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1180 mf7 B 12 p. 393. 

 in octavis epiphanije: donderdag 13-01-1396. 

 Secunda post epiphanie: maandag 10-01-1396. 

 Tercia post epiphanie: dinsdag 11-01-1396. 

 

BP 1180 p 393r 01 do 13-01-1396. 

Johannes zvw Johannes Barniers soen gaf uit1 aan Arnoldus zvw Willelmus van 

der Donc (1) een stukje heideland, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Griensven, tussen Henricus van den Hoernoc enerzijds en 

Nicholaus Hermans soen en Wolterus van Griensvenne anderzijds, strekkend 

vanaf kvw Ludovicus van der Sporct tot aan een gemene weg, (2) een stuk 

weide gnd een eusel in de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd dat Woud 

van Griensven, tussen voornoemde Henricus van den Hoernoc enerzijds en een 

gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2 

oude groten of ander paijment en 3 pond geld, met Sint-Martinus te betalen. 

Verder belast met wegen door voornoemd stuk weide. 

 

Johannes filius quondam Johannis Barniers soen particulam terre mericalis 

sitam infra libertatem oppidi de Busco in loco dicto Griensv[enne] inter 

hereditatem Henrici van den Hoernoc ex uno et inter hereditatem Nicholai 

Hermans soen et Wolteri de Griensvenne ex alio tendentem ab hereditate 

liberorum quondam Ludovici van der Sporct ad communem platheam atque 

peciam pascue dicte een eeusel sitam in [dicta] libertate ad locum dictum 

dat Waut v[a]n Grijensvenne inter hereditatem dicti Henrici van den 

Hoernoc ex uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Arnoldo filio quondam Willelmi van der Donc ab eodem 

hereditarie possidendas et habendas pro hereditario censu duorum 

grossorum antiquorum vel alterius pagamenti atque trium librarum monete 

dando dicto Johanni ab alio hereditarie Martini ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere exceptis viis (dg: 
?ex) #per# dictam peciam pascue transeuntibus et alter repromisit ex 

premissis. Testes Spina et Martinus datum in octavis epiphanije. 

 

BP 1180 p 393r 02 do 13-01-1396. 

Johannes Mesmaker wollenklerenwever verkocht aan Ghiselbertus zvw 

Ghiselbertus Dongheman (1) een hofstad in Den Bosch, aan de straat gnd 

Beurde, tussen erfgoed van Lambertus Campen enerzijds en erfgoed van 

Willelmus Wijnter anderzijds, (2) een ledig erfgoed in Den Bosch, aan de 

straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van voornoemde Lambertus Campen 

enerzijds en erfgoed van Theodericus Kempen anderzijds, aan hem verkocht 

door Willelmus zv Willelmus Loijer, met de gebouwen die erop staan, (3) een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit (3a) een huis en erf in Den Bosch, 

aan de straat gnd Beurde, tussen erfgoed van Johannes van Lijt enerzijds en 

erfgoed van Lambertus gnd Campen anderzijds, (3b) een b-erfpacht van 5 

lopen rogge, maat van Oirschot, die Theodericus Hogheneve met Kerstmis 

leverde aan Egidius zvw Henricus Leijdecker gaande uit verschillende 

erfgoederen in Oirschot, welke cijns van 20 schelling voornoemde Johannes 

Mesmaker verworven2 had van voornoemde Willelmus Loijer {niet afgewerkt 

contract}. 

 

(dg: Ger) Johannes Mesmaker textor laneorum domistadium situm in Busco ad 

vicum dictum Buerde inter hereditatem Lamberti Campen (dg: ex uno) et 

inter hereditatem Willelmi Wijnter atque vacuam hereditatem sitam in 

Busco ad vicum dictum Aude Huls inter hereditatem Lamberti Campen 

                         
1 Zie ← BP 1180 p 392v 02 za 08-01-1396, vrijwel identiek contract, maar 

dan verkoop. 
2 Zie ← BP 1176 f 234v 15 do 23-01-1382, overdracht van deze erfcijns. 
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predicti et inter hereditatem Theoderici (dg: Kemp) Kempen venditas sibi 

a Willelmo filio Willelmi Loijer prout in litteris cum edificiis in 

eisdem consistentibus atque hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area sita in Busco ad vicum dictum Buerde inter hereditatem Johannis de 

Lijt ex uno et inter hereditatem Lamberti dicti Campen ex alio atque ex 

hereditaria paccione quinque lopinorum siliginis mensure de Oerscot quam 

Theodericus Hogheneve Egidio filio quondam Henrici Leijdecker solvere 

consuevit hereditarie in festo nativitatis Domini ex quibusdam 

hereditatibus sitis in Oerscot quem censum XX solidorum dictus Johannes 

Mesmaker erga dictum Willelmum Loijer acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Ghiselberto filio quondam Ghiselberti Dongheman 

supportavit cum litteris. 

 

BP 1180 p 393r 03 ma 10-01-1396. 

Henricus Loijer verkocht aan Herbertus zv Wolterus gnd Herbrechts soen de 

helft van een erfgoed in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

Johannes Nerinc enerzijds en een weg behorend aan hr Rodolphus Vosse en 

zijn broer Johannes, kvw Gerardus gnd Vosse, anderzijds, strekkend vanaf de 

Vughterstraat achterwaarts tot aan de stenen muur van de nieuwe gebouwen 

van voornoemde hr Rodolphus en Johannes, minus naast deze muur 1½ voet, 

welk geheel erfgoed voornoemde Henricus verkregen had van voornoemde hr 

Rodolphus en Johannes, voor een b-erfcijns van 11 oude groten Tournoois 

geld van de koning van Frankrijk, en voor een b-erfcijns van 6 pond geld, 

te weten de helft naast voornoemde Johannes Nerinc, met de gebouwen op deze 

helft, belast met de helft van de cijnzen in de brief vermeld. De 

tussenwand tussen beide voornoemde helften zal gemeenschappelijk bezit van 

Henricus en Herbertus zijn. 

 

Henricus Loijer medietatem cuiusdam hereditatis ad se spectantis site in 

Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem (dg: Hen) Johannis Nerinc ex 

uno et inter (dg: hereditatem) quandam viam spectantem ad dominum 

Rodolphum (dg: Vosse) Vosse et Johannem eius fratrem liberos quondam 

Gerardi dicti Vosse (dg: q vr) ex alio que hereditas predicta tendit a 

dicto vico Vuchtensi retrorsum ad parietem seu murum lapideum novorum 

edificiorum predictorum domini Rodolphi et Johannis fratrum minus tamen 

ubique juxta dictum murum lapideum seu parietem dictorum novorum 

edificiorum dictorum domini Rodolphi et Johannis una et dimidia pedatis 

quam integram hereditatem predictam dictus Henricus erga predictos 

dominum Rodolphum et Johannem pro hereditario censu undecim grossorum 

Turonensium denariorum antiquorum monete regis Francie atque pro 

hereditario censu sex librarum monete ad censum acquisiverat prout in 

litteris quas vidimus scilicet illam medietatem dicte hereditatis que 

sita est versus hereditatem dicti Johannis Nerinc cum edificiis in dicta 

medietate consistentibus ut dicebat hereditarie vendidit Herberto filio 

Wolteri dicti Herbrechts soen promittens warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere excepta medietate censuum in dictis litteris 

contentorum tali condicione quod paries interstitialis inter primodictam 

medietatem et inter reliquam medietatem eiusdem hereditatis consistens 

predictorum Henrici et Herberti communis erit et permanebit et quod ipse 

venditor et emptor predicti eundem parietem sub eorum communibus expensis 

tenebunt et perpetue #in bona disposicione# conservabunt. Testes Spina et 

Martinus datum secunda post epiphanie. 

 

BP 1180 p 393r 04 ma 10-01-1396. 

Willelmus nzvw Johannes Loijer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius quondam #naturalis# Johannis (dg: Loeij) Loijer prebuit 

et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 393r 05 ma 10-01-1396. 

Arnoldus van Buchoeven droeg over aan Nicholaus zv Johannes gnd Alarts soen 

4 paarden, 2 koeien en 2 vaarzen, ter plaatse gnd Henxstem, op de hoeve van 

voornoemde Arnoldus. Voornoemde Arnoldus houdt deze beesten gedurende 3 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1396), van voornoemde 

Nicholaus te schattingsrecht. Zodra Voornoemde Nicholaus voor deze beesten 

en hun nakomelingen 42 Hollandse gulden zal hebben ontvangen, zal een helft 

van deze dieren behoren aan voornoemde Arnoldus en de andere helft aan 

voornoemde Nicholaus. 

 

Arnoldus de Buchoeven quatuor equos duas vaccas et duas juvenculas dictas 

verzen ad se spectantes sitos in (dg: h) loco dicto Henxstem supra mansum 

dicti Arnoldi ut dicebat legitime supportavit Nicholao filio Johannis 

dicti Alarts soen sub ista condicione quod dictus Arnoldus dictas bestias 

ad spacium trium annorum a festo penthecostes proxime futuro ad jus 

stabilitionis a dicto Nicholao tenebit sub ista condicione quod cum 

dictus Nicholaus de dictis bestiis et exinde proveniendis XLII Hollant 

gulden perceperit extunc una medietas (dg: et al) dictarum bestiarum ad 

dictum Arnoldum et reliqua medietas ad dictum Nicholaum pertinebit ?etc. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 393r 06 di 11-01-1396. 

Woltherus Terlinc verkocht aan Hermannus Avemari een n-erfrente van 7 

kapoenen, met Maria-Ontvangenis te leveren, gaande uit3 (1) een huis, tuin 

en aangelegen stuk land, in Nuenen, ter plaatse gnd Nuenrebeek, tussen 

Reijnerus Ghiben soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk 

land gnd die Halle en een stuk land gnd die Stert, in Nuenen, tussen 

voornoemde Wolterus Terlinc enerzijds en de hoeve gnd het Goed te Katten 

anderzijds, (3) een stuk land gnd dat Vlasland, in Nuenen, naast erfgoed 

van Metta gnd Willems, (4) een stuk land gnd de Bredeakker, in Nuenen, 

naast Petrus gnd Andries soen, (5) een stuk land gnd die Jans Akker, in 

Nuenen, naast Petrus Andries soen, (6) een stuk beemd gnd die Hoeve, in 

Nuenen, naast voornoemde Petrus Andries soen, (7) alle goederen die aan 

verkoper en zijn vrouw Bela dv Goessuinus Roef zullen komen na overlijden 

van voornoemde Goessuinus en Bela ev voornoemde Goessuinus, reeds belast 

met (a) grondcijnzen, (b) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Eindhoven, (c) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Helmond, (d) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Nuenen, (e) een lijfrente van 2 oude 

schilden op het leven van Andreas van Oudrigen. 

 

Woltherus Terlinc hereditarie vendidit Hermanno Avemari hereditarium 

redditum septem caponum solvendum hereditarie in festo conceptionis beate 

Marie ex domo et orto et pecia terre sibi adiacente sitis in parochia de 

Nuenen ad locum dictum Nuenrebeke inter hereditatem Reijneri Ghiben soen 

ex uno et inter communem platheam ex alio atque pecia terre dicta die 

Halle et pecia (dg: te) #terre# dicta die (dg: dat) Stert sitis in dicta 

parochia inter hereditatem dicti Wolteri Terlinc ex uno et inter mansum 

dictum tGoet te Katten ex alio item ex pecia terre dicta dat Vlaslant 

sita in dicta parochia iuxta hereditatem Mette dicte Willems item ex 

pecia terre dicta den Bredenacker sita in dicta parochia iuxta 

hereditatem Petri dicti Andries soen item ex pecia terre dicta die Jans 

Acker sita in dicta parochia juxta hereditatem Petri Andries soen item ex 

pecia prati dicta die Hoeve sita in dicta parochia iuxta hereditatem 

dicti Petri Andries soen item ex omnibus bonis dicto venditori et Bele 

eius uxori (dg: post morte) filie Goessuini Roef (dg: de n) post mortem 

dicti Goessuini et Bele uxoris dicti Goessuini advolvendis quocumque 

locorum sitis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi et hereditaria paccione unius 

                         
3 Zie ← BP 1178 f 201r 05 do 07-12-1391, verkoop van een groot deel van 

deze onderpanden, belast met dezelfde lasten. 
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modii siliginis mensure de Eijndoven et hereditaria paccione quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Helmont et hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis mensure de Nuenen et vitali pensione duorum aude scilde 

ad vitam Andree de Oudrigen prius solvendis. Testes Rover et Spina datum 

3a post epiphanie. 

 

1180 mf7 B 13 p. 394. 

 Tercia post epiphanije: dinsdag 11-01-1396. 

 Sabbato post octavas epiphanije: zaterdag 15-01-1396. 

 in octavis epiphanije: donderdag 13-01-1396. 

 

BP 1180 p 394v 01 di 11-01-1396. 

Petrus van der Heijden verkocht aan Hilla wv Godefridus van Hedichuijsen de 

helft van een kamp gnd die Grootuitvank Wouters van Keke, in Sint-

Oedenrode, in de gemeint aldaar, tussen Philippus van Oerscot enerzijds en 

de gemeint anderzijds, welk geheel kamp 4¼ bunder groot is, belast met 2 

1/8 oude groot. 

 

Petrus van der Heijden (dg: n) medietatem cuiusdam campi ad se spectantis 

dicti communiter die Groetuijtfancke Wouters van Keke siti in parochia de 

Rode (dg: ad locum) in communitate ibidem inter hereditatem Philippi de 

Oerscot ex uno et inter communitatem ex alio et qui campus integralis 

quatuor bonaria et quartam partem unius bonarii continet (dg: scilicet) 

ut dicebat hereditarie vendidit Hille relicte quondam Godefridi de 

Hedichuijsen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

duobus aude grossis et octava parte unius aude groten inde solvendis. 

Testes Spina et Lu datum tercia post epiphanije. 

 

BP 1180 p 394v 02 di 11-01-1396. 

Jordanus van der Sloeten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jordanus van der Sloeten prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 394v 03 di 11-01-1396. 

Voornoemde Hilla beloofde aan voornoemde Petrus 86 nieuwe Gelderse gulden 

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

 

Dicta Hilla promisit dicto Petro LXXXVI nu Gelre gulden vel valorem ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 394v 04 di 11-01-1396. 

Thomas zvw Petrus van Hijntham droeg over aan Ambrosius gnd Broes Balen 

soen een b-erfcijns van 4 pond 5 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Reimbouts 

Kamp, tussen Theodericus Ywani en zijn zuster Sophia enerzijds en 

Godefridus Sceijvel anderzijds, welk stuk land voornoemde Thomas eertijds 

voor voornoemde cijns uitgegeven had aan voornoemde Ambrosius gnd Broes 

Balen soen. 

 

Thomas filius quondam Petri de Hijntham hereditarium censum quatuor 

#librarum# et quinque solidorum monete quem solvendum habere dicebat 

hereditarie Martini ex pecia terre sita in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Reijmbouts Camp inter hereditatem Theoderici Ywani (dg: et) et 

Sophie sue sororis ex uno et inter hereditatem Godefridi Sceijvel ex alio 

et quam peciam terre dictus Thomas pridem dederat ad censum Ambrosio 

dicto Broes Balen soen (dg: sa) pro predicto censu (dg: p) ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Ambrosio (dg: Br) dicto sBroes Balen soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem in dicto censu 

existentem deponere. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 394v 05 di 11-01-1396. 

Voornoemde Ambrosius beloofde aan voornoemde Thomas vanaf nu te betalen een 

b-erfcijns van 32 penning, die het klooster van Sint-Clara in Den Bosch uit 

voornoemd stuk land beurt. 

 

Dictus Ambrosius promisit super omnia (dg: q) dicto Thome quod ipse 

hereditarium censum XXXII denariorum quem conventus sancte (dg: s) Clare 

in Busco solvendum ex! dicta pecia terre ut dicebat nunc deinceps 

singulis annis dabit et exsolvet (dg: s) dicto conventui in tali pecunia 

et in tali moneta in quali hereditarius census de jure est solvendus ut 

dicebat sic quod dicto Thome dampna exinde non eveniant. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 394v 06 di 11-01-1396. 

Henricus Pulslauwer nzvw Rodolphus Pulslauwer en Jacobus Zelen beloofden 

aan Godefridus zvw Godefridus Ommaet 32 Engelse nobel of de waarde met 

Sint-Bartholomeus aanstaande (do 24-08-1396) te betalen. 

 

Henricus Pulslauwer filius naturalis quondam Rodolphi Pulslauwer et 

Jacobus Zelen promiserunt indivisi super omnia Godefrido filio quondam 

Godefridi Ommaet XXXII Engels nobel (dg: -s) seu valorem ad Bartholomei 

proxime futurum (dg: fi) persolvendos. Testes Coptiten et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 394v 07 di 11-01-1396. 

De broers Petrus en Henricus, kvw Martinus van der Donc, droegen over aan 

Petrus Priker (1) 2/5 deel in een akker in Mierlo, tussen Arnoldus van den 

Goer enerzijds en Johannes van der Donc anderzijds, (2) hun deel in alle 

erfgoederen van voornoemde wijlen Martinus en wijlen Elizabeth mv wijlen 

voornoemde Martinus. 

 

Petrus et Henricus fratres liberi quondam Martini van der Donc duas 

quintas partes ad se spectantes in (dg: pe) quodam agro terre sito in 

parochia de Mierle inter hereditatem Arnoldi van den (dg: va) Goer ex uno 

et inter hereditatem Johannis (dg: van de) van der Donc ex alio atque 

totam partem et omne jus eis competentes in omnibus hereditatibus dicti 

quondam Martini et quondam Elizabeth matris eiusdem quondam Martini 

quocumque sitis ut dicebant supportaverunt Petro Priker (dg: pro) 

promittentes super omnia ratam servare promiserunt indivisi super omnia 

#ratam servare et# quod ipsi dicto Petro de dictis duabus quintis 

partibus dicti agri prestabunt warandiam et obligationem ex parte sui in 

dictis duabus quintis partibus dicti agri existentem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 394v 08 di 11-01-1396. 

Johannes van Orthen zvw Theodericus droeg over aan Gheerlacus van Zonne (1) 

alle goederen, die aan Gerardus zvw Theodericus gnd Tielman Leijkelman 

gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Gerardus, (2) alle 

goederen, die aan voornoemde Gerardus gekomen waren na overlijden van zijn 

zuster Hilla, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde 

Gheerlacus van Zonne ev voornoemde Hilla, aan voornoemde Johannes van Orten 

overgedragen door voornoemde Gerardus zvw Theodericus gnd Tielman 

Leijkelman. 

 

Johannes de Orthen filius quondam Theoderici omnia et singula bona tam 

mobilia quam immobilia hereditaria atque parata Gerardo filio quondam 

Theoderici dicti Tielman Leijkelman de morte (dg: d) quondam parentum 

eiusdem Gerardi successione advoluta atque omnia et singula bona tam 

mobilia quam immobilia hereditaria atque parata dicto Gerardo de morte 

quondam Hille sue sororis successione advoluta atque post mortem 

Gheerlaci de Zonne mariti olim dicte Hille successione advolvenda 

quocumque locorum consistentia sive sita supportata dicto Johanni de 
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Orten a dicto Gerardo filio quondam Theoderici dicti Tielman Leijkelman 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Gheerlaco de Zonne cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Scilder et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 394v 09 di 11-01-1396. 

Petrus van de Steenweg ev Elsbena, dv Lambertus gnd Baten soen verwekt bij 

wijlen diens vrouw Cristina dvw Jacobus van den Wiel, droeg over aan 

Gerardus Heijnen soen van Hezewijc een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

die Willelmus zvw Eelkinus vleeshouwer beurde, een helft met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de 

straat gnd Huls, waarin Henricus gnd Molen woonde, welke cijns van 20 

schelling voornoemde wijlen Jacobus van den Wiel verworven had van 

voornoemde wijlen Willelmus zvw Eelkinus vleeshouwer. 

 

Petrus de Lapidea Via maritus et tutor legitimus Elsbene sue uxoris filie 

Lamberti (dg: Ba) dicti Baten soen ab eodem Lamberto et quondam Cristina 

sua uxore filia quondam Jacobi van den Wiel pariter genite hereditarium 

censum viginti solidorum monete quem Willelmus filius quondam Eelkini 

carnificis solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area (dg: q) sita in Busco ad vicum dictum Huls (dg: 

ad locum dictum Huls) in qua Henricus dictus Molen commorari consuevit 

quem censum XX solidorum dictus quondam Jacobus van den Wiel erga dictum 

quondam Willelmum filium quondam Eelkini carnificis acquisiverat prout in 

litteris #quas vidimus# et quem censum nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo filio Heijnen! soen de Hezewijc 

promittens super omnia warandiam et obligationem in dicto censu 

existentem deponere. Testes Spina et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 394v 10 za 15-01-1396. 

Petrus van den Hoevel verkocht aan Rutgherus zv Ghibo Teijen een roede gnd 

gerde lands, uit 5 roeden gnd gerden lands in Drunen, tussen wijlen 

Arnoldus gnd Snelinc enerzijds en Ghibo gnd Teijen anderzijds, strekkend 

vanaf de weg van Drunen richting de heide, even ver als andere erfgoederen, 

welke roede lands voornoemde Petrus verworven had van Reijnerus van 

Mechelen ev Elizabeth dvw Johannes gnd van den Hoevel zvw Walterus van den 

Hoevel. Voornoemde Petrus en Reijnerus van Mechelen szvw voornoemde 

Johannes van den Hoevel beloofden verplichtingen af te handelen wegens het 

testament van voornoemde wijlen Johannes, uitgezonderd de hierna volgende 

pacht voor voornoemde Petrus. 

 
?a.  

Petrus van den Hoevel unam virgatam dictam gherde terre de quinque (dg: 

te) virgatis (dg: terre) dictis gherden terre (dg: que quinque virgate 

terre) que quinque virgate terre dicte gherden site sunt in parochia de 

Druenen inter hereditatem quondam Arnoldi dicti Snelinc ex uno latere et 

inter hereditatem Ghibonis dicti Teijen ex alio tendentes a platea de 

Druenen versus mericam tam remote sunt alie hereditates de Druenen quam 

virgatam terre dictus Petrus erga Reijnerum de Mechelen maritum et 

tutorem legitimum Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis dicti van 

den Hoevel filii quondam Walteri van den Hoevel acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Rutghero filio (dg: quondam) Ghibonis 

Teijen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promiserunt insuper dictus Petrus et 

Reijnerus de Mechelen gener dicti quondam Johannis van den Hoevel 

indivisi super habita et habenda omnem obligationem et impeticionem ex 

parte eorundem et dicti quondam Johannis van den Hoevel et quorumcuqmue 

heredum eiusdem quondam Johannis van den Hoevel et ex [parte] liberorum 

eiusdem Elizabeth occacione testamenti dicti quondam Johannis in 

premissis existentem et eventuram deponere salva dicto Petro sua paccione 

subsequente. Testes Scilder et Spina datum sabbato post octavas 
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epiphanie. 

 

BP 1180 p 394v 11 za 15-01-1396. 

Petrus gnd van den Hoevel verkocht aan Rutgherus zv Ghibo gnd Teijen alle 

erfgoederen van wijlen Walterus van den Hoevel, gelegen onder Drunen, aan 

voornoemde Petrus overgedragen door Reijnerus van Mechelen ev Elizabeth dvw 

Johannes van den Hoevel dvw voornoemde Walterus van den Hoevel, belast met 

de hertogencijns, een b-erfcijns van 7½ schelling gemeen paijment aan de 

abdij van Berne, een zester rogge aan de H.Geest in Drunen, 2 schelling 

gemeen paijment aan de kerk van Drunen en 2 schelling gemeen paijment aan 

de priester van die kerk. Voornoemde Petrus en Reijnerus van Mechelen szvw 

voornoemde Johannes van den Hoevel beloofden lasten af te handelen wegens 

testament van voornoemde wijlen Johannes van den Hoevel, uitgezonderd de 

navolgende pacht aan voornoemde Petrus. 

 

Petrus dictus van den Hoevel omnes et singulas hereditates quondam 

Walteri van den Hoevel ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in 

duro et in molli infra parochiam de Druenen consistentes sive sitas 

supportatas dicto Petro a Reijnero de Mechelen marito et tutore legitimo 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis van den Hoevel filii dicti 

quondam Walteri van den Hoevel prout in litteris hereditarie vendidit 

Rutghero filio (dg: quondam) Ghibonis dicti Teijen supportavit cum 

litteris et aliis promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere {VI-teken wijst naar VI-teken in margine sinistra en 

dit is verbonden met BP 1180 p 394v 13} promittentes dictus Petrus et 

Reijnerus de Mechelen gener dicti quondam Johannis van den Hoevel 

indivisi super habita et habenda (dg: ratam) obligationem et impeticionem 

ex parte eorum et dicti quondam Johannis van den (dg: Johannes de Ghilze 

prebuit et reportavit) Hoevel (dg: in p de) et (dg: quorumcumque heredum) 

quorumcuqmue heredum dicti quondam Johannis van den Hoevel et liberorum 

dicte Elizabeth filie dicti quondam Johannis van den Hoevel (dg: 

deponere) et occacione testamenti dicti quondam Johannis van den Hoevel 

deponere salva dicto Petro sua paccione subsequente. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 394v 12 za 15-01-1396. 

Voornoemde Rutgherus koper beloofde aan voornoemde Petrus van den Hoevel 

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

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1397), gaande uit 

voornoemde goederen die waren van wijlen Walterus van den Hoevel, gelegen 

onder Druenen, en uit voornoemde roede gnd gerde lands. 

 

Dictus Rutgherus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Petro van 

den Hoevel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex dictis bonis dicti 

(dg: ... #..) que fuerant# quondam Walteri van den Hoevel (dg: sitis) 

quocumque infra parochiam de Druenen sitis atque dicta virgata dicta 

gherde terre (dg: s dicti d) de dictis quinque virgatis terre. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 394v 13 za 15-01-1396. 

# {met haal verbonden met BP 1180 p 394v 11}. 

et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

(dg: X) septem et dimidii solidorum communis pagamenti conventui de Berna 

et una sextaria siliginis mense sancti spiritus in Druenen et duobus 

solidis pagamenti communis ecclesie de Druenen et duobus solidis communis 

pagamenti presbitro eiusdem ecclesie annuatim ex dictis bonis solvendis. 

 

BP 1180 p 394v 14 do 13-01-1396. 

Johannes Willems soen, wonend in Diessen, beloofde aan Goeswinus Aelbrechts 

soen 9¾ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande 
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(wo 01-11-1396) te betalen. 

 

Johannes Willems soen commorans in (dg: ...) Dijesen promisit super omnia 

Goeswino Aelbrechts soen X novos Gelre gulden minus una quarta parte 

unius novi Gelre gulden seu valorem ad omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos. Testes Martinus et Coptiten datum in octavis epiphanije. 

 

BP 1180 p 394v 15 do ..-..-1602. 

Voornoemde pacht van 2 mud rogge, in het contract dat begint met 

“voornoemde Rutgerus” is teruggekocht. 

 

Hic paccio duorum modiorum siliginis in contractu incipiente dictus 

Rutgerus etc est redempta et per quitanciam ....... in libro meo XVI 

....... #debelie..es instr anno 1602 {handtekening}#. 

 

1180 mf7 B 14 p. 395. 

 Quarta post epiphanie: woensdag 12-01-1396. 

 in octavis epiphanije: donderdag 13-01-1396. 

 anno XCVI mensis januarii die XIII: donderdag 13-01-1396. 

 

BP 1180 p 395r 01 wo 12-01-1396. 

Zebertus van der Graft, Gerardus Didderics soen, Johannes Zebrechts soen en 

Wolterus van Halle beloofden aan Reijnerus van Berze 55 nieuwe Gelderse 

gulden, 36 plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 02-04-

1396) te betalen. 

 

Zebertus van der Graft et Gerardus Didderics soen Johannes Zebrechts soen 

#et# Wolterus de Halle promiserunt Reijnero de Be[r]ze LV nu gulden 

Gelrie scilicet XXXVI placken pro quolibet gulden computato ad pasca 

proxime persolvendos. Testes Spina et Lu datum quarta post epiphanie. 

 

BP 1180 p 395r 02 do 13-01-1396. 

Elizabeth dv Theodericus gnd Raven verkocht aan Johannes zvw Rutgherus gnd 

Alarts soen een n-erfcijns van 4 pond, met Sint-Remigius te betalen, gaande 

uit (1) een huis en tuin van wijlen Johannes Scilder van Berlikem, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen Johannes Coninc van Berlikem 

enerzijds en voornoemde Elizabeth anderzijds, reeds belast met een 

b-erfpacht van 2 zester rogge, (2) 2 bunder beemd van voornoemde wijlen 

Johannes Scilders, in Berlicum, ter plaatse gnd Lengsbroek, tussen Henricus 

Everaets soen van den Loeke enerzijds en wijlen hr Gerardus Vos priester 

anderzijds, reeds belast met 10 kapoenen. 

 

Elizabeth filia (dg: quondam) Theoderici dicti Raven cum tutore 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Rutgheri dicti Alarts soen 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie Remigii 

ex (dg: dmo) domo et orto (dg: sitis) quondam Johannis Scilder de 

Berlikem sitis in parochia de Berlikem in loco dicto Beilver inter 

hereditatem Johannis Coninc de Berlikem ex uno et inter hereditatem dicte 

Elizabeth ex alio atque ex duobus bonariis prati dicti quondam Johannis 

Scilders sitis in dicta parochia in loco dicto Lengsbroec inter 

hereditatem Henrici Everaets soen van den (dg: Loeke v) Loeke ex uno et 

inter hereditatem quondam domini Gerardi Vos presbitri ex alio ut dicebat 

promittens cum tutore super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepta hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis ex 

dictis domo et orto et decem caponibus ex dictis duobus bonariis (dg: 

terre) prati# prius solvendis et sufficientem facere. Testes Martinus et 

Coptiten datum in octavis epiphanije. 

 

BP 1180 p 395r 03 do 13-01-1396. 

