamberti Leijdecker ex uno et inter hereditatem quondam 

Petri de Waderle ex alio de qua domo et area dictus quondam Paulus unam 

medietatem erga Arnoldum dictum Nolleken Quappe piscatorem et alteram 

medietatem erga Johannem dictum Stercke emendo acquisiverat prout in 

(verbeterd uit: l) litteris atque medietatem ad se et ad dictam 

Heijlwigem suam uxorem spectantem in quadam particula terre sita in Busco 

ultra pontem piscium retro hereditatem (dg: P) dicti quondam Pauli 

Mandemakers viginti quatuor pedatas in longitudine continente tendente a 

dicta hereditate (dg: h) dicti Pauli usque ad murum oppidi de Busco quam 

particulam terre dictus quondam Paulus erga Arnoldum de Waderle 

Godescalcum de Bladel et Theodericum Buc ad censum acquisiverat prout in 

litteris (dg: hereditarie vendidit) scilicet illam medietatem dicte domus 

et aree et particule terre (dg: que si) que medietas sita est versus 

hereditatem Lamberti Leijdecker ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo 

(dg: octo librarum hereditarium census in) #Mandemaker# supportavit cum 

litteris et jure occacione promittens super omnia ratam et! obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et (dg: hereditario censu) octo 

libris hereditarii censu! monete ex dicta medietate dicte domus et aree 

et particule terre annuatim de jure solvendis. Quo facto Johannes filius 

dicti quondam Pauli Mandemaker super dicta medietate et jure ad opus 

dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. 

 

BP 1180 p 517r 02 do 02-12-1395. 

Voornoemde Henricus zvw Godefridus van den Dale deed tbv Johannes zvw 

Petrus Mandmaker afstand van de andere helft van voornoemd huis, erf en 

stukje land, te weten van de helft richting erfgoed van wijlen Petrus van 

Waderle, nu behorend aan Johannes die Mandmaker. 

 

Dictus Henricus filius quondam Godefridi van den Dale #ut supra# super 

reliqua medietate dictarum domus et aree et particule terre scilicet 

super illa medietate que sita est versus dictam hereditatem quondam Petri 

de Waderle nunc ad Johannem die Mandmaker spectantem ut dicebat ad opus 

Johannis filii dicti quondam Petri Mandmaker renunciavit promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui in dicta medietate 

existentem deponere. 

 

BP 1180 p 517r 03 do 02-12-1395. 

De broers Ghibo en Martinus, kvw Engbertus gnd Zegher van Crumvoert, 

beloofden aan Johannes gnd Tijmmerman zvw Theodericus Tijmmerman 20 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) 

te betalen. 

 

Ghibo et Martinus fratres liberi quondam Engberti dicti Zegher de 

Crumvoert promiserunt indivisi super omnia Johanni dicto Tijmmerman filio 

quondam (dg: dicti) Theoderici Tijmmerman XX novos Gelre gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et Spina 

datum quinta post Andree. 

 

BP 1180 p 517r 04 do 02-12-1395. 

Alardus Reijmbouts soen van Alem verkocht aan Nijcholaus Plaetmaker van 

Goerle 3 stukken land in Alem, ter plaatse gnd op dat Oude Rek, alle drie 

de stukken tussen Johannes Grieten soen enerzijds en Gerardus van 

Huessellingen anderzijds. 
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Alardus Reijmbouts soen de Alem (dg: peciam) tres pecias terre sitas in 

parochia de Alem in loco dicto op dat Aude Rec quarum una inter 

hereditatem Johannis Grieten soen ex uno et inter hereditatem Gerardi de 

Huessellingen ex alio secunda (dg: inter) eciam inter hereditatem dicti 

Johannis Grieten soen ex uno et inter hereditatem dicti Gerardi de 

Huesellingen ex alio et tercia eciam inter hereditatem dicti Johannis 

Grieten soen ex uno et inter hereditatem Gerardi de Huesellingen ex alio 

sunt site prout ibidem site sunt hereditarie vendidit Nijcholao 

Plaetmaker de Goerle promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 517r 05 do 02-12-1395. 

Henricus die Custer zvw Arnoldus die Vrieze van Vechel droeg over aan 

Petrus van Goch, tbv Goeswinus Moedels van der Donc, een b-erfcijns van 20 

schelling geld, met Sint-Katherina in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) 

1 malder land in Oss, ter plaatse gnd Lokart, tussen Henricus Robberts 

enerzijds en Roverus zv Bernardus gnd van Os anderzijds, (2) ½ morgen land, 

in Oss, op de plaats gnd die Brant, tussen Henricus zv Rutgherus enerzijds 

en Petrus zv Robbertus anderzijds, welke cijns aan hem was overgedragen 

door Petrus zvw Goeswinus uten Broec. Met achterstallige termijn van 

afgelopen Sint-Katherina (do 25-11-1395). 

 

Henricus die Custer filius quondam Arnoldi die Vrieze de Vechel 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie Katherine 

et in Busco tradendum ex (dg: maldrag) maldrata terre sita in parochia de 

Os in loco dicto Lokart inter hereditatem Henrici Robberts (dg: soen) ex 

uno et inter hereditatem Roveri filii [Ber]nardi dicti de Os ex alio 

atque ex dimidio iugero terre sito in dicta parochia supra locum dictum 

die Brant inter hereditatem Henrici filii Rutgheri ex uno et inter 

hereditatem Petri filii Robberti ex alio supportatum sibi a Petro filio 

quondam Goeswini uten Broec prout in litteris hereditarie supportavit 

Petro de Goch ad opus Goeswini Moedels van der Donc cum litteris et jure 

et arrestadiis sibi de festo Katherine proxime (dg: futuro) preterito 

deficiente ut dicebat promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Scilder et 

Spina datum quinta post Andree. 

 

BP 1180 p 517r 06 do 02-12-1395. 

Hermannus zvw Arnoldus Avemari maande 3 achterstallige jaren van een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde wijlen Arnoldus 

Avemari verkocht door Lana wv Walterus zv Arnoldus gnd van Nuenrebeke en 

haar kinderen Petrus en Arnoldus. 

 

Hermannus filius quondam Arnoldi Avemari hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco venditam dicto Arnoldo quondam Avemari a 

Lana (dg: re) relicta quondam (dg: Arnoldi) Walteri filii Arnoldi dicti 

de Nuenrebeke Petro et Arnoldo eius liberis prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 517r 07 do 02-12-1395. 

Johannes die Hoessche van Lijttoijen, voor zich en zijn vrouw Gertrudis dvw 

Matheus van den Winckel van Erpe, maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en verzwaringen gedaan door Henricus Zelen soen met zijn 

goederen. 

 

Johannes die Hoessche de Lijttoijen #pro se et pro Gertrude sua uxore 

filia quondam Mathei van den Winckel de Erpe# omnes vendiciones et 

alienaciones et obligationes factas per Henricum Zelen soen cum suis 

bonis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 517r 08 do 02-12-1395. 

Willelmus van Beke zvw Philippus beloofde aan Willelmus Moelner, Jacobus 

Dunnecop en Conrardus gnd Coen die Hollander 25½ Engelse nobel of de waarde 

minus 4 gemene plakken met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te betalen. 

 

Willelmus de Beke filius quondam Philippi (dg: promisit super omnia 

Willelmo Moelner et Jacobo Dunne) promisit super omnia Willelmo Moelner 

Jacobo Dunnecop et Conrardo dicto Coen die Hollander XXV #et dimidium# 

Engels nobel seu valorem minus quatuor gemeijn placken ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 517r 09 do 02-12-1395. 

Aleijdis wv Matheus zvw Henricus van den Doerne en Adam, zv voornoemde 

Aleijdis en wijlen Matheus, droegen over aan Henricus Voet zvw Willelmus 

Voet een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 3 

mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 3 mud de broers Johannes en 

Henricus, zv Albertus gnd Meus soen, beloofd hadden aan voornoemde wijlen 

Matheus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hoeve gnd 

die Hoeve ter Hasselt, in Berlicum, echter uitgezonderd een beemd gnd 

Scillincs Beemd, (2) andere goederen van voornoemde broers. 

 

Aleijdis relicta quondam Mathei filii quondam Henrici van den Doerne #cum 

tutore et Adam filius dictorum Aleijdis et quondam Mathei# hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco de hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem trium 

modiorum siliginis dicte mensure Johannes et Henricus fratres filii 

Alberti dicti Meussoen! promiserunt ut debitores principales indivisi 

super se et bona sua omnia se daturos et soluturos dicto quondam Matheo 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso dicto 

communiter die Hoeve ter Hasselt sito in parochia de Berlikem atque ex 

attinentiis eiusdem mansi singulis et (dg: sin) universis excepto tamen 

quodam prato dicto communiter Scillincs Beemt ibidem sito atque ex 

ceteris bonis predictorum fratrum singulis et universis quocumque locorum 

situatis prout in litteris hereditarie supportaverunt Henrico Voet filio 

quondam Willelmi Voet promittentes cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et obligationem in dicta paccione dimidii modii siliginis 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 517r 10 do 02-12-1395. 

De broers Johannes Boijen en Egidius Boijen en Henricus Boijen zvw Arnoldus 

beloofden aan Boudewinus Beijs 81 7/8 Engelse nobel of de waarde in goud 

met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1396) te betalen. 

 

Johannes Boijen (dg: Henricus Boijen) et Egidius Boijen eius frater et 

Henricus Boijen filius quondam Arnoldi promiserunt indivisi super omnia 

Boudewino Beijs octoginta duos Engels nobel seu valorem #in auro# minus 

una (dg: quarta) #octava# parte unius Engels nobel ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes Scilder et Berwout datum supra. 

 

BP 1180 p 517r 11 do 02-12-1395. 

Lucas van Scijnle, Johannes Keijser, Nijcholaus zvw Walterus van Arkel, 

Gerardus zvw Johannes van der Weteringen en Henricus gnd Metten Arts soen 

beloofden aan Godefridus zv Theodericus Berwout 62 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Lucas de Scijnle Johannes Keijser Nijcholaus filius quondam Walteri de 

Arkel Gerardus filius quondam Johannis van der Weteringen (dg: 

promiserunt indivisi super omnia Godefrido filio Theoderici Berwout) #et# 

Henricus (dg: filius quondam Arnoldi) #dictus# Metten (dg: dicte) Arts 

soen promiserunt indivisi super omnia Godefrido filio Theoderici 

Ber[w]out sexaginta duos novos Gelre gulden seu valorem ad Remigii 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf9 D 13 p. 518. 

 Sexta post Andree: vrijdag 03-12-1395. 

 in festo Nijcholai: maandag 06-12-1395. 

 in crastino conceptionis beate Marie virginis: donderdag 09-12-1395. 

 

BP 1180 p 518v 01 do 02-12-1395. 

{Hoort bij BP 1180 p 518v 03}. 

Clicellator vel Clicellarius j! coffermaker. 

 

BP 1180 p 518v 02 do 02-12-1395. 

Henricus van der Elsdonc zvw Henricus zvw Johannes van der Elsdonc verkocht 

aan zijn broer Arnoldus zvw voornoemde voornoemde Henricus zvw Johannes van 

der Elsdonc een stuk land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, tussen 

voornoemde Arnoldus zvw Henricus zvw Johannes van der Elsdonc enerzijds en 

Johannes gnd Tijerelai van Onlant anderzijds, met een eind strekkend aan 

voornoemde Arnoldus en met het andere eind aan de gemene weg. 

 

Henricus van der (dg: Eld) Elsdonc filius quondam Henrici filii quondam 

Johannis van der Elsdonc peciam terre sitam in parochia de Rode sancte 

Ode in loco dicto (dg: Onlan) Onlant inter hereditatem Arnoldi filii 

dicti quondam (dg: Arnoldi) Henrici filii dicti quondam Johannis van der 

Elsdonc ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Tijerelai de Onlant ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Arnoldi et cum reliquo 

fine ad communem plateam ut dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo 

suo fratri filio dicti quondam Henrici filii quondam Johannis van der 

Elsdonc promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 518v 03 vr 03-12-1395. 

Arnoldus die Beijer van Dielbeke en zijn vrouw Elizabeth dvw mr Willelmus 

gnd Hondertmarcke verkochten aan Rodolphus Hacke kramer de helft in een 

huis en erf, waarin Ghiso koffermaker woonde, in Den Bosch, aan de Markt, 

welk huis en erf voornoemde wijlen mr Willelmus verworven had van zijn 

moeder Elizabeth gnd Sceversteens. Kinderen van voornoemde Elizabeth zullen 

nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Arnoldus #die Beijer# de Dielbeke maritus legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris filie quondam magistri Willelmi dicti Hondertmarcke 

#et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore# medietatem (dg: me) ad 

se (dg: spectantem ac eisdem de morte) ad se spectantem in domo et area 

in qua Ghiso clicellator (dg: dictus) commorari consuevit sita in Busco 

ad forum quam domum et aream dictus quondam magister Willelmus erga 

Elizabeth (dg: suam matrem) dictam Sceversteens suam matrem acquisiverat 

prout in litteris #simul cum medietate juris et attinentiarum dicte domus 

et aree# hereditarie vendiderunt Rodolpho Hacke institori supportaverunt 

cum litteris et aliis et jure promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex (dg: ex) parte eorundem 

venditorum et quorumcumque liberorum dicte Elizabeth in dicta medietate 

existentes ac eventuras deponere et quod ipsi venditores omnes liberos 

dicte Elizabeth perpetue tales habebunt quod nunquam presument se (dg: 

se) jus in dicta medietate habere quovis modo. Testes Rover et Martinus 

datum (dg: sabbato) sexta post Andree. 

 

BP 1180 p 518v 04 vr 03-12-1395. 

Nijcholaus Hondertmarcke zvw Jacobus Wolmer verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 
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Nijcholaus Hondertmarcke filius quondam Jacobi Wolmer prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 518v 05 vr 03-12-1395. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Arnoldus die Beijer van Dielbeke 

100 Hollandse gulden, 1 Engelse nobel voor 3 Hollandse gulden gerekend of 2 

Franse kronen voor 3 Hollandse gulden gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (za 24-06-1396) en de 

andere helft met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1396). 

 

Dictus (dg: ve) emptor promisit dicto Arnoldo die Beijer de Dielbeke 

centum Hollant gulden scilicet unum Enghels nobel pro tribus Hollant 

gulden computato seu duobus vrancrijcs cronen pro tribus Hollant gulden 

(dg: seu) in dicta pecunie summa computato seu aliud pagamentum eiusdem 

valoris (dg: ad) mediatim Johannis et mediatim (dg: J) Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 518v 06 vr 03-12-1395. 

Johannes van Kijeseken beloofde aan Adam van Mierde, tbv Egidius van 

Kijeseken bv voornoemde Johannes, een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad van voornoemde Johannes, 21 

voet breed, in Den Bosch, over de Tolbrug, buiten de oude stadsmuur, over 

het gemene water, tussen erfgoed van Rutgherus Vrancken soen enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus Velen anderzijds, strekkend vanaf een weg die daar 

afgescheiden is van erfgoed van Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover 

achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Hermannus Wijnrics. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Nota. 

Johannes de Kijeseken promisit Ade de Mierde ad opus Egidii de Kijeseken 

fratris dicti Johannis quod ipse Johannes dabit et exsolvet dicto Egidio 

fratri suo hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie 

nativitatis Domini ex quodam domistadio #dicti Johannis# viginti unam 

pedatas ubique in latitudine continente sito in Busco ultra pontem dictum 

Tolbrugge extra antiquum murum oppidi de Busco ultra communem aquam 

ibidem inter hereditatem Rutgheri Vrancken soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Velen ex alio tendente a quadam via ibidem sita 

sumpta de hereditate Theoderici (dg: f) Rover filii quondam domini 

Johannis Rover retrorsum usque ad hereditatem quondam Hermanni Wijnrics 

promittens super omnia warandiam. Testes Spina et Coptiten datum supra. 

Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1180 p 518v 07 vr 03-12-1395. 