Walterus nzvw hr Rutgherus van Hoscot investiet van de kerk van Geldrop 

verkocht aan Henricus van den Velde een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat 
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van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, voor het eerst over een 

jaar (vr 02-02-1397), gaande uit een huis, erf, tuin en 1 aangelegen 

mudzaad roggeland, in Oirschot, in de herdgang van Hedel, tussen kvw 

Elizabeth Peters enerzijds en kvw Elizabeth van der Notelen anderzijds, 

reeds belast met 2½ schelling gemeen paijment aan de propositus van Alem en 

een b-erfcijns van 7 pond geld. 

 

Walterus filius naturalis quondam domini Rutgheri de Hoscot investiti 

olim (dg: cl) ecclesie de Geldorp (dg: ?canci) hereditarie vendidit 

Henrico van den Velde hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et 

primo termino ultra annum #et# in Oerscot tradendam ex domo area et orto 

et (dg: pecia ter) una modiata terre siliginee dicte mensure sibi 

adiacente sitis in parochia de Oerscot in pastoria de Hedel inter 

hereditatem liberorum quondam Elizabeth Peters ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Elizabeth van der Notelen ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis duobus et dimidio solidis communis pagamenti proposito de Alem 

et hereditario censu (dg: sex) #septem# librarum monete exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 395r 04 do 13-01-1396. 

Rodolphus zvw Rutgherus van Moenle beloofde aan zijn kinderen Johannes en 

Willelmus een n-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Hees te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1397), gaande uit 

(1) een huis en tuin in Hees, ter plaatse gnd aan die Vlaas, tussen 

kinderen gnd van Berze enerzijds en erfgoed behorend aan het leprozenhuis 

bij Den Bosch anderzijds, (2) een kamp van voornoemde Rodolphus, gelegen 

aan het einde van voornoemd huis en tuin, tussen Arnoldus Colen soen 

enerzijds en voornoemde Johannes zv voornoemde Rodolphus anderzijds, (3) 

een stuk land van voornoemde Rodolphus, in Hees, ter plaatse gnd in het Ver 

Hoelse Ven, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en 

voornoemde Johannes zv voornoemde Rodolphus anderzijds, (4) een erfgoed gnd 

Twee Geslag, in Hees, ter plaatse gnd die Oude Bleek, tussen Adam van 

Mierde enerzijds en Hilla Willems en haar kinderen anderzijds, (5) een stuk 

land in Hees, ter plaatse gnd in den Beirck Kamp, tussen Metta gnd Sijmons 

dochter enerzijds en Arnoldus Bernts soen anderzijds. De brief overhandigen 

aan degene die het eerst komt. 

 

(dg: Willelmus filius quondam) #Rodolphus filius quondam# Rutgheri (dg: 

va) de Moenle promisit se daturum et soluturum Johanni et Willelmo suis 

liberis hereditariam paccionem (dg: .. dece) octo modiorum siliginis 

mensure de Busco anno quolibet hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et in (dg: Bi) Hees tradendam ex domo et orto (dg: et 

campo sibi adiacente) sitis in parochia de Hees ad locum dictum aen #die# 

Vlaessche inter hereditatem liberorum dictorum de Berze ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad domum leprosorum sitam prope Buscumducis ex 

alio atque ex quodam campo (dg: primo-) dicti (dg: Willelmi) #Rodolphi# 

sito ad finem dictorum domus et orti inter hereditatem Arnoldi Colen soen 

ex uno et inter hereditatem dicti Johannis filii (dg: primodicti 

Willelmi) #dicti Rodolphi# ex alio item ex pecia terre (dg: primo-) dicti 

(dg: Willelmi) #Rodolphi# sita in dicta parochia in loco dicto int (dg: 

Verghte) Ver (dg: #Hoelsche# Hoessche) #Hoelsche# Venne inter hereditatem 

spectantem ad mensam sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

(dg: Johannis) dicti Johannis filii (dg: Ro) dicti Rodolphi ex alio item 

ex hereditate dicta Twee Geslach sita in dicta parochia in loco dicto die 

Aude Bleke inter hereditatem Ade de Mierde ex uno et inter hereditatem 

Hille Willems et eius liberorum ex alio item ex pecia terre sita in 

predicta parochia in loco dicto in den (dg: Beircke Camp) Beirck Camp 

inter hereditatem Mette dicte Sijmons dochter ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Bernts soen ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam 



Bosch’ Protocol jaar 1396 02. 

 

11 

et sufficientem facere. Testes Scilder et Martinus datum supra. Tradetur 

littera alteri prius venienti. 

 

BP 1180 p 395r 05 do 13-01-1396. 

Mechtildis gnd Goddijns dvw Matheus van Vucht van Bucstel verkocht aan 

Katherina van Wijc een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat {niet 

afgewerkt contract4}. 

 

Mechtildis dicta Goddijns (dg: rel) filia quondam Mathei de Vucht de 

Bucstel cum tutore hereditarie vendidit Katherine de Wijc hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco. 

 

BP 1180 p 395r 06 do 13-01-1396. 

Nijcholaus van der Hoeven nzvw Rodolphus Rover van Vladeracke verkocht aan 

Johannes zv Henricus gnd Hermans soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Epiphanie in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp 

van verkoper in Nistelrode, naast de gemene weg gnd Macscoet enerzijds en 

voornoemde Nijcholaus anderzijds. 

 

Nijcholaus van der Hoeven filius naturalis quondam Rodolphi Rover de 

Vladeracke hereditarie vendidit Johanni filio Henrici dicti Hermans soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie epiphanije Domini et (verbeterd uit: ex) in Busco tradendam 

ex quodam campo (dg: sito in) dicti venditoris sito in parochia de 

Nijsterle (dg: in loco dicto) iuxta (dg: p) communem plateam dictam 

Macscoet ex uno et inter hereditatem dicti Nijcholai ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 395r 07 do 13-01-1396. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande heden, met 21 nieuwe 

Gelderse gulden zoals die heden gaan of geslagen zijn of de waarde en de 

pacht van het jaar van wederkoop. Zou hij niet terugkopen, dan geeft de 

koper aan de verkoper nog 21 nieuwe Gelre gulden zoals hierboven of de 

waarde. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Roverus Boest, Lambertus 

van Berze, Johannes zv Matheus Bigge soen en Gerardus Mol. 

 

A. 

#+ et si non redimet extunc dictus emptor ulterius dabit dicto venditori 

XXI novos Gelre gulden ut supra seu valorem#. 

Et poterit redimere ad spacium (dg: septe) sex annorum datam presentium 

sine medio sequentium semper dictis #sex# annis durantibus cum XXI novis 

Gelre gulden quales currunt et monetati sunt pro presenti seu valorem et 

cum paccione anni redemptionis ut in forma #+#. Acta in camera 

presentibus (dg: Johanne de Globo) Rovero Boest Lamberto de Berze Johanne 

filio Mathei Bigge soen Gerardo Mol datum anno XCVI mensis januarii die 

(dg: XVII hora n) XIII hora none. 

 

BP 1180 p 395r 08 do 13-01-1396. 

Mechtildis van Goddijns dvw Matheus van Vucht van Bucstel en haar 

natuurlijke dochter Elizabeth beloofden aan Katherina van Wijc een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, voor het 

eerst over een jaar (di 25-12-1397), gaande uit al hun goederen. 

 

Mechtildis van Goddijns filia quondam Mathei de Vucht de Bucstel #et 

Elizabeth eius filia naturalis promiserunt indivise super habita et 

habenda se daturas et soluturas# (dg: cum tutore hereditarie ven) 

Katherine de Wijc hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et primo termino a 

                         
4 Voor afgewerkt contract, zie BP 1180 p 395r 08 do 13-01-1396. 
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nativitatis Domini proxime futuro ultra annum ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

promiserunt (dg: indivis) cum tutore indivise super habita et habenda 

(dg: suff) warandiam (dg: et sufficientem facere). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 395r 09 do 13-01-1396. 

En zij kunnen terugkopen gedurende 3 jaar na heden, met 15 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde. 

 
?Vl ?did. A. 

Et poterint redimere infra tres annos datam presentium sine medio 

sequentes semper dicto spacio pendente cum quindecim novis Gelre gulden 

seu valorem ut in forma. Acta in camera (dg: d) presentibus ut in 

contractu predicto. 

 

BP 1180 p 395r 10 do 13-01-1396. 

Willelmus zv Henricus gnd Melijs soen verkocht aan Ghibo Monic een stuk 

land in Geffen, ter plaatse gnd in den Enge, tussen voornroemde Ghibo gnd 

Monic enerzijds en Johannes Deenkens soen anderzijds. 

 

-. 

Willelmus filius Henrici dicti Melijs soen peciam terre sitam in parochia 

de Geffen in loco dicto in den Enghe inter hereditatem Ghibonis dicti 

Monic ex uno et inter hereditatem Johannis Deenkens soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Ghiboni Monic promittens super omnia 

warandiam questionem proximitatis et obligationem deponere tamquam de 

allodio. Testes Spina et Berwout datum supra. 

 

BP 1180 p 395r 11 do 13-01-1396. 

Petrus gnd Mesmaker zvw Theodericus gnd Tijmmerman van Berze verkocht aan 

Johannes Ghiselleers (1) een eusel gnd dat Hadel, in Oostelbeers, tussen 

Johannes gnd Godens enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) ¼ deel van 1 

oude groot b-erfcijns, welk ¼ deel voornoemde Johannes gnd Ghiseleers en 

zijn broer Henricus met Lichtmis moeten betalen aan voornoemde Petrus, 

gaande uit een stuk land gnd die Espenrijt, in Oostelbeers, tussen Henricus 

van den Hoernic enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Petrus dictus Mesmaker filius quondam (dg: P) Theoderici dicti Tijmmerman 

de Berze hereditatem dictam eeusel communiter dat Hadel vocatam sitam in 

parochia de Oestelberze inter hereditatem Johannis (dg: Godens soen ex) 

dicti Godens ex uno et inter communitatem ex alio atque quartam partem 

unius grossi antiqui hereditarii census quam quartam partem Johannes 

dictus Ghiseleers et Henricus eius frater dicto Petro solvere (dg: .....) 

tenentur hereditarie purificationis ex pecia terre dicta die Espenrijt 

sita in predicta parochia inter hereditatem Henrici van den Hoernic ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit predicto Johanni Ghiselleers promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes (dg: datum supra) Scilder et 

Martinus datum in octavis epiphanije. 

 

BP 1180 p 395r 12 do 13-01-1396. 

Lambertus van Berze zvw Henricus van Berze verkocht aan Johannes zv Matheus 

zvw Lambertus gnd Biggen een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis 

te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1397), gaande uit 1 

bunder beemd in Schijndel, ter plaatse gnd in die Koijden, tussen Petrus 
?Wouwer enerzijds en voornoemde Matheus zvw Lambertus Biggen anderzijds, 

reeds belast met de onraad. 

 

Lambertus de Berze filius (dg: Henrici) quondam Henrici de Berze 

hereditarie vendidit Johanni filio Mathei filii quondam Lamberti dicti 

Biggen hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 
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purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum ex uno bonario prati sito in parochia de Scijnle in loco dicto in 

die Koijden inter hereditatem Petri ?Wouwer ex uno et inter hereditatem 

dicti Mathei filii quondam Lamberti Biggen ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus dictis 

onraet exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Scilder et 

Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 395r 13 do 13-01-1396. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis over een jaar (vr 

02-02-1397), met .. Gelderse gulden zoals die thans in de beurs gaan of de 

waarde en met de cijns van het jaar van wederkoop, naar rata van de tijd. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Johannes Wert, ....... Ro..... en 

Gerardus Machiels soen. 

 

{Handtekening in margine: ...beecx}. A. 

Et poterit redimere ad spacium (dg: a trium annorum) quatuor annorum a 

festo !proxime futuro ultra annum sine medio sequentium semper dictis 

quatuor annis durantibus cum ....... Gelre gulden quales currunt ad 

presens in bursa seu valorem et cum censu anni redemptionis pro rata 

temporis. Acta in camera presentibus Johanne Wert ....... Ro..... Gerardo 

Machiels soen datum in contractibus predictis. 

 

1180 mf7 C 01 p. 396. 

 in octavis epiphanije: donderdag 13-01-1396. 

 in octavis ascensionis: donderdag 18-05-1396. 

 Quinta post Marcelli: donderdag 20-01-1396. 

 

BP 1180 p 396v 01 do 13-01-1396. 

Petrus Pels verwer gaf uit aan Walterus van den Poel (1) een stuk land in 

Geffen, tussen Agnes van Maren enerzijds en een gemene weg gnd Molenweg 

anderzijds, uitgezonderd een stukje land dat behoort aan de kerk van 

Nuland, in dit stuk land gelegen, (2) een stuk land in Geffen, ter plaatse 

gnd in Lents Grave, tussen Arnoldus van Nuwelant enerzijds en Pontennier 

zvw Pontenniers Kepken anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1397). 

 

Petrus Pels tinctor peciam terre sitam in parochia de Geffen (dg: iuxta 

locum dictum den ecclesiam ibide) inter hereditatem (dg: Agg) Agnetis de 

Maren ex uno et inter (dg: hereditatem) communem viam dictam Molenwech ex 

#minus tamen quadam particula terre spectante ad ecclesiam de Nuwelant in 

dicta pecia situata# (dg: ut dicebat de) atque peciam terre sitam in 

predicta (dg: pre) parochia in loco dicto in Lents Grave inter 

hereditatem Arnoldi de (dg: Ma) Nuwelant ex uno et inter hereditatem 

Pontennier (dg: dicti) filii quondam Pontenniers Kepken ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Waltero van den Poel ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione septem lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum #et in Busco 

tradenda# promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Scilder et Martinus datum in (?dg: 

f) octavis epiphanije. 

 

BP 1180 p 396v 02 do 13-01-1396. 

Walterus van den Poel droeg over aan Johannes Kepken Lijsbetten soen van 

Geffen een stukje land, in Geffen, ter plaatse gnd in Lents Grave, tussen 

Arnoldus van Nuwelant enerzijds en Pontenniers zvw Pontenniers Kepken 

anderzijds. 
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Walterus van den Poel particulam terre sitam in parochia de Geffen in 

loco dicto in Lents Grave inter hereditatem Arnoldi de Nuwelant ex uno et 

inter hereditatem Pontenniers filii quondam Pontenniers Kepken ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni Kepken Lijsbetten soen de Geffen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 396v 03 do 13-01-1396. 

Ghibo zvw Ludovicus gnd Lode van der Sporct, als voogd van kvw Willelmus bv 

voornoemde Ghibo, verklaarde dat Weijndelmoedis wv Rodolphus zvw voornoemde 

Ludovicus afgerekend heeft goederen, zaken en geld, welke Rodolphus als 

voogd van voornoemde kinderen van wijlen Willelmus ontvangen heeft. 

 

Solvit. 

Ghibo filius quondam Ludovici dicti Lode van der Sporct palam recognovit 

(dg: se) sibi #tamquam mamburno liberorum quondam Willelmi fratris olim 

dicti Ghibonis# per Weijndelmoedem relictam quondam Rodolphi filii dicti 

quondam Ludovici (dg: s) legitimam computationem et ?rationem #....# 

factam de omnibus bonis et rebus #ac tota pecunia# que et quas dictus 

quondam Rodolphus tamquam mamburnus olim dictorum liberorum dicti quondam 

Willelmi de bonis et rebus eorundem liberorum dicti quondam Willelmi 

percepit et levaverat in toto eo tempore quo dictus quondam Rodolphus 

fuerat mamburnus dictorum liberorum dicti quondam Willelmi ut dicebat 

insuper dictus Ghibo palam recognovit sibi tamquam mamburno dictorum 

liberorum dicti quondam Willelmi fore satisfactum de dictis bonis et 

pecunia que (dg: et q) dictis liberis competent (dg: et super tre dce) de 

dicta computatione et #que# eisdem liberis de dicta computatione 

supercrescunt et promisit dictus Ghibo super omnia dicte Weijndelmoedi 

quod ipse Ghibo antedictam Weijndelmoedem et eius liberos indempnes 

servabit a mamburnitate ?qua dictus quondam Rodolphus fuerat mamburnus 

dictorum liberorum dicti quondam Willelmi et ab omnibus bonis que dictus 

(dg: Willelmus) #Rutgherus# nomine et ex parte dictorum liberorum dicti 

quondam Willelmi perceperat (dg: tamquam) #tempore quo# ipse Rodolphus 

fuerat mamburnus dictorum liberorum dicti quondam Willelmi et ab omni 

impeticione dictis Weijndelmoedi et eius liberis inde (dg: pro) fienda et 

eventura (dg: in judicio vel ex). Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 396v 04 do 13-01-1396. 

Truda dvw Gerardus gnd Graets droeg over aan Theodericus zv Johannes nzvw 

hr Rodolphus Rover Broechoven investiet van de kerk van Erp twee stukken 

land in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd in Geen Goer Winkel, (1) 

tussen Theodericus gnd van Strabossche enerzijds en kinderen gnd van der 

Espendonc anderzijds, (2) naast voornoemde Theodericus, aan voornoemde 

Truda verkocht door Elizabeth gnd van Ghemert begijn. 

 

Truda (dg: relicta q) filia quondam Gerardi dicti (dg: Graets) Graets cum 

tutore duas pecias terre sitas in jurisdictione de Ghemert in loco dicto 

communiter in Gheen Goer Winckel quarum una inter hereditatem Theoderici 

dicti de Strabossche ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum van 

der Espendonc ex alio et altera contigue iuxta hereditatem dicti 

Theoderici sunt situate vendite dicte Trude ab Elizabeth dicta de (dg: d) 

Ghemert beghina prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico 

filio Johannis filii naturalis quondam (dg: Rodo) domini Rodolphi Rover 

Broechoven investiti olim ecclesie de Erpe (dg: p) cum litteris et jure 

promittens (dg: su) cum tutore super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes (dg: Sp) Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 396v 05 do 13-01-1396. 

Voornoemde Truda dvw Gerardus gnd Graets verkocht aan Theodericus zv 

Johannes nzvw hr Rodolphus Rovers Broechoven investiet van de kerk van Erp 

een stuk land in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd aan den Heuvel, 
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tussen Johannes Cnope enerzijds en Metta gnd Scoefkens anderzijds, belast 

met een cijns aan de commendator van Gemert. 

 

Dicta Truda cum tutore peciam terre sitam in jurisdictione de Ghemert 

(dg: in loco) ad locum dictum aen den Hoevel inter hereditatem Johannis 

Cnope ex uno et inter hereditatem Mette dicte Scoefkens ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Theoderico filio Johannis filii naturalis 

quondam domini Rodolphi Rovers Broechoven investiti olim ecclesie de Erpe 

promittens cum tutore omnia! warandiam et obligationem deponere excepto 

censu commendatoris de Ghemert exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 396v 06 do 13-01-1396. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Truda een lijfpacht van 1 

mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Theodericus. 

 

Solvit. 

Dictus Theodericus promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum dicte Trude vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Erpe anno quolibet ad vitam dicte Trude purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Erpe tradendam 

ex omnibus et singulis bonis dicti Theoderici habitis et habendis 

quocumque consistentibus sive sitis et cum mortua fuerit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 396v 07 do 13-01-1396. 

Truda gnd Graets droeg over aan Theodericus zv Johannes nzvw hr Rodolphus 

Rover Broechoven investiet van de kerk van Erp een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit de helft, 

behorend aan Gerardus Carper zvw Gerardus Carper, van een stuk land gnd die 

Brugakker, in Erp, naast de brug aldaar, tussen Arnoldus Hoernken enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, welke pacht aan voornoemde Truda was 

verkocht5 door voornoemde Gerardus Carper zvw Gerardus Carper. 

 

Truda dicta Graets hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Erpe (dg: ..) solvendam hereditarie purificationis et in Erpe 

tradendam ex medietate (dg: que spectabat) spectante ad Gerardum Carper 

filium quondam Gerardi Carper cuiusdam pecie terre dicte die (dg: 

Bruggac) Brugacker site in parochia de Erpe iuxta pontem ibidem inter 

hereditatem Arnoldi Hoernken ex uno et inter communem plateam ibidem ex 

alio venditam dicte Trude a dicto Gerardo Carper filio quondam Gerardi 

Carper prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico filio 

Johannis filii naturalis domini quondam Rodolphi Rover Broechoven 

investiti olim ecclesie de Erpe cum litteris et jure promittens cum 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 396v 08 do 18-05-1396. 

Voornoemde Theodericus droeg voornoemde pacht over aan Arnoldus van 

Stiphout. 

 

Dictus Theodericus dictam paccionem supportavit Arnoldo de Stiphout cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam et! obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Rover et Spina datum in octavis 

ascensionis. 

 

BP 1180 p 396v 09 do 20-01-1396. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder verpachtte aan Rodolphus gnd 

Roef Veerdonc een hoeve, gnd die Hoeve te Tillaar, aan hem behorend, in 

                         
5 Zie ← BP 1180 p 069r 12 do 19-03-1394, verkoop van de erfpacht. 
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Veghel, voor een periode van 8 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 21-

05-1396), per jaar voor 5½ mud rogge, 5½ mud gerst en ½ mud haver, maat van 

Veghel, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(vr 02-02-1397), onder de volgende voorwaarden, (1) Rodolphus zal 

voornoemde hoeve in het negende jaar te pachters recht bezitten, in welk 

jaar Rodolphus de hoeve met eigen zaaigoed zal bezaaien, (2) Rodolphus mag 

de afgesproken gerst leveren in een kwaliteit zoals die in het betreffende 

jaar in Veghel groeit, (3) Rodolphus krijgt de helft van de oogst van het 

eerste jaar van de granen die op de hoeve zijn gezaaid, voor welke helft 

hij de pachten van het eerste jaar zal geven, (4) Rodolphus geeft elk jaar 

met Sint-Martinus aan Theodericus 10 kwarten boter, in Den Bosch te 

leveren, (5) Rodolphus geeft elk jaar aan Theodericus 8 kapoenen en 2 steen 

vlas, bereid tot de hekel, (6) Rodolphus geeft elk jaar aan Theodericus 1 

vracht hooi, in Den Bosch te leveren, of 36 gemene plakken, (7) alle 

beesten en varend goed op de hoeve zullen voor de helft van Theodericus 

zijn en voor de andere helft van Rodolphus, uitgezonderd de ganzen en 

hoenderen, welke van Rodolphus zijn, (8) Rodolphus zal de gebouwen te 

pachters recht van dak en wanden onderhouden. Een brief schrijven voor 

Theodericus. 

 

Et erit una littera pro Theoderico. 

Theodericus Rover filius domini quondam Emondi Rover militis quendam 

mansum dictum die Hoeve te Tillaer ad se spectantem situm in parochia de 

(dg: Veschel) Vechel cum suis attinentiis universis quocumque sitis ut 

dicebat dedit ad annuum pactum Rodolpho dicto Roef Veerdonc ab eodem 

Rodolpho ad spacium octo annorum a festo penthecostes proxime futuro 

deinceps sine medio sequentium anno quolibet dictorum octo annorum pro 

(dg: se) quinque et dimidio modiis siliginis et quinque et dimidio modiis 

ordei et (dg: uno) #dimidio# modio avene mensure de (dg: B) Vechel dandis 

sibi ab alio anno quolibet dictorum octo annorum purificationis et (dg: 

in Busco tradendis) pro primo termino solucionis a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradendis additis condicionibus 

sequentibus quod dictus Rodolphus dictum mansum cum suis attinentiis nono 

anno scilicet anno dictos octo annos sine medio sequente ad jus coloni 

possidebit in quo nono anno dictus Rodolphus dictum mansum cum suis 

attinentiis cum suis propriis seminibus laudabiliter semina-bit (dg: -re 

tenebitur) item quod dictus Rodolphus poterit dictum ordeum dicto spacio 

(dg: ..) deliberare et persolvere in tali ordeo quali crescet annuatim in 

parochia de Vechel item quod dictus Rodolphus (dg: dabit dicto 

Theoderico) habebit medietatem fructuum proveniendorum #in anno proxime 

futuro# de (dg: ..) bladis supra dictum mansum seminatis pro qua 

medietate huiusmodi fructuum dabit dicta blada (dg: primi anni) dicte 

paccionis (dg: dicte) primi anni dictorum annorum item quod Rodolphus 

dabit dicto Theoderico quolibet dictorum octo annorum decem quartas 

buturi in festo Martini et in Busco tradendas item quod dictus Rodolphus 

dabit dicto Theoderico anno quolibet dictorum octo annorum octo capones 

#et (dg: X) II steen lini parati ad scalcrum# item quod dictus Rodolphus 

dabit dicto Theoderico anno quolibet dictorum octo annorum unum plaustrum 

feni #in Busco tradendum# seu XXXVI gemeijn placken item quod omnes 

bestie et bona pecoralia que erunt supra dictum mansum dictis novem annis 

durantibus erunt mediatim dicti Theoderici et mediatim dicti Rodolphi 

exceptis ancis et pullis #que erunt dicti Rodolphi# item quod dictus 

Rodolphus edificia (dg: dictorum) dicti mansi dictis novem annis 

durantibus ad jus coloni in bona disposicione observabit de tecto et 

parietibus et secundum istas condiciones promisit super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere [et] alter repromisit super omnia dictas 

condiciones firmiter tenere et adimplere (dg: testes datum supra). Testes 

Martinus et Lu datum quinta post Marcelli. 
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1180 mf7 C 02 p. 397. 

 in octavis epiphanije: donderdag 13-01-1396. 

 

BP 1180 p 397r 01 do 13-01-1396. 

De broers Ghibo de oudere en Martinus, kvw Engbertus die Zeger van 

Crumvoert, verkochten aan Ghibo zvw Hermannus Bac een n-erfpacht van ½ mud 

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

over een jaar (vr 02-02-1397), gaande uit (1) 1½ lopen roggeland van 

eerstgenoemde Ghibo, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

tussen Gerardus gnd Jonghe Gheen enerzijds en Walterus Grieten soen 

anderzijds, reeds belast met ¾ hoen, (2) een huis, erf en tuin van 

voornoemde Martinus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Aleijdis gnd Ghiben 

enerzijds en Johannes Zelen soen anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

Ghibo senior et Martinus fratres liberi quondam Engberti die Zeger de 

Crumvoert hereditarie vendiderunt (dg: Ghiboni) Ghiboni filio quondam 

Hermanni Bac hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex una et 

(dg: dia) dimidia lopinatis #primodicti Ghibonis# terre siliginee sitis 

in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem Gerardi dicti Jonghe Gheen ex uno et inter hereditatem 

Walteri Grieten soen ex alio atque (dg: atq) ex domo area et orto dicti 

Martini sitis in dicto loco Crumvoert vocato inter hereditatem Aleijdis 

dicte Ghiben ex uno et inter hereditatem Johannis Zelen soen ex alio ut 

dicebant promittentes super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis tribus quartis partibus unius pulli de 

dictis una et dimidia lopinatis terre et hereditario censu XL solidorum 

(dg: so) monete de dictis domo area et orto prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Scilder et Spina datum in octavis epiphanije. 

 

BP 1180 p 397r 02 do 13-01-1396. 

Theodericus zv Johannes nzvw hr Rodolphus Rover Broechoven investiet van de 

kerk van Erp beloofde aan Arnoldus zvw Arnoldus van der Bolst een 

n-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus filius Johannis filii naturalis quondam domini Rodolphi Rover 

Broechoven investiti olim ecclesie de Erpe promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum Arnoldo filio quondam Arnoldi van der 

Bolst hereditariam paccionem (dg: se..) octo modiorum siliginis mensure 

de Busco hereditarie purificationis et (dg: in Bu) ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis quocumque sitis. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Theoderico. 

 

BP 1180 p 397r 03 do 13-01-1396. 

Johannes nzv Walterus van der Rullen verkocht aan Arnoldus Heijme zvw 

Arnoldus Heijme een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, voor het eerst over aan jaar (vr 02-02-1397), 

gaande uit (1) een kamp gnd den Ossenkamp, 4 bunder groot, in Veghel, 

tussen Theodericus Writer enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Erp, die Metta van Tuijnen moet 

leveren aan verkoper, gaande uit een akker in Erp, ter plaatse gnd 

Boerdonk, tussen Theodericus Bi enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Johannes filius naturalis (dg: quondam) Walteri van der Rullen 

hereditarie vendidit Arnoldo Heijme filio quondam Arnoldi Heijme 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex (dg: quatuor 
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bonariis) quodam campo dicto #den Ossencamp# quatuor bonaria continente 

sito in parochia de Vechel inter hereditatem Theoderici Writer ex uno et 

inter communitatem ex alio item ex hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure de Erpe quam Metta de Tuijnen dicto venditori solvere 

tenetur hereditarie ex quodam agro terre sito in parochia de Erpe in loco 

dicto Boerdonc inter hereidtatem Theoderici Bi ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere (dg: exceptis) et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 397r 04 do 13-01-1396. 

Elizabeth wv Jacobus Funsel en Johannes en Maria, kv voornoemde Elizabeth 

en wijlen Jacobus, beloofden aan Katherina dvw Everardus gnd die Bruijn een 

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

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1397), gaande uit (1) een 

huis, tuin en aangelegen akker, in Heeswijk, tussen Elizabeth van den 

Eijnde en kvw Theodericus Machiels soen enerzijds en de gemeint anderzijds, 

(2) 8 lopen roggeland, in Heeswijk, ter plaatse gnd die Heelse Hoeve, 

tussen Johannes Sleijnninc enerzijds en Jutta gnd Ghijbkens dochter 

anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi Funsel (dg: cum tutore) Johannes et 

Maria liberi dictorum Elizabeth et quondam Jacobi cum tutore promiserunt 

indivisi (dg: super) super omnia de! daturos et soluturos Katherine filie 

quondam Everardi dicti die Bruijn hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco (dg: solven) hereditarie purificationis et pro 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradendam ex domo et orto et agro terre sibi adiacente sitis in parochia 

de Hezewijc inter hereditatem Elizabeth van den Eijnde (dg: ex uno et 

inter) et liberorum quondam Theoderici Machiels soen ex uno et inter (dg: 

d) communitatem ex alio atque de et ex octo (dg: lip) lopinatis terre 

siliginee sitis in predicta parochia in loco dicto die Heelsche Hoeve 

inter hereditatem Johannis (dg: Slij) Sleijnninc ex uno et inter 

hereditatem Jutte dicte Ghijbkens dochter ex alio promittentes cum tutore 

super omnia #(dg: habita et habenda)# warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde prius solvendo et (dg: 

sufficientem testes datum supra) super habita et habenda sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 397r 05 do 13-01-1396. 

Arnoldus die Gheijster droeg over aan Walterus die Wijc en Petrus Belaerts 

soen 1/3 deel in een stuk weide in Moergestel, tussen Johannes Daneels 

soen, hr Laurencius van den Speelhoevel priester en Willelmus gnd Comans 

enerzijds en voornoemde Johannes Daneels soen en voornoemde Petrus gnd 

Belaerts soen van Ghestel anderzijds, welk stuk weide voornoemde Arnoldus 

die Gheijster en voornoemde Walterus die Wijc en Petrus Belaerts soen in 

pacht verkregen hadden van Hermannus zv Arnoldus gnd Cleijnael, belast met 

de pacht in de brief vermeld. 

 

Arnoldus die (dg: G) Gheijster terciam partem ad se spectantem in quadam 

(dg: pec pascua) pecia pascue dicta communiter eeusel sita in parochia de 

Gestel prope Oesterwijc inter hereditatem Johannis Daneels soen (dg: ex) 

domini Laurencii van den Speelhoevel presbitri et Willelmi dicti Comans 

ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Daneels soen Petri dicti 

Belaerts soen de Ghestel ex alio quam peciam pascue eeusel vocate dictus 

Arnoldus die Gheijster Walterus die Wijc #et# Petrus Belaerts soen erga 

Hermannum filium Arnoldi dicti Cleijnael ad pactum acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit dictis Waltero (dg: et Pe) die Wijc et 

Petro Belaerts soen cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis 
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litteris contenta. Testes Rover et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 397r 06 do 13-01-1396. 

Margareta dvw Gerardus Ghiben soen van Sint-Oedenrode en haar zoon Henricus 

verkochten aan Johannes van Uden zvw Lambertus die Rijc, tbv Godefridus gnd 

Pegge, het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van de ouders van 

voornoemde Margareta, in alle erfgoederen die waren van voornoemde wijlen 

Gerardus Ghiben, gelegen onder Sint-Oedenrode. Ermgardis, minderjarige dv 

voornoemde Margareta zal, zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Margareta filia quondam Gerardi Ghiben soen de Rode sancte Ode cum tutore 

#et Henricus eius filius# totam partem et omne jus sibi de morte (dg: 

dic) quondam (dg: suorum) parentum #dicte Margarete# successione 

advolutas (dg: a) in omnibus hereditatibus que fuerant dicti quondam 

Gerardi Ghiben quocumque locorum infra parochiam de Rode sancte Ode sitis 

ut dicebant hereditarie vendiderunt (dg: a) Johanni de Uden filio quondam 

Lamberti die Rijc ad opus Godefridi dicti Pegge promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem ex parte eorum (dg: -dem) deponere et quod ipsi 

Ermgardem filiam dicte Margarete quamcito ad annos pubertatis pervenerit 

super dictis hereditatibus et jure ad opus dicti Godefridi facient 

renunciare. Testes Spina et (dg: ?Si) Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 397r 07 do 13-01-1396. 

Mijchael gnd Woutens soen droeg over aan Willelmus zvw Willelmus van den 

Velde, tbv Johannes van den Velde zv voornoemde Willelmus van den Velde, 

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

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin van Ygrammus zvw Johannes van den 

Velde, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, tussen Johannes Zeskens 

enerzijds en Godefridus Thoeschen anderzijds, (2) 1 bunder land ter plaatse 

gnd Oetendonk, tussen Godefridus szv Henricus Belen soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, welke pacht voornoemde Mijchael verworven had van 

voornoemde Ygrammus zvw Johannes van den Velde. De brief overhandigen aan 

voornoemde Willelmus. 

 

Mijchael dictus (dg: Walterus) #Woutens# soen hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam habere purificationis et 

in (dg: Busco) Bucstel tradendam ex domo et orto Ygrammi filii quondam 

Johannis van den Velde sitis (dg: in) in parochia de Bucstel in loco 

dicto Lennenshovel inter hereditatem Johannis Zeskens ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Thoeschen ex alio atque ex uno bonario terre sito 

in loco dicto Oetendonc inter hereditatem Godefridi (dg: filii) #generi# 

Henrici Belen soen ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex 

alio quam paccionem dictus Mijchael erga dictum Ygrammum filium quondam 

Johannis van den Velde acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo (dg: van den Velde) filio quondam Willelmi van den Velde ad opus 

Johannis van den Velde (dg: dicti) filii dicti Willelmi van den Velde 

promittens super omnia (dg: super) ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto (dg: Johanni) 

#Willelmo#. 

 

BP 1180 p 397r 08 do 13-01-1396. 

Schepenen in Den Bosch maakten bekend dat Willelmus Tolinc, Theodericus 

Rover bakker en Theodericus Buc, poorters van Den Bosch, op vordering van 

de rechter, verklaard hebben dat Johannes zv Johannes Wert buiten het huis, 

de leefgemeenschap en kosten van zijn vader is geweest gedurende de 

afgelopen 6 weken 3 dagen. 

 

Nos Rover et Scilder scabini notum facimus quod constituti coram nobis 

Willelmus Tolinc Theodericus Rover (dg: pistor) pistor et Theodericus Buc 

oppidani in Busco qui deposuerunt ad requisitionem judicis etc quod 

Johannes filius Johannis Wert fuit extra domum convictum et expensas 
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dicti Johannis Wert sui patris per spacium sex septimanarum et trium 

dierum proxime preteritorum juxta omnem modum in emancipatione solitum et 

consuetum. Datum in octavis epijphanie. 

 

BP 1180 p 397r 09 do 13-01-1396. 

Voornoemde Johannes zv Johannes Wert plaatste zich met zijn voornoemde 

vader, om te zijn en te wonen met voornoemde Johannes Wert en voor rekening 

van zijn vader, gedurende een jaar, ingaande heden, voor een bedrag van 14 

nieuwe Gelderse gulden, met Kerstmis te betalen. 

 

Dictus Johannes filius Johannis Wert locavit se cum dicto Johanne Wert 

suo patre ad essendum et commorandum cum eodem Johanne Wert et in eius 

expensis ad spacium unius! datum presentium sine medio sequentis pro 

XIIII #novis# gulden Gelrie dandis #nativitatis Domini#. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 397r 10 do 13-01-1396. 

Een vidimus maken van 4 brieven, beginnend met “Gerardus zvw Henricus gnd 

Hagheman van Achel”, “Henricus gnd Wolf”, “Mechtildis dvw Goeswinus gnd 

Aenkoij” en “Hubertus gnd Wolf” en Petrus zv Henricus Wolf beloofde de 

brieven, zo nodig, ter hand te stellen aan Aleijdis dv Goeswinus Rutten 

soen van Zeghenworp. 

 

Et fiet vidimus de (dg: ....) quatuor litteris quarum una incipit 

Gerardus filius quondam Henrici dicti Hagheman de Achel (dg: ....) 

#secunda# Henricus dictus (dg: Ve Wolf) Wolf tercia Mechtildis filia 

quondam Goeswini dicti (dg: Ae.) Aenkoij et quarta Hubertus dictus Wolf 

et Petrus filius Henrici Wolf promisit super omnia tradere Ale[ijdi] 

filie (?dg: quondam) Goeswini Rutten soen de Zeghenworp prout in forma. 

Testes Scilder et (dg: ..) Spina datum supra. 

 

1180 mf7 C 03 p. 398. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 26-02-1396. 

 in die Agnetis: vrijdag 21-01-1396. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 02-03-1396. 

 Sabbato post octavas epiphanie: zaterdag 15-01-1396. 

 in crastino Marcelli: maandag 17-01-1396. 

 Tercia post Marcelli: dinsdag 18-01-1396. 

 anno Domini millesimo ac nonagesimo sexto indicis 4 mensis januarii 

  die XIX pontificis Bonifacii noni anno septimo: 

  woensdag 19-01-1396. 

 Quarta post Marcelli: woensdag 19-01-1396. 

 

BP 1180 p 398v 01 za 26-02-1396. 

Johannes van Gherwen en zijn zoon Petrus beloofden aan Johannes van Erpe 

dat zij tussen nu en Hemelvaart (do 11-05-1396), op hun kosten, een 

windmolen zullen bouwen en die zullen plaatsen op de ondergrond, waar de 

windmolen van wijlen Godefridus van Sceepstal in Bakel stond. Johannes van 

Erpe verpachtte de te bouwen molen aan voornoemde Johannes van Gherwen en 

zijn zoon Petrus, voor een periode van 6 jaar, ingaande Hemelvaart, voor de 

hertogencijnzen die eruit gaan en voor een jaarlijkse pacht van 36 mud 

rogge, maat van Bakel, in Bakel of Helmond te leveren, een helft met 

Lichtmis en de andere helft met Hemelvaart. Godefridus zvw Willelmus van 

Beest en Emondus zv Albertus Buc van Lijt beloofden deze verpachting van 

waarde te houden. Twee brieven maken. 

 

Johannes de Gherwen et Petrus eius filius promiserunt super omnia Johanni 

de Erpe quod ipsi debitores predicti infra hinc et festum (dg: 

nativitatis Johannis) #assumptionis# proxime futurum sub eorum custibus 

et expensis #cum lignis ?suis et cum mol....# et absque expensis dicti 

Johannis de Erpe edificabunt aut edificari procurabunt molendinum venti 
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et illud situabunt in fundo in quo molendinum (dg: quonda) venti quondam 

Godefridi de Sceepstal in Bakel stare consuevit. Qua promissione facta 

constitutus coram scabinis infrascriptis dictus Johannes de Erpe dictum 

molendinum ut sic edificandum cum eius juribus et attinentiis dedit ad 

annuum pactum dictis Johanni de Gherwen et Petro eius filio ab eis ad 

spacium sex annorum post festum (dg: nativitatis Johannis) #assumptionis# 

proxime futurum possidendum et habendum pro censibus domini ducis inde 

solvendis dandis etc atque pro annua paccione (dg: XL) #XXXVI# modiorum 

siliginis mensure de Bakel danda dicto Johanni de Erpe ab aliis mediatim 

(dg: Domini) #purificationis# et mediatim (dg: Johannis) #assumptionis# 

pro primo in festo (dg: .......) purificationis proxime (dg: 

assumptionis) proxime futuro et #(dg: ultra annum)# et in Bakel sive in 

Helmont tradere promittentes ratam servare dictis annis durantibus (dg: 

ad jus molendinarii) et aliam obligationem deponere dictis annis 

durantibus. Quo facto alii Johannes et Petrus eius filius repromiserunt 

super omnia. Quo facto Godefridus filius quondam Willelmi de Beest et 

(dg: Albertus) Emondus filius (dg: Al..) Alberti Buc de Lijt promiserunt 

super omnia quod ipsi donationem huiusmodi a dicto Johanne de Erpe ut 

premittitur factam ratam et firmam dictis (dg: sex) sex annis durantibus 

observabunt. Testes Martinus et Lu datum sabbato post invocavit. erunt 

due littere. 

 

BP 1180 p 398v 02 za 26-02-1396. 

Godefridus zvw Willelmus van Beest en Emondus zv Albertus Buc van Lijt 

ontlastten Johannes van Gherwen en zijn zoon Petrus van alle aanspraken, 

die zij op hen hadden. 

 

Godefridus filius quondam Willelmi de Beest et Emondus filius Alberti Buc 

de Lijt quitos proclamaverunt Johannem de Gherwen et Petrum eius filium 

ab omnibus impeticionibus quibus mediantibus ipsi dictos Johannem et 

Petrum impetere possent (dg: a) quacumque occacione a quocumque tempore 

usque in hodiernum diem habitis ut dicebant. Testes datum. 

 

BP 1180 p 398v 03 vr 21-01-1396. 

Willelmus, Theodericus en Katherina, kvw Petrus van der Cappellen, en 

Henricus Bolant ev Elisabeth dvw voornoemde Petrus verkochten aan Mijchael 

gnd Beltkens soen van den Kerchoeve, tbv Gertrudis sv voornoemde Mijchael, 

twee stukken land6 in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, ter plaatse 

gnd ten Hout, (1) tussen de tuin van Henricus gnd Prijem enerzijds en 

wijlen Godefridus zv Theodericus van der Hoeven anderzijds, (2) tussen 

Laurencius zv Akarijnus enerzijds en voornoemde wijlen Godefridus 

anderzijds, belast met 3 penning oude cijns. Johannes minderjarige zvw 

voornoemde Petrus van der Cappellen zal, zodra hij meerderjarig is, afstand 

doen. Metta dvw voornoemde Petrus zal afstand doen. Katherina wv voornoemde 

Petrus van der Cappellen deed afstand. De brief overhandigen aan voornoemde 

Mijchael. 

 

Willelmus Theodericus (dg: Johannes fratres Metta) et Katherina liberi 

quondam Petri van der Cappel#len# cum tutore et Henricus Bolant maritus 

et tutor legitimus Elisabeth sue uxoris filie dicti quondam Petri duas 

pecias terre sitas in parochia de Oerscot ad locum dictum Ghunterslaer in 

loco dicto ten Hout quarum una inter ortum Henrici dicti Prijem ex uno et 

inter hereditatem quondam Godefridi filii Theoderici van der Ho[ev]en ex 

alio et altera inter hereditatem Laurencii filii Akarijni ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam Godefridi ex alio sunt site ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Mijchaelis! dicti! (dg: B) Beltkens soen van den 

Kerchoeve ad opus Gertrudis sororis dicti Mijchaelis promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem deponere exceptis tribus denariis 

                         
6 Zie → BP 1180 p 411r 02 do 02-03-1396, niet afgewerkt contract: 

vernadering van mogelijk deze twee stukken land. 
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antiqui census inde solvendis #+ {met lijntje verbonden met BP 1180 p 

398v 04} (dg: et quod Johannem filium dicti quondam Petri dum ad annos 

pervenerit super premissis facient renunciare)#. Quo facto Katherina (dg: 

l) relicta dicti quondam Petri van der Cappellen cum tutore super dictis 

duabus peciis terre et jure ad opus dicte Gertrudis renunciavit 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Martinus et Coptiten datum in 

die Agnetis. Detur dicto Mijchaeli (dg: -.). 

 

BP 1180 p 398v 04 vr 21-01-1396. 

{Invoegen in BP 1180 p 398v 03}. 

(dg: pro et) quod Johannem filium dicti quondam Petri van der Cappellen 

adhuc impuberem existentem quamcito ad annos pubertatis pervenerit atque 

Mettam filiam eius! quondam Petri super premissis ad opus (dg: dictorum) 

dicte Gertrudis facient renunciare. 

 

BP 1180 p 398v 05 vr 21-01-1396. 

Johannes Rademaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Rademaker prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 398v 06 do 02-03-1396. 

Johannes die Zadelmaker verwerkte, in aanwezigheid van voornoemde 

Gertrudis, zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Zadelmaker in presentia dicte Gertrudis prebuit et 

reportavit. Testes Rover et Lu datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1180 p 398v 07 za 15-01-1396. 

Jkr Johannes van Herlaer heer van Meerwijc droeg over aan hr Theodericus 

Rover ridder (1) een kamp, 6 morgen groot, in Empel, tussen erfgoed gnd die 

Groot Hengmenge enerzijds en erfgoed gnd die Klein Hengmenge anderzijds, 

(2) 4 morgen land, in Empel, tussen een kamp gnd Haddenkamp enerzijds en 

Hermannus Scut Willems soen anderzijds. 

 

Domicellus Johannes de Herlaer dominus de Meerwijc campum quendam (dg: 

dictum des Hengmengs situm in parochia de Empel) sex jugera terre 

continentem situm in parochia de Empel inter hereditatem dictam die Groet 

Hengmenge ex uno et inter hereditatem dictam die Cleijn Hengmenge ex alio 

atque quatuor jugera terre sita in dicta parochia inter campum dictum 

Haddencamp ex uno et inter hereditatem Hermanni Scut Willems soen ex alio 

ut dicebat hereditarie supportavit domino Theoderico Rover militi 

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

Testes Spina et Lu datum sabbato post octavas (dg: .) epiphanie. 

 

BP 1180 p 398v 08 ma 17-01-1396. 

Jacobus van den Steenhuus zvw Henricus van den Steenhuus van Vucht beloofde 

aan Petrus Hoze 200 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Jacobus van den Steenhuus filius quondam Henrici van den Steenhuus de 

Vucht promisit super habita et habenda Petro Hoze ducentos Hollant gulden 

seu valorem (dg: ad) monitionem persolvendos. Testes Rover et Martinus 

datum in crastino Marcelli. 

 

BP 1180 p 398v 09 di 18-01-1396. 

Jkvr Margareta dvw Johannes Aijkini wv Goeswinus Moedel Dicbier schonk aan 

Willelmus van Nuwelant en zijn vrouw jkvr Aleijdis dvw Petrus van Erpe twee 

stenen huizen en erven met toebehoren, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Rutgherus van Erpe enerzijds en huis en erfgoed 

van wijlen jkvr Aleijdis mv voornoemde jkvr Margareta, waarin wijlen 

voornoemde jkvr Aleijdis was overleden, anderzijds, met het recht, dat aan 

het grootste van de twee huizen behoort, van een b-erfrente van een lap 
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wol, die het Geefhuis in Den Bosch aan dat grootste huis of aan de eigenaar 

ervan jaarlijks moet leveren, deze huizen belast met de hertogencijns, een 

b-erfcijns van 6 pond 14 schelling geld aan dekaan en kapittel van de kerk 

van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, en een b-erfcijns van 12 schelling 6 

penning geld aan de rector van de kapel van Sint-Petrus in Maalstrem. 

Voornoemd huis van wijlen voornoemde jkvr Aleijdis zal eeuwig het recht 

hebben te mogen bouwen in de stenen muur van het grootste huis, te weten in 

de muur die ligt naast voornoemd huis en erf van wijlen voornoemde jkvr 

Aleijdis. Van voornoemde lap wol moeten jaarlijks gegeven worden aan 

Johannes van Middegael 4 ellen, aan jkvr Bela sv voornoemde Johannes van 

Middegael 4 ellen, aan Leonius zvw Petrus van Erpe 4 ellen, aan Lana dvw 

voornoemde Petrus van Erpe 4 ellen en aan Johanna dvw voornoemde Petrus 4 

ellen, en voornoemde Johannes, jkvr Bela, Leonius, Lana en Johanna moeten 

die ellen geven aan arme lieden die nakomeling zijn van voornoemde wijlen 

Johannes Aijkini, voor diens zieleheil uit te geven, terwijl voorts de 

eigenaar van het grootste huis het restant van de lap wol moet uitdelen aan 

arme lieden die nakomeling zijn van voornoemde wijlen Johannes Aijkini, 

voor diens zieleheil. 

 

Domicella Margareta (dg: re) filia quondam Johannis Aijkini relicta 

quondam Goeswini Moedel Dicbier cum tutore duas domos lapideas et areas 

cum suis attinentiis sitas in Busco in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem quondam Rutgheri de Erpe ex uno et inter domum et hereditatem 

domicelle quondam Aleijdis matris olim dicte domicelle Margarete (dg: ex 

alio) et in qua eadem quondam domicella Aleijdis decessit ex alio ut 

#{bovengeschreven soort + teken, zelfde teken in margine sinistra; en ook 

bij BP 1180 p 398v 10}# dicebat hereditarie supportavit Willelmo de 

Nuwelant cum domicella Aleijde sua uxore filia (dg: dicti) quondam Petri 

de Erpe nomine dotis ad jus oppidi de Busco promittens #cum tutore# super 

(dg: super) omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditario censu (dg: sex) sex librarum et XIIII 

solidorum monete decano et capitulo ecclesie beati Johannis ewangeliste 

in Busco #atque hereditario censu (dg: XII solidorum) {met streep naar 

margo sinistra:} /XII solidorum et VI denariorum/ et (dg: decem 

solidorum) VI denariorum monete (dg: capl) rectori capelle (dg: Petri) 

sancti Petri in Maelstrem# ex dictis duabus lapideis! et areis annuatim 

de jure solvendis (dg: salv) hoc tamen quod #dicta# domus et area dicte 

quondam domicelle Aleijdis obtinebit #perpetue# plenum jus edificandi in 

muro lapideo (dg: unius) #maioris domus# dictarum domorum lapidearum 

scilicet in illo (dg: muro) muro lapideo qui situs est contigue iuxta 

dictam domum et aream dicte quondam domicelle Aleijdis tali condicione 

quod de dicto panno {+teken verwijst naar +teken in margine sinistra en 

dit verwijst naar +teken naast BP 1180 p 398v 11} etc ut inferius 

sequitur {+}. Testes Spina et Marten datum tercia post Marcelli. 

 

BP 1180 p 398v 10 di 18-01-1396. 

{soort + teken; invoegen in BP 1180 p 398v 09}. 

(dg: simul cum) simul cum pleno jure spectante ad maiorem domum lapideam 

dictarum duarum (dg: duarum) domorum lapidearum (dg: spectan) hereditarii 

redditus unius panni lanei (dg: ad dicte maiori domui lapidee) quem (dg: 

procurator) mensa sancti spiritus in Busco (dg: re) eidem (dg: domui) 

maiori domui lapidee seu possessori pro tempore  eiusdem maioris domus 

lapidee (dg: tra) exsolvere et deliberare tenetur annuatim. 

 

BP 1180 p 398v 11 di 18-01-1396. 

{BP 1180 p 398v 10 en 11 worden door een soort streep van elkaar 

gescheiden. De streep loopt van een +teken in marginie sinistra, naar een 

+teken aan het andere einde van de streep; verwijst naar +teken naast BP 

1180 p 398v 09 ; hier invoegen}. 

(dg: ab e et q) #tali condicione (dg: possessores pro tempore dicte 

maioris domus et)# quod de dicto panno (dg: Johanni de Middegael 
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Middegael et domicelle Bele cuilibet eorum quatuor a) dictus possessor 

pro tempore dicte maioris domus lapidee dabit #et dare tenebitur# 

annuatim Johanni de Middegael IIII ulnas et domicelle Bele sorori eiusdem 

Johannis de Middegael IIII ulnas Leonio (dg: .... Lane liberis quondam) 

filio quondam Petri de Erpe IIII ulnas et Lane filie eiusdem quondam 

Petri de Erpe IIII ulnas #et Johanne filie eiusdem quondam Petri IIII 

ulnas# de panno #lanei# predicto ab eisdem Johanne domicella Bela Leonio 

et Lana #et Johanna# pauperibus (dg: cons) hominibus de progenio dicti 

quondam Johannis Aijkini pro salute anime eiusdem quondam Johannis 

Aijkini erogandis annuatim et de quo panno #lanei# possessor pro tempore 

dicte maioris domus lapidee #tantum# residuum (dg: dicte) pauperibus 

hominibus de progenio dicti quondam Johannis Aijkini pro salute eiusdem 

quondam Johannis Aijkini erogare tenebitur. 

 

BP 1180 p 398v 12 wo 19-01-1396. 

Een instrument hiervan maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

Roverus Boest, Leonius zvw Petrus van Erpe, Henricus Molen en Jacobus die 

Laet. 

 

A. Duplicetur. 

Et fiet instrumentum super eodem. Actum in camera presentibus Rovero 

Boest Leonio filio quondam Petri de Erpe Henrico Molen Jacobo die Laet. 

Actum anno Domini millesimo ac nonagesimo sexto indicis 4 mensis januarii 

die XIX hora post vesperas pontificis Bonifacii noni anno septimo. 

 

BP 1180 p 398v 13 wo 19-01-1396. 

Voornoemde Willelmus van Nuwelant verhuurde voornoemde twee huizen en erven 

met toebehoren en recht aan voornoemde jkvr Margareta, voor de duur van 

haar leven, voor de cijnzen die eruit gaan. 

 

Dictus Willelmus de Nuwelant dictas domos lapideas et areas cum suis 

attinentiis et jure ut supra locavit recto locacionis dicte domicelle 

Margarete ab eadem quoad vixerit et non ultra possidendas pro (dg: exin) 

censibus exinde solvendis dandis a dicta domicella Margareta annuatim 

quoad vixerit promittens ratam servare. Testes Scilder et Spina datum 

quarta post Marcelli. 

 

1180 mf7 C 04 p. 399. 

 Tercia post Marcelli: dinsdag 18-01-1396. 

 Quarta post Marcelli: woensdag 19-01-1396. 

 Quarta post octavas epiphanije: woensdag 19-01-1396. 

 

BP 1180 p 399r 01 di 18-01-1396. 

Willelmus van Nuwelant verklaarde dat jkvr Margareta dvw Johannes Aijkini 

en Leonius zvw Petrus van Erpe alle goederen gegeven hebben, die zij aan 

hem en zijn vrouw Aleijdis dvw Petrus van Erpe beloofd hadden. 

 

Willelmus de Nuwelant palam recognovit sibi per domicellam Margaretam 

filiam quondam Johannis Aijkini (dg: ab omnibus) et Leonium filium 

quondam Petri de Erpe f[ore] #satisfactum# ab omnibus bonis que dicti 

domicella Margareta et Leonius seu eorum alter promiserunt dicto Willelmo 

cum domicella Aleijde eius uxore filia quondam Petri de Erpe a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem #clamans inde quitos# salvis 

tamen supportacione #et obligatione# dicto Willelmo a dicta domicella 

Margareta hodierno die factis in suo vigore permansuris. Testes Spina et 

Martinus datum tercia post Marcelli. 

 

BP 1180 p 399r 02 di 18-01-1396. 

Henricus, zv Gerardus van Eijcke en wijlen diens vrouw Katherina dvw Petrus 

van Zonne, verkocht aan Rijcoldus Borchgrave een b-erfpacht van 17 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit landerijen in 
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Geffen, (1) een akker gelegen voor Rodolfus zvw Danekinus, (2) een stuk 

land gelegen voor Henricus gnd Ridders, (3) een stuk land gnd Tunneken, (4) 

een stuk land gnd die Rode, gelegen naast de plaats gnd die Verhoge, (5) 3 

lopen van 6 lopen land, gnd die Lange Hege, (6) 2 roeden land ter plaatse 

gnd in den Vrede, welke pacht voornoemde wijlen Petrus van Zonne gekocht 

had van Johannes van Nulant zvw Johannes van Nulant. 

 

Henricus filius (dg: q) Gerardi de Eijcke ab eodem Gerardo et quondam 

Katherina eius uxore filia quondam Petri de Zonne pariter genitus 

hereditariam paccionem decem et septem lopinorum siliginis mensure de 

Busco dandam et solvendam anno quolibet in festo purificationis beate 

Marie virginis de terris sitis in (dg: .) Gheffen infrascriptis videlicet 

de agro sito ante Rodolfum filium quondam Danekini de parte terre sita 

ante Henricum dictum Ridders de #et# parte terre dicta Tunneken de parte 

terre dicta dicta! die Rode q sita iuxta locum dictum die (dg: V) 

Verhoghe de (dg: de) tribus lopinatis (dg: terre) sex lopinatarum terre 

dictis! die Langhe (dg: Heg) Heghe et de duabus virgatis terre sitis in 

loco dicto in den Vrede quam paccionem dictus quondam Petrus de Zonne 

erga Johannem de Nulant filium quondam Johannis de Nulant emendo 

acquisiverat prout in litteris et quam paccionem nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie vendidit Rijcoldo Borchgrave supportavit cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicti quondam Petri de Zonne et quorumcumque 

heredum dicti quondam Petri de Zonne deponere. Testes Scilder et Spina 

datum supra. 

 

BP 1180 p 399r 03 di 18-01-1396. 

Petrus van Eijcke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Eijcke prebuit et reportavit. Testes datum. 

 

BP 1180 p 399r 04 wo 19-01-1396. 

Jkvr Margareta dvw Johannes Aijkini beloofde Willelmus van Nuwelant 

schadeloos te houden, indien iets uitgewonnen zou worden van (1) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Eindhoven, en een b-erfcijns van 5 

schelling geld, die Johannes zvw Arnoldus wever van Stripe beloofd had aan 

Aleijdis wv voornoemde Johannes Aijkini, met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren, gaande uit (1a) een stuk land gnd die Langakker, in Strijp, tussen 

kv Everardus van Stripe enerzijds en voornoemde Johannes anderzijds, (1b) 

een erfgoed gnd dat Drieselken, aldaar, tussen Arnoldus zv Cristianus 

enerzijds en Petrus gnd Coc anderzijds, (1c) een stuk land aldaar, tussen 

voornoemde Arnoldus enerzijds en Henricus gnd Belen soen anderzijds, (2) 

een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Eindhoven, en een b-erfcijns van 5 

schelling geld, die Walterus zvw Arnoldus wever van Stripe beloofd had aan 

voornoemde Aleijdis wv Johannes Aijkini met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren, gaande uit (2a) een erfgoed gnd dat Rotte, in Strijp, met een eind 

strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan Walterus van Oerle, 

(2b) een hofstad en een erfgoed gnd dat gelookt, aldaar, aan alle zijden 

naast de gemeint, welke pachten en cijnzen Aleijdis dvw Petrus van Erpe, 

thans ev voornoemde Willelmus van Nuwelant, verworven had van voornoemde 

Aleijdis wv Johannes Aijkini. 