Voornoemde Johannes van Kijeseken beloofde aan Adam van Mierde, tbv Egidius 

van Kijeseken bv voornoemde Johannes, een n-erfcijns van 4 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad, 42 voet breed, in Den Bosch, 

over de Tolbrug, tussen erfgoed van Johannes van Tienen dekker enerzijds en 

erfgoed van Theodericus Rovers zvw hr Johannes Rovers ridder anderzijds, 

reikend vanaf een weg aldaar afgescheiden van erfgoed van voornoemde 

Theodericus Rovers achterwaarts tot aan erfgoed van Rodolphus Roesmont. De 

brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Dictus Johannes de Kijeseken promisit (dg: se) Ade de Mierde ad opus 

Egidii de Kijeseken fratris dicti Johannis quod ipse Johannes dabit et 

exsolvet dicto (dg: Jo) Egidio suo fratri hereditarium censum quatuor 

librarum monete hereditarie nativitatis Domini ex quodam domistadio 

quadraginta duas pedatas ubique in latitudine continente sito in Busco 

in! Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem Johannis de 

Tienen tectoris ex uno et inter hereditatem Theoderici Rovers filii 

quondam domini Johannis Rovers (dg: ex alio) militis ex alio quod 

domistadium tendit a quadam via ibidem tendente sumpta et ordinata de 
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hereditate dicti Theoderici Rovers retrorsum usque ad hereditatem 

Rodolphi Roesmont promittens super omnia warandiam. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1180 p 518v 08 vr 03-12-1395. 

Lambertus zvw Jacobus van Enghelant: de helft in 5 morgen land in Rosmalen, 

ter plaatse gnd in die Heide, naast de Kreitenmolen, beiderzijds tussen 

Johannes van Enghelant, strekkend {niet afgewerkt contract}. 

 

Lambertus filius quondam Jacobi de Enghelant medietatem ad se spectantem 

in quinque iugeribus terre sitis in parochia de Roesmalen ad locum dictum 

(dg: ae) in die Heijde iuxta molendinum Creijten Molen vocatum inter 

hereditatem Johannis de Enghelant ex utroque latere coadiacentem 

tendentibus. 

 

BP 1180 p 518v 09 vr 03-12-1395. 

Lambertus zvw Jacobus van Enghelant verkocht aan Ghibo zvw Rutgherus van 

Vlimen de helft in 5 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd in die Heide, 

naast de Kreitenmolen, beiderzijds tussen een gemene weg, van welke 5 

morgen de andere helft behoort aan Johannes van Enghelant, de verkochte 

helft belast met een b-erfcijns van 3 pond 15 schelling geld. 

 

Lambertus filius quondam Jacobi de Enghelant medietatem ad se spectantem 

#in# quinque iugeribus terre sitis in parochia de Roesmalen ad locum 

dictum in die Heijde iuxta molendinum dictum Creijten Molen inter 

communem plateam ex utroque latere coadiacentem et de quibus quinque 

iugeribus terre reliqua medietas spectat ad Johannem de Enghelant ut 

dicebat hereditarie vendidit Ghiboni filio quondam Rutgheri de Vlimen 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu trium librarum et quindecim solidorum monete ex 

#primo#dicta medietate de jure solvendo. Testes Martinus et Coptiten 

datum supra. 

 

BP 1180 p 518v 10 ma 06-12-1395. 

Johannes nzv Johannes van den Berghe van Dommellen machtigde Willelmus van 

Laervenne en Godefridus van Driel zijn tegoeden te manen. 

 

Johannes filius naturalis Johannis van den Berghe de Dommellen dedit 

potestatem Willelmo de Laervenne et Godefrido de Driel seu eorum alteri 

monendi etc sua (dg: -s) credita (dg: usque) que sibi debentur ac 

debebuntur usque ad revocacionem. Testes Scilder et Lu datum in festo 

Nijcholai. 

 

BP 1180 p 518v 11 do 09-12-1395. 

Henricus zvw Lambertus Broes soen van Tuernout beloofde aan Ghibo zvw 

Hermannus Bac 200 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

02-04-1396) te betalen. 

 

Henricus (dg: dictus) filius quondam Lamberti Broes soen de Tuernout 

promisit super omnia Ghiboni filio quondam Hermanni Bac ducentos Hollant 

gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Spina et 

Berwout datum in crastino conceptionis beate Marie virginis. 

 

BP 1180 p 518v 12 do 09-12-1395. 

(dg: Theodericus zvw). 

 

(dg: Theodericus Theodericus filius quon). 

 

BP 1180 p 518v 13 do 09-12-1395. 

Henricus zvw Theodericus gnd die Decker van Berze verkocht aan Heijmericus 

van Alphen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 
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Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land en stuk beemd, gnd dat Dorre 

Ven, in Loon bij Vessem, ter plaatse gnd Hoger Kasteren, tussen de gemeint 

enerzijds en Henricus Tielen soen anderzijds, met beide einden strekkend 

aan de gemeint, welke pacht aan voornoemde wijlen Theodericus Decker was 

verkocht door Walterus gnd die Snijder van Hoger Casteren, en welke pacht 

nu aan hem behoort. 

 

Henricus filius quondam Theoderici dicti die Decker de Berze hereditariam 

(dg: censu) paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre et pecia 

prati dictis dat Dorre Venne sitis in parochia de Loen prope Vessem in 

loco dicto Hoger Casteren inter communitatem ex uno et inter hereditatem 

Henrici Tielen soen ex alio tendentibus cum (verbeterd uit: ex) utroque 

fine ad communitatem venditam dicto quondam Theoderico Decker a Waltero 

dicto die Snijder de Hoger Casteren prout in litteris #et quam paccionem 

nunc ad se spectare dicebat# hereditarie vendidit Heijmerico de Alphen 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 518v 14 do 09-12-1395. 

Henricus zvw Herbertus gnd die Snider droeg over aan Arnoldus zvw Henricus 

Vrancken soen de helft met gebouwen van ¼ deel van een hoeve gnd die Beekse 

Hoeve, in Nuland, naast de plaats gnd Vinkel, te weten van het ¼ deel dat 

ligt tussen Johannes van Essche enerzijds en Johannes gnd die Sotte 

anderzijds, met een eind strekkend aan Jacobus Tijt en met het andere eind 

naar het oosten aan de gemeint van Nuland, te weten de helft richting 

voornoemde Johannes die Sot, welke helft voornoemde Henricus gekocht had 

van Johannes Preter zvw Walterus gnd Preter. 

 

Henricus filius quondam Herberti dicti die Snider unam medietatem unius 

quarte partis cuiusdam mansi dicti die Beecsche Hoeve siti in parochia de 

Nuwelant juxta locum dictum Vinckel scilicet (dg: ill) medietatem illius 

(dg: ....) quarte partis que quarta pars sita est inter hereditatem 

Johannis de Essche ex uno et [inter] hereditatem Johannis dicti die Sotte 

ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem Jacobi Tijt et cum reliquo 

fine usque (dg: u) oriens ad communitatem de Nuw[elan]t scilicet illam 

medietatem dicte quarte partis que medietas sita est versus dictam 

hereditatem dicti Johannis die (dg: Sot) Sot (dg: venditam) quam 

medietatem dicte quarte partis dictus Hen[ricus erga] Johannem Preter 

filium quondam Walteri dicti Preter emendo acquisiverat prout in litteris 

#simul cum edificiis in dicta medietate consistentibus# hereditarie 

supportavit Arnoldo filio quondam Henrici Vrancken soen cum litteris 

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

....... supra. 

 

1180 mf9 D 14 p. 519. 

 in crastino conceptionis beate Marie virginis: donderdag 09-12-1395. 

 

BP 1180 p 519r 01 do 09-12-1395. 

Petrus gnd van Vucht zvw Petrus van Sint Adamarus droeg over aan Johannes 

van Rode van Vucht een b-erfcijns van 3 schelling 6 penning geld, die 

Elizabeth gnd Vuchts mv eerstgenoemde Petrus met Sint-Martinus beurde, 

gaande uit een stuk land in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd in den 

Boven Akker, tussen kvw Gerardus Roelofs soen enerzijds en wijlen Johannes 

gnd Cloetken anderzijds, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Petrus dictus de Vucht filius quondam Petri de Sancto Adamaro 

hereditarium censum trium solidorum et sex denariorum monete (dg: solv) 

quem Elizabeth dicta Vuchts mater olim primodicti Petri solvendum habuit 

hereditarie Martini ex pecia terre sita in parochia de Vucht sancti 

Lamberti in loco dicto in den Boeven Acker inter hereditatem (dg: G) 
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liberorum quondam Gerardi Roelofs soen ex uno et inter hereditatem 

#quondam# Johannis dicti Cloet[k]en ex alio et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Johanni de Rode de Vucht 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Rover 

et Coptiten datum in crastino conceptionis. 

 

BP 1180 p 519r 02 do 09-12-1395. 

(dg: Joh). 

 

BP 1180 p 519r 03 do 09-12-1395. 

Godefridus nzvw Arnoldus zvw Godefridus van Erpe en zijn vrouw Johanna dvw 

Johanna wv Zebertus gnd die Dorre droegen over aan Arnoldus Groetart een 

b-erfcijns van 4 pond, die Johannes Hadewigen soen beloofd had aan 

voornoemde Johanna wv Zebertus van Dorre en eerstgenoemde Johanna, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een hofstad in Berlicum, ter plaatse 

gnd Middelrode, naast de brug aldaar, tussen Ydekina gnd Sluijsmans 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een tuin in Berlicum, ter 

plaatse gnd Belver, tussen Henricus Bloemarts enerzijds en kvw Albertus van 

den Addenvelt anderzijds, welke tuin voornoemde Johannes Hadewigen soen 

mede tot onderpand had gesteld, welke cijns nu aan hen behoort. 

 

-. 

Godefridus filius naturalis #quondam# Arnoldi filii quondam Godefridi de 

Erpe maritus legitimus ut dicebat Johanne sue uxoris filie quondam 

Johanne relicte quondam Zeberti dicti die Dorre et primodicta Johanna cum 

primodicto Godefrido tamquam cum tutore hereditarium censum quatuor 

librarum (dg: .. solvendum hereditarie purificationis) quem censum 

Johannes Hadewigen soen promisit se daturum et soluturum dicte Johanne 

relicte quondam Zeberti de Dorre et primodicte Johanne hereditarie (dg: 

... ....... .......) purificationis ex quodam domistadio sito in parochia 

de Berlikem ad locum dictum Middelrode juxta pontem ibidem inter 

hereditatem Ydekine dicte Sluijsmans ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio quem censum (dg: dicta quondam Johanna relicta 

quondam dicti Zeberti de Dorren et primodicta Johanna eiusdem quondam 

Johanne filia erga Johannem Hadewigen soen en nunc ad se spectare 

dicebant dicebant) atque ex quodam orto sito in parochia de Berlikem ad 

locum dictum Belver inter hereditatem Henrici Bloemarts ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Alberti van den Addenvelt ex alio quem 

ortum dictus Johannes Hadewigen soen dictis Johanne et Johanne simul cum 

dicto domistadio pro solucione dicti census ad pignus imposuit et quem 

censum nunc ad se spectare dicebant hereditarie supportaverunt Arnoldo 

Groetart promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 519r 04 do 09-12-1395. 

Godefridus zvw Godefridus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi de Erpe prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 519r 05 do 09-12-1395. 

Jacobus zvw Jacobus uter Hasselt verkocht aan Bernierus zv Henricus gnd 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een beemd van wijlen Elizabeth van 

Berze, nu van verkoper, in Berlicum, bij de kerk, tussen erfgoed van de 

abdij van Berne enerzijds en Batha wv Jacobus van den Yvenlaer anderzijds, 

reeds belast met 2/3 oude groot, (2) ¼ deel in 2 bunder beemd in Berlicum, 

ter plaatse gnd Koelei, tussen Jacobus die Laet enerzijds en Henricus Vilt 

anderzijds, welk ¼ deel jaarlijks deelt tegen een ander ¼ deel van deze 2 

bunder, dit ¼ deel reeds belast met 8 penning oude cijns. 
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Jacobus filius quondam Jacobi uter Hasselt hereditarie vendidit Berniero 

filio Henrici dicti Berniers soen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quodam (dg: quo) prato quondam Elizabeth de Berze nunc 

ad dictum venditorem spectante sito in parochia de Berlikem (dg: inter) 

apud ecclesiam ibidem inter hereditatem conventus de (dg: Ber) Berne! ex 

uno et inter hereditatem Bathe relicte quondam Jacobi van den Yvenlaer ex 

alio atque (dg: atque) ex (dg: dimid dimidio bonario prati dicti 

venditoris sito in predicta parochia in loco dicto in die Coeleije inter 

hereditatem) quarta parte ad dictum venditorem spectante in duobus 

bonariis prati sitis in dicta parochia in loco dicto Coeleije inter 

hereditatem Jacobi die Laet ex uno et inter hereditatem Henrici V[i]lt ex 

alio et que quarta pars annuatim dividitur (dg: cont) contra unam aliam 

quartam partem dictorum duorum (dg: d) bonariorum prati promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duabus terciis partibus 

unius grossi antiqui ex primodicto prato atque octo denariis antiqui 

census ex dicta quarta parte dictorum duorum bonariorum prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes Rover et Coptiten datum in crastino 

conceptionis. 

 

BP 1180 p 519r 06 do 09-12-1395. 

Henricus zv Walterus Herbrechts soen droeg over aan Henricus zvw Gerardus 

Ringhel, tbv hem en Willebrordus, Johannes, Theodericus, Oderadis, 

Heijlwigis, Agnes en Katherina, kvw voornoemde Gerardus Ringhel, (1) huis, 

erf en tuin in Esch, tussen wijlen hr Eligius gnd Loij van den Aker 

priester enerzijds en Katherina dvw Laurencius gnd Cappart, met een weg 

ertussen, anderzijds, (2) het recht, behorend bij voornoemd huis, erf en 

tuin, in voornoemde weg, (3) een tuin in Esch, tegenover voornoemd huis, 

tussen Oda gnd Gerijts enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk huis, 

erf, tuin, recht en tuin Johannes nzvw voornoemde hr Eligius van den Aker 

gekocht had van Herbertus zv voornoemde Walterus Herbrechts soen, en welk 

huis, erf, tuin, recht en tuin voornoemde Henricus vernaderd had van 

voornoemde Johannes nzvw hr Eligius van der Aker. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus zv Gerardus Ringels. 

 

Henricus filius Walteri Herbrechts soen domum aream et ortum sitos in 

parochia de Essche inter hereditatem quondam domini Eligii dicti Loij van 

den Aker (dg: ex uno et inter) presbitri ex uno et inter hereditatem 

Katherine filie quondam Laurencii dicti Cappart quadam via interiacente 

ex alio atque totum jus quos ad dictam domum et aream spectat in (dg: vi) 

via predicta atque quendam ortum situm in dicta parochia in opposito 

domus predicte inter hereditatem Ode dicte Gerijts ex uno et inter (dg: 

h) communem plateam ex alio quos domum aream et ortum ac jus dicte vie 

atque ortum (dg: Henricus ad) Johannes filius naturalis #dicti# domini 

quondam Eligii van den Aker erga Herbertum filium dicti Walteri 

Herbrechts soen emendo acquisiverat et quos domum aream ortum jus dicte 

vie ac ortum dictus Henricus erga dictum Johannem filium naturalem dicti 

domini quondam Eligii van der Aker per modum redempcionis e jure 

proximitatis acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: supportavit 

ven) #supportavit# Henrico filio quondam Gerardi Ringhel ad opus (dg: ad) 

sui et ad opus (dg: Wilbordi) Willebrordi Johannis et Theoderici et 

Oderadis Heijlwigis Agnetis et Katherine liberorum dicti quondam Gerardi 

Ringhel #cum litteris# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte (dg: part) sui deponere. Testes Scilder et Spina 

datum supra. Tradetur littera dicto Henrico filio Gerardi Ringels. 

 

BP 1180 p 519r 07 do 09-12-1395. 

Godescalcus zv Albertus van Kessel verkocht aan Bonifacius gnd Faes zvw 

Lambertus Aelbrechts soen een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd dat 

Gemeen Veld, tussen Willelmus van Broechoven enerzijds en een gemene weg 



Bosch’ Protocol jaar 1395 07. 

 

41 

anderzijds. 

 

Godescalcus filius Alberti de Kessel peciam terre sitam in parochia de 

Scijnle in loco dicto dat Gemeijn Velt inter hereditatem Willelmi de 

Broechoven ex uno et inter (dg: hereditatem) communem viam ex alio 

hereditarie vendidit Bonifacio dicto Faes filio (dg: filio) quondam 

Lamberti Aelbrechts soen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 519r 08 do 09-12-1395. 

Jordanus zvw Theodericus van Herende verkocht aan Rodolphus en Elizabeth, 

kvw Rodolphus van Herpen bakker, een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Sint-Remigius te betalen, gaande uit een beemd die was van Willelmus van 

Overacker schoonvader van voornoemde Jordanus, nu aan verkoper behorend, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Eirde, ter plaatse gnd die Elsdonk, tussen 

Arnoldus van den Broec enerzijds en Walterus van der Locht anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemeint aldaar. De brief overhandigen aan 

Willelmus van Overacker. 