 

Domicella Margareta filia quondam Johannis Aijkini cum tutore promisit 

super omnia Willelmo de Nuwelant quod si hereditaria paccio duorum 

modiorum siliginis mensure de Eijndoven atque hereditarius census quinque 

solidorum monete quam et quem Johannes filius quondam Arnoldi textoris de 

Stripe promisit se daturum et soluturum Aleijdi relicte quondam Johannis 

Aijkini predicti (dg: de) hereditarie purificationis ex quadam pecia 

terre dicta communiter die Langacker sita in parochia de Stripe inter 

hereditatem liberorum Everardi de Stripe ex uno et inter hereditatem (dg: 

quond) predicti Johannis ex alio atque ex quadam hereditate dicta 
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communiter dat Drieschelken sita ibidem inter hereditatem Arnoldi filii 

Cristiani ex uno et inter hereditatem Petri dicti Coc ex alio insuper ex 

quadam pecia terre sita ibidem inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et 

inter hereditatem Henrici dicti Belen soen ex alio atque ex attinentiis 

dictarum hereditatum singulis et universis #et supra premissa tradenda# 

(dg: prout atque) prout in litteris atque hereditaria paccio trium 

modiorum siliginis mensure de Eijndoven atque hereditarius census quinque 

solidorum monete quam et quem Walterus filius quondam Arnoldi textoris de 

Stripe promisit se daturum et soluturum dicte Aleijdi relicte quondam 

Johannis Aijkini hereditarie purificationis ex quadam hereditate dicta 

communiter dat Rotte sita in parochia de Stripe ex! attinentiis 

quibuscumque eiusdem hereditatis singulis et universis tendente cum uno 

fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Walteri de Oerle 

atque ex quodam domistadio et quadam hereditate dicta dat (dg: gheloept) 

geloect sita ibidem inter (dg: hereditatem ib) communitatem ibidem (dg: 

ex uno) ex omni latere (?dg: et) adiacentem et supra dictas hereditates 
?tradenda prout in litteris et quas pacciones et census Aleijdis filia 

quondam Petri de Erpe #nunc# uxor legitima (dg: dicti M) dicti Willelmi 

de Nuwelant erga dictam Aleijdem relictam quondam Johannis Aijkini (dg: 

prox) acquisiverat prout in litteris (dg: here) imposterum aliquid via 

juris evincetur quod extunc dicta domicella Margareta dictum Willelmum 

inde indempnem servabit. Testes (dg: Spina) Scilder et Spina datum quarta 

post Marcelli. 

 

BP 1180 p 399r 05 wo 19-01-1396. 

Willelmus van Nuwelant ev jkvr Aleijdis dvw Petrus van Erpe droeg over aan 

Leonius zv voornoemde Petrus van Erpe, tbv voornoemde Leonius en erfg van 

na te noemen jkvr Margareta behalve voornoemde jkvr Aleijdis, alle 

goederen, die aan hem en aan voornoemde jkvr Aleijdis zullen komen na 

overlijden van jkvr Margareta dvw Johannes Aijkini; hiervan zijn 

uitgezonderd de goederen die vandaag aan voornoemde Willelmus en zijn vrouw 

jkvr Aleijdis zijn geschonken. 

 

Willelmus de Nuwelant maritus et tutor legitimus ut asserebat domicelle 

Aleijdis sue uxoris filie quondam Petri de Erpe (dg: promis) omnia bona 

sibi (dg: de m) et dicte domicelle Aleijdi de morte domicelle Margarete 

filie quondam Johannis Aijkini successione advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita hereditarie supportavit Leonio filio dicti Petri 

de (dg: de) Erpe ad opus eiusdem Leonii et ad opus aliorum heredum 

eiusdem (dg: quondam Johannis Aijkini) #domicelle Margarete aliorum quam 

dicta domicella Aleijde# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicte (dg: ..) domicelle 

Aleijdis sue uxoris deponere salvis tamen dicto Willelmo et sibi 

reservatis bonis #et hereditatibus# eidem Willelmo (dg: prius) cum dicta 

domicella Aleijde sua uxore a dicta domicella Margareta nomine dotis (dg: 

da) supportatis coram scabinis in Busco iuxta continentiam litterarum 

exinde confectarum presente supportatione non obstante. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 399r 06 wo 19-01-1396. 

Jkvr Margareta wv Goeswinus Moedels Dicbier machtigde Leonius zvw Petrus 

van Erpe haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

Domicella Margareta (dg: filia quo) relicta quondam Goeswini Moedels 

Dicbier dedit Leonio filio quondam Petri de Erpe potestatem monendi suos 

census redditus et pacciones et credita sua quecumque (dg: et bona su) 

que sibi debentur et debebuntur (dg: et bo) usque ad revocacionem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 399r 07 wo 19-01-1396. 

Gerardus Vilt nzvw Gerardus Vilt verkocht aan Gerardus van Uden een 
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n-erfpacht {niet afgewerkt contract}. 

 

Gerardus Vilt filius naturalis quondam Gerardi Vilt hereditarie vendidit 

Gerardo de Uden hereditariam paccionem. 

 

BP 1180 p 399r 08 wo 19-01-1396. 

(dg: Andreas zv Willelmus Andries soen). 

 

(dg: Andreas filius Willelmi Andries soen). 

 

BP 1180 p 399r 09 wo 19-01-1396. 

Arnoldus en Aleijdis, kvw Johannes Kathelinen soen, en Johannes gnd Lukens 

soen van Zonne ev Elizabeth dvw voornoemde Johannes Kathelinen soen 

verkochten aan Andreas zvw Henricus Ruse ½ morgen land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Roemput, ter plaatse gnd die Lindbeemd, tussen Henricus Aben 

soen enerzijds en Ambrosius gnd Broes Balen soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de sloot gnd Wetering en met het andere eind aan 4 morgen 

land van voornoemde kinderen. Leenkina minderjarige dvw voornoemde Johannes 

Kathelinen soen zal, zodra ze meerderjarig is, afstand doen. Arnoldus 

Blomelinc zvw Henricus Bloemelinc ev Katherina dvw voornoemde Johannes 

Kathelinen soen deed afstand. 

 

Arnoldus et Aleijdis liberi quondam Johannis Kathelinen soen cum tutore 

et Johannes dictus Lukens soen de Zonne maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Johannis Kathelinen soen 

dimidium iuger terre situm in parochia de Roesmalen (dg: in) ad locum 

dictum (dg: Roempot) Roemput in loco dicto die Lijndbeemt inter 

hereditatem Henrici Aben soen ex uno et inter hereditatem Ambrosii dicti 

(dg: Ba) Broes Balen soen ex alio tendens cum uno fine ad fossatum dictum 

Weteringe et cum alio fine ad quatuor iugera terre dictorum liberorum ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Andree filio quondam Henrici Ruse 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam (dg: ?ra) tamquam 

de hereditate ab omni aggere et censu libera et obligationem deponere et 

quod ipsi Leenkinam filiam (dg: dicti q) dicti quondam Johannis 

Kathelinen soen dum ad annos pubertatis pervenerit super dicto dimidio 

iugero terre ad opus dicti emptoris facient renunciare et dicto! (dg: di 

di) dimidio iugero terre promittere warandiam et obligationem deponere. 

Quo facto Arnoldus Blomelinc filius quondam Henrici Bloemelinc maritus et 

tutor legitimus (dg: El) Katherine sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Kathelinen soen super dicto dimidio iugero terre et jure ad opus 

dicti emptoris renunciavit promittens super omnia ratam servare. Testes 

Rover et Spina datum quarta post octavas epiphanije. 

 

1180 mf7 C 05 p. 400. 

 Sexta post conversionem Pauli: vrijdag 28-01-1396. 

 Sabbato post conversionem Pauli: zaterdag 29-01-1396. 

 in die Brigide: dinsdag 01-02-1396. 

 Sexta post oculi: vrijdag 10-03-1396. 

 

BP 1180 p 400v 01 vr 28-01-1396. 

Johannes van Eel van Oesterwijc verkocht aan Johannes Nerinc een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst over een jaar (vr 02-02-1397), gaande uit (1) een stuk land gnd 

den Doornakker, in Oisterwijk, tussen een gemene weg enerzijds en 

Godestodis gnd Stouwe Luijten anderzijds, (2) een huis en tuin van 

verkoper, waarin hij tegenwoordig woont, in Oisterwijk, tussen Henricus 

Haen enerzijds en Arnoldus gnd Coman Art anderzijds, reeds belast met 20 

schelling geld. 

 

Johannes de Eel de Oesterwijc hereditarie vendidit Johanni Nerinc 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 
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hereditarie purificationis et pro primo ultra annum et in Busco tradendam 

ex pecia terre dicta den Doernacker sita in parochia de Oesterwijc inter 

communem platheam ex uno et inter hereditatem Godestodis dicte Stouwe 

Luijten ex alio atque ex ?domo et orto dicti venditoris in quibus ad 

presens moratur sitis in dicta parochia inter hereditatem Henrici Haen ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Coman Art ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam #questionem proximitatis# et 

aliam obligationem deponere exceptis XX solidis monete prius inde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et Coptiten datum sexta post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 400v 02 za 29-01-1396. 

Albertus zvw Johannes van Derenborch vernaderde een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Oss, ter plaatse gnd Schadewijk, tussen Jacobus 

Collaert en kvw Rutgherus Zanders soen enerzijds en wijlen Henricus gnd 

Spormer en Rodolphus Belijen soen anderzijds, aan Arnoldus Groet verkocht 

door Ricoldus Belijen soen en zijn zoon Bernardus; de ander week; en hij 

droeg weer over. 

 

Albertus filius quondam Johannis de Derenborch prebuit et redimendum 

domum ortum et hereditates sibi adiacentes sitos in parochia de Oss ad 

locum dictum Scadewijc inter hereditatem Jacobi Collaert et liberorum 

quondam Rutgheri Zanders soen ex uno et inter hereditatem quondam Henrici 

dicti Spormer et Rodolphi Belijen soen ex alio ut dicebat venditos 

Arnoldo Groet a Ricoldo Belijen soen et Bernardo eius filio ut dicebat et 

alter cessit et reportavit. Testes Martinus et Coptiten datum sabbato 

post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 400v 03 za 29-01-1396. 

Yda van der Lijnden en Luijtgardis dvw Henricus van der Borch, mede namens 

hun medezusters van het gasthuis dat wijlen hr Henricus van Neijnsel 

priester gesticht heeft, maanden 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, uit een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit 1½ morgen 2 hont land met gebouwen, in Oss, 

ter plaatse gnd Schadewijk, beiderzijds tussen Nicholaus gnd Coel 

Bouwelkens soen, welke cijns van 40 schelling Henricus zvw Henricus 

Buekentop overgedragen had aan Adam van Neijsel tbv voornoemd gasthuis. De 

brief overhandigen aan Arnoldus Groetaert. 

 

Yda van der Lijnden Luijtgardis filia quondam Henrici van der Borch pro 

se et suis consororibus hospitalis quod dominus quondam Henricus de 

Neijnsel presbiter fundaverat hereditarium censum XL solidorum monete de 

hereditario censu IIIIor librarum dicte monete solvendo hereditarie in 

festo nativitatis Domini ex uno et dimidio jugeribus et duobus hont terre 

sitis in parochia de Os ad locum dictum Scadewijc inter hereditatem 

Nicholai dicti Coel Bouwelkens soen ex utroque latere atque ex edificiis 

in eisdem consistentibus quem censum XL solidorum Henricus (dg: 

Buekentop) filius quondam Henrici Buekentop Ade de Neijsel ad opus dicti 

hospitalis supportaverat prout in litteris monuerunt de tribus annis. 

Testes datum ut supra. Detur Arnoldo Groetaert. 

 

BP 1180 p 400v 04 za 29-01-1396. 

Johannes zvw Johannes van Derentheren en Hessello van Drongelen de jongere 

beloofden aan Moers zvw Egidius van Lijeshout 60 nieuwe Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Derentheren #et Hessello van 

Drongelen junior# promiserunt Moers filio quondam Egidii de Lijeshout LX 

novos Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

(dg: datum ut supra) testes datum ut supra. 
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BP 1180 p 400v 05 za 29-01-1396. 

(dg: Johannes gnd die Wuest ev Margareta dvw Hermannus van). 

 

(dg: Johannes dictus W die W Wuest maritus ... legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie quondam Hermanni de). 

 

BP 1180 p 400v 06 za 29-01-1396. 

Woltherus Coptiten maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 

mud gerst, Bossche maat, die Johannes Jordens soen van Vechel met Lichtmis 

leverde aan wijlen Laurencius Boijen svv voornoemde Wolterus, gaande uit 

een huis en tuin in Veghel. 

 

Woltherus Coptiten hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de 

Busco quam Johannes Jordens soen de Vechel Laurencio quondam Boijen 

socero dicti Wolteri solvere consueverat hereditarie purificationis ex 

domo et orto sitis in parochia de Vechel ut dicebat monuit de tribus 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 400v 07 za 29-01-1396. 

Johannes die Wuest droeg over aan zijn dochter Gertrudis zijn vruchtgebruik 

in7,8 (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 

die aan voornoemde Gertrudis gekomen waren na overlijden van Gertrudis mv 

voornoemde Gertrudis resp. die aan haar zullen komen na overlijden van 

voornoemde Johannes Wuest. De brief overhandigen aan Johannes van den 

Bossche de jongere. 

 

Johannes die Wuest usufructum sibi competentem in domo et area sita in 

Busco in vico ecclesie inter hereditatem quondam Johannis Leijdecker ex 

uno et inter communem viculum (dg: ex alio) ibidem tendentem ex alio 

atque in duabus cameris cum suis fundis retro dictam domum sitis atque in 

omnibus bonis que Gertrudi filie dicti Johannis de morte quondam 

Gertrudis matris (dg: dicte Ger) dicte Gertrudis successione hereditarie 

advolutis et post mortem dicti Johannis Wuest successione hereditarie 

advolvendis quocumque locorum sitis legitime supportavit dicte Gertrudi 

sue filie promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. Detur Johanni van den Bossche juniori. 

 

BP 1180 p 400v 08 di 01-02-1396. 

Johannes Florens soen en zijn vrouw Gertrudis dv Johannes Wuest droegen 

over aan Johannes van den Bossche de jongere voornoemd huis, twee kamers 

met ondergrond en alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden 

van haar moeder Gertrudis resp. die aan haar zullen komen na overlijden van 

haar voornoemde vader Johannes Wuest. 

 

{Voor BP 1180 p 400v 08 en 09 is een haal getrokken}. 

(dg: dicta Gertrudis) #Johannes Florens soen (dg: d) maritus legitimus ut 

asserebat Gertrudis sue uxoris filie Johannis Wuest et ipsa cum eodem 

tamquam cum tutore# cum tutore dictas domum aream duas cameras cum suis 

fundis atque omnia bona sibi de morte quondam Gertrudis sue matris 

successione hereditarie advoluta et post mortem Johannis Wuest sui patris 

advolvenda quocumque locorum sita ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Johanni van den Bossche juniori promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Roveri et Martinus datum in 

                         
7 Zie ← BP 1180 p 526v 05 do 13-01-1396 overdracht vruchtgebruik in deze en 

andere goederen van wijlen Gertrudis. 
8 Zie → BP 1180 p 400v 09 di 01-02-1396, overdracht van 1/3 deel in het 

huis en de twee kamers aan Johannes van den Bossche de jongere. 



Bosch’ Protocol jaar 1396 02. 

 

30 

die Brigide. 

 

BP 1180 p 400v 09 di 01-02-1396. 

Johannes Wuest en zijn vrouw Margareta dvw Hermannus van Knechsel droegen 

over aan Johannes van den Bossche de jongere 1/3 deel, dat aan Gertrudis dv 

voornoemde Johannes Wuest gekomen was na overlijden van haar moeder 

Gertrudis resp. dat aan haar zal komen na overlijden van haar voornoemde 

vader Johannes Wuest, in9 een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes Leijdecker enerzijds en een gemene weg 

anderzijds en in 2 kamers met ondergrond achter voornoemd huis en erf 

gelegen, welk 1/3 deel aan voornoemde Margareta was overgedragen door 

eerstgenoemde Gertrudis. 

 

{Voor BP 1180 p 400v 08 en 09 is een haal getrokken}. 

Johannes Wuest maritus legitimus Margarete sue uxoris filie quondam 

Hermanni de Knechsel et ipsa cum eodem tamquam cum suo tutore terciam 

partem Gertrudi filie dicti Johannis Wuest de morte quondam Gertrudis sue 

matris successione hereditarie advoluta et post mortem dicti Johannis 

Wuest successione hereditarie advolvenda in domo et area sita in Busco in 

vico ecclesie inter hereditatem quondam Johannis Leijdecker ex uno et 

inter communem platheam ex alio atque in duabus cameris cum earum fundis 

sitis retro domum et aream predictam supportatam dicte Margarete a 

primodicta Gertrude prout in litteris hereditarie supportaverunt Johanni 

van den Bossche juniori cum litteris et jure promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 400v 10 vr 10-03-1396. 

Sijmon zv Johannes Wuest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

C. 

Sijmon filius Johannis Wuest prebuit et reportavit. Testes Rover et 

Martinus datum sexta post oculi. 

 

BP 1180 p 400v 11 di 01-02-1396. 

Destijds had hr Theodericus Snoec zvw Henricus gnd Buekentop priester 

verkocht aan Johannes van Berlikem zvw Lambertus Smeets een huis, erf, 

hofstad en tuin, in Den Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd 

Windmolenberg naar de Baseldonkse Brug, tussen erfgoed dat was van Arnoldus 

Snoec enerzijds en erfgoed van Yda dvw Henricus gnd Veerdonc anderzijds. 

Thans verkochten Johannes die Decker zv Willelmus dekker van Hezewijc, 

Theodericus Heij, Willelmus Goijbout, Aleijdis dvw Henricus gnd Vuerblaes, 

Johannes van Gassel en de broers Petrus en Arnoldus, kvw Arnoldus van 

Deluwen, aan Henricus zv Gerardus Bacs het huis en erf van voornoemde 

goederen, welk huis en erf gelegen zijn tussen erfgoed dat nu behoort aan 

Lambertus smid en Petrus schoenmaker enerzijds en erfgoed van Yda dvw 

Henricus Veerdonc anderzijds, welk huis en erf overal 18 voet breed is, en 

strekt vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water. Dit huis 

en erf, alsmede voornoemd erfgoed van Lambertus smid en Petrus schoenmaker, 

waren belast met (1) de helft van 2 oude groot aan de hertog, (2) 2½ 

schelling geld b-erfcijns aan het Geefhuis, (3) een b-erfrente van 1 kwart 

wijn aan de kerk van Berlicum; koper beloofde deze lasten te betalen, op 

onderpand van het gekochte huis en erf, zó dat voornoemde Lambertus smid en 

Petrus schoenmaker en hun erfgoed daarvan geen last ondervinden. De broers 

Petrus en Arnoldus, kvw Arnoldus van Deluwen, beloofden dat de gezusters 

Agnes en Truda, dvw voornoemde Arnoldus van Deluwen nimmer rechten op dit 

huis en erf zullen doen gelden. 

 

Notum sit universis quod cum dominus Theodericus Snoec filius quondam 

Henrici dicti Buekentop presbiter domum aream et domistadium et ortum 

                         
9 Zie ← BP 1180 p 400v 07 za 29-01-1396, overdracht van het vruchtgebruik. 
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sitos in Busco in vico tendente in! loco dicto Wijnmolenberch usque 

pontem dictum die Baseldonchsche Brugge inter hereditatem que fuerat 

Arnoldi Snoec ex (dg: ex) uno et inter hereditatem Yde filie quondam 

Henrici dicti Veerdonc ex (dg: uno) alio hereditarie vendidisset Johanni 

de Berlikem filio quondam Lamberti Smeets prout in litteris quas vidimus 

constituti igitur coram scabinis infrascriptis Johannes die Decker filius 

Willelmi tectoris de Hezewijc Theodericus Heij Willelmus Goijbout 

Aleijdis filia quondam Henrici dicti Vuerblaes cum tutore Johannes de 

[G]assel Petrus et Arnoldus fratres liberi quondam Arnoldi de Deluwen 

(dg: . dictam) domum et aream (dg: sitam in qua domo et area sita est 

inter) de premissis que domus et area sita est inter hereditatem #nunc 

ad# Lambertum fabrum (dg: fil) et Petrum sutorem ex uno et inter 

hereditatem (dg: dicti) Yde filie quondam Henrici Veerdonc ex alio et que 

domus et area jamdicta continet ubique decem et octo pedatas in 

latitudine (dg: ...) et que domus et area jamdicta tendit a communi vico 

retrorsum usque ad communem aquam ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Henrico filius! Gerardi Bacs (dg: promittentes indivisi super) 

supportaverunt cum omnibus et! jure promittentes (dg: s) indivisi #cum 

tutore# super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

(dg: exceptis) excepta medietate duorum grossorum antiquorum [domino] 

nostro duci ex jamdicta domo et area et ex dicta hereditate dictorum 

Lamberti fabri et Petri sutoris annuatim solvend[orum] atque duobus et 

dimidio solidis hereditarii census monete mense sancti spiritus ex dicta 

domo et area et dicta alia hereditate dictorum Lamberti fabri et Petri 

sutoris annuatim solvendis atque hereditario redditu unius quarte vini 

ecclesie de (dg: Bel) Berlikem ex (dg: p) jamdicta domo et area et (dg: 

de) ex dicta alia hereditate dictorum Lamberti (dg: et P) fabri et Petri 

sutoris annuatim solvendo et quam (dg: Pe) medietatem dictorum duorum 

grossorum (dg: veterum) antiquorum atque dictos duos et dimidium solidos 

hereditarii census et (dg: dictam me) dictum redditum unius quarte vinus! 

dictus emptor nunc deinceps annuatim et hereditarie (dg: so #dictus) 

Henricus# dabit et exsolvet de et ex dicta domo et area ei ut dictum est 

vendita sic quod dictis Lamberto fabro et Petro sutori et supra dictam 

hereditatem (dg: di) eorum Lamberti fabri et Petri sutoris (dg: sita) 

ibidem sita juxta jamdictam domum et aream dampna exinde non eveniant #ut 

recognovit#. Quo facto repromiserunt dicti Petrus et Arnoldus fratres 

liberi quondam Arnoldi de Deluwen indivisi super omnia (dg: quod ipsi) 

habita et habenda quod ipsi Agnetem et Trudam sorores filias dicti 

quondam Arnoldi de Deluwen perpetue tales habebunt quod nunquam presument 

se jus in dicta domo et area habere. [Testes] ....... et Martinus datum 

dominica post conversionem Pauli. 

 

1180 mf7 C 06 p. 401. 

 Secunda post conversionem Pauli: maandag 31-01-1396. 

 in die Brigide: dinsdag 01-02-1396. 

 Sexta post purificationis: vrijdag 04-02-1396. 

 

BP 1180 p 401r 01 ma 31-01-1396. 

Jacobus Coptiten zvw Willelmus Coptiten maande 3 achterstallige jaren van 

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

gaande uit (1) goederen gnd Elshof, in Geffen, (2) goederen gnd ten Bergen, 

in Geffen, welke pacht aan Adam van Mierde tbv voornoemde wijlen Willelmus 

Coptiten was verkocht door hr Ricoldus Koc ridder. 

 

Jacobus Coptiten filius quondam Willelmi Coptiten hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex bonis d[ictis] Elshof sitis in parochia de Geffen atque 

de bonis dictis ten Bergen sitis in dicta parochia et de eorum 

attinentiis venditam (dg: dicto) Ade de Mierde ad opus dicti quondam 

Willelmi Coptiten a domino Ricoldo Koc milite prout in litteris et quam 

nunc ad se spectare dicebat monuit de tribus annis. Testes Rover et 
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Scilder datum secunda post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 401r 02 ma 31-01-1396. 

Gertrudis wv Johannes zv Arnoldus gnd Ennekens droeg over aan haar 

schoonzoon Rutgherus van Audenhoeven haar vruchtgebruik in (1) 1 morgen 

land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Eindhouts, tussen 

Tielmannus van Engelant enerzijds en Adam van Neijnsel anderzijds, (2) de 

windmolen op deze morgen, welke morgen land voornoemde wijlen Johannes zvw 

Arnoldus Ennekens soen en Theodericus zv Bruijstinus van Andel in cijns 

verkregen hadden van Johannes en Heilwigis, kvw Johannes van Haren, voor 

een b-erfcijns van 3 pond geld, (3) de helft van voornoemde cijns van 3 

pond, gaande uit voornoemde morgen, van welke morgen, windmolen en helft 

van de cijns van 3 pond voornoemde wijlen Johannes zvw Arnoldus Ennekens de 

andere helft verworven had van voornoemde Theodericus zv Brustinus. 

 

Gertrudis relicta quondam #Johannis filii# Arnoldi dicti Ennekens (dg: 

usufr) cum tutore usufructum sibi competentem in uno jugero terre sito 

(dg: in parochia) infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum 

Eijndehouts inter hereditatem Tielmanni de Engelant ex uno et inter 

hereditatem Ade de Neijnsel ex alio (dg: quod) atque in molendino venti 

in dicto jugero terre consistente quod juger terre predictum dictus 

quondam Johannes filius dicti quondam Arnoldi Ennekens soen et 

Theodericus filius Bruijstini de Andel erga Johannem et Heilwigem liberos 

quondam Johannis de Haren pro hereditario censu trium librarum monete ad 

censum acquisiverant prout in litteris atque in medietate dicti census 

trium librarum #solvendi hereditarie ex [dicto] jugero terre# de quibus 

vero jugero terre molendino venti et medietate dicti census trium 

librarum dictus quondam Johannes filius dicti quondam Arnoldi (dg: Nenn) 

Ennek[ens] alteram medietatem erga dictum Theodericum filium dicti 

Brustini acquisiverat prout in aliis litteris legitime supportavit 

Rutghero de Audenhoeven suo genero cum [omnibus] litteris et aliis et 

jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 401r 03 ma 31-01-1396. 

(dg: Voornoemde Rutgherus ev {ruimte opengelaten} dvw voornoemde Johannes 

droeg voornoemde morgen land, windmolen en helft van voornoemde cijns over 

aan Henricus van de Kloot, tbv het Geefhuis) {voor afgewerkt contract zie 

BP 1180 p 401r 10}. 

 

C. 

(dg: Dictus Rutgherus maritus et tutor legitimus {ruimte opengelaten} sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis [dictas] juger terre molendinum ... 

venti et attinentias atque medietatem dicti census hereditarie 

supportavit Henrico de Globo ad opus mense sancti spiritus cum omnibus 

litteris promittens [ratam servare] et obligationem ex parte sui et dicti 

quondam Johannis et coheredum deponere testes). 

 

BP 1180 p 401r 04 ma 31-01-1396. 

Voornoemde Gertrudis maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, die Johannes gnd Nouden soen aan haar met Lichtmis moet leveren, 

gaande uit een beemd in Oirschot, ter plaatse gnd de Langendijk. 

 

Dicta Gertrudis hereditariam paccionem dimidii modii siliginis (dg: 

mensure) quam Johannes dictus Nouden soen sibi solvere tenetur 

hereditarie purificationis ex prato sito in parochia de Oerscot ad locum 

dictum den Langendijc ut dicebat monuit de tribus annis. Testes Rover et 

Scilder datum secunda post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 401r 05 ma 31-01-1396. 

Arnoldus zvw Nicholaus van Zochel verkocht aan Johannes Hoernken zv 
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Willelmus Hoernken een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1397), gaande 

uit (1) een huis en tuin van verkoper in Hees, ter plaatse gnd Zochel, 

tussen voornoemde Arnoldus en zijn kinderen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) 2 morgen beemd, in Hees, (2a) een morgen tussen erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Wellinus Hennen soen anderzijds, 

(2b) de andere morgen tussen Petrus Doncker enerzijds en een zekere Zwart 

van Scijnle anderzijds, reeds belast met 3 obool gebuurcijns. 

 

Arnoldus filius quondam Nicholai de Zochel hereditarie vendidit Johanni 

Hoernken (dg: hereditariam) filio Willelmi Hoernken hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo ultra annum ex domo et orto dicti venditoris 

sitis in parochia de Hees ad locum dictum Zochele inter hereditatem dicti 

dicti! Arnoldi et eius liberorum ex uno et inter communitatem ex alio 

atque ex duobus iugeribus prati sitis in dicta parochia quorum unum juger 

inter hereditatem mense sancti spiritus #in B[usco]# ex [uno] et 

hereditatem Wellini Hennen soen ex alio (dg: atque ex uno jugere) #et 

aliud# terre situm in dicta parochia inter hereditatem Petri Doncker ex 

uno et inter dicti Zwart de Scijnle ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis tribus obulis census 

vicinis ibidem solvendis promisit sufficientem. Testes (dg: datum ut 

supra) Scilder et Martinus datum ut supra. 

 

BP 1180 p 401r 06 ma 31-01-1396. 

Gerardus Huenken en Reijnkinus van Zonne beloofden aan Gerardus Wael 62 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde {niet afgewerkt contract}. 

 

Gerardus Huenken et Reijnkinus de Zonne promiserunt Gerardo (dg: Wae) 

Wael LXII novos Gelre gulden vel valorem ad con. 

 

BP 1180 p 401r 07 ma 31-01-1396. 

Theodericus Sobbe gaf uit aan Theodericus Haerdscheen 1 zesterzaad 

roggeland in Geffen, ter plaatse gnd die Enge, tussen erfg vw Henricus zv 

Albertus enerzijds en erfgoed behorend aan de kerk van Rosmalen anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2½ lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Theodericus Sobbe sextariatam terre siliginee sitam in parochia de 

Gheffen in loco dicto die Enghe inter hereditatem (dg: liberorum) heredum 

quondam Henrici filii Alberti ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Roesmalen ex alio ut dicebat (dg: here) dedit ad 

hereditariam paccionem Theoderico Haerdscheen ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione duorum et dimidii lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda predicto Theoderico ab altero in festo 

purificationis ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Rover et Coptiten datum secunda post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 401r 08 ma 31-01-1396. 

Godefridus Sceijvel zv Johannes Sceijvel maande 3 achterstallige jaren van 

1/7 deel, aan hem behorend, in een b-erfpacht van 5 mud koren, een helft 

rogge en de andere helft gerst, met Lichtmis te leveren, gaande uit twee 

molens ter plaatse gnd Beirgulen. 

 

Godefridus Sceijvel filius Johannis Sceijvel septimam partem sibi 

competentem in hereditaria paccione quinque modiorum bladi mediatim 

siliginis et mediatim ordei (dg: mensure de Helmont solve) solvendam 

hereditarie purificationis ex (dg: mole) duobus molendinis sitis in loco 

dicto Beirgulen ut dicebat monuit de tribus annis. Testes Rover et 
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Scilder datum ut supra. 

 

BP 1180 p 401r 09 di 01-02-1396. 

Arnoldus van Casteren timmerman maande 3 achterstallige jaren van een 

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

verkocht door Willelmus van Leemputten. 

 

Arnoldus de Casteren carpentarius hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis venditam 

sibi a Willelmo de Leemputten prout in litteris monuit de tribus annis. 

Testes Rover et Scilder datum in die Brigide. 

 

BP 1180 p 401r 10 vr 04-02-1396. 