 

Jordanus filius quondam Theoderici de Herende hereditarie vendidit (dg: 

Ge) Rodolpho et Elizabeth liberis quondam Rodolphi de (dg: Herp Herpe) 

Herpen pistoris hereditarium censum (dg: XL) XL solidorum monete 

solvendum hereditarie Remigii ex quodam quodam! prato quod fuerat 

Willelmi (dg: van den Ack) de Overacker soceri dicti Jordani #nunc ad 

dictum venditorem spectante# sito in parochia de Scijnle (dg: ad locum 

dictum die) in loco dicto Eirde ad locum dictum die Elsdonc inter 

hereditatem Arnoldi van den Broec ex uno et inter hereditatem Walteri van 

der Locht ex alio tendente cum uno fine ad communitatem ibidem promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et (dg: sf) 

sufficientem facere. Testes datum supra. Tradetur littera Willelmo de 

Overacker. 

 

BP 1180 p 519r 09 do 09-12-1395. 

Theodericus van Keppel alias gnd van Doerne, Marcelius gnd Marcelijs soen, 

Henricus Aben soen en Johannes zvw Willelmus Herinc beloofden aan Willelmus 

gnd die Wilde 39¾ oude Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 02-04-1396) te betalen. 

 

Theodericus #de# Keppel alias dictus de Doerne (dg: Henricus Aben Aben 

soen) Marcelius dictus Marcelijs soen Henricus Aben soen et Johannes 

filius quondam Willelmi Herinc promiserunt indivisi super omnia Willelmo 

dicto die Wilde (dg: XXXXXIX) #XXXIX# aude Gelre gulden et (dg: quart) 

ters quartas parte unius aude Gelre gulden seu valorem ad pasch! proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 519r 10 do 09-12-1395. 

De twee eersten zullen de twee anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Duo primi promiserunt super omnia alios duos indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 519r 11 do 09-12-1395. 

Johannes Buekentop zvw Henricus Buekentop verkocht aan Johannes van 

Vladeracken een n-erfcijns van 50 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Ghibo bakker enerzijds en erfgoed van 

Wautgherus gnd Weltken van Berchen bakker anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld aan Jacobus van den Hoevel en een 

b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld aan de koper. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1395 07. 

 

42 

Johannes Buekentop filius quondam Henrici Buekentop hereditarie vendidit 

Johanni de Vladeacker! hereditarium censum quinquaginta solidorum monete 

solvendum [hereditarie] (dg: me) nativitatis Johannis ex domo et area 

dicti venditoris sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem Ghibonis pistoris ex uno et inter hereditatem Wautgheri dicti 

Weltken de Berchen pistoris ex alio ut dicebat promittens super omnia 

#habita et habenda# [warandiam] et aliam obligationem deponere exceptis 

hereditario censu trium librarum monete predicte Jacobo van den Hoevel et 

hereditario censu XL solidorum dicte monete dicto emptori annuatim prius 

solvendis (dg: ..) et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 519r 12 do 09-12-1395. 

Jacobus zvw Gerardus zv Walterus maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Johannes 

gnd Erenbrechts soen van der Voert. 

 

Jacobus filius quondam Gerardi (dg: dicti) filii Walteri hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco venditam sibi a 

Johanne dicto Erenbrechts soen van der Voert prout in litteris monuit de 

3 annis. Testes Spina et Berwout datum supra. 

 

BP 1180 p 519r 13 do 09-12-1395. 

Laurencius zvw Johannes van Haeften en Arnoldus Meijssen zvw Willelmus gnd 

Bernts soen beloofden aan Yda dvw Arnoldus gnd Wellens 44 oude Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te 

betalen. 

 

Lauren[c]ius filius quondam Johannis de Haeften et Arnoldus (dg: Meijs) 

#Meijssen# filius quondam Willelmi dicti Bernts soen promiserunt indivisi 

super omnia Yde filie quondam Arnoldi dicti Wellens quadraginta quatuor 

aude Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1180 mf9 E 01 p. 520. 

 Sexta post conceptionis: vrijdag 10-12-1395. 

 in die Lucie: maandag 13-12-1395. 

 in vigilia Thome: maandag 20-12-1395. 

 

BP 1180 p 520v 01 vr 10-12-1395. 

Arnoldus van Boemel goudsmid droeg over aan Theodericus Lu een b-erfpacht 

van 2½ mud rogge, maat van Eersel, uit een b-erfpacht van 10 mud rogge, 

maat van Eersel, met Lichtmis te leveren, gaande uit de windmolen tussen 

Eersel en Steensel, welke pacht van 10 mud rogge Ghisbertus van Vlochoven 

gekocht had van Pijramus gnd Moers van Steensel, en welke pacht van 2½ mud 

aan Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten gekomen was na overlijden van zijn 

ouders, en welke pacht van 2½ mud voornoemde Arnoldus van Boemel gekocht 

had van voornoemde Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten. 

 

Arnoldus de Boemel aurifaber hereditariam paccionem duorum et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Eersel de hereditaria paccione decem 

modiorum siliginis mensure predicte solvenda solvenda! hereditarie 

purificationis de et ex molendino venti inter Eersel et Steensel (dg: 

seu) sito quam paccionem X modiorum siliginis Ghisbertus de Vlochoven 

erga Pijramum dictum Moers de Steensel emendo acquisiverat et que paccio 

duorum et dimidii modiorum siliginis Ghisberto filio quondam Willelmi 

Coptiten de morte quondam suorum parentum successione fuerat advoluta et 

quam paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis dicte mensure dictus 

Arnoldus de Boemel erga dictum Ghisbertum filium quondam Willelmi 

Coptiten emendo acquisiverat (dg: here) prout in litteris hereditarie 

supportavit Theoderico Lu cum litteris et jure promittens (dg: ratam 

servare et obligationem) super omnia ratam servare et obligationem ex 



Bosch’ Protocol jaar 1395 07. 

 

43 

parte sui deponere. Testes Rover et Spina et! Spina datum (in cras) sexta 

post conceptionis. 

 

BP 1180 p 520v 02 vr 10-12-1395. 

De broers Johannes en Egidius, kvw Johannes gnd Gielijs soen, maakten een 

erfdeling van erfgoederen die aan hen behoren. Voornoemde Johannes kreeg 6 

bunder, aan voornoemde broers behorend, in een kamp van wijlen voornoemde 

Johannes Gielijs soen, 7 bunder groot, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, 

tussen wijlen hr Godefridus van Os ridder enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, te weten de 6 bunder richting erfgoed van Petrus Wouters soen, 

van welk kamp de resterende 7e bunder behoort aan voornoemde Egidius. 

Eerstgenoemde Johannes en voornoemde Egidius zullen ieder een helft betalen 

van de cijns die Ghibo Keijot en zijn broer Henricus uit voornoemde 6 

bunder betaalden. 

 

(dg: E..) Johannes et Egidius fratres liberi quondam Johannis dicti 

Gielijs soen palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuor 

fecisse de quibusdam hereditatibus ad se spectantibus ut dicebant 

mediante qua divisione sex bonaria ad dictos fratres spectantia in quodam 

campo dicti quondam Johannis Gielijs soen #septem bonaria continente# 

sito in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde inter hereditatem quondam 

domini Godefridi de Os militis ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex alio scilicet illa sex bonaria que sita sunt versus 

hereditatem Petri Wouters soen! et de quo campo reliquum septimum 

bonarium spectat ad (dg: Eg) dictum Egidium ut dicebant ut dicebant dicto 

Johanni cesserunt in partem ut dictus recognovit! super quibus etc 

promittens super omnia ratam servare tali condicione quod primodictus 

Johannes unam medietatem et dictus Egidius reliquam medietatem solvent 

annuatim et hereditarie de (dg: omnibus oneribus dictis onraet) #censu 

quem Ghibo Keijot et Henricus eius frater# ex dictis sex bonariis terre 

de jure solvend[is] ut ipsi recognoverunt et mutuo (dg: pro) promiserunt 

super omnia. Testes Spina et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 520v 03 vr 10-12-1395. 

Voornoemde Egidius kreeg alle erfgoederen van voornoemde wijlen Johannes 

Gielijs soen, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die 

Sporkt, zoals voornoemde wijlen Johannes Gielijs soen die erfgoederen 

verworven had van hr Johannes van Dungen, met de lasten. 

 

Et mediante qua divisione omnes hereditates dicti quondam Johannis 

Gielijs soen site infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum die 

Sporct prout ibidem site sunt et dictus quondam Johannes Gielijs soen 

dictas hereditates erga dominum Johannem de Dungen (dg: canonicum .) 

acquisiverat #cum suis oneribus# ut dicebant dicto Egidio cesserunt in 

partem ut alter recognovit super quibus et jure promittens ratam servare 

addita condicione predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 520v 04 ma 13-12-1395. 

Zanderus zv Arnoldus Wolf beloofde aan Godefridus gnd Mostart zvw Gerardus 

Mostart een n-erfcijns18 van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis over een jaar 

(ma 25-12-1396), gaande uit ¾ deel van (1) een huis en erf in Den Bosch, in 

de Kerkstraat, tussen de oude stadsmuur enerzijds en erfgoed van Elizabeth 

van Hijnen anderzijds, (2) een deel van de oude stadsmuur, 52½ voet groot, 

direct naast voornoemd huis gelegen, welk ¾ deel voornoemde Zanderus 

verworven had van voornoemde Godefridus Mostart. 

 

                         
18 Zie → BP 1181 p 077r 06 ma 24-12-1397, verkoop van de helft van deze 

cijns. 
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Zanderus filius (dg: Johannis) #Arnoldi# Wolf promisit se daturum et 

soluturum Godefrido (dg: -s) dicto Mostart filio quondam Gerardi Mostart 

hereditarium censum quatuor (dg: lb librarum lubra bra) librarum monete 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo termino 

solucionis a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum de et ex 

tribus (dg: quatuor) quartis partibus (dg: que) domus et aree sitis! in 

Busco in vico ecclesie inter antiquum murum oppidi de Busco ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth de Hijnen ex alio atque ex tribus quartis 

partibus cuiusdam partis dicti antiqui muri oppidi de Buscoducis (dg: 

que) quinquaginta duas et dimidiam pedatas continentis site contigue 

iuxta dictam domum et aream quas tres quartas partes dictus (dg: Zan) 

Zanderus erga dictum Godefridum Mostart pridem acquisiverat (dg: co) ut 

dicebat. Testes Martinus et Coptiten datum (dg: s) in die (dg: Lujie) 

Lucie. 

 

BP 1180 p 520v 05 ma 13-12-1395. 

Destijds had Adam van Mierde alle goederen van Rodolphus gnd van Duer en 

zijn broer Johannes gnd Basijn, kvw Rodolphus van Duer bakker, gerechtelijk 

gekocht van Johannes die Groet van Herlaer. Voornoemde Adam van Mierde 

droeg19 thans over aan Johannes zv Johannes gnd Wederhout een huis en erf 

van wijlen Walterus van Alphen, in Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Henricus Zenneken enerzijds en erfgoed van Theodericus 

Vullinc anderzijds, welk huis en erf voornoemde Johannes Basijn zvw 

Rodolphus van Duer bakker verworven20 had van Heijmericus van Alphen. 

Rodolphus zvw voornoemde Rodolphus van Duer deed afstand. {Geen testes noch 

datum}. 

 

Notum sit universis quod cum Adam de Mierde omnia bona Rodolphi dicti de 

Duer et Johannis dicti Basijn eius fratris liberorum quondam Rodolphi de 

Duer pistoris erga Johannem die Groet de Herlaer per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco emendo acquisivisset prout in litteris quas 

vidimus constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Adam de 

Mierde domum et aream quondam Walteri de Alphen sitam in Busco ad vicum 

dictum Colperstraet inter hereditatem quondam Henrici Zenneken ex uno et 

inter hereditatem (dg: The) Theoderici Vullinc ex alio quam domum et 

aream dictus (dg: qu) Johannes Basijn filius quondam (dg: qu) Rodolphi de 

Duer pistoris erga Heijmericum de Alphen acquisiverat prout in litteris 

(dg: he) legitime et hereditarie supportavit Johanni (dg: ..) filio 

Johannis dicti Wederhout supportavit cum jamdictis (dg: litteris et cum 

omnibus aliis) litteris quibus mediantibus dictus Johannes Basijn dictam 

domum et aream acquisivit et cum aliis et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Rodolphus 

(?dg: f) dicti quondam Rodolphi de Duer super dicta domo et area et jure 

ad opus dicti Johannis filii Johannis Wederhout renunciavit promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1180 p 520v 06 ma 13-12-1395. 

Destijds had Adam van Mierde alle goederen van de broers Johannes Basijn en 

Rodolphus, kvw Rodolphus van Duer bakker, die aan hem gerechtelijk verkocht 

waren door Johannes die Groet van Herlaer, overgedragen aan Henricus Molen. 

Voornoemde Henricus Molen casseerde thans die overdracht. 

 

Notum sit universis quod cum Adam de Mierde omnia bona Johannis Basijn et 

Rodolphi fratrum liberorum quondam Rodolphi de Duer pistoris vendita sibi 

a Johanne die Groet de Herlaer per judicem etc hereditarie supportasset 

Henrico Molen constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

                         
19 Zie → BP 1180 p 520v 07 ma 20-12-1395, Heijmericus van Alphen groeg (17 

dagen later) het huis over aan Johannes zv Johannes Wederhout. Adam van 

Mierde deed afstand. 
20 Zie ← BP 1177 f 336v 09 do 31-01-1387, overdracht van dit huis. 
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Henricus Molen huiusmodi supportacionem cassavit anullavit et quitavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 520v 07 ma 20-12-1395. 

Heijmericus van Alphen droeg21 over aan Johannes zv Johannes Wederhout een 

huis22 en erf van wijlen Walterus van Alphen in Den Bosch, aan de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus gnd Zenneken enerzijds en 

erfgoed van Theodericus Vullinc anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht 

door broeder Henricus van Mierde kloosterling van Porta Celi orde van Sint-

Willelmus bij Den Bosch. Adam van Mierde deed afstand. 

 

Heijmericus de Alphen domum et aream quondam Walteri de Alphen sitam in 

Busco ad vicum dictum Colperstraet inter hereditatem quondam Henrici 

dicti Zenneken ex uno et inter hereditatem Theoderici Vullinc ex alio 

venditam sibi a fratre Henrico de Mierde conventuali de Porta Celi 

ordinis sancti Willelmi sita prope Buscumducis per judicem mediante 

sententia etc prout in litteris hereditarie supportavit Johanni filio 

Johannis Wederhout cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: quo facto Rodolphus 

filius quondam Rodolphi pistoris super dicta dicta domo et area et jure 

ad opus dicti Johannis filii quondam Johannis Wederhout renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere) insuper Adam de Mierde super dicta! domo et area et jure ad 

opus dicti Johannis filii Johannis Wederhout renunciavit promittens super 

omnia ratam servare. Testes Scilder et Spina datum in vigilia Thome. 

 

BP 1180 p 520v 08 ma 20-12-1395. 

Godefridus Mostart en Henricus Hadewigen, poorters van Den Bosch, 

verklaarden, op vordering van de rechter, dat Goeswinus en Johannes, kv 

Gerardus van Berkel, buiten het huis, de leefgemeenschap en onkosten van 

voornoemde Gerardus waren gedurende 6 weken en 3 dagen en langer. 

 

Nos Scilder et Spina scabini in Busco notum facimus quod constituti coram 

nobis Godefridus Mostart et Henricus Hadewigen oppidani in Busco qui 

deposuerunt ad requisitionem judicis in Busco quod Goeswinus et Johannes 

liberi Gerardi de Berkel (dg: jun) fuerunt extra domum convictum et 

expensas (dg: Ge) dicti Gerardi (dg: ?sp) per spacium sex septimanarum et 

trium dierum proxime (dg: fi) preteritorum et amplius juxta omnem modum 

(dg: m) emancipationis solutum et consuetum. Datum in vigilia Thome. 

 

BP 1180 p 520v 09 ma 20-12-1395. 

Henricus Buc van Heze en Leende droeg over aan zijn zoon Hermannus zijn 

vruchtgebruik in de helft van een huis en erf en kamer met ondergrond, in 

Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Franco van Haren 

enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Webel anderzijds, te weten in de 

helft richting voornoemd erfgoed van wijlen Franco van Haren. 