Rutgherus van Audenhoeven ev Elisabeth dvw Johannes zv Arnoldus Ennekens 

droeg over aan Henricus van de Kloot, tbv het Geefhuis in Den Bosch, (1) 1 

morgen, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Eindhouts, 

tussen Tielmannus van Engelant enerzijds en Adam van Neijnsel anderzijds, 

met de windmolen die hierop staat, (2) de helft van een b-erfcijns van 3 

pond geld, gaande uit voornoemde morgen, van welke morgen, windmolen en 

helft van de cijns Gertrudis wv voornoemde Johannes zv Arnoldus Ennekens 

het vruchtgebruik aan hem had overgedragen. Welke morgen voornoemde wijlen 

Johannes zvw Arnoldus Ennekens en Theodericus zvw Bruijstinus van Andel in 

cijns verkregen hadden van Johannes en Heilwigis, kvw Johannes van Haren, 

te weten voor een b-erfcijns van 3 pond, en van welke morgen voornoemde 

Johannes zvw Arnoldus Enneken de helft, die behoorde aan voornoemde 

Theodericus zvw Bruijstinus van Andel, met de helft van de windmolen die 

erop staat en de helft van voornoemde cijns van 3 pond, gekocht had van 

voornoemde Theodericus, en van welke cijns van 3 pond voornoemde 

Theodericus de helft, die behoorde aan voornoemde Johannes zvw Johannes van 

Haren, gekocht had van voornoemde Johannes van de Haren. 

 

Rutgherus de Audenhoeven maritus et tutor legitimus Elisabeth sue uxoris 

filie quondam Johannis filii Arnoldi Ennekens unum juger situm infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Eijndhouts inter hereditatem 

Tielmanni de Engelant ex uno et inter hereditatem Ade de Neijnsel ex alio 

cum molendino venti in dicto jugero terre consistente et cum attinentiis 

eiusdem molendini atque medietatem hereditarii census trium librarum 

monete solvendi hereditarie ex dicto jugero terre (dg: qu quod jug) de 

quibus vero jugero terre molendino cum eius attinentiis et medietate 

dicti census trium librarum Gertrudis relicta dicti quondam Johannis 

filii Arnoldi Ennekens usufructum sibi in eisdem competentem dicto 

Rutgero supportaverat et quod juger terre predictum simul cum molendino 

venti cum eius attinentiis et cum medietate dicti census trium librarum 

dictus Rutgherus nunc ad {in margine dextra:} #cum vento dicti molendini# 

se pertinere dicebat hereditarie supportavit Henrico de Globo ad opus 

mense sancti spiritus in Busco cum omnibus litteris quas habuit mentionem 

de premissis facientibus et jure promittens ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Johannis et eius heredum 

deponere. Testes Rover et Spina datum sexta post purificationis. 

{Vervolg: BP 1180 p 401r 12}. 

 

BP 1180 p 401r 11 vr 04-02-1396. 

Elisabeth wv Everardus van den Water maande, voor zich en voor haar 

kinderen, 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 6 schilden oud geld 

van de koning van Frankrijk, met Lichtmis te betalen, aan hen verkocht door 

wijlen een zekere Boijfaes. 

 

Elisabeth relicta quondam Everardi van den W[a]ter (dg: Johannes eius 

filius) #pro se et suis liberis# hereditarium censum sex scutatorum 

veteris monete regis Francie solvendum hereditarie purificationis 

venditum ipsis a quodam dicto Boijfaes (?dg: et) ut dicebat monuit de 
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tribus annis. Testes Rover et Scilder datum in die Brigide. 

 

BP 1180 p 401r 12 vr 04-02-1396. 

{Vervolg van BP 1180 p 401r 10}. 

quod juger terre dictus quondam Johannes filius quondam Arnoldi Ennekens 

et Theodericus (dg: de Andel erg) filius quondam Bruijstini de Andel erga 

Johannem et He[il]wigem liberos quondam Johannis de Haren ad censum 

acquisiverat scilicet pro hereditario censu trium librarum monete prout 

in litteris ?etc et de quo iugero terre dictus Johannes filius quondam 

Arnoldi Enneken medietatem que ad dictum Theodericum filium quondam 

Bruijstini de Andel spectabat in dicto jugero terre simul cum medietate 

molendini ve[nti] supra dictum iuger terre consistente (dg: et medietate) 

et cum medietate dicti census trium (dg: -lib) librarum erga dictum (dg: 

dictum) Theodericum emendo acquisiverat prout in litteris et de quo censu 

trium librarum dictus Theodericus medietatem que ad dictum Johannem 

filium quondam Johannis de Haren spectabat in dicto censu trium librarum 

erga eundem Johannem de Haren acquisiverat prout in litteris. 

 

1180 mf7 C 07 p. 402. 

 in die Brigide: dinsdag 01-02-1396. 

 Sabbato post purificationis: zaterdag 05-02-1396. 

 in die Agathe: zaterdag 05-02-1396. 

 Tercia post Agathe: dinsdag 08-02-1396. 

 

BP 1180 p 402v 01 di 01-02-1396. 

Amelius zv Lambertus gnd Melijs soen verkocht aan Reijnerus Loeden een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die Johannes zvw Johannes gnd 

Zanders soen beloofd had aan voornoemde Amelius, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een stenen huis met ondergrond en een erfgoed dat voor het huis 

gelegen is, in Den Bosch, tussen erfgoed van wijlen Godescalcus Roesmont, 

nu van erfg vw Willelmus Broeder, enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Zidewijnden szvw Arnoldus van der Poerten, met een weg ertussen, 

anderzijds, reikend van de Orthenstraat tot aan een achterste stenen 

bouwwerk, gevel genaamd, van voornoemd stenen huis, met de helft hiervan. 

 

-. 

Amelius filius Lamberti dicti Melijs soen hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Johannes filius quondam Johannis 

dicti Zanders soen promiserat se daturum et soluturum dicto Amelio 

hereditarie purificationis de et ex domo lapidea (dg: et area) cum suo 

fundo (dg: de) #ac# hereditate sita ante dictam domum lapideam que domus 

lapidea cum suo fundo et hereditate site sunt in Busco inter hereditatem 

quondam Godescalci Roesmont nunc ad heredes quondam Willelmi Broeder 

spectantem ex uno et inter hereditatem Johannis de Zidewijnden (dg: ex a) 

generum quondam Arnoldi van der Poerten quadam via interiacente ex alio 

et que domus lapidea cum suo fundo et hereditas ante eandem domum 

lapideam (dg: sit) sita (dg: te d tendent) tendunt a vico Orthensi usque 

ad posterius edificium lapideum dictum communiter (dg: ghev) ghevel dicte 

domus lapidee atque ex medietate eiusdem edificii lapidei communiter 

ghevel vocati prout in litteris hereditarie vendidit Reijnero Loeden 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Scilder et Martinus datum in die Brigide. 

 

BP 1180 p 402v 02 za 05-02-1396. 

Johannes zvw Henricus gnd Hoesch kramer droeg over aan Aleijdis dvw 

Nicholaus Pijecke (1) alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde vader Henricus, resp. die aan hem zullen 

komen na overlijden van zijn moeder Beatrix, (2) alle goederen die zijn 

voornoemde vader Henricus aan hem in zijn testament had vermaakt. De 

aankoopsom is voldaan. 
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-. 

Johannes filius quondam Henrici dicti Hoesch institoris omnia bona #tam 

mobilia et immobilia hereditaria atque parata# sibi de morte dicti 

quondam Henrici sui patris successione hereditarie advoluta atque post 

mortem Beatricis sue matris successione hereditarie advolvenda necnon 

omnia bona dicto Johanni a dicto quondam Henrico suo patre in suo 

testamento legata ut dicebat hereditarie supportavit Alei[jdi] filie 

quondam Nicholai Pijecke promittens warandiam recognovit insuper dictus 

Johannes sibi de pretio acquisitionis dictorum bonorum per dictam 

Aleijdem fore plenarie satisfactum clamans inde quitam. Testes Scilder et 

Spina datum sabbato post purificationis. 

 

BP 1180 p 402v 03 za 05-02-1396. 

Johannes van Amerzoijen beloofde aan Johannes van Mameren Goesswijns soen 

de oudere 15 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Johannes de Amerzoijen promisit Johanni de Mameren Goesswijns soen 

seniori XV novos Gelre gulden vel pro quolibet XXXVI gemeijn placken ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes Spina et Berwout datum in die 

Agathe. 

 

BP 1180 p 402v 04 za 05-02-1396. 

Ludovicus zvw Ludovocus gnd Lemmens soen gaf uit aan Nijcholaus gnd 

Wouderic een hofstad, van 54 voet voor aan de straat, een van twee 

hofsteden, in Orthen, tussen hr Theodericus Rover ridder enerzijds en 

wijlen Petrus Alaert anderzijds, te weten de hofstad richting voornoemde 

wijlen Petrus, met een eind strekkend aan de weg en met het andere eind aan 

een erfgoed gnd die Broijle, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor 1 

oude schild cijns of de waarde ervan evenveel als de stad Den Bosch ten 

tijde van de betaling van een dergelijke cijns gemeenlijk voor een oude 

schild zal geven, met Kerstmis te betalen. 

 

-. 

Ludovicus filius quondam Ludovoci dicti Lemmens soen domistadium #LIIII 

pedatas continens ante versus plateam# unum de duobus domistadiis (dg: 

di) primodicti Ludovici stas in parochia de Orthen inter hereditatem 

domini Theoderici Rover militis ex uno et inter hereditatem quondam Petri 

Alaert ex alio scilicet illud domistadium quod situm est versus 

hereditatem dicti quondam Petri (dg: ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Nijcholao dicto Wouderic ab eodem hereditarie possidendum) tendens 

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

dictam die Broijle et prout huiusmodi domistadium ibidem limitatum est et 

signatum (dg: de) ut dicebat dedit ad hereditarium censum Nijcholao dicto 

Wouderic ab eodem hereditarie possidendum pro uno aureo denario antiquo 

communiter aude scilde vocato seu pro valore eiusdem (dg: sci) scilicet 

(dg: quantum) pro (dg: qu-) tanto quanto oppidum de Buscoducis tempore 

solucionis huiusmodi census (dg: cap) dabit communiter pro uno aude scilt 

dando et solvendo sibi a dicto Nijcholao hereditarie nativitatis Domini 

ex premissis promittens primodictus Ludovicus super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Spina et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1180 p 402v 05 za 05-02-1396. 

Ludovicus zvw Ludovicus gnd Lemmens soen gaf uit aan Franco zvw Johannes 

van Ghezel een hofstad uit twee hofsteden, van 54 voet voor aan de straat, 

in Orthen, tussen hr Theodericus Rover ridder enerzijds en wijlen Petrus 

Alarts anderzijds, te weten de hofstad richting voornoemde hr Theodericus, 

met een eind strekkend aan voornoemde gemene weg en met het andere eind aan 

die Kerkweg; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 oude schild 

of de waarde evenveel als de stad Den Bosch ten tijde van de betaling van 
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een dergelijke cijns gemeenlijk voor een oude schild zal geven, met 

Kerstmis te betalen. 

 

-. 

Ludovicus filius quondam Ludovici dicti Lemmens soen unum domistadium de 

duobus domistadiis primodicti Ludovici LIIII pedatas ante versus communem 

plateam continens situm in parochia de Orten inter hereditatem domini 

Theoderici Rover militis ex uno et inter hereditatem quondam Petri Alarts 

ex alio scilicet illud domistadium quod situm est versus hereditatem 

dicti domini Theoderici tendens cum uno fine ad dictam communem plateam 

ibidem et cum reliquo fine ad quandam viam communem dictam die Kercwech 

prout huiusmodi domistadium ibidem (dg: situm est) limitatum et signatum 

est ut dicebat dedit ad hereditarium censum Franconi filio quondam 

Johannis de Ghezel ab eodem hereditarie possidendum pro uno aureo denario 

antiquo communiter aude scilt vocato seu pro valore eiusdem scilicet pro 

tanto quantum oppidum de Buscoducis tempore solucionis huiusmodi census 

communiter dabit pro uno aude scilt dando et solvendo primodicto Ludovico 

a dicto Francone hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens 

primodictus Ludovicus super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 402v 06 di 08-02-1396. 

Godefridus Meij beloofde aan Johannes zvw Johannes van Os 8 nieuwe Gelderse 

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

 

Godefridus Meij promisit Johanni filio quondam Johannis de Os VIII novos 

Gelre gulden vel valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes Martinus 

et Coptiten datum 3a post Agathe. 

 

BP 1180 p 402v 07 di 08-02-1396. 

Hr Johannes van Os investiet van Lijttoijen en zijn zuster Agnes, kvw 

Theodericus van Hees, en Johannes van Orten zv Willelmus ev Cristina dvw 

voornoemde Theodericus van Hees: 4 hont 37 roeden land in Oss, voor de 

plaats gnd Bruilink Beemd, tussen erfg vw Willelmus van Panheel enerzijds 

en {niet afgewerkt contract}. 

 

Dominus Johannes de Os (dg: cano) investitus de Lijttoijen (dg: ?et) 

Agnes eius soror liberi quondam Theoderici de Hees cum tutore et Johannes 

de Orten filius (dg: q) Willelmi maritus et tutor legitimus Cristine sue 

uxoris filie dicti quondam Theoderici de Hees quatuor hont et XXXVII 

virgatas terre sitas in parochia de Os ante locum dictum (dg: Bruijlinc) 

Bruijlinc Beemt inter hereditatem heredum quondam Willelmi de Panheel ex 

uno et inter hereditatem. 

 

BP 1180 p 402v 08 di 08-02-1396. 

Truda wv Johannes gnd Hugen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, aan haar verkocht door Henricus Weijer. 

 

Truda relicta quondam (dg: Rodolfi de d) Johannis dicti Hugen 

hereditarium censum XL solidorum monete venditum sibi ab Henrico Weijer 

prout in litteris monuit de 3 annis. 

 

BP 1180 p 402v 09 za 12-02-1396. 

Amelius Specier verkocht aan Henricus Weijer een deel, met ondergrond, van 

een muur in Den Bosch, op een erfgoed van voornoemde Amelius, te weten het 

deel direct achter erfgoed van voornoemde Henricus Weijer, welk erfgoed van 

Henricus Weijer ligt in Den Bosch, in de Kleerherstellersstraat, tussen 

erfgoed van Theodericus Berwout enerzijds en erfgoed van mr Johannes Boen 

chirurgijn anderzijds, welk deel net zo lang is als het erfgoed van 

Henricus Weijer daar breed is. Er waren de volgende voorwaarden (1) 

Henricus Weijer mag in en op voornoemd deel bouwen, hij mag het deel 
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verhogen zo hoog hij wil en hij mag zijn gebouwen in dat deel bevestigen 

met ankers of anderszins, (2) al wat Henricus daarbij kapot maakt, moet hij 

op eigen kosten herstellen, (3) Henricus zal geen vensters of openingen 

maken in het deel van de muur, tot de hoogte die het deel thans heeft, (4) 

Henricus mag boven die hoogte, dus in het te verhogen deel, vensters of 

openingen maken, die met ijzeren tralies doorschoten zijn, en deze tralies 

moeten zo dicht op elkaar staan, dat niemand er zijn hoofd tussen door kan 

steken, en in die tralies moet glas aangebracht worden dat niet open kan, 

(5) Henricus {p.403r} zal voor zijn rekening geheel voornoemde muur, zowel 

het deel dat er staat als hetgeen er bovenop wordt gezet, onderhouden, (6) 

Amelius mag aan geheel de muur zijn gebouwen bevestigen met ankers of 

anderszins, waarbij hij al wat hij breekt voor eigen rekening moet 

herstellen. 

 

Amelius Specier quandam partem #cum suo fundo# muri lapidei siti in Busco 

(dg: ret) supra hereditatem dicti Amelii scilicet illam partem (dg: 

dicti) cum suo fundo dicti muri que (dg: pas s) pars sita est immediate 

(dg: post) #contigue# retro hereditatem Henrici Weijer que hereditas 

dicti Henrici Weijer sita est in Busco in vico reparatorum veterum 

vestium inter hereditatem Theoderici Berwout ex uno et inter hereditatem 

magistri Johannis Boen cijrurgici ex alio et que pars (dg: dicti) cum 

(dg: suo) suo fundo dicti muri continet (dg: eandem he la) longitudinem 

ad  (dg: lon) latitudinem dicte hereditatis dicti Henrici Weijer ibidem 

ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico Weijer promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere tali condicione quod (dg: 

dictus) dicti! Henricus (dg: H) Weijer poterit (dg: ?in) edificare in 

dicta (dg: mur) parte dicti muri et supra eandem partem dicti muri #et 

eandem partem dicti muri altiare et erigere# et sua edificia in dicta 

parte firmare per ancoras et alias ad eius profectum #ad tantam 

altitudinem ad quantam sibi videbitur expedire# sed quecumque dictus 

Henricus (dg: s) cum suis edificiis (dg: d) in dicta parte dicti muri 

fregerit (dg: q) hoc idem Henricus reparare et reedificare tenebitur (dg: 

cum su) sub suis expensis item quod (dg: quod) dictus Henricus non faciet 

nec fenestras nec foramina in dicta parte dicti muri in illa altitudine 

quam (dg: latitudinem) #altitudinem# dicta pars dicti muri habet pro 

presenti sed dictus Henricus ultra dictam altitudinem (dg: d) quam habet 

dicta pars dicti muri #pro presenti# (dg: pe) scilicet in muro supra 

dictam partem edificando poterit facere (dg: fi) et edificare fenestras 

seu foramina que erunt cum #ferreis# cancellis dicti tralijen (dg: 

ferreis) transp...ta et que cancelli ferrei (dg: -s) erunt (dg: ita) tam 

(dg: strictu q) stricti quod (dg: na nulla persona) #nemo# poterit caput 

suum per eosdem cancellos transponere #seu transfigere# quod exponetur 

doersteken et apud quos cancellos ferreos erunt ubique vitra (dg: non) 

ibidem in eisdem cancellis fixa #sic# quod non poterit aperire item quod 

dictus Henricus 

 

1180 mf7 C 08 p. 403. 

 Sabbato post Scolastice: zaterdag 12-02-1396. 

 Quinta post Valentini: donderdag 17-02-1396. 

 Quinta ante invocavit: donderdag 17-02-1396. 

 

BP 1180 p 403r 01 za 12-02-1396. 

dictam partem muri et murum supra eandem partem edificandum perpetue in 

bona disposicione sub suis propriis laboribus et expensis in bona 

d[isposicione] #observabit# item quod dictus Amelius (dg: s) poterit 

semper quando sibi placuerit edificare in dicta (dg: muro) parte dicti 

muri et in muro supra dictam partem muri (dg: .) a dicto Henrico 

construendo et (dg: consi) edificando et sua edificia in hiis firmare 

(dg: et ....) per ancoras et alias ad eius prof[ectum] et sua edificia 

dictis! parte muri et muro supra eandem partem edificando ad eius 

profectum #?iniungere et# quando eidem Amelio videbitur (dg: edif) 
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expedire scilicet (dg: que dictus) quecumque dictus Amelius cum suis 

edificiis in (dg: hiis) dicta parte et muro supra eandem partem 

edificando (dg: frec...) fregerit cum suis edificiis hoc idem Amelius 

reparare tenebitur sub suis laboribus et expensis quas condiciones 

promiserunt (dg: indivisi super) mutuo super omnia perpetue ratas servare 

et adimplere. Testes Rover et Scilder datum sabbato post Scolastice. 

 

BP 1180 p 403r 02 do 17-02-1396. 

Hr Johannes van Os investiet van Lith en zijn zuster Agnes, kvw Theodericus 

van Hees, en Johannes van Orthen zvw Willelmus ev Cristina dvw voornoemde 

Theodericus van Hees verkochten aan Bela wv Godefridus Andries soen van 

Berlikem (1) 4 hont 37 roeden land, in Oss, voor de plaats gnd Bruinnink 

Beemd, tussen Gerardus van der After enerzijds en Ghisella van Uden 

anderzijds, (2) ½ morgen land in Oss, ter plaatse gnd die Beemden, tussen 

een zekere Loefart zv Marcelius gnd Zeel Oldekens soen enerzijds en hr 

Theodericus Venbossche priester anderzijds, (3) een stuk land van ongeveer 

10 hont, in Oss, achter de plaats gnd Ussen, tussen Adam van den Kerchof 

enerzijds en Elizabeth dvw Arnoldus Mersman anderzijds, (4) een stuk land 

van ongeveer 8 hont, in Oss, achter de plaats gnd Schadewijk, tussen 

Arnoldus van Boekel enerzijds en Elizabeth dv Arnoldus Bits begijn 

anderzijds, (5) ongeveer 7 hont heide, in Oss, tussen Schadewijk en 

Berghem, in een kamp dat behoort aan voornoemde Bela wv Godefridus Andries 

soen, tussen wijlen Wellinus die Custer enerzijds en wijlen Lodekinus gnd 

Conincs anderzijds. Theodericus en? Henricus zvw voornoemde Theodericus van 

Hees zullen hierop nimmer rechten doen gelden. 

 

Dominus Johannes de Os l investitus de (dg: Lij Littoijen) #Lijt# et 

Agnes eius soror liberi quondam Theoderici de Hees cum tutore et Johannes 

de Orthen filius quondam Willelmi maritus et tutor legitimus Cristine sue 

uxoris [filie] dicti quondam Theoderici de Hees (dg: quatuor) quatuor 

hont et XXXVII virgatas terre sitas in parochia de Os ante locum 

Bruijnninc Beemt inter hereditatem Gerardi van der After ex uno et inter 

hereditatem Ghiselle de Uden ex alio item dimidium iuger terre situm in 

predicta parochia in loco dicto die Beemden inter hereditatem (dg: dicti) 

cuiusdam dicti Loefart filii (dg: q) Marcelii dicti Zeel Oldekens soen 

#ex# uno et inter hereditatem domini Theoderici Venbossche presbitri ex 

alio item peciam terre X hont vel circiter (dg: continentem sitam in 

dicta) sitam in dicta parochia retro locum dictum Ussen inter hereditatem 

Ade van den Kerchof ex uno et inter hereditatem Elizabeth filie quondam 

Arnoldi Mersman ex alio item peciam terre VIII hont vel circiter 

continentem sitam in dicta parochia retro locum dictum Scadewijc inter 

hereditatem Arnoldi de Boekel ex uno et inter hereditatem Elizabeth filie 

Arnoldi Bits (dg: soe ex) beghine ex uno! item septem hont terre 

mericalis vel circiter sita in dicta parochia inter Scadewijc et Berchen 

in quodam campo spectante ad Belam relictam quondam Godefridi Andries 

soen inter hereditatem (dg: W) quondam Wellini die Custer ex uno et inter 

hereditatem #quondam# Lodekini dicti Conincs ex alio (dg: item pro) in ea 

quantitate qua dicte hereditates ibidem site sunt et ad dictum quondam 

Theodericum de Hees spectare consueverunt ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicte Bele (dg: filie quondam) relicte quondam Godefridi 

Andries soen de Berlikem promittentes cum tutore super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere et quod ipsi #et Theodericum# Henricum 

filium dicti quondam Theoderici de Hees perpetue talem habebunt quod 

nunquam presument se jus in premissis (dg: ?di) hereditatibus habere 

quovis modo. Testes Rover et Spina datum quinta post Valentini. 

 

BP 1180 p 403r 03 do 17-02-1396. 

Gerardus zvw Johannes Baten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Gerardus filius quondam Johannis Baten soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 403r 04 do 17-02-1396. 

Hr Johannes van Os investiet van Lith machtigde Johannes van Orthen zvw 

Willelmus van Orten zijn credieten te manen. 

 

Dominus Johannes de Os investitus de (dg: Lijttoijen) #Lijt# dedit 

potestatem Johanni de Orthen filio quondam Willelmi de Orten potestatem! 

monendi etc omnia sua credita que sibi debentur et debebuntur usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 403r 05 do 17-02-1396. 

(dg: Johannes zvw Johannes zvw Johannes Kersmaker). 

 

(dg: Johannes filius quondam Johannis filii quondam Johannis Kersmaker). 

 

BP 1180 p 403r 06 do 17-02-1396. 

Destijds had Johannes zvw Johannes Kersmaker overgedragen aan Henricus zvw 

Theodericus Cnoep een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Someren, die 

Johannes zvw Martinus gnd Hont aan eerstgenoemde Johannes met Lichtmis in 

Someren moest leveren, gaande uit alle erfgoederen, die aan eerstgenoemde 

Johannes en zijn vrouw Margareta dvw Theodericus Cnoep gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Theodericus Cnoep en Mabelia mv voornoemde 

Margareta, gelegen onder Someren, en uit cijnzen die op die erfgoederen 

moeten worden betaald. Johannes zvw eerstgenoemde Johannes zvw Johannes 

Kersmaker ontlastte thans wijlen voornoemde Henricus zvw Theodericus Cnoep, 

zijn weduwe Elizabeth en Franco zvw voornoemde Henricus en Elizabeth, en 

hun goederen, van al het rogge dat voornoemde wijlen Henricus en Elizabeth 

en Franco van voornoemde pacht hebben ontvangen; verder beloofde hij 

voornoemde wijlen Henricus, en Elizabeth en Franco, alsmede voornoemde 

Johannes zvw Martinus Hont nimmer vanwege de achterstallige pacht aan te 

spreken; en zijn zuster Heijlwigis zal nimmer rechten op deze 

achterstallige pacht doen gelden, noch voornoemde Henricus, Elizabeth, 

Franco en Johannes zvw Martinus Hont daarover aanspreken. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Johannes filius quondam Johannis Kersmaker 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Zoemeren quam 

Johannes filius quondam Martini dicti Hont primodicto Johanni solvere 

tenebatur hereditarie purificationis et in Zoemeren tradere ex omnibus et 

singulis hereditatibus primodicto Johanni et Margarete sue uxori filie 

quondam Theoderici (dg: Cnoep) Cnoep de morte eiusdem quondam Theoderici 

Cnoep atque Mabelie matris dicte Margarete successione advolutis 

ubicumque locorum infra parochiam de Zoemeren situatis et ex censibus 

annuatim supra dictas hereditates solvendis de jure hereditarie 

supportasset (dg: here) Henrico filio quondam Theoderici Cnoep (dg: p) ut 

dicebat constitutus igitur (dg: s-) coram scabinis infrascriptis Johannes 

filius (dg: dicti) quondam primodicti Johannis filii quondam Johannis 

Kersmaker (dg: pa) quitos clamavit dictum quondam Henricum filium quondam 

Theoderici Cnoep (dg: ab a tota siligine qu) et Elizabeth relictam 

eiusdem quondam Henrici et Franconem filium eorundem quondam Henrici et 

Elizabeth et eorundem (dg: qu) bona quecumque de tota siligine quam 

dictus quondam Henricus et Elizabeth et Franco seu eorum alter de dicta 

paccione perceperunt a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

promittens super habita et habenda dictos Henricum et Elizabeth et 

Franconem et dictum Johannem filium quondam Martini Hont nunquam impetere 

occacione arrestadiorum que provenerunt de dicta paccione a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem promisit super omnia habita et 

habenda (dg: quod ipse) quod Heijlwigis eius soror nunquam presumet se 

jus habere in dictis arrestadiis neque dictos Henricum Elizabeth 
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Franconem et Johannem filium quondam Martini Hont nunquam impetet 

occacione dictorum arrestadiorum. Testes Scilder et Martinus datum quinta 

(dg: post) ante invocavit. 

 

BP 1180 p 403r 07 do 17-02-1396. 

Goeswinus zv Willelmus gnd Wegen droeg over aan Gerisius van Lijt zvw 

Reijmboldus van Brakel alle goederen van Nijcholaus gnd Louwer, welke 

goederen Willelmus van Beke zv Philippus gerechtelijk gekocht had van 

voornoemde Goeswinus, en welke goederen voornoemde Goeswinus verworven had 

van voornoemde Willelmus van Beke. 

 

Goeswinus filius (dg: q) Willelmi dicti Wegen omnia bona Nijcholai dicti 

(dg: Louv) Louwer (dg: ven) que bona omnia Willelmus de Beke filius (dg: 

Phi) Philippi erga dictum Goeswinum per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisiverat et que bona omnia dictus 

Goeswinus erga dictum Willelmum de Beke acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerisio de Lijt filio quondam Reijmboldi de 

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

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 403r 08 do 17-02-1396. 

Everardus gnd van den Wijtvenne verkocht aan Petrus gnd Sluijter van 

Hezewijc een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit ½ mudzaad roggeland gnd die Vogels Hoeve, in 

Heeswijk, tussen wijlen Ghibo Herinc enerzijds en de gemeint anderzijds, 

met beide einden strekkend aan de gemeint, reeds belast met 2 oude groot en 

een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment en 1 pond was. 

 

Everardus dictus van den Wijtvenne hereditarie vendidit Petro dicto 

Sluijter (dg: here) de Hezewijc hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex dimidia modiata terre siliginee dicta die Voegels 

Hoeve sita in parochia de Hezewijc inter hereditatem quondam Ghibonis 

Herinc ex uno et inter communitatem ex alio tendente cum utroque fine ad 

communitatem ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis et hereditario 

censu XXti solidorum communis pagamenti et unius libre cere exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 403r 09 do 17-02-1396. 

(dg: Theodericus zvw Johannes Baten soen, Johannes). 

 

(dg: Theodericus filius quondam Johannis Baten soen Johannes). 

 

BP 1180 p 403r 10 do 17-02-1396. 

Johannes van Rudekem zv Johannes van Rudekem en Theodericus zvw Johannes 

Baten soen beloofden aan Goeswinus van Dijest 26 oude Gelderse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Hemelvaart (di 15-08-1396) en de andere 

helft met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397). 

 

Johannes de Rudekem filius (dg: quondam) Johannis de Rudekem et 

Theodericus filius quondam Johannis Baten soen promiserunt indivisi super 

omnia Goeswino de Dijest XXVI aude Gelre gulden seu valorem mediatim 

assumptione et mediatim purificatione proxime futura persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 403r 11 do 17-02-1396. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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Solvit I grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1180 mf7 C 09 p. 404. 

 Quinta ante invocavit: donderdag 17-02-1396. 

 

BP 1180 p 404v 01 do 17-02-1396. 

Rutgherus zvw Franco Marinen soen verkocht aan Arnoldus van Rut een 

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

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

wijlen hr Johannes Rover ridder, tussen erfgoed van Johannes van Kijseken 

enerzijds en Franco gnd Tijmmerman anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld en 1 oude groot. 

 

Rutgherus filius quondam Franconis (dg: Marinen) Marinen soen hereditarie 

vendidit Arnoldo de Rut hereditarium censum (dg: X) decem solidorum (dg: 

so) monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area 

dicti venditoris sita in Busco ultra pontem (dg: blad) dictum Tolbrugge 

in hereditate quondam domini Johannis Rover militis inter hereditatem 

Johannis de (dg: K) Kijseken ex uno et inter (dg: et inter) Franconis 

dicti Tijmmerman ex alio promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu XX solidorum dicte monete et (dg: h) 

unius grossi antiqui exinde de jure solvendo. Testes Scilder et Spina 

datum quinta (dg: post) #ante# invocavit. 

 

BP 1180 p 404v 02 do 17-02-1396. 

Jacobus zvw Cristianus gnd Ludekens soen van Zeelst droeg over aan zijn 

broer Ludekinus zvw voornoemde Cristianus een hoeve gnd Kassellaar10, 

eertijds van wijlen Willelmus van Cassellaer, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Boterwijk, zoals deze hoeve behoorde aan voornoemde wijlen Willelmus van 

Cassellaer, aan hem overgedragen door zijn voornoemde broer Ludekinus. 

 

(dg: ?J) Jacobus filius quondam Cristiani dicti Ludekens soen de Zeelst 

quendam mansum dictum Cassellaer qui fuerat quondam Willelmi de 

Cassellaer situm in parochia de Oerscot in loco dicto Boeterwijc cum suis 

attinentiis singulis et universis quocumque locorum consistentibus prout 

dictus mansus ad dictum quondam Willelmum de Cassellaer spectare 

consuevit supportatum sibi a (dg: Lude) Ludekino suo fratre filio dicti 

quondam Cristiani prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Ludekino suo fratri cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et (dg: ob). Testes (dg: Spina) Scilder et Spina datum (dg: 

supra) quinta (dg: p) ante invocavit. 

 

BP 1180 p 404v 03 do 17-02-1396. 

Vervolgens beloofde voornoemde Ludekinus zijn broer Jacobus schadeloos te 

houden van elke aanspraak die kinderen van voornoemde Ludekinus wegens deze 

overdracht zouden kunnen hebben op voornoemde Jacobus. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Ludekinus promisit super omnia habita et 

habenda quod ipse dictum Jacobum suum fratrem indempnem servabit ab omni 

impeticione sibi Jacobo eventura a liberis dicti Ludekini occacione dicte 

supportationis et inde emergentibus in judicio spirituali vel seculari 

(dg: testes datum supra) et a dampnis. Testes datum. 

 

BP 1180 p 404v 04 do 17-02-1396. 

Theodericus van den Beirgelen en Godefridus van Cassellaer nzvw hr 

Enghelbertus zvw Godefridus die Lepper ontlastten Ludekinus zvw Cristianus 

                         
10 Zie ← BP 1179 p 475r 08 za 13-07-1392, overdracht van de hoeve 

Kassellaar. 
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Ludekens soen van Zeelst van alle geldbedragen aan voornoemde Theodericus 

en Godefridus in Bossche schepenbrieven beloofd11 door voornoemde Ludekinus. 

De brief overhandigen aan Ghibo Keijot. 

 

Theodericus (dg: de) van den Beirgelen et Godefridus de Cassellaer filius 

naturalis quondam domini Enghelberti filii quondam Godefridi die Lepper 

quitum clamaverunt Ludekinum filium quondam Cristiani Ludekens soen de 

Zeelst ab omnibus (dg: debitis) pecuniarum summis promissis dictis 

Theoderico et Godefrido seu eorum alteri aut quibuscumque personis ad 

opus eorundem (dg: ..) Theoderici et Godefridi seu alterius (dg: eorum d) 

eorundem #a dicto Ludekino# in litteris scabinorum de Busco a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem (dg: clamans inde quitum). Testes 

datum supra. Tradetur littera Ghiboni Keijot. 

 

BP 1180 p 404v 05 do 17-02-1396. 

Johannes van der Heijden maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door hr Johannes Rover ridder zvw hr Gheerlacus Rover 

ridder, met zijn goederen. 

 

Johannes van der Heijden omnes vendiciones et alienaciones factas per 

dominum Johannem Rover (dg: f) militem filium quondam domini Gheerlaci 

Rover militis cum suis bonis quibuscumque ut dicebat calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 404v 06 do 17-02-1396. 

Rodolfus zvw Ghiselbertus van Zonne beloofde aan Gerardus zvw Johannes gnd 

die Rode van Os 14 nieuwe Gelderse gulden zoals die vandaag in Den Bosch in 

de beurs gaan, en 4½ Hollandse gulden of de waarde vandaag over een jaar in 

Den Bosch te betalen, en 1 mud rogge, maat van Son, vandaag over een jaar 

in Son te leveren. 

 

Rodolfus filius quondam Ghiselberti de Zonne promisit super omnia Gerardo 

filio quondam Johannis dicti die Rode de Os XIIII novos Gelre gulden 

quales ad presens currunt ad bursam in Busco atque quatuor et dimidium 

Hollant gulden seu valorem (dg: et u unum modium siliginis mensure de 

Zonne) a data presentium ultra annum persolvendos et in Busco tradendos 

atque unum modium siliginis mensure de Zonne a data presentium ultra 

annum persolvendum et in villa de Zonne tradendum. Testes Aa et Spina 

datum supra. 

 

BP 1180 p 404v 07 do 17-02-1396. 

Johannes van Mulsen en Henricus zvw Henricus Stevens soen beloofden aan 

Ludovicus Asinarius, tbv de lombarden in Den Bosch, 14 oude Franse schilden 

met Pasen aanstaande (zo 02-04-1396) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de Mulsen et Henricus filius quondam Henrici Stevens soen 

promiserunt indivisi super omnia (dg: Johanni de Globo) #Ludovico 

Asinario# ad opus lombardorum in Busco etc XIIII aude scilde Francie ad 

pasca proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 404v 08 do 17-02-1396. 

Hr Henricus Buc kanunnik van de parochiale kerk van Den Bosch droeg over 

aan Ludolfus zvw Ludolfus van Boemel een stenen huis en erf in Den Bosch, 

tussen erfgoed van wijlen Bertoldus Steijmpel enerzijds en erfgoed van hr 

Henricus van Bucstel ridder anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door 

Adam van Mierde. 

 

                         
11 Zie ← BP 1178 f 088r 09 za 13-02-1389, Ludekinus zv Cristianus gnd 

Ludekens zoen van Zeelst beloofde aan Theodericus van den Beirgulen 200 

oude schilden na maning te betalen. 
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Dominus Henricus Buc canonicus ecclesie (dg: d) parochialis oppidi de 

Buscoducis domum lapideam et aream sitam in Busco inter hereditatem 

quondam Bertoldi Steijmpel ex uno et inter hereditatem domini Henrici de 

Bucstel militis ex alio venditam sibi ab Adam (dg: de) de Mierde per 

judicem etc prout in litteris hereditarie supportavit Ludolfo filio 

quondam Ludolfi de Boemel cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1180 p 404v 09 do 17-02-1396. 

Henricus zvw Wautgherus van Bredelaer verkocht aan Arnoldus zv Henricus van 

den Perre een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin van verkoper, in Veghel, 

ter plaatse gnd op Bredelaar, rondom tussen de gemeint, (2) 4 lopen 

roggeland gnd die Heide Akker, in Veghel, ter plaatse gnd op Bredelaar, 

tussen Deliana van Haselberch en haar kinderen enerzijds en Henricus zv 

Nijcholaus van der Stegen anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Henricus filius quondam Wautgheri (dg: va) de Bredelaer hereditarie 

vendidit Arnoldo filio Henrici van den Perre hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex domo et orto #dicti venditoris# sitis in parochia 

de Vechel ad locum dictum op Bredelaer inter (dg: hereditatem) inter! 

communitatem circumquaque adiacentem item ex (dg: quadam pecia terre 

dicta die) quatuor lopinatis terre siliginee dictis die Heijde Acker 

sitis in parochia (dg: de ?J) ad dictum locum Bredelaer vocatum inter 

hereditatem Deliane de Haselberch et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii Nijcholai van der (dg: -s) Stegen ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 404v 10 do 17-02-1396. 

Willelmus die Cepper verkocht aan Arnoldus nzv Henricus Scilder zvw 

Nijcholaus Scilder de oudere een n-erfcijns van 30 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land gnd die Hoge Straat, 5 lopen 

rogge groot, en een aangelegen stuk beemd, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd die Hoge Straat, tussen Mijchael van den Gestelacker enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 2 groot 6 penning voornoemd 

geld. 

 

Willelmus die Cepper hereditarie vendidit Arnoldo filio naturali (dg: q) 

Henrici Scilder filii quondam (dg: He) Nijcholai Scilder senioris 

hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex pecia terre dicta die Hoge Straet quinque lopinos 

siliginis in semine capiente et pecia prati sibi adiacente sitis (dg: 

infra) #in# parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum die Hoge 

Straet inter hereditatem (dg: Huberti) Mijcaelis! van den Gestelacker ex 

uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis duobus 

grossis et sex denariis dicte monete exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 404v 11 do 17-02-1396. 

Ghiselbertus Keijot zvw Henricus Keijot droeg over aan Dijna dvw Johannes 

Meelmans (1) een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld 

van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment 

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

met Kerstmis, gaande uit de helft van een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Markt, naast erfgoed van Metta van Eijndoven aan de kant van de Jodenpoort, 

(2) een b-erfcijns van 20 schelling, gaande uit een huis en erf in Den 
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Bosch, in de Vughterstraat, waarin Reijnerus bv Wellinus Hoefsleger woonde, 

welke cijnzen voornoemde Ghisbertus Keijot gekocht had van Henricus 

Goetkijnt. 

 

Ghiselbertus Keijot filius quondam Henrici Keijot hereditarium censum 

(dg: vig) viginti solidorum grosso (dg: -rum) Turonensi denario monete 

regis Francie antiquo pro XVI denariis computato vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini de medietate domus et aree site in Busco ad forum contigue iuxta 

hereditatem Mette de Eijndoven in latere versus portam Yudeorum atque 

hereditarium censum viginti solidorum solvendum hereditarie de domo et 

area sita in Buscoducis in vico Vuchtensi in qua scilicet domo et area 

Reijnerus frater Wellini Hoefsleger morari consuevit quos census 

predictos dictus Ghisbertus Keijot erga Henricum Goetkijnt emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Dijne filie 

quondam Johannis Meelmans cum litteris et aliis et jure promittens super 

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

supra. 

 

BP 1180 p 404v 12 do 17-02-1396. 

Danijel Roesmont verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Danijel Roesmont prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1180 mf7 C 10 p. 405. 

 Quinta ante invocavit: donderdag 17-02-1396. 

 Quinta post letare: donderdag 16-03-1396. 

 

BP 1180 p 405r 01 do 17-02-1396. 

Jacobus zvw Gerardus van Vladeracken gaf uit aan Walterus zv Theodericus 

gnd Blocman de helft van een stuk land gnd dat Gelookt Bijthuis, 16 lopen 

rogge minus 20 roeden groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, naast 

de plaats gnd die Heuvel, tussen een weg die aan voornoemde Jacobus behoort 

enerzijds en een ander erfgoed van voornoemde Jacobus anderzijds, met een 

eind strekkend aan Hermannus van den Ham en voornoemde Jacobus en met het 

andere eind aan de gemene weg, te weten de oostelijke helft, zoals 

afgepaald; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot aan de hertog en thans 

voor een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren; met het recht altijd een weg te mogen gebruiken, die aan 

voornoemde Jacobus behoort, lopend vanaf de gemene weg naast het huis van 

voornoemde Jacobus naar de akkers aldaar. 

 

+ {invoegen BP 1180 p 405r 05}. 

(dg: #simul cum pleno jure utendi quadam via ad dictum Jacobum spectante 

tendente a-b communi platea juxta ?dom domum dicti Jacobi ibidem versus 

agros ib[idem]#). 

Jacobus filius quondam Gerardi de Vladeracken (dg: peciam terre) octo 

lopinatas terre siliginee minus X virgatas! continentem sitam in in! 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter hereditatem dicti 

Jacobi ex uno et inter {kennelijk is het de bedoeling alle woorden 

beginnende met peciam terre als doorgehaald te beschouwen} 

medietatem (dg: se) pecie terre #dicte dat Geloect Bij[t]huus# sedecim 

lopinatas terre siliginee minus viginti virgatis continentis site in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel (dg: inter) juxta locum 

dictum die Hoevel ibidem inter quandam viam ad dictum Jacobum spectantem 

ibidem tendentem ex uno et inter reliquam hereditatem dicti Jacobi ex 

alio tendentis cum uno fine ad hereditates Hermanni van den Ham et dicti 

Jacobi et cum reliquo fine ad communem plateam scilicet illam medietatem 

que sita est versus oriens (dg: ut dicebat) prout (dg: ibidem) huiusmodi 

medietas ibidem sita est et limitata ut dicebat (dg: here) dedit ad 

hereditariam (dg: cens) paccionem Waltero filio Theoderici dicti Blocman 
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ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: hereditario censu) uno antiquo 

grosso domino (dg: duci) nostro duci exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione sex sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex predicta 

medietate promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes Spina et Martinus datum quinta ante 

invocavit. 

 

BP 1180 p 405r 02 do 17-02-1396. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Jacobus 13 1/8 Hollandse gulden 

of de waarde en 5 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 

02-02-1397) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Walterus promisit super omnia dicto Jacobo XIII Hollant gulden et 

(dg: .) octavam partem unius Hollant gulden seu valorem et (dg: duo) 

quinque lopinos siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 405r 03 do 16-03-1396. 

Voornoemde Jacobus zvw Gerardus van Vladeracken gaf uit aan Henricus van 

der Aavoert de andere helft van voornoemd stuk land gnd dat Gelookt 

Bijthuis, te weten de helft naast voornoemde weg die aan voornoemde Jacobus 

behoort, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot en voor 

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

leveren; met het recht altijd een weg te mogen gebruiken, die aan 

voornoemde Jacobus behoort, lopend vanaf de gemene weg naast het huis van 

voornoemde Jacobus naar de akkers aldaar. 

 

+. {invoegen: BP 1180 p 405r 05}. 

Dictus Jacobus reliquam medietatem dicte pecie terre dat Geloect Bijthuus 

vocate scilicet illam medietatem que sita est (dg: que sita) contigue 

iuxta dictam viam ad dictum Jacobum spectantem ut dicebat #prout ibidem 

sita est et limitata# dedit ad hereditariam paccionem Henrico van der 

Aavoert ab eodem hereditarie possidendam pro uno grosso antiquo et pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Aa et Scilder datum quinta post letare. 

 

BP 1180 p 405r 04 do 16-03-1396. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Jacobus 15¾ Hollandse gulden of 

de waarde en 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 02-

02-1397) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Jacobo XV (dg: et ..) Hollant 

gulden seu valorem et tres quartas partes unius Hollant gulden seu 

valorem (dg: ad) et sex lopinos siliginis mensure de Buscoducis ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 405r 05 do 17-02-1396. 

+ {verbonden met + naast BP 1180 p 405r 06 en met lijn naast 03 en 04}. 

{in te voegen in BP 1180 p 405r 01, 03, 06} 

simul cum pleno jure utendi perpetue quadam (dg: vi) via ad dictum 

Jacobum spectante (dg: sit) sita et tendente a communi platea juxta domum 

dicti Jacobi ibidem versus agros ibidem. 

 

BP 1180 p 405r 06 do 17-02-1396. 

Voornoemde Jacobus zvw Gerardus van Vladeracken gaf uit aan Johannes Huben 

soen (1) een stuk land, 3½ lopen minus 2 roeden roggeland groot, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen erfgoed gnd Garshof van 

voornoemde Jacobus enerzijds en erfgoed behorend aan de investiet van de 
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kerk van Oisterwijk anderzijds, (2) een stukje land, 37 roeden groot, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen Johannes Hadewigen soen 

enerzijds en Hermannus Wijt Loders soen anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren; met het recht altijd een weg te mogen gebruiken, die aan 

voornoemde Jacobus behoort, lopend vanaf de gemene weg naast het huis van 

voornoemde Jacobus naar de akkers aldaar. 

 

+ {verbonden met + naast BP 1180 p 405r 05} 

Dictus Jacobus peciam terre tres (dg: lopin) et dimidium lopinatas terre 

siliginee minus duabus virgatis continentem sitam in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter hereditatem dictam Ga[r]shof 

dicti Jacobi ex uno et inter hereditatem spectantem ad (dg: ecclesiam) 

investitum ecclesie de Oesterwijc ex alio atque particulam terre XXXVII 

virgatas dictas boenre roeden continentem sitam in parochia et loco 

predictis inter hereditatem (dg: Hermanni) #Johannis# Hadewigen soen ex 

uno et inter hereditatem Hermanni Wijt Loders soen ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Johanni Huben soen ab eodem hereditarie 

paccionem! pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis (dg: 

siliginis) mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Spina et Martinus datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1180 p 405r 07 do 17-02-1396. 

Voornoemde Jacobus zvw Gerardus van Vladeracken gaf uit aan Johannes zvw 

Nijcholaus van den Leempoel een stuk land, 3 lopen 1 roede roggeland groot, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen wijlen hr Willelmus die 

Custer priester enerzijds en voornoemde Jacobus anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren; met het recht altijd een weg te mogen 

gebruiken die aan voornoemde Jacobus behoort, lopend vanaf de gemene weg 

naast het huis van voornoemde Jacobus naar de akkers aldaar. 

 

+ {verbonden met + naast BP 1180 p 405r 09}. 

Dictus Jacobus peciam terre tres lopinatas (dg: mi) et (dg: una) unam 

virgatam (dg: -s) dictam boenre rode (dg: continent) terre siliginee 

continentem sitam in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter 

hereditatem quondam domini Willelmi die Custer presbitri ex uno et inter 

hereditatem dicti Jacobi ex alio ut dicebat (dg: datum) dedit ad 

hereditarium pactum Johanni filio quondam Nijcholai van den Leempoel ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione (dg: duorum) 

duorum (dg: li) sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 405r 08 do 17-02-1396. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Jacobus 5¼ Hollandse gulden of 

de waarde, 5 gemene plakken en 1 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1397) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Jacobo quinque Hollant gulden 

et quartam partem unius Hollant gulden seu valorem et quinque gemeijn 

placken et unum sextarium siliginis mensure de Busco ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 405r 09 do 17-02-1396. 

+ {verbonden met + naast BP 1180 p 405r 07}. 

simul cum pleno jure utendi perpetue quadam via ad dictum Jacobum 

spectante sita et tendente a communi platea juxta domum dicti Jacobi 



Bosch’ Protocol jaar 1396 02. 

 

48 

ibidem versus agros ibidem. 

 

BP 1180 p 405r 10 do 17-02-1396. 

Voornoemde Jacobus zvw Gerardus van Vladeracken gaf uit aan Arnoldus 

Doerman een stuk land, 3 lopen minus 4 roeden roggeland groot, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen een gemene weg enerzijds en 

voornoemde Arnoldus Doerman anderzijds, met het recht altijd een weg te 

mogen gebruiken, die aan voornoemde Jacobus behoort, lopend vanaf de gemene 

weg naast het huis van voornoemde Jacobus naar de akkers; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Jacobus peciam terre (dg: quatu) tres lopinatas terre siliginee 

minus quatuor virgatis terre continentem sitam in parochia de Oesterwijc 

ad locum dictum Berkel inter (dg: hereditatem dicti Jacobi quadam qua 

viam ad dictum) quandam communem (dg: p) viam ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Doerman ex alio (dg: ut d) simul cum pleno jure utendi perpetue 

quadam via ad dictum Jacobum spectante sita et tendente a communi platea 

juxta domum dicti Jacobi ibidem (dg: vers) versus agros ibidem ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem dicto Arnoldo (dg: h) Doerman ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione duorum sextariorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco ex! premissis promittens super omnia warandiam pro premissis 

pro! premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 405r 11 do 17-02-1396. 

Voornoemde Jacobus zvw Gerardus van Vladeracken gaf uit aan Johannes 

Doerman een stuk land, 7 lopen 17 roeden roggeland groot, in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Berkel, tussen Gobelinus van den Berge enerzijds en erfgoed 

behorend aan de goederen van Leempoel anderzijds, met het recht altijd een 

weg te mogen gebruiken die aan voornoemde Jacobus behoort, lopend vanaf de 

gemene weg naast het huis van voornoemde Jacobus naar de akkers; de 

uitgifte geschiedde voor 1 oude groot aan de hertog en thans voor een 

n-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Dictus Jacobus peciam terre septem lopinatas (dg: terre) et XVII virgatas 

dictas boenre roden (dg: contin) terre siliginee continentem sitam (dg: -

s) in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter Gobelini van 

den Berge ex uno et inter hereditatem spectantem ad bona de Leempoel ex 

alio prout ibidem sita est (dg: ut d) simul cum #pleno# jure utendi 

perpetue quadam via ad dictum Jacobum spectante sita et tendente a 

communi platea juxta domum dicti Jacobi ibidem versus agros ibidem ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni Doerman ab eodem 

hereditarie possidendam pro uno grosso antiquo domino duci exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione quinque sextariorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 405r 12 do 17-02-1396. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Jacobus 10½ Hollandse gulden of 

de waarde en 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 02-

02-1397) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Jacobo X et dimidium Hollant gulden seu 

valorem et duo sextaria siliginis mensure de Busco ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 405r 13 do 17-02-1396. 

Henricus zvw Gobelinus van Zoemeren verkocht aan Petrus van der Heijden een 

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

leveren, gaande uit (1) 1 mudzaad roggeland met gebouwen, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Huisberg, tussen de gemeint enerzijds en Gerardus Machiels soen 

anderzijds (2) 1 mudzaad roggeland, in Rosmalen, ter plaatse gnd op Heze, 

tussen Marcelius Gobels soen bv verkoper enerzijds en Godefridus Sceijvel 

anderzijds, reeds belast met 1½ oude groot aan de hertog, een b-erfcijns 

van 1 oude schild, en een b-erfpacht van 1½ ?mud rogge, Bossche maat. 

 

Henricus (dg: dictus Goebels soen) filius quondam Gobelini de Zoemeren 

hereditarie vendidit Petro van der Heijden hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex (dg: d) modiata terre siliginee sita in parochia de 

Roesmalen ad locum (dg: H) dictum Huijsberch inter (dg: here communem) 

communitatem ex uno et inter Gerardi! Machiels soen ex alio et ex 

edificiis supra eandem modiatam terre consistentibus atque ex una modiata 

terre siliginee sita in dicta parochia ad locum dictum op Heze inter 

hereditatem Marcelii Gobels soen fratris dicti venditoris ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Sceijvel ex (dg: uno) alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis uno et (dg: 

dimidio) dimidio grossis antiquis domino nostro duci atque hereditario 

censu unius aude scilt et hereditaria paccione unius et dimidii 

m[?odiorum] siliginis dicte mensure exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1180 mf7 C 11 p. 406. 

 Sexta ante invocavit: vrijdag 18-02-1396. 

 anno Domini Mo CCC nonagesimo sexto index 4 mensis februarii 

  die XIX: zaterdag 19-02-1396. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 26-02-1396. 

 Sabbato ante invocavit: zaterdag 19-02-1396. 

 

BP 1180 p 406v 01 vr 18-02-1396. 

Theodericus van Herlaer zvw Johannes van Herlaer droeg over aan Johannes 

van Bladel een b-erfcijns van 4 pond geld, die Arnoldus zvw Willelmus van 

den Kerchove beloofd had aan voornoemde Theodericus, een helft te betalen 

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

in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed van wijlen een zekere Bac 

schoenmaker, tussen erfgoed van Petrus van Eillar enerzijds en de gemeint 

anderzijds, strekkend vanaf de stroom tot aan de osendrup van het huis van 

Martinus zvw Johannes gnd Decker van Gemonde, welke osendrup 1 voet breed 

is, uit de helft van een weg die daar loopt vanaf de gemene weg tot aan 

voornoemd stukje erfgoed, 6 voet breed, en uit gebouwen op voornoemd stukje 

erfgoed. 

 

Theodericus de Herlaer (dg: de) filius quondam Johannis de Herlaer 

hereditarium censum quatuor librarum monete quem Arnoldus filius quondam 

Willelmi van den Kerchove promisit se daturum et soluturum dicto 

Theoderico hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de et ex 

particula hereditatis sita in Busco ad aggerem vici Vuchtensis retro 

hereditatem quondam (dg: B) dicti Bac sutoris inter hereditatem Petri de 

Eillar ex uno et inter communitatem ibidem ex alio tendente ab aqua 

ibidem currente usque ad stillicidium domus Martini filii quondam 

Johannis dicti Decker de Gemonde quod stillicidium (dg: continet in 

latitudine sex pedatas atque ex edificiis in dicta particula) habebit 

unam pedatam in latitudine atque ex medietate vie tendentis ibidem a 

communi platea usque ad dictam particulam hereditatis et que via continet 

in latitudine sex pedatas atque ex edificiis in dicta particula 

hereditatis consistentibus prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni de Bladel cum (dg: suis) litteris et jure promittens super omnia 
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ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et 

Martinus datum sexta ante invocavit. 

 

BP 1180 p 406v 02 vr 18-02-1396. 

Martinus gnd Bits en zijn vrouw Aleijdis wv Arnoldus zvw Johannes van den 

Cloet nzvw Arnoldus van den Cloet droegen over aan Nijcholaus zvw 

voornoemde Johannes van den Cloet en Goeswinus zvw Theodericus van Vlimen 

ev Margareta dvw voornoemde Johannes van den Cloet het vruchtgebruik, dat 

voornoemde Aleijdis heeft in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 11 mud rogge b-erfpacht, 

Bossche maat, die Henricus van Nuwelant zv Willelmus van Nuwelant in 

goederen gnd ten Laar, gelegen ter plaatse gnd tot Beilver, in Haaren, met 

Lichtmis beurt, welke pacht van 1 mud rogge Margareta van Eindoven dvw 

Willelmus gnd Wasmoet mv voornoemde wijlen Johannes van den Cloet gekocht 

had van voornoemde Henricus van Nuwelant. 

 

(dg: Aleijdis #..) Martinus dictus Bits maritus legitimus ut dicebat 

Aleijdis sue uxoris# relicte quondam Arnoldi (dg: filii naturalis quondam 

A) filii quondam Johannis van den Cloet filii naturalis quondam Arnoldi 

(dg: de) van den Cloet (dg: cum tutore) #et dicta Aleijdis cum eodem 

tamquam cum tutore# (dg: suum) usufructum sibi #Aleijdi# competentem in 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex undecim modiis 

siliginis dicte mensure (dg: ..) paccionis supradicte quos Henricus de 

Nuwelant filius Willelmi de Nuwelant (dg: solvendos) in bonis dictis ten 

Laer #sitis# ad locum dictum tot Beilver in parochia de Haren dicto 

termino solvendos annuatim habebat et quam paccionem unius modii 

siliginis Margareta de Eindoven filia quondam Willelmi dicti Wasmoet (dg: 

avia) #mater# olim dicti quondam Johannis van den Cloet erga dictum 

Henricum de Nuwelant emendo acquisiverat prout in litteris legitime 

supportaverunt (dg: Nijcholao suo filio et) Nijcholao filio (dg: dicte 

Aleijdis quondam Arnoldi) #dicti quondam (dg: ?quondam) Johannis van den 

Cloet# et Goeswino filio quondam Theoderici de Vlimen marito legitimo 

Margarete sue uxoris filie (dg: dictorum quondam Margarete de Eindoven et 

quondam Arnoldi) #dicti quondam Johannis van den Cloet# promittentes 

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

Rover et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 406v 03 vr 18-02-1396. 

Vervolgens verkocht voornoemde Goeswinus ev Margareta dvw Johannes ¾ deel, 

aan hem behorend, in voornoemde pacht van 1 mud rogge aan Johannes die 

Meijer zvw Johannes die Meijer van Beilver. 

 

Quo facto dictus (dg: Nijcholaus) et Goeswinus maritus et tutor legitimus 

dicte Margarete sue uxoris filie dictorum quondam (dg: Arnoldi) 

#Johannis# et (dg: Margarete Aleijdis se...mus) #tres quartas partes ad 

se spectantes in dicta# paccione unius modii siliginis et quas nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Johanni die 

Meijer (dg: de Bei) filio quondam Johannis die Meijer de Beilver cum 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicte quondam Margarete de 

Eindoven et quorumcumque heredum eiusdem quondam Margarete de Eindoven 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 406v 04 vr 18-02-1396. 

(dg:12 Voornoemde Johannes koper beloofde aan Goeswinus zvw Theodericus van 

Vlimen 40 Ho). 

 

                         
12 Voor afgewerkt contract zie: BP 1180 p 406v 08 za 19-02-1396. 
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(dg: Dictus Johannes emptor promisit super omnia Goeswino filio quondam 

Theoderici de Vl Vlimen XL Ho). 

 

BP 1180 p 406v 05 vr 18-02-1396. 

Johannes van Kessel zvw Johannes van den Cloet nzvw Arnoldus van den Cloet 

droeg over aan voornoemde Johannes Meijer ¼ deel, aan hem behorend, in 

voornoemde pacht van 1 mud rogge. 

 

Johannes de Kessel filius quondam Johannis van den Cloet filii naturalis 

quondam Arnoldi van den Cloet (dg: terciam) #quartam# partem ad se 

spectantem in dicta paccione unius modii siliginis supprotavit dicto 

Johanni Meijer cum litteris et jure promittens ut altius immediate. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 406v 06 vr 18-02-1396. 

Hr Godefridus van Overlake priester verkocht aan Henricus zvw Theodericus 

Guedelen soen van Helmont een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis in Stiphout te leveren, gaande uit een hoeve gnd te Overlake, 

aan verkoper behorend, in Stiphout, reeds belast met de grondcijns. 