 

Henricus Buc de Heze et de Leende suum usufructum sibi competentem in 

medietate domus et aree ac camere cum suo fundo sitarum in Busco [in vico 

dicto] Colperstraet inter hereditatem Franconis quondam (dg: de H) de 

Haren ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Webel ex alio scilicet 

in illa medietate que sita est versus dictam hereditatem dicti quondam 

Franconis de Haren ut dicebat supportavit Hermanno suo filio promittens 

ratam servare et obligationem ex parte in! dicto usufructu existentem 

deponere. Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

                         
21 Zie ← BP 1180 p 520v 05 ma 13-12-1395, Adam van Mierde had (17 dagen 

eerder) het huis overgedrageb aan Johannes zv Johannes gnd Wederhout. 

Rodolphus z?vw voornoemde Rodolphus van Duer deed afstand. 
22 Zie → BP 1180 p 604v 04 za 14-10-1396, overdracht van het huis. 
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BP 1180 p 520v 10 ma 20-12-1395. 

Voornoemde Hermannus droeg voornoemde helft23 van het huis en erf en kamer 

met ondergrond over aan de secretaris, tbv Theodericus Bathen soen. 

 

Dictus Hermannus dictam medietatem (dg: ..) dictarum domus et aree ac 

camere cum suo fundo et quam medietatem nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie vendidit (dg: ....... ....... ....... .......) #mihi ad opus 

Theoderici Bathe[n soen]# ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

litteris et jure ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

........ 

 

1180 mf9 E 02 p. 521. 

 in vigilia Thome: maandag 20-12-1395. 

 in crastino Thome: woensdag 22-12-1395. 

 in die Scolastice: donderdag 10-02-1396. 

 Quinta post Thome: donderdag 23-12-1395. 

 anno Domini Mo CCCmo nonagesimo quinto mensis decembris XXIII die: 

  donderdag 23-12-1395. 

 

BP 1180 p 521r 01 ma 20-12-1395. 

Alardus Zelen soen droeg over aan Johannes van Os zvw Arnoldus Coetmans een 

stuk land in Oss, ter plaatse gnd Westerveld, beiderzijds tussen voornoemde 

Alardus Zelen soen, aan hem verkocht door Henricus zvw Johannes van 

Ghemonden. 

 

Alardus Zelen soen peciam terre sitam in parochia de Os in loco dicto 

(dg: West) Westervelt inter hereditatem dicti Alardi Zelen soen ex 

utroque latere coadiacentem venditam sibi ab Henrico filio quondam 

Johannis de Ghemonden prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

(dg: filio) de Os filio quondam Arnoldi Coetmans (dg: soen) cum litteris 

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

deponere. Testes Aa et Coptiten datum in vigilia Thome. 

 

BP 1180 p 521r 02 wo 22-12-1395. 

Jacobus Coptiten zvw Willelmus Coptiten verkocht aan jkvr Mechtildis dvw 

Jacobus Coptijt 1/3 deel in een hoeve van jkvr Deliana wv Egidius Gheerlecs 

soen, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, welke hoeve Johannes Lanen soen 

thans als hoevenaar bezit, uitgezonderd echter 1/12 deel dat behoort aan 

erfg vw Walterus van Erpe, belast met de grondcijns. 

 

Jacobus Coptiten filius quondam Willelmi Coptiten terciam partem ad se 

spectantem in quodam manso domicelle Deliane relicte quondam Egidii 

Gheerlecs soen sito in parochia de Uden in loco dicto (dg: Bi) Buekel et 

in attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis #et quem mansum cum suis attinentiis Johannes 

Lanen soen tamquam colonus ad presens possidet et colit# excepta tamen et 

reservata (dg: una heredibus quondam) una duodecima parte ?competente ad 

heredes quondam Walteri de Erpe #dicti# mansi cum suis attinentiis ut 

dicebat scilicet dividendo dictum mansum cum suis attinentiis minus dicta 

duodecima parte in tres partes equales unam ex hiis hereditarie vendidit 

domicelle Mechtildi (dg: relicte) #filie# quondam Jacobi Coptijt 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi ex dicta tercia parte de jure solvendo. Testes 

Spina et Martinus datum in crastino Thome. 

 

BP 1180 p 521r 03 do 10-02-1396. 

Johannes Sceijvel zvw Rutgherus van Kessel beloofde aan Adam van Mierde, 

tbv nkv voornoemde Johannes verwekt bij Aleijdis dvw Wijnricus gnd Floren, 

een n-erfcijns van 40 oude schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

                         
23 Zie → BP 1182 p 193r 09 do 02-09-1400, overdracht van deze helft. 
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alle erfgoederen van voornoemde Johannes onder Rosmalen. Zou een van 

voornoemde kinderen zonder nageslacht overlijden, dan gaat zijn deel naar 

de andere kinderen. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Solvit. -. 

Johannes (dg: Sce) Sceijvel filius quondam Rutgheri de Kessel promisit 

super omnia Ade (dg: .) de Mierde ad opus puerorum naturalium (dg: ab) 

dicti Johannis ab eodem Johanne (dg: Johanne) et Aleijde filia quondam 

Wijnrici dicti Floren pariter genitorum et generandorum hereditarium 

censum XL aude scilde hereditarie purificationis de et ex omnibus 

hereditatibus (dg: in qu et bona que dictus) Johannis (dg: ....) infra 

parochiam de Roesmalen (dg: sitis) consistentibus sive sitis ut dicebat 

et promisit super omnia omnia! warandiam tali condicione si aliquis (dg: 

d) vel alique dictorum puerorum naturalium decesserit sine prole (dg: 

legitima) legitima vel illegitima seu (dg: ?alq) antequam suam partem 

dicti census vendiderit et alienaverit (dg: quod) quod extunc pars 

huiusmodi decenti competens in dicto censu ad alios pueros naturales 

predictos devolvetur. Testes Martinus et Coptiten datum in die 

Scolastice. Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1180 p 521r 04 do 10-02-1396. 

Voornoemde Johannes droeg al zijn roerende goederen over aan Adam van 

Mierde, tbv Aleijdis dvw Wijnricus gnd Floren. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes. 

 

-. 

Dictus Johannes omnia sua bona mobilia et parata habita et habenda 

quocumque locorum consistentia sive sita supportavit Ade de Mierde ad 

opus Aleijdis filie quondam Wijnrici dicti Floren promittens ratam 

servare. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1180 p 521r 05 do 23-12-1395. 

Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode alias gnd met den Broede gaf uit aan Thomas 

van Hijntham24 (1) een erfgoed in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, over de 

gemene stroom, in een erfgoed van voornoemde wijlen Gheerlacus Cnode, 

tussen erfgoed van Johannes van Ghemert en zijn broer Hubertus van Ghemert 

enerzijds en een ander erfgoed van eerstgenoemde Gheerlacus anderzijds, 

welk eerstgenoemd erfgoed 143½ voet lang is, af te meten vanaf voornoemd 

gemeen water achterwaarts direct naast voornoemd ander erfgoed van 

eerstgenoemde Gheerlacus, en vóór, bij voornoemd water 45½ voet breed is en 

achter, op het einde van het erfgoed, 40½ voet, zoals afgepaald, met de 

gebouwen op dit erfgoed, (2) het recht altijd een weg te mogen gebruiken 

die loopt vanaf een gemeen straatje, welk straatje gaat vanaf de 

Hinthamerstraat naast erfgoed van wijlen hr Nijcholaus van Enode tot aan 

genoemd water, te weten de weg die vanaf dit gemeen straatje loopt naar de 

brug van wijlen voornoemde Gheerlacus Cnode, en het recht die brug te mogen 

gebruiken, tot aan het huis dat op eerstgenoemd erfgoed staat, zoals ook 

eerstgenoemde Gheerlacus en anderen die op voornoemd ander erfgoed van 

eerstgenoemde Gheerlacus zullen wonen dat mogen; de uitgifte geschiedde 

voor 2 schelling oude cijns aan de hertog, en thans voor een n-erfcijns25 

van 12 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1396). Er 

werden de volgende voorwaarden gesteld, (a) Thomas zal 1/3 deel onderhouden 

van voornoemde weg en brug, en eerstgenoemde Gheerlacus zal het andere 2/3 

deel onderhouden, (b) Thomas zal het erfgoed omwallen zodat Gheerlacus, via 

dat erfgoed, op zijn ander erfgoed geen hinder zal ondervinden, (c) Thomas 

zal op de tuin die achter in eerstgenoemd erfgoed ligt niets bouwen dat het 

licht zal ontnemen aan het huis van eerstgenoemde Gheerlacus, dat achter 

                         
24 Zie → BP 1184 f 385r 08 zo 08-08-1406, overdracht van deze goederen door Johannes van der 
Dussen wv jkvr Oda die weduwe was van Thomas van Hijntham. 
25 Zie → BP 1182 p 469r 11 di 14-06-1401, maning van de cijns. 
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voornoemde tuin ligt. 

 

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

Broede quandam hereditatem sitam in Busco ad vicum Hijnthamensem ultra 

communem aquam ibidem currentem in hereditate (dg: here) dicti quondam 

Gheerlaci Cnode inter hereditatem (dg: Huberti de) Johannis de Ghemert et 

(dg: ?H) Huberti de Ghemert sui fratris ex uno et inter aliam hereditatem 

(dg: di) primodicti Gheerlaci ex alio et que hereditas primodicta 

continet centum et XLIII et dimidiam pedatas in longitudine mensurando a 

dicta communi (dg: aq) aqua retrorsum juxta dictam aliam hereditatem (dg: 

dicti) primodicti (dg: Rodolph) Gheerlaci et que hereditas primodicta 

continet ante iuxta (dg: he) dictam aquam quadraginta quinque et dimidiam 

pedatas (dg: ?r) et retro in fine primodicte hereditatis XL et dimidiam 

pedatas in latitudine prout huiusmodi hereditas primodicta ibidem sita 

est et limitata cum edificiis in primodicta hereditate consistentibus et 

cum pleno jure utendi #perpetue# quadam via tendente a communi viculo 

tendente a dicto vico Hijntamensi juxta hereditatem quondam domini 

Nijcholai de Enode usque ad dictam communem aquam scilicet (dg: ut) illa 

que! tendit a dicto viculo usque ad pontem dicti quondam (dg: qu) 

Gheerlaci Cnode ibidem consistentem et huiusmodi ponte scilicet eundi 

redeundi et pergendi per eandem viam et (dg: parte) per dictum pontem 

usque ad domum consistentem in primodicta hereditate ut dicebat (dg: 

here) simili (dg: dicto) primodicto Gheerlaco et aliis personis pro 

tempore in dicta alia hereditate primodicti Gheerlaci (dg: consist) pro 

tempore commoraturis ut dicebat + {met een haal verbonden met BP 1180 p 

521r 06} (dg: hereditarie vendidit Thome de Hijntham promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere ex duobus solidis antiqui 

census domino duci ex primodicta hereditate consistente de jure solvendis 

annuatim tali condicione) quod dictus Thomas emptor et possessores pro 

tempore primodicte hereditatis tenebunt [et] observabunt (dg: un) in bona 

disposicione unam terciam partem dicte vie et dicti pontis (dg: simili 

predicto Gheerlaco et aliis personis) et primodictus Gheerlacus reliquas 

duas tercias partes eorundem vie et pontis item quod dictus Thomas 

circumvallabit quod exponetur beheijmen primodictam hereditatem perpetue 

sic quod per eandem (dg: p) hereditatem predictam primodicto Gheerlaco 

dampna non eveniant supra dictam aliam hereditatem primodicti Gheerlaci 

ibidem sitam item quod dictus Thomas (dg: nunquam edificabit aliquid) 

supra ortum situm retro domum consistentem in primodicta hereditate 

nunquam edificabit (dg: ..) aliquod aliquod! per quod lumen poterit 

impediri in domo #primodicti Gheerlaci# consistente (dg: retrum e) retro 

eundem ortum et secundum istas condiciones promisit super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit et promiserunt mutuo 

super omnia condiciones ratas servare et adimplere. 

 

BP 1180 p 521r 06 do 23-12-1395. 

+ {Invoegen in BP 1180 p 521r 05}. 

dedit ad hereditarium (dg: pact) censum Thome de Hijntham ab eodem 

hereditarie possidendam pro duobus solidis antiqui census domino duci 

(dg: pro) ex primodicta hereditate de jure solvendis dandis etc atque pro 

hereditario censu XII (dg: s) librarum monete dando dicto Gheerlaco ab 

alio hereditarie #mediatim# nativitatis Domini et mediatim Johannis et 

primo termino a nativitatis (dg: prox) Domini proxime futuro ultra annum 

ex premissis additis condicionibus sequentibus videlicet. Testes Spina et 

Martinus datum quinta post Thome. 

 

BP 1180 p 521r 07 do 23-12-1395. 

Arnoldus Rover Boest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Rover Boest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 521r 08 do 23-12-1395. 

En hij kan voornoemde cijns van 12 pond, gedeeltelijk of geheel terugkopen 

gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396), elk pond 

met 11 oude Gelderse gulden of de waarde en met de cijns van het jaar van 

wederkoop naar rata. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Ywanus Stierken, Roverus Boest en hr Johannes van Vessem. 

 

Et poterit redimere dictum censum XII librarum in parte vel in toto ad 

spacium trium (dg: librarum) annorum a festo nativitatis #Johannis# 

proxime futuro sine medio sequentium semper dictis tribus annis 

durantibus quamlibet (dg: libra) libram dicti census cum XI aude Gelre 

gulden seu valorem et cum (dg: arrestadiis anni) #censu# anni 

redempcionis pro rata ut in forma promittentes ut in forma. Acta in 

camera presentibus scabinis predictis Ywano Stierken Rovero Boest domino 

Johanne de Vessem datum [anno] Domini [Mo] CCCmo nonagesimo quinto mensis 

decembris XXIII die hora none. 

 

BP 1180 p 521r 09 do 23-12-1395. 

Voornoemde Thomas beloofde aan voornoemde Gheerlacus 33 oude Gelderse 

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

 

Dictus Thomas promisit super omnia dicto Gheerlaco XXXIII aude Gelre 

gulden seu valorem ad (dg: carnisp) carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes [datum supra]. 

 

BP 1180 p 521r 10 do 23-12-1395. 

Voornoemde Thomas beloofde aan voornoemde Gheerlacus 66 oude Gelderse 

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

 

Dictus Thomas promisit super omnia dicto Gheerlaco LXVI aude Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1180 mf9 E 03 p. 522. 

 in crastino Thome: woensdag 22-12-1395. 

 anno Domini M CCC nonagesimo quinto mensis decembris 

  in crastino Thome apostoli: woensdag 22-12-1395. 

 Quinta post Thome: donderdag 23-12-1395. 

 

BP 1180 p 522v 01 wo 22-12-1395. 

Rodolphus van den Broec zvw Theodericus van den Broec verkocht aan 

Godefridus van Geldorp zvw Philippus van Eijcke een n-erfpacht van 10 mud 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode, op de 

goederen gnd ten Hulze, aan de koper behorend, te leveren, voor het eerst 

over een jaar (vr 02-02-1397), gaande uit (1) een hoeve van verkoper in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, ter plaatse gnd Boeven Rode, tussen 

Theodericus die Wulner enerzijds en Petrus die Wulner anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns, (2) een b-erfcijns van 9 pond oude pecunia, die 

voornoemde wijlen Theodericus van den Broec beurde, gaande uit voornoemde 

hoeve, en welke cijns nu aan verkoper behoort. 

 

Rodolphus van den Broec filius quondam Theoderici van den Broec 

hereditarie vendidit Godefrido de Geldorp filio quondam Philippi de 

Eijcke hereditariam paccionem decem modiorum siliginis mensure (dg: de 

Busco) #Rode sancte Ode# solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in parochia 

de Rode sancte Ode (dg: tradendam) supra bona dicta ten Hulze ad dictum 

emptorem spectantia tradendam de et ex quodam manso dicti venditoris sito 

in parochia de Rode sancte (dg: d) Ode in loco dicto Eirde ad locum 

dictum Boeven Rode inter hereditatem Theoderici die Wul[n]er ex uno et 

inter hereditatem Petri die Wulner ex alio #et ex attinentiis dicti mansi 
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universis quocumque sitis# atque ex hereditario censu novem librarum 

antique #pecunie# quem dictus quondam Theodericus van den Broec annuatim 

solvendum et! hereditarie ex dicto manso cum suis attinentiis et qui 

hereditarius census IX librarum antique pecunie nunc spectat ad dictum 

venditorem ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem excepto! censu domini fundi (dg: exinde prius) #ex 

dicto manso cum suis attinentiis# solvendo et sufficientem facere. Testes 

Spina et Coptiten datum in crastino Thome apostoli. 

 

BP 1180 p 522v 02 wo 22-12-1395. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (wo 

02-02-1396), met 200 Hollandse gulden of de waarde en de pacht van het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Johannes van de 

Kloot, Roverus Boest, Gerardus van Geel die Spelmaker en Ghibo Keijot. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium ad! spacium sex annorum (dg: post festum 

sex annorum) post festum purificationis proxime futurum deinceps sine 

medio sequentium semper dictis sex annis durantibus cum ducentis Hollant 

gulden seu valorem et cum paccione anni redempcionis (dg: et huiusmodi 

redempcionis fiet dicto spacio pendente in festo purificationis seu per 

quindenam) promittens ut in forma. Acta in camera presentibus Johanne de 

Globo et Rovero Boest et #Gerardo de Geel die Spelmaker# Ghibo! Keijot 

datum anno Domini M CCC (dg: .......) nonagesimo quinto mensis decembris 

in crastino Thome apostoli hora vesperarum. 

 

BP 1180 p 522v 03 wo 22-12-1395. 

Belija wv Henricus zvw Henricus van Uden en de broers Henricus en Arnoldus 

Stamelart, kv voornoemde Belija en wijlen Henricus zvw Henricus van Uden, 

verkochten aan Johannes zvw Johannes gnd Berniers soen een b-erfcijns van 4 

pond geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 3 morgen land in Haaren 

bij Megen, ter plaatse gnd die Balijn, tussen Henricus zv Metta enerzijds 

en Henricus gnd Jonchere anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Henricus 

zvw Henricus van Uden gekocht had van Otto zv Arnoldus gnd van 

Huessellingen szvw Henricus gnd Spiker, en welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Belija relicta quondam Henrici filii quondam #Henrici# de Uden cum tutore 

Henricus et Arnoldus Stamelart fratres (dg: liberi) liberi dictorum 

Belije et quondam Henrici filii quondam Henrici de Uden hereditarium 

censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie Martini hyemalis ex 

tribus iugeribus terre sitis in parochia de Haren prope Megen in loco 

dicto die Balijn inter hereditatem Henrici filii Mette ex uno et inter 

hereditatem Henrici dicti Jonchere ex alio quem censum dictus quondam 

Henricus filius quondam Henrici de Uden erga Ottonem filium (dg: quondam) 

Arnoldi dicti de Huessellingen generum quondam Henrici dicti Spiker 

emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie (dg: sup) vendiderunt Johanni filio #quondam# 

Johannis dicti Berniers soen supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) testes Spina 

et Coptiten testes datum supra. 

 

BP 1180 p 522v 04 wo 22-12-1395. 

Voornoemde 3 verkopers, een van hen, of hun erfgenamen kunnen voornoemde 

cijns van 4 pond terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus (do 11-11-1395), met 43 nieuwe Gelderse gulden of de waarde en met 

de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van voornoemde schepenen, Johannes van de Kloot, Roverus Boest en Johannes 

van Mijngen. 
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A. 

Et dicti 3 venditores seu eorum alter aut eorum heredes poterint redimere 

dictum censum quatuor librarum ad spacium trium annorum a festo Martini 

proxime preterito sine medio sequentium semper dictis tribus annis 

durantibus cum quadraginta (dg: quinque) #tribus# novis Gelre gulden seu 

valorem et cum censu anni redempcionis (dg: et cum arrest prout ....) ut 

in forma (dg: testes). Acta in camera presentibus dictus scabinis Johanne 

de Globo Rovero Boest Johanne de Mijngen datum ut in contractu predicto. 

 

BP 1180 p 522v 05 wo 22-12-1395. 

Hilla dvw Ghibo gnd Boegarts verkocht aan Arnoldus van Postel zv Franco van 

de Kerkhof van Os (1) een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

naast het huis van wijlen Henricus gnd Mudeken smid aan de kant richting de 

sluis, (2) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Jutta 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 voornoemd geld, die Albertus 

zvw Albertus van Maren beloofd had aan zijn broer Henricus, een helft te 

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

eerstgenoemd huis en erf, al welke goederen aan voornoemde Hilla verkocht 

waren door Gerardus gnd Mol zvw Andreas gnd Mol. Voornoemde Gerardus Mol 

behoudt de osendrup van zijn huis, direct naast eerstgenoemd huis gelegen, 

volgens inhoud van de brieven. 

 

Hilla (dg: re) filia quondam (dg: qu) Ghibonis dicti Boegarts cum tutore 

domum et aream sitam in Busco in vico Orthensi juxta domum quondam 

Henrici dicti Mudeken fabri in latere versus sluijsam atque hereditarium 

censum viginti solidorum monete quem Jutta Worms solvendum habuit 

annuatim in domo et area quondam Alberti de Maren sita in Busco in vico 

Orthensi atque hereditarium censum quatuor librarum dicte monete quem 

Albertus filius quondam Alberti de Maren promisit se daturum et soluturum 

Henrico suo fratri hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

domo et area primodicta venditos dicte Hille a Gerardo dicto Mol filio 

quondam Andree dicti Mol prout in litteris hereditarie (dg: supportavit) 

#vendidit# Arnoldo de Postel filio Franconis de Atrio de Os (dg: su) cum 

litteris et aliis et jure promittens (dg: su) cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salvo tamen dicto 

Gerardo Mol et sibi reservato stillicidio sue domus site contigue iuxta 

domum primodictam (dg: con) juxta continentiam litterarum primodictarum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 522v 06 wo 22-12-1395. 

Gerardus gnd Gheel die Spelmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus dictus! Gheel die (dg: Spe) Spelmaker prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 522v 07 wo 22-12-1395. 

Johannes van Ghemonden beloofde aan Adam van Mierde, tbv Leonius van Erpe 

zvw Leonius van Erpe van Ponsendael, 100 Hollandse gulden na maning te 

betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Ghemonden promisit super habita et habenda Ade de Mierde ad 

opus Leonii de Erpe filii quondam Leonii de Erpe de Ponsendael centum 

Hollant gulden ad monitionem persolvendos. Testes Spina et Coptiten datum 

supra. Tradetur littera dicto Johanni et non alteri. 

 

BP 1180 p 522v 08 do 23-12-1395. 

Jacobus zv Egidius van Ghele, gemachtigd door voornoemde Egidius, maande 3 

achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns van 1 oude schild geld van de 

koning, die Jacobus Vleminc beloofd had aan voornoemde Egidius, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1a) een huis, erf en erfgoederen van 
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voornoemde Jacobus, in Lith, (1b) 1 morgen land van voornoemde Jacobus, in 

Lith, (2) een b-erfcijns van 2 schild, die voornoemde Jacobus Vleminc 

beloofd had aan voornoemde Egidius van Ghele, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (2a) een huis, erf en aangelegen erfgoederen in Lith, (2b) 1 

morgen van voornoemde Jacobus, in Lith, (2c) ½ morgen land van voornoemde 

Jacobus Vleminc, in Lith, (2d) ½ morgen land in Lith. 

 

Jacobus filius Egidii de Ghele #potens ad hoc factus ut dicebat a dicto 

Egidio in litteris scabinorum# hereditarium censum unius denarii aurei 

antiqui communiter scilt vocati monete regis quem! Jacobus Vleminc 

promisit se daturum et soluturum dicto Egidio hereditarie nativitatis 

Domini ex domo area et hereditatibus dicti Jacobi sitis in parochia de 

Lijt atque ex quodam jugero terre dicti Jacobi sito in dicta parochia 

prout in litteris atque hereditarium censum duorum aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde (dg: sc) vocatorum quem dictus Jacobus 

Vleminc promisit se daturum et soluturum dicto Egidio de Ghele 

hereditarie nativitatis Domini ex domo area (dg: ....) et hereditatibus 

sibi adiacentibus sitis in parochia de Lijt atque quodam iugero (dg: 

terre sito) dicti Jacobi sito in dicta parochia item ex dimidio iugero 

terre dicti Jacobi Vleminc sito in dicta parochia atque ex dimidio iugero 

terre sito in dicta parochia prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

Martinus et Coptiten datum quinta post (dg: ..) Thome. 

 

BP 1180 p 522v 09 do 23-12-1395. 

Zensa wv Nijcholaus Becker droeg over aan Jacobus Loze haar deel in (1) 1/8 

deel van een huis en tuin in Lithoijen, tussen Heijlwigis gnd Canis 

enerzijds en wijlen Arnoldus gnd van den Kerchove anderzijds, (2) 2 morgen 

1½ hont land in Lithoijen, ter plaatse gnd Stecken Kamp, tussen wijlen 

Matheus Becker enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, (3) 2½ hont 

land in Lithoijen, ter plaatse gnd op Tefelre Weide, tussen Yda van Beke 

enerzijds en Gerardus zvw Henricus Mudeken anderzijds, welke erfgoederen 

voornoemde wijlen Nijcholaus Becker verworven had van Baudekinus gnd Daems 

soen. 

 

Zensa relicta quondam Nijcholai Becker cum tutore (dg: medietatem ad se 

jure hereditario spectantem in domo) totam partem et omne jus sibi 

competentes in #octava parte# domus (dg: et a) et orti sitorum in 

parochia de Lijttoijen inter hereditatem Heijlwigis dicte Canis ex uno et 

inter hereditatem quondam Arnoldi dicti van den Kerchove ex alio atque in 

duobus iugeribus (dg: terre) et uno et dimidio hont terre sitis in (dg: 

p..) dicta parochia in loco dicto Stecken Camp inter hereditatem quondam 

Mathei Becker ex uno et inter communem aqueductum ex alio atque #in# 

duobus et dimidio hont terre sitis in dicta parochia (dg: ?j in) in loco 

dicto op Tefelre Weijde inter hereditatem Yde de Beke ex uno et inter 

hereditatem Gerardi filii quondam Henrici Mudeken ex alio quas 

hereditates predictas dictus quondam Nijcholaus Becker erga Baudekinum 

(dg: dictum) dictum Daems soen prout! in litteris hereditarie supportavit 

(dg: Jacob) Jacobo Loze cum litteris et jure promittens cum tutore ratam 

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

 

BP 1180 p 522v 10 do 23-12-1395. 

Baudekinus Daems soen en Henricus zvw Theodericus Swenelden soen beloofden 

voornoemde Zensa van het voorgaande schadeloos te houden. 

 

Baudekinus Daems soen et Henricus filius (dg: f) #quondam# Theoderici 

Swenelden soen promiserunt (dg: dictam Ze) indivisi super habita et 

habenda dictam Zensam ab (dg: ?h) predicta [supportacione] et 

resignatione (dg: ratam servare ...) indemonem servare. Testes datum 

supra. 
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BP 1180 p 522v 11 do 23-12-1395. 

Luijtgardis wv Willelmus zvw Willelmus van den Hoernic en de broers 

Willelmus, Walterus, Gerardus en Henricus, kv voornoemde Luijtgardis en 

wijlen Willelmus, verkochten aan Truda wv Johannes gnd Hagen de helft van 

vijf mud rogge erfpacht, Bossche maat, welke 5 mud ....... ....... gnd van 

den Veke beloofd had aan Nijcholaus van Bucstel zadelmaker en Luta dvw 

Johannes zv Alardus, van welke 5 mud 2 mud geleverd worden met Lichtmis et 

3 mud met ......., gaande uit goederen van voornoemde Johannes zv Alardus, 

gnd ten Veken, in Beek, in Den Bosch te leveren, {p.523r} welke helft van 

de 5 mud behoorde aan voornoemde wijlen Willelmus van den Hoernic, en welke 

helft nu aan hen behoort. Hr Jacobus priester, zv eerstgenoemde Luijtgardis 

en wijlen Willelmus, zal afstand doen. 

 

Luijtgardis (dg: f) relicta quondam Willelmi filii quondam Willelmi van 

den Hoernic cum tutore Willelmus Walterus Gerardus et Henricus fr[atres] 

liberi dicte [Luijtgardis] et dicti quondam Willelmi medietatem (dg: 

hereditarie paccionis) quinque modiorum siliginis hereditarie paccionis 

mensure de Busco (dg: quos) quos quinque modios siliginis dicte mensure 

hereditarie paccionis ....... ....... ....... dictus van den Veke 

promisit se daturum et soluturum Nijcholao de Bucstel selliparo et (dg: 

Lute filie uxori filie quondam Johannis filii [Alardi] hereditarie ter 

#Mette) Lute (dg: sue) filie quondam Jo[hannis filii Alardi]# et de 

quibus quinque modiis siliginis hereditarie paccionis dicte mensure duo 

modii in festo purificationis et tres modii in festo ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... de bonis #dicti quondam Johannis 

filii Alardi# dictis (dg: Johannis dicti Johannis van den) #ten# Veken 

sitis in parochia de Beke et ex attinentiis eorundem bonorum (dg: prout) 

et in Busco ?tradituros ....... ....... ....... ....... [prout] 

 

1180 mf9 E 04 p. 523. 

 Quinta post Thome: donderdag 23-12-1395. 

 Quinta post octavas pasche: donderdag 06-04-1396. 

 

BP 1180 p 523r 01 do 23-12-1395. 

in litteris et (dg: quam medietatem) que medietas dictorum quinque 

modiorum siliginis ad dictum quondam Willelmum van den Hoernic spectare 

consuevit et quam medietatem dictorum quinque modiorum siliginis nunc ad 

se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Trude relicte quondam 

Johannis dicti H[a]gen supportaverunt cum litteris et [j]ure promittentes 

cum tutore super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum atque ex parte (dg: #?dicti# Luce) dictorum 

quondam Nijcholai et Luce #(dg: .......)# dicti quondam Willelmi van den 

Hoernic et quorumcumque heredum eorum quondam Nijcholai et #et Luce# (dg: 

Luc #.......# sue uxoris) et dicti quondam Willelmi van den Hoernic 

deponere et quod ipsi venditores dominum Jacobum presbitrum filium 

#primo#dicte (dg: Lucie) #Luijtgardis# et (dg: d) primodicti quondam 

Willelmi super dicta medietate (dg: d) et jure ad opus dicte emptricis 

facient renunciare et sufficientem facere. Testes Spina et Berwout datum 

quinta post Thome. 

 

BP 1180 p 523r 02 do 23-12-1395. 

Paulus van Vessem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Paulus de) Paulus de Vessem prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 523r 03 do 23-12-1395. 

Willelmus van Loen verkocht aan Nijcholaus Plaetmaker van Goerle een stuk 

land gnd een zandweide in Maren, ter plaatse gnd op Zandwei, beiderzijds 

tussen Henricus Godevarts soen, met de dijk op dit stuk land, gelegen op 

het eind ervan. Verkoper en zijn zoon Johannes die Groet beloofden lasten 
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af te handelen, uitgezonderd voornoemde dijk en de sloten, gelegen aan 

beide einden en beide zijden van voornoemd stuk land. 

 

Willelmus de Loen peciam terre dictam een zandweijde sitam in parochia de 

Maren (dg: op) ad locum dictum op Zandweij (dg: -de) inter hereditatem 

Henrici Godevarts soen ex utroque latere coadiacentem (dg: ut dicebat) 

cum aggere sito supra dictam peciam terre ad finem eiusdem pecie terre et 

qui agger spectat ad eandem peciam ut dicebat (dg: hereditarie vendidit 

Nijch) prout ibidem sunt site hereditarie vendidit Nijcholao Plaetmaker 

(dg: de re) de Goerle promittentes et [cum eo] Johannes die Groet eius 

filius indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

dicto (dg: vigo) aggere et fossatis sitis ab utroque (dg: ..) fine dicte 

pecie terre et ab utroque latere dicte pecie terre sitis et ad hanc de 

jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 523r 04 do 23-12-1395. 

Johannes zv Johannes gnd Bresser verkocht aan Gerardus zvw Nijcholaus gnd 

Coel Peters soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis op het onderpand te leveren, voor het eerst met Lichtmis over een 

jaar (vr 02-02-1397), gaande uit een stuk land in Oirschot, in de herdgang 

van Boterwijk, tussen Willelmus Vos Grieten soen enerzijds en kvw Andreas 

zv Ghibo gnd Hoen anderzijds, welk stuk land eerstgenoemde Johannes 

verkoper gekocht26 had van Johannes van Audehoven, reeds belast met ½ oude 

groot grondcijns. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Johannis dicti (dg: Br) Bresser hereditarie 

vendidit Gerardo filio quondam Nijcholai dicti Coel Peters soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Oerscot solvendam 

hereditarie purificationis et primo termino (dg: ul) a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in (dg: Oesc parochia de) supra peciam 

terre infrascriptam tradendam ex pecia terre sita in parochia de Oerscot 

in pastoria de Boterwijc inter hereditatem Willelmi Vos Grieten soen ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Andree filii Ghibonis dicti 

Hoen ex alio quam peciam terre primodictus Johannes venditor erga 

Johannem de Audehoven emendo acquisiverat prout in litteris quas vidimus 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

dimidio grosso antiquo domino fundi exinde prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 523r 05 do 06-04-1396. 