 

Dominus Godefridus de Overlake presbiter (dg: investitus) hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Theoderici Guedelen soen de Helmont 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis et in Stiphout tradendam ex quodam 

manso dicto te Overlake ad dictum venditorem spectante sito in parochia 

de Stiphout atque ex attinentiis dicti mansi singulis et universis 

quocumque sitis promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto (dg: censibu) censu domini fundi exinde prius solvendo 

et sufficientem facere. Testes Rover et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 406v 07 za 19-02-1396. 

En hij kan terugkopen gedurende twee jaar, ingaande heden, met 90 Hollandse 

gulden of de waarde, de pacht van het jaar van wederkoop en eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, Johannes van de Kloot, hr Johannes Sceijfart en Johannes Groet. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dictis duobus annis durantibus cum nonaginta Hollant 

gulden seu valorem et cum paccione anni redempcionis et cum arrestadiis 

si que defecerint protunc ut in forma. Acta in camera presentibus (dg: 

dic) scabinis Johanne de Glo[bo] domino Johanne Sceijfart Johanne Groet 

datum anno Domini Mo CCC nonagesimo sexto index 4 mensis februarii die 

XIX hora vesperarum. 

 

BP 1180 p 406v 08 vr 18-02-1396. 

Johannes die Meijer van Beilver en zijn zoon Petrus beloofden aan Goeswinus 

zvw Theodericus van Vlimen 40 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Philippus-en-Jacobus-Apostelen (ma 01-05-1396) te betalen. 

 

Johannes die Meijer de Beilver et Petrus eius filius promiserunt indivisi 

super omnia Goeswino filio quondam Theoderici de Vlimen XL Hollant gulden 

seu valorem ad festum beatorum Philippi et Jacobi apostolorum 

persolvendos. Testes datum supra13. 

 

BP 1180 p 406v 09 za 26-02-1396. 

Voornoemde Goeswinus droeg voornoemde 40 Hollandse gulden of de waarde over 

                         
13 Aangenomen is dat dit verwijst naar BP 1180 p 406v 06 en niet naar 07 dat 

een notariële akte is. 
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aan Gerardus Ruber. 

 

Dictus Goeswinus dictos XL Hollant gulden seu valorem [legitime] 

supportavit Gerardo Ruber. Testes Spina et Coptiten datum sabbato post 

invocavit. 

 

BP 1180 p 406v 10 vr 18-02-1396. 

Goeswinus zvw Theodericus van Vlimen beloofde aan Martinus gnd Bits 20½ 

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

te betalen. 

 

Goeswinus filius quondam Theoderici de Vlimen promisit Martino (dg: -us) 

dicto Bits XX (dg: mi) et dimidium novos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra14. 

 

BP 1180 p 406v 11 vr 18-02-1396. 

Martinus Bits en zijn vrouw Aleijdis wv Arnoldus zvw Johannes van den Cloet 

nzvw Arnoldus van den Cloet droegen over aan Nijcholaus van Kessel zvw 

voornoemde Johannes van den Cloet en Goeswinus zvw Theodericus van Vlimen 

ev Margareta dvw voornoemde Johannes van den Cloet het vruchtgebruik, dat 

voornoemde Aleidis heeft, in alle erfgoederen van wijlen Nijcholaus van 

Kessel, gelegen in Kessel, zoals eerstgenoemde Arnoldus daarin was 

overleden. 

 

Martinus Bits maritus legitimus Aleijdis relicte quondam Arnoldi filii 

quondam Johannis van den Cloet filii naturalis quondam Arnoldi van den 

Cloet et dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore (dg: su) usufructum 

dicte (dg: Aleidi) Aleidi competentem in (dg: quatuor hont terre quondam 

Nijcholai de Kessel) in omnibus hereditatibus quondam Nijcholai de Kessel 

quocumque locorum in parochia de Kessel sitis prout (dg: dic) primodictus 

quondam Arnoldus in hiis (dg: hii) decessit ut dicebant legitime 

supportaverunt Nijcholao (dg: filio dictorum Aleidis et primodicti 

quondam Arnoldi et Goes) de Kessel filio (dg: quon) dicti quondam 

Johannis van den Cloet et Goeswino filio quondam Theoderici de Vlimen 

marito legitimo Margarete sue uxoris filie dicti quondam Johannis van den 

Cloet promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 406v 12 vr 18-02-1396. 

Goeswinus zvw Theodericus van Vlimen ev Margareta dvw Johannes van den 

Cloet nzvw Arnoldus van den Cloet droeg over aan Nijcholaus van Kessel zvw 

voornoemde Johannes van den Cloet de helft in een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, die Ghisbertus zvw Nijcholaus zvw Wendelmoedis van 

Oesterwijc en Walterus van der Scuijren van Oesterwijc eertijds verkocht 

hadden aan Margareta van Eijndoven, tbv voornoemde Margareta en haar 

natuurlijke kinderen Gertrudis en Johannes, bij haar verwekt door 

voornoemde wijlen Arnoldus van den Cloet, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit erfgoederen van voornoemde Ghisbertus en Walterus, in 

Gesel en in Haaren. 

 

(dg: Goe) Goeswinus filius quondam Theoderici de Vlimen maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Johannis van den Cloet (dg: 

fil quo) filii #naturalis# quondam Arnoldi van den Cloet medietatem ad se 

spectantem in hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco quam (dg: Margareta de Ei) Ghisbertus filius quondam Nijcholai 

filii quondam Wendelmoedis de Oesterwijc Walterus van der Scuijren de 

Oesterwijc dudum (dg: d) vendiderant Margarete de Eijndoven ad opus 

eiusdem Margarete et ad opus Gertrudis et Johannis puerorum naturalium 

                         
14 Aangenomen is dat dit verwijst naar BP 1180 p 406v 08 en niet naar 09 die 

later hier tussen geschreven zal zijn. 
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dicte Margarete ab eadem Margareta et dicto quondam Arnoldo van den Cloet 

pariter genitorum solvenda hereditarie purificationis et ad Buscumducis 

tradenda de quibusdam hereditatibus Ghisberti et Walteri predictorum in 

(dg: s) Ghesele et in parochia de Haren situatis ut dicebat hereditarie 

supportavit Nijcholao de Kessel filio (dg: quond) dicti quondam Johannis 

van den Cloet cum (dg: omnibus) litteris et jure promittens super omnia 

warandiam et obligationem (dg: depon) in dicta medietate (dg: ex) dicte 

paccionis existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 406v 13 vr 18-02-1396. 

Voornoemde Nijcholaus van Kessel beloofde aan voornoemde Goeswinus 10¼ 

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

te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus de Kessel promisit super omnia dicto Goeswino X novos 

Gelre gulden et quartam partem unius novi Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis Johannis! proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 406v 14 za 19-02-1396. 

Gerardus gnd Voet verkocht aan Gerardus Wambusticker een n-erfcijns van 30 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een hofstad en 

tuin, in Schijndel, ter plaatse gnd Aan dat Lutteleinde, naast de gemene 

weg, tussen Lambertus Luijten soen enerzijds en kvw Hilla gnd Heijnen 

anderzijds, welke hofstad en tuin voornoemde Gerardus verworven had van 

Ghisbertus en Hilla, kvw Matheus gnd die Schuter van Scijnle, en Nijcholaus 

van Moerfelt van Nijsterle, reeds belast met 20 schelling (dg: geld) gemeen 

paijment b-erfcijns, (2) andere goederen van verkoper. 

 

Gerardus dictus Voet hereditarie vendidit Gerardo Wambusticker 

hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex domistadio et orto sitis in parochia de Scijnle 

ad locum dictum Aen dat Lutteleijnde juxta communem plateam (dg: ex uno 

et inter) ibidem inter hereditatem Lamberti Luijten soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Hille dicte Heijnen ex alio quos 

domistadium et ortum dictus Gerardus venditor erga Ghisbertum et Hillam 

liberos quondam Mathei dicti die Schuter de Scijnle et Nijcholaum de 

Moerfelt de Nijsterle (dg: X acq) acquisiverat (dg: prout in litteris 

quas vidimus) #ut dicebat prout in litteris quas vidimus# atque ex 

ceteris bonis dicti venditoris habitis et habendis quocumque sitis 

promittens super omnia et! habenda warandiam et obligationem in dictis 

domistadio et orto existentem deponere exceptis XX solidis (dg: monete 

here) hereditarii census communis pagamenti ex (dg: -in) dictis 

domistadio et orto prius solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et 

Lu datum sabbato ante invocavit. 

 

BP 1180 p 406v 15 za 19-02-1396. 

En hij kan terugkopen gedurende zes jaar, ingaande heden, met 18 nieuwe 

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

eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van Andreas zvw Arnoldus Lemkens en Ghibo Penninc. 

 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dicto spacio pendente cum XVIII novos! Gelre gulden seu 

valorem et cum (dg: paccione) #censu# anni redempcionis et cum 

arrestadiis ut in forma. Acta in camera presentibus Andrea filio quondam 

Arnoldi (dg: Le) Lemkens et Ghibone Penninc datum anno [Domini Mo CCC 

no]nagesimo [sexto] mensis februarii die XIX hora none. 

 

1180 mf7 C 12 p. 407. 

 Secunda post invocavit: maandag 21-02-1396. 
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 Quinta post invocavit: donderdag 24-02-1396. 

 Quinta post Judica: donderdag 23-03-1396. 

 

BP 1180 p 407r 01 ma 21-02-1396. 

Aleijdis wv Hepkinus zvw Johannes Happen soen, haar zoon Arnoldus Yewijn, 

Yewanus van den Berghe zvw voornoemde Johannes Happen soen en Willelmus van 

Volkel beloofden aan Johannes zv Henricus die Weder van Helmont 80 oude 

Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Aleijdis relicta quondam Hepkini filii quondam Johannis Happen soen et 

Arnoldus Yewijn eius filius Yewanus van den Berghe filius (dg: f) dicti 

quondam Johannis Happen soen et Willelmus de Volkel promiserunt indivisi 

super omnia Johanni (dg: filius) filio Henrici die Weder de Helmont LXXX 

antiquos Gelre gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

Scilder et Spina datum secunda post invocavit. 

 

BP 1180 p 407r 02 ma 21-02-1396. 

Gheerlacus zvw hr Emondus Rover ridder droeg over aan zijn broer Emondus 

zvw voornoemde hr Emondus zijn deel in een huis, erf en tuin van wijlen 

Johannes van Dommenkaet, in Son, tussen een gemene weg enerzijds en 

Johannes Belijen soen anderzijds. Emondus, minderjarige zv voornoemde 

Gheerlacus zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen. Voornoemde 

Gheerlacus behoudt zijn recht in het visrecht dat behoort aan voornoemde 

wijlen Johannes van Dommekaet, in Son. 

 

-. 

Gheerlacus filius quondam domini Emondi Rover militis totam partem et 

omne jus sibi competentes in domo et area et orto quondam Johannis de 

Dommenkaet sitis in parochia de Zonne inter hereditatem! communem plateam 

ex uno et inter Johannis! Belijen soen ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Emondo suo fratri #filio dicti quondam domini Emondi# 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere promisit insuper omnia! (dg: ?or) quod ipse Emondum suum filium 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit ad opus dicti (dg: dicti) Emondi 

filii dicti quondam domini Emondi Rover hereditarie faciet renunciare 

salvo tamen dicto Gheerlaco jure sibi competente in piscaria que 

spectabat ad dictum quondam Johannem de Dommekaet consistente in parochia 

de Zonne ut dicebat. 

 

BP 1180 p 407r 03 do 24-02-1396. 

Nijcholaus Louwer zvw Henricus gnd Louwer droeg over aan Gerisius van Lijt 

zvw Reijmboldus van Brakel een huis en erf van wijlen Johannes Perman, in 

Den Bosch, aan de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Willelmus van 

Ghewanden enerzijds en erfgoed van Johannes zv Bertoldus anderzijds, welk 

huis nu aan hem behoort. 

 

Nijcholaus Louwer filius quondam (dg: Lo) Henrici dicti Louwer domum et 

aream quondam Johannis Perman sitam in Buscoducis ad vicum Ortensem inter 

hereditatem quondam Willelmi de Ghewanden ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii Bertoldi ex alio et quam nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Gerisio de Lijt filio quondam Reijmboldi de (dg: 

Bakel) Brakel cum omnibus litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et Spina 

datum quinta post invocavit. 

 

BP 1180 p 407r 04 do 24-02-1396. 

Hermannus Kuijf zvw Gerardus Kuijf beloofde aan Henricus Weijer, tbv Zaloma 

mv voornoemde Hermannus, dat hij aan zijn voornoemde moeder Zaloma betaalt 

een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een huis, erf en tuin van voornoemde Hermannus, in 

Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus 
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Moelner nu behorend aan Willelmus van Weert timmerman enerzijds en erfgoed 

van Godefridus Moelner voller anderzijds. 

 

Hermannus Kuijf filius quondam Gerardi (dg: Kiju) Kuijf promisit (dg: se) 

Henrico Weijer ad opus Zalome (dg: f) matris dicti Hermanni quod ipse 

Hermannus dabit et exsolvet dicte Zalome sue matri hereditarium censum 

quatuor librarum monete hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex domo et area et orto dicti Hermanni sitis in Busco ad vicum dictum 

Huls inter hereditatem quondam Nijcholai Moelner nunc ad (dg: 

Theodericum) Willelmum de Weert carpentarium spectantem ex uno et inter 

hereditatem (dg: he) Godefridi Moelner (dg: ca) fullonis ex alio ut 

dicebat (dg: here) promittens super omnia warandiam et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 407r 05 do 24-02-1396. 

Johannes van den Brede Akker zvw Laurencius van der Bruggen alias gnd van 

Baest verkocht aan Jutta van den Aker een stuk land, in Esch, ter plaatse 

gnd op Geen Compt, tussen wijlen Gerardus van Essche smid enerzijds en 

voornoemde Jutta van den Aker anderzijds. 

 

Johannes van den Brede Acker filius quondam Laurencii (dg: -s) van der 

Bruggen alias dicti de Baest peciam terre sitam in parochia de Essche ad 

locum dictum op Gheen (dg: Compt) Compt inter hereditatem (dg: Jac) 

quondam Gerardi de Essche #fabri# ex uno et inter hereditatem Jutte van 

den Aker ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicte Jutte van den Aker 

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

Testes Martinus et Lu datum (dg: supra) quinta post invocavit. 

 

BP 1180 p 407r 06 do 24-02-1396. 

Wiskinus zvw Theodericus Neven soen droeg over aan Arnoldus Rover Boest een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Johannes gnd Meije van Scijnle 

beloofd had aan voornoemde Wiskinus, een helft te betalen met Sint-Jan en 

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

een straatje dat loopt van de plaats gnd Windmolenberg naar de Baseldonkse 

Brug, tussen erfgoed van voornoemde Arnoldus Rover Boest enerzijds en 

erfgoed van Ermegardis gnd Tijtmans anderzijds. 

 

Wiskinus filius quondam Theoderici Neven soen hereditarium censum 

quadraginta solidorum monete quem Johannes dictus Meije de Scijnle 

promisit se daturum et soluturum dicto Wiskino hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini de et ex domo et area sita in Busco in viculo 

tendente a loco dicto Wijnmolenberch versus pontem dictum die 

Baseldoncsche Brugge inter hereditatem Arnoldi Rover Boest ex uno et 

inter hereditatem Ermegardis dicte Tijtmans ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Arnoldo Rover Boest (dg: pro) cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

(dg: eor) sui deponere. Testes Scilder et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 407r 07 do 24-02-1396. 

Bertoldus van Arle ev Agnes dvw Arnoldus van den Aker verkocht aan Jutta 

van den Aker het deel, dat aan hem en aan voornoemde Agnes gekomen was na 

overlijden van voornoemde Arnoldus van den Aker, in (1) een stuk land in 

Esch, bij de kerk, tussen Johannes van Berze enerzijds en wijlen hr Eligius 

gnd Loij van den Aker priester anderzijds, (2) een stuk land gnd die 

Meddel, in Esch, ter plaatse gnd op Genen Meddel, tussen Nijcholaus Rover 

enerzijds en wijlen Gerardus Ringhel anderzijds, (3) een stuk land gnd die 

Hugen Brake, in Esch, tussen voornoemde Nijcholaus Rover enerzijds en 

wijlen Laurencius van Bruggen anderzijds, (4) een stuk land gnd die Merkels 

Brake, in Esch, tussen voornoemde wijlen Laurencius van Bruggen enerzijds 

en Henricus Weijhaze anderzijds, (5) een stuk land gnd dat Mortelken, in 

Esch, tussen voornoemde Nijcholaus Rover enerzijds en voornoemde Jutta van 
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den Aker anderzijds, (6) een stuk beemd en weide, in Esch, ter plaatse gnd 

in die Meddelse Dries, tussen voornoemde Nijcholaus Rover enerzijds en 

voornoemde Jutta van den Aker anderzijds, (7) in de helft die aan 

voornoemde Arnoldus van den Aker behoorde in een stuk beemd gnd dat 

Aabroek, in Boxtel, naast Rutgherus van den Hoernic, waarvan de ander helft 

behoort aan voornoemde Nijcholaus Rover, (8) in het deel dat aan voornoemde 

wijlen Arnoldus van den Aker behoorde in een erfgoed gnd die Buetberg, in 

Esch. 

 

Bertoldus de Arle maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie 

quondam Arnoldi van den Aker (dg: omnes) totam partem et omne jus sibi et 

dicte Agneti de morte (dg: quondam) dicti quondam Arnoldi van den Aker 

successione advolutas in (dg: h) hereditatibus infrascriptis videlicet in 

pecia terre sita in parochia de Essche apud ecclesiam ibidem inter 

hereditatem Johannis de Berze ex uno et inter hereditatem domini quondam 

Eligii dicti Loij van den Aker presbitri ex alio atque in (dg: he) pecia 

terre dicta die Meddel sita in #dicta# parochia in loco dicto op Ghenen 

Meddel inter hereditatem Nijcholai Rover ex uno et inter hereditatem 

quondam Gerardi Ringhel ex alio item in pecia terre dicta (dg: den Hi) 

die Hugen Brake sita in dicta parochia inter hereditatem dicti Nijcholai 

Rover ex uno et inter hereditatem Laurencii quondam (dg: van) de Bruggen 

ex alio item in pecia terre dicta die Merkels Brake sita in dicta 

parochia inter hereditatem dicti quondam Laurencii de Bruggen ex uno et 

inter hereditatem Henrici (dg: Weijhase ex) Weijhaze ex alio item in 

pecia prati dicta dat Mortelken sita in parochia predicta inter 

hereditatem #dicti# Nijcholai Rover ex uno et inter hereditatem Jutte van 

den Aker (dg: Aker) ex alio item in pecia prati et pascue sita in 

parochia predicta in loco dicto in die Meddelsche Driessche inter 

hereditatem dicti Nijcholai Rover ex uno et inter hereditatem dicte Jutte 

van den Aker ex alio item in (dg: pecia prati sita) medietate que ad 

dictum Arnoldum van den Aker spectabat in pecia prati dicta dat Aabroec 

sita in parochia de Bucstel (dg: inter) #juxta# hereditatem Rutgheri van 

den Hoernic (dg: ex uno et inter communi item) et de qua pecia prati dat 

Aabroec vocata reliqua medietas spectat ad dictum Nijcholaum Rover atque 

in tota parte que ad dictum quondam Arnoldum (dg: Ak) van den Aker 

spectabat in hereditate dicta die Buetberch sita in parochia de Essche ut 

dicebat hereditarie vendidit dicte Jutte van den (verbeterd uit : der) 

Aker promittens super omnia warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Scilder et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 407r 08 do 24-02-1396. 

Engbertus van Arle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Engbertus de Arle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 407r 09 do 24-02-1396. 

Voornoemde Jutta beloofde aan voornoemde Bertoldus 102½ nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dicta Jutta promisit super omnia dicto Bertoldo centum et (dg: duos) 

#duos# et dimidium novos Gelre gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 407r 10 do 24-02-1396. 

Johannes zv Johannes gnd Ruijtijnc droeg over aan Johannes gnd Vrient van 

Helmont zijn vruchtgebruik in een b-erfpacht van 2 mud rogge 2 mud 5½ lopen 

gerst, maat van Helmond, aan eerstgenoemde Johannes behorend in een 

b-erfpacht van 4 mud 5 lopen rogge 4 mud 4 lopen gerst, Bossche maat, welke 

pacht van 4 mud 5 lopen rogge 4 mud 4 lopen gerst wijlen hr Johannes 

priester zvw Cristianus van Helmont smid, met Lichtmis in Aarle op de 

onderpanden beurde, gaande uit (1) alle erfgoederen en beemden van 
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voornoemde hr Johannes, in Aarle, zoals voornoemde hr Johannes deze 

erfgoederen en beemden eertijds verworven had, uitgezonderd (1a) een beemd 

in Aarle, ter plaatse gnd die Biesthorst, (1b) erfgoederen behorend tot de 

prebenda van wijlen voornoemde hr Johannes in Aarle, welke erfgoederen en 

beemden Johannes van den Score in pacht verkregen had van wijlen voornoemde 

hr Johannes priester, voor voornoemde pacht van 4 mud 5 lopen rogge 4 mud 4 

lopen gerst, Bossche maat, (2) een akker van voornoemde Johannes van den 

Score, in Aarle, ter plaatse gnd op Strijpt, naast een akker behorend aan 

Johannes gnd Visscers, 5½ lopen rogge groot, welke akker voornoemde 

Johannes van den Score mede tot onderpand had gesteld voor de levering van 

voornoemde pacht van 4 mud 5 lopen rogge 4 mud 4 lopen gerst. 

 

Johannes (dg: Ruijtinc) filius Johannis dicti Ruijtijnc suum usufructum 

sibi competentem in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis et 

duorum modiorum et quinque et dimidii lopinorum (dg: s) ordei mensure de 

(dg: Busco) #Helmont# ad primodictum Johannem (dg: et eius liberos) 

spectante in hereditaria paccione quatuor modiorum et quinque lopinorum 

(dg: reg) siliginis et (dg: in here q) quatuor modiorum et quatuor 

lopinorum ordei dicte mensure quam paccionem quatuor modiorum et quinque 

lopinorum siliginis (dg: ?en) et quatuor modiorum et (dg: quinque) 

#quatuor# lopinorum ordei dicte mensure dominus quondam Johannes 

presbiter filius quondam Cristiani de Helmont fabri solvendam habuit (dg: 

habuit) hereditarie purificationis et in Arle (dg: tradendam) supra 

hereditates infrascriptas tradendam ex #omnibus# hereditatibus et pratis 

dicti (dg: J) domini Johannis sitis in parochia de Arle prout dictus 

dominus Johannes huiusmodi hereditates et prata dudum ibidem acquisiverat 

exceptis quodam prato sito in Arle in loco dicto die (dg: Bijesh) 

Bijesthorst atque hereditatibus ad prebenda dicti domini quondam Johannis 

in Arle spectantibus quas hereditates et prata supradictus Johannes van 

den (dg: Scoere) Score erga dictum quondam (dg: Jo) dominum Johannem 

presbitrem ad pactum acquisiverat pro predicta paccione quatuor modiorum 

et quinque lopinorum siliginis et quatuor modiorum et quatuor lopniorum 

ordei dicte mensure ad! pactum acquisiverat atque ex quodam agro (dg: 

terre sito) dicti Johannis van den Score sito in parochia de Arle ad 

locum dictum (dg: Str) op Stripe juxta agrum terre competentem [ad] 

Johannem dictum Visscers (dg: quinque) quinque et dimidium (dg: dimidium) 

lopinos siliginis in semine capiente quem agrum terre dictus Johannes van 

den (dg: Scoere) Score (dg: dictus) pro solucione dicte paccionis quatuor 

modiorum et quinque lopinorum siliginis et (dg: q) quatuor modiorum et 

quatuor lopinorum ordei ad pignus imposuerat ut dicebat [hereditarie] 

supportavit Johanni (dg: de V) dicto Vrient de Helmont promittens super 

omnia ratam et! obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Lu 

datum supra. 

 

BP 1180 p 407r 11 ±do 24-02-1396. 

Voornoemde Johannes Vrient beloofde aan voornoemde Johannes zv Johannes 

Ruijtinc 35 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Dictus Johannes Vrient promisit super (dg: di) super! omnia dicto Johanni 

filio Johannis Ruijtinc XXXV novos Gelre gulden seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes d[atum supra]. 

 

BP 1180 p 407r 12 do 23-03-1396. 

Voornoemde Johannes Vrient droeg voornoemd vruchtgebruik over aan Willelmus 

Zaelden soen. 

 

Dictus Johannes Vrient dictum usufructum supportavit Willelmo Zaelden 

soen promittens ratam sevrare. Testes Spina et Coptiten datum quinta post 

Judica. 
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1180 mf7 C 13 p. 408. 

 Quinta post invocavit: donderdag 24-02-1396. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 25-02-1396. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 26-02-1396. 

 Dominica reminiscere: zondag 27-02-1396. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 29-02-1396. 

 

BP 1180 p 408v 01 do 24-02-1396. 

Heijlwigis dvw Godefridus gnd Dachverlies maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Thomas zvw 

voornoemde Godefridus en Elizabeth wv voornoemde Godefridus met hun 

goederen. 

 

Heijlwigis filia quondam Godefridi dicti Dachverlies omnes vendiciones et 

alienaciones et obligationes factas per i Thomam (dg: -s et Elizabe) 

filium dicti quondam Godefridi et Elizabeth relictam eiusdem quondam 

Godefridi seu per eorum alterum cum eorum bonis calumpniavit. Testes 

Rover et Lu datum quinta post invocavit. 

 

BP 1180 p 408v 02 do 24-02-1396. 

Johannes gnd Conten soen droeg over aan de secretaris, tbv Erardus gnd 

Erijt die Vos, Hermannus, Katherina en Walterus gnd Reijmbout, kv 

voornoemde Johannes Conten soen, zijn vruchtgebruik in een hoeve van 

voornoemde Johannes, in Venloon, tussen Hermannus Jacobs soen enerzijds en 

Elijas gnd Eel Wijnen soen anderzijds, met een eind strekkend aan Jacobus 

Conten soen en met het andere eind aan de gemeint. 

 

Johannes dictus Conten soen suum usufructum sibi competentem in quodam 

manso dicti Johannis sito in parochia de (dg: Loe) Venloen inter 

hereditatem Hermanni Jacobs soen ex uno et inter hereditatem Elije dicti 

Eel Wijnen soen ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Jacobi 

Conten soen (dg: ex) et cum reliquo fine ad communitatem ut dicebat 

supportavit mihi ad opus Erardo! dicto Erijt die Vos Hermanni Katherine 

et Walteri dicti Reijmbout liberorum dicti Johannis Conten soen 

promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 408v 03 vr 25-02-1396. 

Voornoemde Erardus gnd Erijt die Vos, Hermannus en Walterus, broers, en 

Katherina, kv Johannes Conten soen, verkochten aan Dijna wv Johannes van 

Breda, tbv haar en haar kinderen verwekt door voornoemde wijlen Johannes 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemde hoeve, welke al belast is met 

de grondcijns, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde 

Dijna en haar kinderen, een b-erfpacht van 1 mud rogge aan kvw Rutgerus van 

den Stadeacker, en een b-erfpacht van 1 mud rogge aan Elizabeth wv Henricus 

Custer. 

 

{Haal van het einde van BP 1180 p 408v 02 naar begin van BP 1180 p 408v 

04, mogelijk om ruimte open te laten voor dit contract?}. 

Dicti Erardus dictus Erijt die (dg: Vos) Vos Hermannus Walterus fratres 

et Katherina liberi (dg: dicti) Johannis Conten soen cum tutore 

hereditarie vendiderunt Dijne relicte quondam Johannis de Breda ad opus 

sui et ad opus liberorum suorum ab eadem Dijna et dicto quondam #Johanne# 

de Breda pariter genitorum hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex dicto manso et ex attinentiis dicti mansi universis et quem 

mansum cum suis attinentiis nunc ad (dg: se spectare) dicebant 

promittentes cum tutore et cum eis dictus Johannes Conten soen #eorum 

pater# indivisi super omnia #habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione 

unius modii siliginis dicte mensure dicte Dijne et eius liberis predictis 
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et hereditaria paccione hereditaria! paccione unius modii (dg: -s) 

siliginis (dg: li) liberis quondam Rutgeri van den Stadeacker et 

hereditaria paccione unius modii siliginis (dg: He) Elizabeth relicte 

quondam Henrici Custer exinde prius solvendis et sufficientem facere tali 

condicione quod dicta Dijna dictam paccionem quoad vixerit integraliter 

possidebit post eius vitam ad dictos liberos devolvendam. Testes Martinus 

et Lu datum sexta post invocavit. 

 

BP 1180 p 408v 04 vr 25-02-1396. 

Gerardus van de After en zijn vrouw Hilla wv Arnoldus gnd Mersman de 

jongere zvw Johannes Mersmans de oudere van Os droegen over aan Arnoldus, 

zv voornoemde Hilla en wijlen Arnoldus Mersman de jongere, het 

vruchtgebruik, dat voornoemde Hilla heeft, in een huis en erf, gnd 

Scherpenborg, in Den Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, op de hoek, 

tegenover een erfgoed dat was van Henricus gnd Roempot, tussen een gemene 

weg enerzijds en erfgoed van Aleijdis gnd Kempen anderzijds, welk huis en 

erf voornoemde wijlen Arnoldus Mersman de jongere gekocht had van Marcelius 

gnd tSeel van Herpen smid. 

 

(dg: Hille) #Gerardus van de After maritus legitimus Hille sue uxoris# 

relicte quondam Arnoldi dicti Mersman junioris filii quondam Johannis 

Mersmans senioris de Os #et dicta Hilla cum eodem tamquam cum tutore# cum 

tutore (dg: suum) usufructum sibi #dicte Hille# competentem in domo et 

area dicta communiter Scerpen-(dg: borch)-borch sita in Busco ad (dg: 

vicum) locum dictum Wijnmolenberch super angulum ibidem in opposito aree 

que fuerat Henrici (dg: dicti) dicti Roempot inter communem plateam (dg: 

ex uno et inter) ibidem ex uno et inter hereditatem Aleijdis dicte Kempen 

ex alio quam domum et aream dictus quondam Arnoldus Mersman (dg: erga) 

junior (dg: erga) erga Marcelium dictum tSeel de Herpen fabrum emendo 

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

supportavit Arnoldo filio dictorum Hille et quondam (dg: Jo) Arnoldi 

Mersman junioris promittens cum tutore (dg: ratam) super omnia ratam 

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

 

BP 1180 p 408v 05 ±vr 25-02-1396. 