Arnoldus zv Willelmus Vos Grieten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius Willelmi Vos Gr[i]eten soen prebuit et reportavit. Testes 

Aa et Martinus datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1180 p 523r 06 do 23-12-1395. 

Gerardus zvw Willelmus zvw Henricus Clingel maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 3 pond geld, aan voornoemde wijlen Willelmus 

verkocht door Henricus zv Sijmon gnd van den Valhecke van Lijttoijen. 

 

Gerardus filius quondam Willelmi filii quondam Henrici Clingel 

hereditarium censum trium librarum monete venditum dicto quondam Willelmo 

ab Henrico filio Sijmonis dicti van den Valhecke de Lijttoijen prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 523r 07 do 23-12-1395. 

Franco zvw Johannes zvw Franco Luborgen verkocht aan Goeswinus nzvw 

Theodericus Rover Bernts soen, tbv Theodericus Rover nzv voornoemde 

Theodericus Rover Bernts soen, een erfgoed in Den Bosch, bij de straat gnd 

                         
26 Zie ← BP 1180 p 220v 12 wo 04-11-1394, verkoop van dit stuk land. 
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Beurde, in een erfgoed van voornoemde wijlen Franco, achter het huis van 

eerstgenoemde Franco, tussen erfgoed van Theodericus van Venne enerzijds en 

erfgoed van eerstgenoemde Franco anderzijds, welk eerstgenoemd erfgoed 

naast voornoemd erfgoed van Theodericus 34 voet lang is, naast voornoemd 

erfgoed van eerstgenoemde Franco 43 voet breed, op het eind richting de 

plaats gnd Oude Dieze 20¾ en op het andere eind richting het huis van 

eerstgenoemde Franco 11¾ voet, en welk erfgoed reikt vanaf een gemene weg, 

afgescheiden van erfgoed van voornoemde wijlen Franco Luborgen, naast 

voornoemde lengte en breedte, tot aan het woonhuis van eerstgenoemde 

Franco, minus 1 voet, met het recht de wegen te mogen gebruiken die daar in 

het erfgoed van voornoemde wijlen Franco Luborgen liggen, met de gebouwen 

op dit stuk erfgoed. 

 

o-. 

Franco filius quondam Johannis (dg: dicti Vrancke Vrancken soen) #filii 

quondam Franconis Luborgen# quandam hereditatem sitam in Buscoducis apud 

vicum dictum Boerde in hereditate #dicti# quondam Franconis re[tro] 

#domum primodicti Franconis# inter hereditatem Theoderici (dg: v) de 

Venne ex uno et inter hereditatem primodicti Franconis ex alio et que 

hereditas primodicta continet iuxta dictam hereditatem dicti Theoderici 

XXXIIII pedatas in longitudine et iuxta (dg: hereditatem) dictam 

hereditatem primodicti Franconis XLIII pedatas in latitudine et que 

hereditas continet (dg: vers) in fine versus locum dictum Aude Diesa XX 

pedatas et tres quartas partes unius pedate et reliquo! fine versus domum 

primodicti Franconis XI pedatas et tres quartas partes unius pedate (dg: 

a) et que (dg: pe) hereditas tendit a quadam communi via sumpta de 

hereditate (dg: q) dicti quondam Franconis (dg: Lub) Luborgen (dg: usque 

ad) iuxta dictam longitudinem et latitudinem usque ad domum habitationis 

primodicti Franconis minus una pedata et simul cum pleno jure utendi viis 

ibidem sitis in hereditate dicti quondam Franconis Luborgen #simul cum 

edificiis supra dictam hereditatem consistentibus# ut dicebat hereditarie 

vendidit Goeswino filio naturali quondam Theoderici Rover Bernts soen ad 

opus Theoderici Rover filii naturalis dicti #Theoderici# Rover Bernts 

soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Martinus et Coptiten (dg: ...) datum supra. 

 

BP 1180 p 523r 08 do 23-12-1395. 

Theodericus zvw Mijchael van Halle: de navolgende erfgoederen, in Haaren, 

ter plaatse gnd Beilver, (1) een stuk beemd beiderzijds tussen de broers 

Johannes en Everardus, kvw Zibbertus van der Scueren, {niet afgewerkt 

contract27}. 

 

Theodericus filius quondam Mijchaelis de H[a]lle hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Haren ad locum dictum Beilver 

videlicet peciam prati sitam inter hereditatem Johannis (dg: f) et 

Everardi fratrum liberorum quondam Zibberti van der Scueren ex utroque 

latere coadiacentem. 

 

BP 1180 p 523r 09 do 23-12-1395. 

Mechtildis wv Ghibo van Best de jongere droeg over aan Cristianus zvw 

Arnoldus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hove, tbv hem en zijn zuster 

Margareta dvw voornoemde Arnoldus van den Hoevel, een b-erfcijns van 2 oude 

schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin in 

Eindhoven, tussen Henricus Snepart enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

welke cijns aan voornoemde wijlen Ghibo van Best was verkocht door Franco 

gnd Nollekens. 

 

Solvit. 

Mechtildis relicta quondam Ghibonis de Best junioris cum tutore 

                         
27 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 525r 04 vr 24-12-1395. 
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hereditarium censum duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude 

scilde vocatorum (dg: sol) solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

domo area et orto sitis in Eijndoven inter hereditatem Henrici Snepart ex 

uno et inter communem plateam ex alio venditum dicto quondam Ghiboni de 

Best a Francone dicto Nollekens prout in litteris hereditarie supportavit 

Cristiano filio quondam Arnoldi van den Hoevel filio quondam Cristiani 

van den (dg: Hoev) Hove ad opus sui et ad opus Margarete sue sororis 

filie dicti quondam Arnoldi van den Hoevel cum litteris et aliis et jure 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 523r 10 do 23-12-1395. 

Wellinus van Beke droeg over aan Arnoldus zvw Johannes zv Jacobus de helft 

in een b-erfcijns van 4 pond (dg: geld), die Willelmus van Zonne zvw 

Danijel van de Dijk verklaarde verschuldigd te zijn aan Elizabeth en 

Heijlwigis van Zonne, dvw Johannes van Zonne, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Willelmus, welke cijns voornoemde Willelmus en voornoemde 

Arnoldus zvw Johannes zv Jacobus verworven hadden van Marcelius en 

Mechtildis, kvw Johannes van den Werve, en Godefridus zvw Godefridus 

Sceijvel. 

 

Wellinus de Beke medietatem ad se spectantem in hereditario censu quatuor 

librarum (dg: monete) quem Willelmus de Zonne filius quondam Danijelis 

(dg: fi) de Aggere recognovit se legitime et hereditarie debere Elizabeth 

et Heijlwigi de (dg: d) Zonne filiabus quondam Johannis de Zonne dando et 

solvendo anno quolibet hereditarie mediatim Domini et mediatim 

nativitatis Johannis de omnibus et singulis (dg: ..) ipsius Willelmi 

bonis (dg: s) quem censum quatuor librarum dictus Willelmus et Arnoldus 

filius quondam Johannis filii Jacobi erga (dg: Go) Marcelium et 

Mechtildem liberos quondam Johannis van den Werve Godefridum filium 

quondam Godefridi Sceijvel acquisiverant prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Arnoldo filio quondam Johannis filii Jacobi cum 

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

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

 

BP 1180 p 523r 11 do 23-12-1395. 

Voornoemde Arnoldus zvw Johannes zv Jacobus beloofde vervolgens deze cijns 

nooit te manen op erfgoederen van voornoemde Wellinus van Beke, gelegen in 

Rosmalen. Arnoldus behoudt de mogelijkheid zijn recht te halen op andere 

goederen van wijlen Willelmus van Zonne. 

 

Notum sit universis quod cum ?ita actum fuisset (dg: con) constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Arnoldus filius quondam 

Johannis filii Jacobi promisit super omnia quod ipse dictum censum 

nunquam petet nec assequetur (dg: si) ad et supra hereditates dicti 

Wellini de Beke sitas in parochia de Roesmalen nec mediantibus litteris 

mencionem de dicto censu facientibus nunquam (dg: pet) jus petet nec 

prosequetur ad (dg: .) ?et supra (dg: dictas) hereditates quascumque 

dicti Wellini sitas in parochia de Roesmalen salvis tamen dicto Arnoldo 

suis litteris mencionem de dicto censu facientibus in suo vigore 

permansuris (dg: quoad) ad suum jus petendi et assequendi mediantibus 

dictis litteris ad et supra alia bona quondam Willelmi de Zonne. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 523r 12 do 23-12-1395. 

Voornoemde Arnoldus zvw Johannes zv Jacobus maande 3 achterstallige jaren 

van voornoemde cijns van 4 pond. 
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Dictus Arnoldus filius quondam Johannis filii (dg: quon) Jacobi dictum 

censum quatuor librarum monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 523r 13 do 23-12-1395. 

Marcelius zvw Johannes gnd die Snider van Stripe droeg al zijn goederen 

over aan Ludekinus zvw Cristianus metten Ymen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Marcelius. 

 

Marcelius filius quoondam Johannis dicti die Snider (dg: -s) de Stripe 

omnia sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque 

locorum consistentia sive sita (dg: me) sup[portavit Lu]dekino filio 

quondam Crist[iani] metten Ymen promittens super omnia warandiam. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Marcelio. 

 

1180 mf9 E 05 p. 524. 

 Quinta post Thome: donderdag 23-12-1395. 

 in vigilia nativitatis Domini: vrijdag 24-12-1395. 

 

BP 1180 p 524v 01 do 23-12-1395. 

Franco gnd Coppen soen had destijds, na vonnis van schepenen van Gestel bij 

Herlaer en voor schepenen van Gestel bij Herlaer, gerechtelijk gekocht van 

Franco Heijlen soen (1) een stuk land dat was van Godefridus die Hoessche 

soen, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Midakker, (2) een stuk land 

dat was van voornoemde Godefridus, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

op Heesakker, (3) een beemd die was van voornoemde Godefridus, in Gestel 

bij Herlaer, ter plaatse gnd die Hoel Straat, tussen de plaats gnd dat Rot 

enerzijds en een erfgoed gnd een Garshof anderzijds. Voornoemde Franco 

Coppen soen droeg thans over aan Ghibo Keijot (1) voornoemd stuk land, 

gelegen ter plaatse gnd op Heesakker, (3) voornoemde beemd. Henricus van 

Zulikem deed afstand van dit stuk land en deze beemd. 

 

(dg: ....) Notum sit universis quod cum Franco dictus Coppen soen peciam 

terre que fuerat Godefridi (dg: des Hoesschen) die Hoessche soen in 

parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum Midacker et ad! peciam 

terre que fuerat dicti Godefridi sitam in predicta parochia ad locum 

dictum op Heesacker atque pratum quod fuerat dicti Godefridi situm in 

parochia ad! locum dictum die Hoel Strate inter locum dictum dat Rot et 

inter hereditatem dictam een Garshof erga Franconem Heijlen soen coram 

scabinis de Ghestel predicta per judicem et mediante sententia scabinorum 

in Ghestel predicta (dg: ..) emendo acquisivisset ut dicebat constitutus 

igitur coram scabinis infrasciptis dictus Franco Coppen soen dictam 

peciam terre sitam ad dictum locum op Heesacker vocatum atque dictum 

pratum prout ibidem sita! sunt et ad dictum Godefridum spectare 

consueverunt (dg: su) hereditarie supportavit Ghiboni Keijot promittens 

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

facto Henricus de Zulikem super dicta pecia terre et prato ad opus dicti 

Ghibonis renunciavit promittens ratam servare. Testes Martinus et 

Coptiten datum quinta post Thome. 

 

BP 1180 p 524v 02 do 23-12-1395. 

Voornoemde Franco Coppen soen droeg vervolgens over aan Henricus van 

Zulikem voornoemd stuk land, gelegen ter plaatse Midakker, zoals dit 

behoord had aan voornoemde Godefridus. Ghibo Keijot deed afstand. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: iat) ita actum sit constitutus igitur 

dictus Franco Coppen soen dictam peciam terre sitam ad dictum locum 

Midacker vocatum prout ad dictum Godefridum spectare consuevit (dg: s) 

hereditarie supportavit Henrico de Zulikem promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Ghibo Keijot super dicta 

pecia terre et jure ad opus eiusdem Henrici renunciavit promittens super 
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omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 524v 03 vr 24-12-1395. 

Hr Henricus Buc maakte bezwaar tegen alle verkopingen gedaan door Andreas 

van den Noddenvelt en zijn kinderen met hun goederen, en door Nijcholaus 

van Baerle en zijn kinderen met hun goederen, tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan met goederen van wijlen Johannes Houbraken van 

Scijnle en tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Johannes 

Spikerman en zijn kinderen met hun goederen. 

 

-. 

Dominus Henricus Buc omnes vendiciones factas per Andream van den 

Noddenvelt cum eius liberis seu eorum alterum #seu alteram# cum suis 

bonis et per Nijcholaum de (dg: Bael) Baerle et eius liberos seu eorum 

alterum (dg: et) cum eorum bonis quibuscumque atque (dg: cum bo) omnes 

vendiciones et alienaciones factas cum bonis quibuscumque quondam 

Johannis Houbraken de Scijnle atque omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Johannem Spikerman et eius liberos seu eorum alterum seu 

alteram cum suis bonis quibuscumqu calumpniavit. Testes Spina et Martinus 

datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 524v 04 do 23-12-1395. 

Henricus die Coster zvw Arnoldus die Vrieze beloofde aan Gerardus gnd Maes 

soen van Bucstel 76 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 21-05-1396) te betalen. 

 

Henricus die [C]oster filius quondam Arnoldi die Vrieze promisit super 

omnia Gerardo dicto (dg: -s) Maes soen de Bucstel septuaginta (dg: 

septem) #sex# novos Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Martinus et Coptiten datum 

(dg: supra) quinta post Thome. 

 

BP 1180 p 524v 05 do 23-12-1395. 

Nijcholaus Spierinc Meus soen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, aan hem verkocht door Baudewinus 

zvw Johannes zvw Boudewinus gnd Appelman. 

 

Nijcholaus Spierinc Meus soen hereditarium censum viginti solidorum 

antique pecunie venditum sibi a Baudewino filio quondam Johannis filii 

quondam Boudewini dicti Appelman prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 524v 06 do 23-12-1395. 

Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode alias gnd metten Brode maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 45 schelling, een helft te 

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

en erf van Lemkinus gnd Bekentop, in Den Bosch, aan het einde van de 

Orthenstraat. 

 

Gheerlacus filius quondam Gheerlaci Cnode alias dicti metten Brode 

hereditarium censu quadraginta quinque solidorum quem habet solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de domo et area (dg: 

Ler) Lemkini dicti Bekentop sita in Buscoducis ad finem vici Orthensis 

monuit de 3 annis. Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 524v 07 do 23-12-1395. 

(dg: Henricus zvw Mijchael van Halt). 

 

(dg: Henricus filius quondam Mijchaelis de Halt). 
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BP 1180 p 524v 08 do 23-12-1395. 

Mr Gheerlacus van Ghemert zvw Johannes van Ghemert droeg over aan zijn 

broer Hubertus van Ghemert 1 morgen land ter plaatse gnd op die Slagen, 

tussen Bertoldus van Hoesden enerzijds en Arnoldus Stamelart van de Kelder 

anderzijds, welke morgen jaarlijks deelt tegen erfgoed van Lodekinus van 

Orthen, welke morgen Johannes zvw Rutgherus van Woesic gekocht had van 

Ghisbertus en Aleijdis, kvw Gerardus van Duren, en Johannes zv Johannes 

Mersman en Johannes zv Willelmus van Oijen, szvw voornoemde Gerardus van 

Duren, en welke morgen Gerardus Vos grootvader van voornoemde mr Gheerlacus 

vernaderd had van voornoemde Johannes zvw Rutgherus van Woesic. 

 

(dg: Johannes) Magister Gheerlacus de Ghemert filius quondam Johannis de 

Ghemert unum iuger terre situm ad locum dictum op die Slagen inter 

hereditatem Bertoldi de Hoesden ex uno et (dg: inter) inter hereditatem 

Arnoldi Stamelart de Penu ex alio quod juger terre annuatim dividitur 

erga! hereditatem (dg: Lodekini) Lodekini de Orthen quod juger terre 

Johannes filius quondam Rutgheri de Woesic erga Ghisbertum et Aleijdem 

liberos quondam Gerardi de (dg: Dur) Duren Johannem filium Johannis 

Mersman et Johannem filium Willelmi de Oijen generos dicti quondam 

Gerardi de Duren emendo acquisiverat et quod juger Gerardus Vos avus olim 

dicti magistri Gheerlaci erga dictum Johannem filium quondam Rutgheri de 

Woesic per modum redempcionis e jure proximitatis acquisiverat prout in 

litteris et quod juger terre nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Huberto de Ghemert suo fratri cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Spina et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 524v 09 do 23-12-1395. 

Voornoemde mr Gheerlacus droeg over aan zijn broer Hubertus van Ghemert 1 

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

plaatse gnd op die Vogeldonk, aan Gerardus Vos grootvader van voornoemde mr 

Gheerlacus verkocht door Godescalcus van Bladel. 

 

Dictus magister Gheerlacus [u]num iuger terre de mille iugeribus terre 

communitatis oppidi de Busco situm super locum dictum op die Vogeldonc 

(dg: venditum ?Vos) venditum Gerardo Vos avo olim dicti magistri 

Gheerlaci a Godescalco de Bladel prout in litteris (dg: here) et quod 

iuger terre nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Huberto 

de Ghemert suo fratri cum litteris et aliis et iure promittens ratam 

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

 

BP 1180 p 524v 10 vr 24-12-1395. 

Theodericus nzvw hr Willelmus van Beirgulen priester gaf uit aan Willelmus 

gnd Copij zv Henricus Copij (1) een stuk weide in Deurne, in de herdgang 

van Velthoven, beiderzijds tussen voornoemde Henricus gnd Copij, (2) een 

stuk land in Deurne, in de herdgang van Velthoven, tussen Johannes van 

Gravia enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een stuk land gnd de 

Huisakker, in Deurne, in de herdgang van Velthoven, tussen Henricus van den 

Scoer enerzijds en een gemene weg anderzijds, zoals deze behoorden aan 

voornoemde wijlen hr Willelmus; de uitgifte geschiedde voor 6 penning oude 

cijns aan Johannes van Audehoesden, voor 2 penning nieuwe cijns aan de heer 

van Helmont en thans voor een cijnshoen en een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Helmond met Lichtmis in de herdgang van Velthoven te leveren, voor 

het eerst over een jaar (vr 02-02-1397). 

 

Theodericus filius naturalis domini quondam Willelmi de Beirgulen 

presbitri peciam pascue dicte eeusel sitam in parochia de Doerne in 

pastoria de Velthoven inter hereditatem Henrici dicti Copij ex utroque 

latere coadiacentem prout ibidem sita est (dg: et ad dictum dominum 

quondam Willelmum spectare consuevit ut dicebat dedit) atque peciam terre 

sitam in parochia et pastoria predictis inter hereditatem Johannis de 
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(dg: Gravia) Gravia ex uno et inter communem plateam ex alio atque peciam 

terre dictam den Huijsacker sitam in parochia et (dg: loco) pastoria 

predictis inter hereditatem Henrici van den Scoer ex uno et inter 

communem plateam ex alio prout ibidem site sunt et ad dictum quondam 

dominum Willelmum spectare consueverunt ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Willelmo dicto Copij filio dicti Henrici Copij ab eodem 

hereditarie possidendas pro sex denariis antiqui census Johanni de 

Audehoesden et pro II denariis novi cen[sus] domino de Helmont ex 

premissis solvendis dandis etc atque pro uno pullo censuali et (dg: pro) 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Hel[mont] dandis 

sibi ab alio hereditarie p[urificationis] et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra et! (dg: sup) in dicta pastoria 

Velthoven vocata tradendis ex premissis promittens [super omnia] 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Spina et Martinus datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 524v 11 vr 24-12-1395. 

Voornoemde Theodericus nzvw hr Willelmus van Beirgulen priester gaf uit aan 

Henricus zvw Johannes van der Donc van Zoemeren (1) een huis, erf en tuin 

in Deurne, in de herdgang van Velthoven, tussen Willelmus van den Wij.... 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een kamp gnd den Wij Akker in 

Deurne, in de herdgang van Velthoven, tussen eertijds Johannes van Bruheze 

nu erfg vw Thomas Marcelijs soen enerzijds en ....... ....... anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor 6 penningen gnd keulsen aan de abt van 

Epternaken en thans voor een n-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van 

......., met Lichtmis in de herdgang van Velthoven te leveren, voor het 

eerst over een jaar. 

 

Dictus Theodericus domum aream et ortum (dg: et here) sitos in parochia 

de Doerne in pastoria de Velthoven inter hereditatem Willelmi van den 

Wij.... ex uno et inter communem plateam ex alio atque (dg: p) campum 

dictum den Wij Acker situm in parochia de pastoria predictis inter 

hereditatem (dg: Johannis de B[ruheze ex] uno et inter .......) que 

fuerat Johannis de Bruheze nunc ad heredes Thome quondam Marcelijs soen 

spectantem ex uno (dg: ....... .......) et inter ....... ....... ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico filio quondam Johannis 

van der Donc de Zoemeren ab eodem hereditarie posidendos pro sex 

[denariis dictis] coelsche abbati de Epternaken ex premissis solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione sedecim lopinorum siliginis 

[mensure de] ....... ....... ....... ....... hereditarie purificationis 

et primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in dicta 

pastoria de (dg: ....) Velthoven tra[denda] promittens [warandiam] pro 

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

 

BP 1180 p 524v 12 vr 24-12-1395. 

Henricus Groet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Groet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1180 mf9 E 06 p. 525. 

 in vigilia nativitatis Domini: vrijdag 24-12-1395. 

 Sabbato post epijphanie: zaterdag 08-01-1396. 

 

BP 1180 p 525r 01 vr 24-12-1395. 

Heijlwigis wv Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 4 oude schilden, die Arnoldus Vrient van Waderle betaalde 

aan voornoemde wijlen Willelmus Posteel. 

 

Heijlwigis relicta quondam Willelmi Posteel hereditarium censum IIIIor 

aude scilde quem Arnoldus Vrient de Waderle dicto quondam Willelmo 

Posteel solvere consuevit prout in litteris dicebat contineri (dg: 
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monuit) monuit de 3 annis. Testes datum (dg: supra) ut infra. 

 

BP 1180 p 525r 02 vr 24-12-1395. 

Ludekinus zvw Cristianus met den Ymen droeg over aan Ghibo Keijot zvw 

Henricus Keijot een beemd in Gestel, tussen erfgoed gnd die Garshof 

enerzijds en erfgoed gnd dat Rot anderzijds, aan voornoemde Ludekinus 

verkocht door Godefridus die Hoessche van Gestel. 

 

Ludekinus filius quondam Cristiani met den Ymen quoddam pratum situm in 

parochia de Ghestel inter hereditatem dictam die Garshof ex uno et inter 

hereditatem dictam vulgaliter dat Rot ex alio venditum dicto Ludekino a 

Godefrido die Hoessche de Gestel prout in litteris hereditarie 

supportavit Ghiboni (dg: filio quondam quond qu) Keijot filio quondam 

Henrici Keijot cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Martinus 

datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 525r 03 vr 24-12-1395. 

Henricus van Uden en Luta, kvw Wellinus Werner, verhuurden aan Gheerlacus 

Arts soen (1) een kamp, 1½ morgen groot, ter plaatse gnd die Vliedert, 

tussen Hubertus van Ghemert enerzijds en hr Theodericus Rover ridder 

anderzijds, (2) een stuk land gnd den Papen Berg, vóór voornoemd kamp 

gelegen, voor een periode van 6 jaar, ingaande heden, per jaar voor 4 oude 

Gelderse gulden (dg: of de waarde), met Sint-Martinus te betalen. De huur 

van de laatste twee jaar is voldaan. Een brief voor Gheerlacus. 

 

Erit una littera pro Gheerlaco. 

Henricus de Uden (dg: filius W) #et Luta liberi# quondam Wellini Werner 

quendam campum unum et dimidium iugera continentem situm in (dg: par) in 

loco dicto die Vliedert inter hereditatem Huberti de Ghemert ex uno et 

inter hereditatem domini (dg: quondam) Theoderici Rover militis ex alio 

atque peciam terre (dg: sit) dictam den Papen Berch sitam ante dictum 

campum ut dicebat locaverunt recto locacionis modo Gheerlaco Arts soen ab 

eodem ad spacium sex annorum datam presentium deinceps sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum sex annorum pro quatuor aude Gelre 

gulden (dg: seu valorem) dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sex 

annorum (dg: Remigii) #Martini# promittentes (dg: w) #indivisi# super 

omnia warandiam pro premissis (dg: et alter) et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia et dictus Henricus #et Luca# 

recognovit! sibi de tota pecunia provenienda in duobus ultimis dictorum 

sex annorum (dg: per s) de dicta locacione (dg: fore s) per dictum 

Gheerlacum fore satis satisfactum. Testes (dg: datum supra testes) Spina 

et Martinus datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 525r 04 vr 24-12-1395. 

Theodericus zvw Mijchael van Halle gaf28 uit aan Johannes zvw Zibbo van der 

Scueren (1) de helft in een beemd gnd dat Werre, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, beiderzijds tussen de broers Johannes en Everardus, kvw Zibbertus 

van der Scueren, met de gebouwen op deze helft, van welke beemd de andere 

helft behoort aan voornoemde broers Johannes en Everardus, kvw Zibbertus 

van der Scueren, (2) de helft in een stuk beemd, gnd dat Herberg, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen voornoemde broers Johannes en 

Everardus, kvw Zibbertus van der Scueren, enerzijds en wijlen Johannes van 

Haren anderzijds, (3) de helft minus 1/20 deel (=9/20 deel) in een stuk 

erfgoed, deels weide en deels heide, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen voornoemde broers Johannes en Everardus, kvw Zibbertus van der 

Scueren, enerzijds en Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder 

anderzijds, (4) de helft minus 1/20 deel (=9/20 deel) in een beemd gnd die 

                         
28 Zie ← BP 1178 f 241r 08 do 10-06-1389, verkoop van deel van Herberg (2), 

Werre (3) en Ossenvoort (4). 
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Ossenvoort, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen voornoemde 

Theodericus Rover enerzijds en wijlen Johannes van Laerhoven anderzijds, 

(5) een b-erfcijns van 1 oude groot geld van de koning van Frankrijk, die 

Johannes van den Broec met Lichtmis moet leveren aan eerstgenoemde 

Theodericus, gaande uit (5a) de helft van een stuk beemd gnd Daspelaar, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, (5b) een stuk land gnd dat Roelofs Stuk, 

(5c) een stuk land gnd dat Varen Akker, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver; 

de uitgifte geschiedde voor (a) 2 oude groot, (b) 1½ penning oude cijns, 

(c) ½ cijnshoen, (d) 4½ Vlaamse groot, gaande uit voornoemde helft van de 

beemd gnd die Assenvoort, (e) dijken, behorend bij erfgoederen van 

eerstgenoemde Theodericus, gelegen ter plaatse gnd Beilver, en thans voor 

(f) een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Beilver 

te leveren. 

 

Theodericus filius quondam Mijchaelis de Halle medietatem ad spectantem! 

in quodam prato dicto dat Werre sito in parochia de Haren in loco dicto 

Beilver inter hereditatem Johannis et (dg: .) Everardi (dg: fratrum) 

#fratrum# liberorum quondam Zibberti van der Scueren ex (dg: uno et inter 

hereditatem quondam) utroque latere coadiacentem #cum edificiis supra 

eandem medietatem consistentibus# et de quo prato reliqua medietas 

spectat ad dictos Johannem et Everardum fratres liberos quondam Zibberti 

van der Scueren item medietatem ad se spectantem in quadam (dg: pra) 

pecia prati dicta dat Herberch sita in parochia et loco predictis inter 

hereditatem dictorum Johannis et Everardi fratrum liberorum quondam 

Zibberti van der Scueren ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de 

Haren ex alio item medietatem (dg: ad se sp) minus vicesima parte eiusdem 

medietatis ad dictum Theodericum spectantem in pecia hereditatis partim 

pascue et partim terre mericalis sita in parochia et loco predictis inter 

hereditatem dictorum Johannis et Everardi fratrum liberorum dicti quondam 

Zibberti van der Scueren ex uno et inter hereditatem Theoderici Rover 

filii domini quondam Johannis Rover militis ex alio item (dg: pe) 

medietatem minus vicesima parte eiusdem medietatis ad primodictum 

Theodericum spectantem in quodam prato dicto die Ossenvoert sito in 

parochia et loco predictis inter hereditatem dicti Theoderici Rover ex 

uno et inter hereditatem quondam Johannis de Laerhoven ex alio (dg: item) 

item hereditarium censum unius antiqui grossi aurei denarii monete regis 

Francie quem Johannes van den Broec primodicto Theoderico solvere tenetur 

hereditarie purificationis ex medietate pecie prati dicte (dg: die) 

Daspelaer site in parochia et loco predictis et ex pecia terre dicta dat 

(dg: .) Roelofs Stuc et ex pecia terre dicta dat Varen Acker sita in 

parochia et loco predictis ut dicebat dedit ad hereditarium (dg: censum) 

pactum Johanni filio quondam Zibbonis! van der Scueren ab eodem 

hereditarie possidendas pro duobus antiquis grossis et pro uno et dimidio 

denariis antiqui census et pro dimidio (dg: pullo) pullo censuali ex 

premissis solvendis (dg: dandis atque pro p aggere) et pro quatuor et 

dimidio (dg: ...) grossis Flandriensibus de dicta medietate dicti prati 

die Assenvoert annuatim solvendis (dg: .......) #et# pro aggeribus ad 

hereditates primodicti Theoderici de jure spectantibus sitis in dicto 

loco Beilver vocato dandis et observandis etc atque pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Buschoducis danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et in (dg: Beilver trade) dicto loco 

Beilver vocato tradenda et deliberanda ex premissis promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes (dg: j) datum supra. 

 

BP 1180 p 525r 05 vr 24-12-1395. 

Thomas van Hijntham droeg over aan hr Henricus Buc (1) een stuk land in 

Rosmalen, ter plaatse gnd in den Schild, beiderzijds tussen voornoemde hr 

Henricus Buc, (2) een stuk beemd van voornoemde Thomas, gelegen op het eind 

van voornoemde plaats gnd die Schild, beiderzijds tussen voornoemde hr 
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Henricus Buc. 

 

Thomas de Hijntham peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in loco 

dicto in den Scilt inter hereditatem domini Henrici Buc ex utroque 

coadiacentem! atque (dg: peciam pr) peciam prati dicti Thome sitam ad 

finem dicti loci die Scilt vocati inter hereditatem dicti domini Henrici 

Buc ex utroque latere coadiacentem (dg: ut dic) in ea quantitate qua 

ibidem site sunt ad! ad dictum Thomam dinoscuntur pertinere ut dicebat 

hereditarie supportavit domino Henrico Buc predicto promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 525r 06 vr 24-12-1395. 

Ywanus Stierken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ywanus Stierken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 525r 07 vr 24-12-1395. 

Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 6 oude schilden, die Henricus zvw Willelmus van Beest 

betaalde aan kvw Everardus van den Water. 

 

Henricus de Arkel filius quondam Reijneri Willems hereditarium censum sex 

aude scilde quem Henricus filius quondam Willelmi de Beest liberis 

quondam Everardi van den Water solvere (dg: consue) tenetur annuatim 

prout in litteris dicebat contineri monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 525r 08 za 08-01-1396. 

Rutgherus van Os zvw Arnoldus van Os verkocht aan zijn zoon Johannes een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis29 

en erfgoed van voornoemde Rutgherus, in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Hermannus Oems, nu Rodolphus Gerijs, enerzijds en 

een gemeen straatje dat daar naar het gemene water loopt anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 3 pond 5 schelling voornoemd geld. 

 

Rutgherus de Os filius quondam Arnoldi de Os (dg: promisit se daturum et 

soluturum) #hereditarie vendidit# Johanni suo filio hereditarium censum 

quatuor librarum monete (dg: here) solvendum hereditarie (dg: mediatim 

Domini mediatim Johannis) #nativitatis# Domini ex domo et hereditate 

dicti Rutgheri sitis in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem quondam Hermanni Oems nunc ad Rodolphum Gerijs spectantem ex 

uno et inter communem viculum tendentem ibidem versus communem aquam ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: censu domini dn) hereditario censu trium librarum 

et quinque (dg: ex) solidorum dicte monete exinde prius sovlendis et 

sufficientem facere. Testes Aa et Lu datum sabbato post epijphanie. 

 

BP 1180 p 525r 09 za 08-01-1396. 

Voornoemde Johannes beloofde vervolgens deze cijns niet te manen zolang 

voornoemde Rutgherus of zijn vrouw Aleijdis, ouders van voornoemde 

Johannes, leven. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Johannes promisit super omnia quod ipse 

dictum (dg: Jo) censum non petet (dg: .......) #nec ?monebit# nec monebit 

quamdiu dictus Rutgherus et Aleijdis eius uxor parentes dicti Johannis 

seu eorum alter vixerint in humanis. Testes datum supra. 

 

                         
29 Zie → BP 1182 p 303r 03 wo 05-01-1401, overdracht van het huis. 
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BP 1180 p 525r 10 za 08-01-1396. 

Voornoemde Rutgherus beloofde aan zijn zoon Johannes dat voornoemde 

Johannes en Elizabeth, kv voornoemde Rutgherus, alle goederen, die 

voornoemde Rutgherus zal nalaten, na overlijden van voornoemde Rutgherus en 

zijn vrouw Aleijdis gelijkelijk zullen delen. 

 

Dictus Rutgherus promisit super habita et habenda Johanni suo filio quod 

ipse Johannes et Elizabeth liberi dicti Rutgheri omnia et singula bona 

que dictus Rutgherus in sua morte post se relinquet (dg: ratam servare 
?tamquam) post decessum dictorum (dg: Johannis et Elizabe) Rutgheri et 

Aleijdis eius uxoris inter se equaliter habebunt divident et 

participabunt. Testes datum supra. 

 

1180 mf9 E 07 p. 526. 

 Sabbato post epijphanie: zaterdag 08-01-1396. 

 in octavis epijphanie: donderdag 13-01-1396. 

 in crastino octavarum epijphanie: vrijdag 14-01-1396. 

 

BP 1180 p 526v 01 za 08-01-1396. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Rodolphus gnd Ghenen soen verkocht aan Arnoldus 

Groet Art zvw Lambertus van Engelant een n-erfcijns30 van 5 pond, met Sint-

Jan te betalen, gaande uit de helft van een kamp gnd die Brand31, gelegen 

onder de vrijdom ter plaats gnd die Dungen, tussen een gemene weg enerzijds 

en kv Rutgherus van der Eijkendonc anderzijds, welke helft voornoemde 

Nijcholaus Coel gekocht had van zijn broer Gerardus, deze helft reeds 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 12 schelling voornoemd 

geld. Verkoper en zijn zoon Engbertus Ludinc beloofden het onderpand van 

waarde te houden. 

 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Rodolphi dicti Ghenen soen 

hereditarie vendidit Arnoldo Groet Art filio quondam Lamberti de Engelant 

hereditarium censum quinque librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex medietate ad dictum venditorem spectante cuiusdam 

campi dicti die Brant siti infra libertatem oppidi de Buscoducis ad locum 

dictum die Dungen inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et 

inter hereditatem liberorum Rutgheri van der Eijkendonc ex alio quam 

medietatem dicti campi dictus Nijcholaus Coel erga (dg: erga) Gerardum 

suum fratrem emendo acquisivit prout in litteris quas vidimus promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditario censu XII solidorum dicte monete ex 

dicta medietate dicti (dg: co) campi de jure solvendis promisit insuper 

dictus venditor et cum eo Engbertus Ludinc eius filius indivisi super 

habita et habenda sufficientem facere. Testes Aa et Lu datum sabbato post 

epijphanie. 

 

BP 1180 p 526v 02 do 13-01-1396. 

Johannes van der Stegen en Theodericus gnd Goetscalcs beloofden aan 

Theodericus zvw Ghisbertus van der Rendonc 24 Engelse nobel of de waarde en 

30½ gemene plak met Pasen aanstaande (zo 02-04-1396) te betalen. 

 

Johannes van der Stegen (dg: promisit super omnia The) et Theodericus 

dictus Goetscalcs promiserunt Theoderico filio quondam Ghisberti van der 

Rendonc XXIIII Engels nobel seu valorem in auro et triginta et dimidium 

communes placken ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Martinus 

et Coptiten datum in octavis epijphanie. 

 

                         
30 Zie → BP 1180 p 693r 06 do 15-02-1397 (2), verkoop van een erfcijns uit 

onder meer deze cijns. 
31 Zie ← BP 1175 f 085r 04 wo 04-10-1385, BP 1175 f 085r 05 wo 04-10-1385 en 

BP 1175 f 085r 06 wo 04-10-1385, verkoop van delen van de Brand. 
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BP 1180 p 526v 03 do 13-01-1396. 

Johannes van der Stegen, Ludekinus van Broegel, zijn broer Willelmus van 

Broegel en Willelmus Cloenken beloofden aan Theodericus zvw Ghisbertus van 

der Rennendonc 64½ Engelse nobel of de waarde in goud met Pinksteren 

aanstaande (zo 21-05-1396) te betalen. 

 

+. 

Johannes van der Stegen et Ludekinus de Broegel Willelmus de Broegel eius 

frater et Willelmus Cloenken promiserunt indivisi super omnia Theoderico 

filio quondam (dg: Ghisberti) Ghisberti van der Rennendonc sexaginta 

quatuor et dimidium Engels nobel seu valorem in auro ad penthecostes 

{streep, waarschijnlijk om inktvlek te overbruggen} proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 526v 04 do 13-01-1396. 

Voornoemde vier beloofden aan voornoemde Theodericus 64 Engelse nobel of de 

waarde in goud met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Dicti quatuor promiserunt indivisi super omnia #dicto Theoderico# 

sexaginta quatuor (dg: et d) Engels nobel seu valorem in auro ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 526v 05 do 13-01-1396. 

Johannes die Wuest droeg over aan Johannes van den Bossche de jongere zijn 

vruchtgebruik in32,33 (1) een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes Leijdecker enerzijds en een gemeen 

straatje anderzijds, (2) 2 kamers met ondergrond, achter voornoemd huis 

gelegen, (3) alle goederen, waarin zijn echtgenote Gertrudis was overleden. 

 

-. 

Johannes die Wuest suum usufructum sibi competentem in domo et area (dg: 

et d) sitis in Busco in vico ecclesie inter hereditatem quondam Johannis 

Leijdecker ex uno et inter communem viculum ibidem tendentem ex alio 

atque in duabus cameris cum suis fundis retro dictam domum consistentibus 

(dg: sup) atque in omnibus bonis in quibus Gertrudis quondam #sue!# uxor 

decessit quocumque sitis ut dicebat (dg: ut) supportavit Johanni van den 

Bossche juniori promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 526v 06 do 13-01-1396. 

Truda dvw Gerardus Graets beloofde aan Theodericus zv Johannes nzvw hr 

Rodolphus Rover Broechoven investiet van de kerk van Erp 60 Hollandse 

gulden na maning te betalen. 

 

Truda filia quondam Gerardi Graets promisit super omnia Theoderico filio 

(dg: quondam) Johannis filii naturalis domini quondam Rodolphi Rover 

Broechoven investiti olim ecclesie de Erpe sexaginta Hollant gulden (dg: 

j) ad monitionem persolvendos. Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 526v 07 do 13-01-1396. 

Willelmus Donc zvw Johannes Donc, gemachtigd door zijn broer Rodolphus 

Zorge, om diens cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen, te heffen en 

te ontvangen, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 14 mud 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, die Willelmus zvw Lucas van Erpe beloofd 

had te leveren, als huwelijksgeschenk, aan voornoemde Rodolphus Zorge en 

                         
32 Zie ← BP 1175 f 150v 08 di 28-04-1394, verkoop van 1/3 deel in het huis 

en de twee kamers. 
33 Zie → BP 1180 p 400v 07 za 29-01-1396, overdracht van hetzelfde 

vruchtgebruik, maar nu aan zijn dochter; de brief echter overhandigen aan 

Johannes van den Bossche de jongere. 
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zijn vrouw Jutta dv voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus Donc filius quondam Johannis Donc (dg: p) habens potestatem a 

Rodolpho Zorge suo fratre monendi levandi levandi! et recipiendi omnes et 

singulos census redditus et pacciones quoscumque dicti Rodolphi atque 

credita quecumque que debentur dicto Rodolpho a personis quibuscumque 

prout in litteris hereditariam paccionem XIIII modiorum siliginis mensure 

de Rode sancte Ode quam Willelmus filius quondam Luce de Erpe dicto (dg: 

q) Rodolpho Zorge solvere tenetur ac solvere promisit cum Jutta sua uxore 

filia dicti Willelmi nomine dotis et in subsidium matrimonii ut dicebat 

monuit de 3 annis. Testes Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 526v 08 vr 14-01-1396. 

Johannes, zvw Gerardus van Langhelaer en Margareta dvw Gerardus Groij zvw 

Jacobus van Driel, verkocht aan Johannes van Malsen (1) 1/6 deel in de 

navolgende goederen, (1a) een stenen huis met ondergrond en toebehoren van 

voornoemde wijlen Gerardus Groij, in Den Bosch, naast de Korenbrug, naast 

het water, (1b) een hofstad in Den Bosch, in de Orthenstraat, achter 

erfgoed van Wellinus Scilders, naast de oude stadsmuur, en in het recht dat 

bij deze hofstad hoort in de oude stadsmuur, (1c) een b-erfcijns van 4 pond 

3 schelling gemeen paijment, die voornoemde wijlen Gerardus Groij beurde, 

gaande uit een erfgoed in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van 

wijlen Gerardus Koters enerzijds en een weg die behoort aan Johannes die 

Bije anderzijds, (1d) een b-erfcijns van 40 schelling gemeen paijment, die 

voornoemde wijlen Gerardus Groij beurde, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, naast de Korenbrug, tussen erfgoed van Hilla Goeskens enerzijds en 

erfgoed van wijlen Thomas van Waelwijc anderzijds, (1e) ½ bunder beemd van 

voornoemde wijlen Gerardus Groij, onder de vrijdom, ter plaatse gnd die 

Dungen, ter plaatse gnd in die Buenre, al welke goederen voor 1/3 deel aan 

eerstgenoemde Johannes en zijn broer Gerardus Groij, kvw voornoemde 

Gerardus van Langhelaer, gekomen waren, voor 1/3 deel aan Johannes van 

Malssen, en voor 1/3 deel aan Johannes en Aleijdis, kv Hermannus 

Plaetmaker, na erfdeling van goederen van voornoemde wijlen Gerardus Groij, 

(2) zijn deel in (2a) een b-erfcijns van 55 schelling geld, die voornoemde 

wijlen Gerardus Groij zvw Jacobus van Driel beurde, gaande uit een huis en 

erf, behorend aan Margareta ev mr Sijmon baardscheerder, in Den Bosch, over 

de Korenbrug, naast de brug in de stadsmuur, (2b) een vak van voornoemde 

wijlen Gerardus Groij in Den Bosch, op het gewanthuis; het 1/3 deel in deze 

goederen, behorend aan eerstgenoemde Johannes en zijn broer Gerardus, is 

belast met de helft van een b-erfcijns van 3 pond en 5 groten geld, die 

eerstgenoemde Johannes en zijn broer Gerardus moeten betalen aan voornoemde 

Johannes van Malsen, en met de helft van een b-erfcijns van 3 pond en 5 

groten geld die eerstgenoemde Johannes en zijn broer Gerardus moeten 

betalen aan voornoemde Johannes en Aleijdis, kv Hermannus Plaetmaker. 

 

Johannes filius quondam Gerardi de Langhelaer ab eodem quondam Gerardo et 

(dg: Merg) Margareta quondam sua uxore filia quondam Gerardi Groij filii 

quondam Jacobi de Driel pariter genitus sextam partem #ad se spectantem 

in bonis infrascriptis videlicet# in domo lapidea (dg: et a) cum suo 

fundo et attinentiis dicti quondam Gerardi Groij sita in Busco juxta 

pontem dictum Corenbrugge contigue iuxta (dg: he) aquam ibidem atque in 

#quodam# domistadio sito in Busco in vico Orthensi retro hereditatem 

Wellini Scilders juxta antiquum murum oppidi de Busco atque in jure ad 

idem domistadium spectante in dicto antiquo muro necnon in hereditario 

censu quatuor librarum et trium solidorum communis pagamenti quem dictus 

quondam Gerardus Groij solvendum habuit hereditarie ex quadam hereditate 

sita in Busco ultra dictum (dg: dictum) Corenbrugge! vocatum inter 

hereditatem quondam Gerardi Koters et inter quandam viam spectantem ad 

Johannem die Bije insuper #in# hereditario censu XL solidorum communis 

pagamenti quem dictus quondam Gerardus Groij solvendum habuit annuatim ex 

domo et area sita in Busco juxta dictum pontem Corenbrugge vocatum inter 
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hereditatem Hille Goeskens et inter hereditatem quondam Thome de Waelwijc 

item in dimidio bonario prati dicti quondam Gerardi Groij sito infra 

libertatem oppidi de Busco (dg: ultra) ad locum dictum die Dungen in loco 

dicto in die (dg: Buen) Buenre (dg: necnon in) et que bona predicta 

primodicto Johanni et Gerardo Groij suo fratri liberis dicti quondam 

Gerardi de Langhelaer pro una tercia parte et Johanni de Malssen pro una 

tercia parte et Johanni et Aleijdi liberis Hermanni Plaetmaker (dg: 

cesserunt) mediante (dg: hereditaria divisione) quadam divisione prius 

habita et facta de quibusdam hereditatibus dicti quondam Gerardi Groij 

cesserunt in partem prout in litteris #+ {verwijst via + in margine 

sinistra en haal naar BP 1180 p 526v 11}# hereditarie vendidit Johanni de 

Malsen cum litteris et iure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis medietate hereditarii census 

trium librarum et quinque grossorum monete quem censum primodictus 

Johannes et Gerardus eius frater dicto Johanni de Malsen solvere tenentur 

ex dicta tercia parte ad eosdem Johannem et Gerardum fratres spectante in 

premissis atque medietate hereditarii census trium librarum et quinque 

grossorum monete quem primodictus Johannes et Gerardus frater eius (dg: 

liberi) dictis Johanni et Aleijdi liberis Hermanni (dg: Plaetmaker) 

Plaetmaker ex (dg: dicta) eadem tercia parte premissorum solvendum! 

tenentur annuatim prout in litteris dicebat contineri. Testes Rover et 

Martinus datum in crastino (dg: epij) octavarum epijphanie. 

 

BP 1180 p 526v 09 vr 14-01-1396. 

Jacobus Groij zv Gerardus Groij zvw Jacobus van Driel verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Jacobus Groij filius Gerardi Groij filii quondam Ja[cobi] de (dg: . 
?Driel p) Driel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 526v 10 vr 14-01-1396. 

Voornoemde Johannes van Malsen beloofde aan de verkoper 110 nieuwe Gelderse 

gulden34 of de waarde met Pasen over een jaar (zo 22-04-1397) te betalen. 

Deze is aan Johannes en Adam ½ gulden verschuldigd wegens de deelbrief. 

 

Dictus Johannes de Malsen promisit super omnia venditori! centum et decem 

(dg: novem) novos Gelre gulden seu valorem (dg: ad) a pasca proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. Iste debet Johanni 

et Ade dimidium florenum de littera divisionis. 

 

BP 1180 p 526v 11 vr 14-01-1396. 

+ {Invoegen in BP 1180 p 526v 08}. 

atque totam partem et omne jus sibi competentes in hereditario censu 

quinquaginta quinque solidorum monete quem dictus quondam Gerardus Groij 

filius quondam Jacobi de Driel solvendum habuit hereditarie ex (dg: u) 

domo et area (dg: sita in Busco ultra pon) spectante ad Margaretam (dg: 

relic) uxorem magistri Sijmonis barbitensoris sita in Busco ultra pontem 

bladi contigue iuxta pontem consistentem ibidem in muro oppidi de Busco 

atque in quodam stallo dicto vacke dicti quondam Gerardi Groij sito in 

Busco supra domum pannorum. 

 

 

                         
34 Zie → BP 1180 p 632v 11 vr 24-11-1396, verklaring dat 41½ nieuwe Gelre 

gulden betaald zijn. 