Voornoemde Arnoldus zvw Arnoldus Mersman de jongere zvw Johannes Mersmans 

de oudere van Os verkocht voornoemd huis en erf, dat nu aan hem behoort, 

aan Johannes van den Mortel {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Arnoldus filius quondam Arnoldi Mersman junioris filii quondam 

Johannis Mersmans senioris de Os dictam domum et aream et quam nunc ad se 

spectare (dg: hereditarie vendidit Johanni v)-an den Mortel supportavit 

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

obligationem (dg: ex parte impe) ex parte sui dicti quondam Arnoldi sui 

(dg: patris deponere). 

 

BP 1180 p 408v 06 ±vr 25-02-1396. 

Gerardus Wilde verwerkte zijn recht tot vernaderen {geen getuigen noch 

datum}. 

 

Gerardus Wilde prebuit et reportavit. 

 

BP 1180 p 408v 07 ±vr 25-02-1396. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde Arnoldus verkoper een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

voornoemd huis en erf {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes emptor promisit se daturum et soluturum dicto Arnoldo 

venditori hereditarium quatuor! librarum monete hereditarie Martini ex 

dicta domo et area. 
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BP 1180 p 408v 08 za 26-02-1396. 

Voornoemde Arnoldus zvw Arnoldus Mersman de jongere zv etc verkocht aan 

Johannes van den Mortel voornoemd huis15 en erf en een b-erfcijns van 3 pond 

geld, die Marcelius gnd Zeel van Herpen smid beloofd had aan Bruijstinus 

zvw Johannes van Nijsterle, met Sint-Jan te betalen, gaande uit voornoemd 

huis en erf gnd Scherpenborg, welke cijns voornoemde wijlen Arnoldus 

Mersman de jongere verworven had van voornoemde Bruijstinus, en welk huis, 

erf en cijns nu van eerstgenoemde Arnoldus zijn. 

 

Dictus Arnoldus filius quondam Arnoldi Mersman junioris filii etc ut 

supra dictam domum et aream atque hereditarium censum III librarum monete 

quem Marcelius dictus Zeel de Herpen faber promiserat (dg: B) se daturum 

et soluturum Bruijstino filio quondam Johannis de Nijsterle hereditarie 

nativitatis (dg: D) Johannis de domo et area dicta Scerpenborch predicta 

et quem censum dictus quondam Arnoldus Mersman junior erga dictum 

Bruijstinum acquisiverat prout in litteris et quos domum et aream et 

censum primodictus Arnoldus nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit (dg: M) Johanni van den Mortel cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et 

dicti quondam sui patris deponere. Testes Spina et Lu datum sabbato post 

invocavit. 

 

BP 1180 p 408v 09 za 26-02-1396. 

Gerardus Wilde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Wilde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 408v 10 za 26-02-1396. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde Arnoldus verkoper een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

voornoemd huis en erf. 

 

Dictus Johannes emptor promisit (dg: super omnia) se daturum et soluturum 

dicto Arnoldo venditori hereditarium censum quatuor librarum monete 

hereditarie Martini ex dicta domo et area. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 408v 11 zo 27-02-1396. 

De gezusters Aleijdis en Mechtildis, dvw Hermannus van Zon, Hermannus zv 

voornoemde Mechtildis en Willelmus die Haen ev Aleijdis dv voornoemde 

Mechtildis beloofden aan hr Johannes Sceijfart priester en Aleijdis wv 

Arnoldus van den Placke voortaan te betalen een b-erfcijns van 3 schelling 

oude pecunia, die Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel en zijn 

medeërfgenamen beuren, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, naast huis en erf van Hubertus gnd Potghijter, op de hoek van 

de straat lopend van de Kolperstraat naar het woonhuis van Willelmus van 

Berkel. De brief overhandigen aan voornoemde hr Johannes. 

 

Aleijdis et Mechtildis sorores filie quondam Hermanni de Zon cum tutore 

Hermannus filius dicte Mechtildis et Willelmus die Haen maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie dicte Mechtildis promiserunt indivisi 

super omnia domino Johanni Sceijfart presbitro et Aleijdi relicte quondam 

Arnoldi van den Placke quod ipsi primodicta Aleijdis Mechtildis sorores 

et Hermannus et Willelmus hereditarium censum (dg: censum) trium 

solidorum antique pecunie quem Gerardus de Eijcke filius quondam Henrici 

Posteel et sui coheredes solvendum habent hereditarie ex domo et area 

sita in Buscoducis in vico dicto Colperstraet juxta domum et aream 

Huberti dicti Potghijter super conu vici tendentis de dicto (dg: vo) vico 

Colperstraet vocato usque domum habitationis Willelmi de Berkel ut 

dicebant nunc deinceps taliter exsolvent annuatim sic quod dictis domino 

                         
15 Zie → BP 1181 p 354v 08 do 10-04-1399, overdracht van huis, erf en cijns. 
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Johanni Sceijfart et Aleijdi relicte dicti quondam (dg: Jac) Arnoldi van 

den Placke (dg: wa) et supra primodictam domum et aream dampna exinde non 

eveniant quovis modo in futurum. Testes Scilder et Lu datum dominica 

reminiscere. Tradetur littera dicto domino Johanni. 

 

BP 1180 p 408v 12 zo 27-02-1396. 

Hr Johannes Sceijfart priester (voor ½), Aleijdis wv Arnoldus van den 

Placke, en Jacobus en Petronella, kv voornoemde Aleijdis en wijlen 

Arnoldus, (voor ½) beloofden aan de gezusters Aleijdis en Mechtildis, dvw 

Hermannus van Zonne, de hertogencijns voortaan te betalen, die uit 

voornoemd huis en erf gaat. De brief aan een van hen overhandigen. 

 

Dominus Johannes Sceijfart presbiter et Aleijdis relicta quondam Arnoldi 

van den Placke #Jacobus et# Petronella (dg: eius filia cum tutore et) 

liberi dictorum Aleijdis et quondam Arnoldi promiserunt (dg: s) divisim 

super omnia (dg: q) Aleijdi et Mechtildi sororibus filiabus quondam 

Hermanni de Zonne quod ipsi dominus Johannes primodicta Aleijdis Jacobus 

et Petronella eius liberi hereditarium censum domini nostri ducis 

solvendum hereditarie et annuatim ex dicta domo et area ut dicebant nunc 

deinceps perpetue dabunt et (verbeterd uit : ex) exsolvent #scilicet 

dictus dominus Johannes pro una medietate et (dg: dic) primodicta 

Aleijdis ?cum eius liberis pro reliqua medietate# sic quod dictis Aleijdi 

et Mechtildi sororibus filiabus quondam Hermanni de Zonne et supra bona 

quecumque dicti quondam Hermanni de Zonne dampna exinde non eveniant 

quovis modo in futurum. Testes datum supra. Tradetur littera alteri 

eorum. 

 

BP 1180 p 408v 13 di 29-02-1396. 

Johannes Lammen soen droeg over aan Godefridus gnd Loubaels soen de helft 

van een stuk land in Erp, naast de plaats gnd Boksbruggen, tussen Petrus 

zvw Johannes gnd Gerardinen soen enerzijds en Johannes Lammen soen 

anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint, te weten de helft 

richting voornoemde Johannes Lammen soen, aan hem verkocht16 door 

Theodericus gnd Loenen soen. 

 

Johannes Lammen soen medietatem cuiusdam pecie terre site in parochia de 

Erpe juxta locum dictum communiter Boxbruggen inter hereditatem Petri 

filii quondam Johannis dicti Gerardinen soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Lammen soen ex alio tendentis cum utroque fine ad communitatem 

ibidem scilicet illam medietatem que sita est versus hereditatem dicti 

Johannis Lammen soen venditam sibi a Theoderico dicto Loenen soen prout 

in litteris hereditarie supportavit Godefrido dicto Loubaels soen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Rover et Lu datum 3a post reminiscere. 

 

BP 1180 p 408v 14 di 29-02-1396. 

Johannes zvw Lambertus van den Perre droeg over aan Godefridus Loubaels 

soen (1) een stuk land in Erp, tussen Egidius die Doncker enerzijds en 

Theodericus zvw Leonius van der Buxbruggen anderzijds, (2) een huis, 

hofstad en tuin, in Erp, ter plaatse gnd aan die Bergen, tussen Johannes 

van Erpe enerzijds en Bartholomeus gnd Meus zv Katherina gnd Gheijlincs 

anderzijds, (3) de helft van een beemd aldaar, tussen voornoemde Johannes 

van Erpe enerzijds en kv Margareta van den Berghe anderzijds, aan 

eerstgenoemde Johannes in pacht17,18 uitgegeven door Leonius zvw Leonius van 

                         
16 Zie ← BP 1177 f 219r 18 do 11-01-1386, verkoop van deze helft. 
17 Zie ← BP 1178 f 220r 03 do 18-03-1389, overdracht van een deel van de 

pacht, waarvoor deze goederen waren uitgegeven. 
18 Zie ← BP 1178 f 163v 03 za 29-10-1390, overdracht van een deel van de 

pacht, waarvoor deze goederen waren uitgegeven; met extra onderpand voor 

dit deel. 
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der Buxbruggen, belast met de pacht in de brief vermeld en de cijns. 

 

Johannes filius quondam Lamberti van den Perre peciam terre sitam in 

parochia de Erpe inter hereditatem Egidii die Doncker ex uno et inter 

hereditatem Theoderici filii quondam Leonii van der Buxbruggen ex alio 

atque domum domistadium et ortum sitos in dicta parochia ad locum dictum 

aen die Bergen inter hereditatem Johannis de Erpe ex uno et inter 

hereditatem Barthomei! dicti Meus filii Katherine dicte Gheijlincs ex 

alio insuper medietatem prati siti ibidem inter hereditatem dicti 

Johannis de (dg: Erpe) Erpe ex uno et inter hereditatem liberorum 

Margarete van den Berghe ex alio datos ad pactum primodicto !a Leonio 

(dg: va) filio quondam Leonii van der Buxbruggen prout in litteris 

[hereditarie] supportavit Godefrido Loubaels soen cum litteris [et] jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta paccione in dictis litteris contenta et censu. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 408v 15 di 29-02-1396. 

Hessello Lammen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen mbt al het 

bovenstaande. 

 

Hessello Lammen soen prebuit et reportavit totum precedens et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

1180 mf7 C 14 p. 409. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 29-02-1396. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 01-03-1396. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 02-03-1396. 

 Quinta post pasca: donderdag 06-04-1396. 

 

BP 1180 p 409r 01 di 29-02-1396. 

Johannes van Gemonden, Henricus van Werthuijsen en Hubertus van Ghemert 

beloofden aan Willelmus zvw Wolterus Willes soen 120 Hollandse gulden of de 

waarde vandaag over een jaar te betalen. 

 

Johannes de Gemonden Henricus de Werthuijsen et Hubertus de Ghemert 

promiserunt Willelmo filio quondam Wolteri (dg: Willes) Willes soen C et 

XX Hollant gulden vel valorem (dg: ad) a data presentium ultra annum 

persolvendos. Testes Aa et Spina datum 3a post reminiscere. 

 

BP 1180 p 409r 02 di 29-02-1396. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 409r 03 wo 01-03-1396. 

Johannes Paeschdach zvw Godefridus Vlemijnc verkocht aan Johannes van 

Mijngen een b-erfcijns van 40 schelling (dg: geld), die Willelmus Vlemijnc 

beurde, gaande uit geheel een erfgoed van wijlen Leonius zv de propositus, 

in Den Bosch, naast de Jodenpoort, welke cijns aan wijlen Willelmus 

Vlemijnc grootvader van voornoemde Johannes Paeschdach was verkocht door mr 

Godefridus goudsmid en zijn kinderen Godefridus en Hadewigis, en welke 

cijns voornoemde Johannes nu bezit. 

 

Johannes Paeschdach filius quondam Godefridi Vlemijnc hereditarium censum 

XL solidorum (dg: monete qu solve) quem (dg: Godefridus) Willelmus 

Vlemijnc solvendum habuit hereditarie ex tota hereditate Leonii quondam 

filii propositi sita in Busco iuxta Porta! Judeorum venditum quondam 

Willelmo Vlemijnc (dg: a) avo dicti Johannis (dg: Vli) Paeschdach a 

magistro Godefrido aurifabro Godefrido et Hadewige eius liberis prout in 

litteris et quem censum dictus Johannes (dg: sibi de morte dicti quondam 
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Go Willelmi Vlemijnc sui avi successione hereditarie advolutum esse 

dicebat) #nunc ad se spectare dicebat# hereditarie vendidit Johanni de 

Mijngen supportavit cum litteris et jure promittens warandiam et 

obligationem in dicto censu deponere. Testes Scilder et Martinus datum 

(dg: 3a) quarta post reminiscere. 

 

BP 1180 p 409r 04 do 02-03-1396. 

Johannes van Vladeracken zv Elizabeth droeg over aan Ghibo zvw Willelmus 

van den Brekelen, tbv Wolterus zvw voornoemde Willelmus van den Brekelen, 

een n-erfcijns van 15 schelling geld uit een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad, huis, tuin en 

aangelegen stuk land, in Berlicum, tussen erfgoed van de abdij van Berne 

enerzijds en Johannes Aelbrechts soen anderzijds, welke cijns voornoemde 

Johannes van Vladeracken gekocht had van voornoemde Wolterus zvw Willelmus 

van den Brekelen. De brief overhandigen aan voornoemde Ghibo. 

 

[Solvit .] grossum. 

Johannes de Vladeracken filius Elizabeth hereditarium censum XV solidorum 

monete (dg: so) de hereditario censu XL solidorum monete solvendo 

hereditarie nativitatis Domini ex domistadio domo et orto ac pecia terre 

ipsis adiacente sitis in parochia de Berlikem inter hereditatem conventus 

de Berna ex uno et inter hereditatem Johannis Aelbrechts soen ex alio 

quem censum dictus Johannes de Vladeracken erga Wolterum filium quondam 

Willelmi van den Brekelen emendo acquisiverat prout in litteris quas 

vidimus hereditarie supportavit Ghiboni filio #quondam# Willelmi van den 

Brekelen predicti ad opus dicti Wolteri filii dicti quondam Willelmi van 

den Brekelen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Scilder et Coptiten datum quinta post 

reminiscere. Tradetur littera dicto Ghiboni. 

 

BP 1180 p 409r 05 do 02-03-1396. 

Rodolphus gnd Roef Ghijsbrechts soen van Zonne, Andreas Verkenman, Adam zvw 

Johannes die Pulser en Johannes Colen soen van Zonne beloofden aan Gerardus 

zvw Johannes die Rode van Os 16 Hollandse gulden en 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen en te 

leveren. Is zonder waarde. 

 

Nota sine valore. 

Rodolphus dictus Roef Ghijsbrechts soen de Zonne Andreas Verkenman #Adam 

filius quondam Johannis die Pulser# et Johannes Colen soen de Zonne 

promiserunt indivisi super omnia Gerardo filio quondam Johannis die Rode 

de Os sedecim Hollant gulden et (dg: d) unum modium siliginis mensure de 

Busco ad festum Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 409r 06 do 02-03-1396. 

Hilla wv Henricus gnd Vosken zvw Henricus Vos van Nijsterle verkocht aan 

Thomas Erenbrechts soen van Nijsterle (1) een huis, hofstad en tuin, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd Macscot, tussen wijlen Petrus van Loefoert, nu 

Theodericus Wolf, enerzijds en eertijds Arnoldus van Lijebergen, nu 

voornoemde Hilla, anderzijds, (2) een streep land aldaar, aan het eind van 

voornoemde tuin, tussen Ghibo van Herwarden enerzijds en Theodericus gnd 

Wolf anderzijds, strekkend vanaf voornoemde tuin tot aan de gemene weg, (3) 

een deel van een streep land aldaar, tussen voornoemde Ghibo van Herwarden 

enerzijds en kinderen gnd Heijnmans Kijnderen anderzijds, welk deel met een 

eind strekt aan de gemeint gnd Macscot en met het andere eind aan een ander 

erfgoed van voornoemde Hilla, belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die Walterus Delijen soen of zijn opvolgers uit onder meer 

voornoemde erfgoederen beuren. 

 

Hilla relicta quondam Henrici dicti Vosken filii quondam Henrici Vos de 

Nijsterle cum tutore domum domistadium et ortum (dg: et unam et di) sitos 
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in parochia de Nijsterle ad locum dictum Ma[c]scoet inter hereditatem 

quondam Petri de Loefoert (dg: ac) nunc ad Theodericum Wolf spectantem ex 

uno et inter hereditatem (dg: h) dudum Arnoldi de Lijebergen nunc ad 

dictam Hillam spectantem ex alio (dg: item) atque unam strepam terre 

sitam (dg: ibi) ad finem dicti orti inter hereditatem Ghibonis de (dg: 

Herwarden) Herwarden ex uno et inter hereditatem (dg: quondam liberorum 

dictorum Heijnmans Kijnderen) #Theoderici dicti Wolf# ex alio (dg: atque) 

tendentem a dicto orto ad communem plateam atque (dg: medietatem) 

#quandam partem# cuiusdam strepe (dg: -s) terre site ibidem inter 

hereditatem dicti Ghibonis de Herwarden ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum Heijnmans Kijnderen ex alio et que pars dicte strepe 

terre (dg: tendit) tendit cum uno fine ad (dg: communem) communitatem 

dictam Macscot et cum reliquo fine ad reliquam hereditatem dicte Hille 

(dg: ?ne) prout ibidem site site! ut dicebat hereditarie (dg: 

supportavit) #vendidit# Thome Erenbrechts soen de Nijsterle promittens 

cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco quam Walterus 

Delijen soen seu sui successores ex dictis hereditatibus et ex quibusdam 

aliis hereditatibus (dg: ibidem q) ibidem sitis habent solvendam ut 

dicebat. Testes Scilder et Jo? datum supra. 

 

BP 1180 p 409r 07 do 06-04-1396. 

Rodolphus zvw Boudewinus gnd Aben vernaderde, in afwezigheid van voornoemde 

Thomas koper, voornoemde erfgoederen. 

 

(dg: solvit) Solvit. C. 

Rodolphus filius quondam Boudewini dicti Aben in absentia dicti Thome 

emptoris prebuit etc ad redimendum dictas hereditates. Testes Scilder et 

Coptiten datum quinta post pasca. 

 

BP 1180 p 409r 08 do 02-03-1396. 

Voornoemde Thomas beloofde, op verband van voornoemde erfgoederen, aan 

voornoemde Hilla verkoopster, een b-erfpacht te zullen leveren, van 1 mud 

rogge, Bossche maat, die Walterus Delijen soen of zijn opvolgers beuren, 

gaande uit (1) voornoemd huis, hofstad, tuin en stuk land, in Nistelrode, 

tussen Gerardus Heijnen soen enerzijds en Johannes gnd Kijevits anderzijds, 

(2) twee stukken land, in Nistelrode, ter plaatse gnd Runnen, tussen wijlen 

hr Gerardus Vos priester enerzijds en Batha gnd Lonijs anderzijds, zó dat 

voornoemde Hilla geen schade ondervindt mbt voornoemd stuk land en twee 

stukken land. Thomas zal voornoemd huis, hofstad, tuin, streep land en deel 

van een streep land niet opgeven, tenzij op de vervaldag van voornoemde 

pacht, waarop dan alle eventuele achterstallige termijnen zullen moeten 

zijn voldaan. Niet schrijven. 

 

Non scribatur. 

Dictus (dg: W) Thomas promisit (dg: super omnia) sub obligatione dictarum 

hereditatum ei venditarum (dg: q) dicte Hille venditrici quod ipse Thomas 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Walterus Delijen soen seu sui successores annuatim ex predictis domo 

domistadio et orto atque ex pecia terre sita in dicta parochia inter 

hereditatem Gerardi Heijnen soen et inter hereditatem Johannis dicti 

Kijevits atque ex duabus peciis terre sitis in dicta parochia ad locum 

dictum Runnen inter hereditatem domini quondam Gerardi Vos presbitri ex 

uno et inter hereditatem Bathe dicte Lonijs ex alio (dg: et p) ut dicebat 

nunc (dg: ex) deinceps (dg: p) singulis annis dabit et exsolvet sic quod 

ne dicte Hille neque supra dictas peciam terre et duas pecias terre 

dampna exinde non eveniant promisit insuper super omnia quod ipse (dg: 

ipse) dictos domum domistadium et ortum strepam terre et partem strepe 

terre non dimittet nec resignabit (dg: ?m) nisi in termino solucionis 

dicte paccionis et nisi prius omnibus arrestadiis dicte (dg: pers) 
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paccionis (dg: ex) prius exsolutis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 409r 09 do 02-03-1396. 

Ghibo Roefs soen droeg over aan Arnoldus gnd van der Heijningen van Zonne 

een stuk beemd gnd Parijdaens Coppelken, in Breugel, tussen voornoemde 

Ghibo Roefs soen enerzijds en kvw Heijlwigis van den Arennest anderzijds, 

met een eind strekkend aan Johannes Luden soen, aan hem verkocht door 

Hermannus zvw Hermannus gnd Daellens soen. 

 

Ghibo (dg: -nis) Roefs soen peciam prati dictam Parijdaens Coppelken 

sitam in parochia de (dg: Brogh) Broegel inter hereditatem dicti Ghibonis 

Roefs soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Heijlwigis van 

den Arennest ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis Luden 

soen venditam sibi ab Hermanno filio quondam Hermanni dicti Daellens soen 

prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo dicto van der (dg: 

Heijme) Heijningen de Zonne cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1180 p 409r 10 do 02-03-1396. 

Lambertus van der Arennest zv Willelmus van der Arennest verkocht aan 

Jordanus van der Beke van Broegel een n-erfpacht van 6 lopen rogge, maat 

van Sint-Oedenrode, uit een b-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Sint-

Oedenrode, welke pacht van 16 lopen voornoemde Lambertus en zijn 

schoenmoeder Heijlwigis wv Gerardus Hessels soen met Lichtmis in Sint-

Oedenrode ter plaatse gnd Veritzel beuren, gaande uit 1/8 deel, dat aan 

voornoemde wijlen Gerardus Hessels soen behoorde, in een hoeve die was van 

wijlen Rodolphus gnd Roef van der Sloe en zijn vrouw Aleijdis. 

 

(dg: H) Lambertus van der Arennest filius (dg: quondam) Willelmi van der 

Arennest (dg: s) hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure 

de Rode sancte Ode de hereditaria paccione sedecim lopinorum siliginis 

dicte mensure quam paccionem sedecim lopinorum siliginis dicte mensure 

dictus (dg: ?Vl) Lambertus et Heijlwigis relicta quondam Gerardi Hessels 

soen eius socrus solvendam habent hereditarie purificationis et in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Veritzel tradendam ex octava 

parte que ad dictum quondam Gerardum Hessels soen spectabat in quodam 

manso qui fuerat quondam Rodolphi dicti Roef van der Sloe et Aleijdis sue 

uxoris et (dg: ex) in attinentiis eiusdem mansi quocumque locorum sitis 

ut dicebat #+# promittens super omnia warandiam et obligationem in dicta 

paccione sex lopinorum siliginis exinde! solvere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. +hereditarie vendidit (dg: Johanni) Jordano van der 

Beke de Broegel. 

 

BP 1180 p 409r 11 ±do 02-03-1396. 

Danijel zvw Danijel van Tuijfteze gaf uit aan Gerardus van Ghiersberch de 

helft in een broek gnd Gagelbroek, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Bijsterveld, tussen erfg v Henricus van Merlaer enerzijds en Johannes die 

Cuper anderzijds, van welk broek de andere helft behoort aan Petrus 

Reijners soen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 5 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis op voornoemde helft te leveren, voor het 

eerst over een jaar (za 02-02-1398). Gerardus beloofde dat hij bomen en 

takken gnd rijs op deze helft zal ....... en verwijderen. 

 

Danijel filius quondam Danijelis de Tuijfteze (dg: #q# paludem di) 

medietatem ad se spectantem in (dg: palu) quadam palude dicta Gagelbroec 

sita [in] parochia de Nijsterle ad locum dictum (dg: Bijs) Bijstervelt 

inter hereditatem heredum (dg: Petri Reijners soen ex uno et inter 

hereditatem) Henrici de M[e]rlaer ex uno et inter hereditatem Johannis 

die Cuper alio! (dg: ut dicebat) et de qua (dg: pa) palude reliqua 

medietas spectat ad Petrum (dg: Reijners soe) Reijners so[en] ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Gerardo de Ghiersberch ab eodem 
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hereditarie possidendam pro hereditaria paccione (dg: decem v) quinque 

(dg: lop) sextariorum siliginis mensure de B[usco] danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et supra dictam medietatem tradenda ex primodicta 

medietate promittens [warandiam] pro premissis et aliam [obligationem 

deponere] et alter repromisit promisit insuper omnia! dictus Gerardus 

super omnia quod ipse omnes arbores et ramos dictos #rijs# consistentes 

in primodicta medietate t/c..ellet et eradicabit. Testes ....... ....... 

....... 

 

1180 mf7 D 01 p. 410. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 02-03-1396. 

 

BP 1180 p 410v 01 do 02-03-1396. 

Elizabeth dvw Henricus gnd Custer van Oesterwijc machtigde haar zoon mr 

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

 

O. 

Elizabeth (dg: re) filia quondam Henrici dicti Custer de (dg: Oes) 

Oesterwijc dedit potestatem magistro Johanni suo filio (dg: pea) monendi 

etc omnes suas! pacciones census et redditus et credita (dg: us usque in 

diem presentem) que sibi debentur et debebuntur usque ad revocacionem. 

Testes Scilder et Lu datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1180 p 410v 02 do 02-03-1396. 

Henricus Stakenborch zvw Johannes van Westerwijc verkocht aan Godefridus 

van den Hezeacker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land gnd die Groot 

Akker, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd die Biest, tussen Johannes Coninc 

van Beke enerzijds en Cristina gnd Leijten anderzijds, reeds belast met 6 

kleine zwarte tournosen aan Johannes van Brecht. 

 

Henricus Stakenborch filius quondam Johannis de Westerwijc hereditarie 

vendidit Godefrido van den Hezeacker hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex pecia terre dicta die Groet Acker sita in parochia de 

Hildwarenbeke in loco dicto die Bijest inter hereditatem Johannis Coninc 

de Beke ex (dg: uno) uno et inter hereditatem Cristine (dg: L[e]) dicte 

Leijten ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis quinque parvis nigris Turonensibus 

denariis Johanni de Brecht exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 410v 03 do 02-03-1396. 

Henricus zvw Henricus van der Cappellen verkocht aan Godefridus zvw 

Johannes van Spoude een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/6 deel, dat aan voornoemde 

Henricus verkoper gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader 

Henricus van der Cappellen resp. aan hem zal komen na overlijden van zijn 

moeder Heijlwigis, in een hoeve van voornoemde wijlen Henricus van der 

Cappellen, in Oirschot, ter plaatse gnd Sint Odulfs Best, naast Willelmus 

van Arle, de gehele hoeve reeds belast met de grondcijnzen, een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, en een b-erfcijns van 4 oude schilden. 

 

Henricus filius quondam Henrici van der Cappellen hereditarie vendidit 

Godefrido filio (dg: quonda) quondam Johannis de (dg: Spo) Spoude 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex una sexta parte 

dicto Henrico venditori de morte dicti quondam Henrici van der Cappellen 

sui patris successione advoluta et post mortem Heijlwigis matris (dg: 

dicti) dicti venditoris advolvenda in quodam manso dicti quondam Henrici 
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van der Cappellen sito in parochia de (dg: Oesterwij) Oerscot in loco 

dicto Sente Odolfs Best iuxta hereditatem Willelmi de Arle atque in 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque sitis ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam (dg: ex) 

obligationem deponere exceptis censu dominorum fundi et hereditaria 

paccione unius modii siliginis dicte mensure et hereditario censu quatuor 

aude scilde ex dicto integro manso cum suis attinentiis prius de jure 

solvendis et sufficientem facere. Testes Rover et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 410v 04 do 02-03-1396. 

Johannes zvw Rodolphus zvw Rodolphus Bubben verklaarde dat Henricus Bubben 

zvw voornoemde Rodolphus Bubben alle goederen en zaken heeft afgerekend die 

voornoemde Henricus als momber van voornoemde Johannes heeft ontvangen. 

 

Johannes filius quondam Rodolphi (dg: Bubben) #filii quondam Rodolphi 

Bubben# palam recognovit sibi per Henricum Bubben filium #dicti# quondam 

#(dg: d)# Rodolphi Bubben (dg: pa) plenarie fore satisfactum ab omnibus 

bonis et rebus que dictus Henricus tamquam mamburnus (dg: et) dicti 

Johannis percepit de bonis quibuscumque dicti Johannis in quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem ut dicebat et que dictus Henricus 

dicto Johanni de predictis bonis que dictus Henricus (dg: tamq) tamquam 

mamburnus primodicti #Johannis ac nomine eiusdem Johannis# percepit et 

levavit de (dg: bonis) bonis quibuscumque primodicti #Johannis# ut 

dicebat legitimum computum et rationem fecit et assignationem clamans 

dictus Johannes prefatum Henricum inde et de tota mamburnitate quitum et 

absolutum. Testes (dg: S) Rover et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 410v 05 do 02-03-1396. 

Willelmus nzvw Willelmus gnd Maes soen droeg over aan Theodericus Broes 

soen een huis en tuin in Geffen, ter plaatse gnd den Ham, tussen wijlen hr 

Rijcoldus Koc ridder enerzijds en wijlen Henricus Truden soen anderzijds, 

aan hem verkocht door Elizabeth wv Gerardus zvw Gerardus gnd Heijlen soen 

en Gerardus gnd Cluet, zv voornoemde Elizabeth en wijlen Gerardus. 

 

Willelmus filius naturalis (dg: fi) quondam Willelmi dicti Maes soen (dg: 

ab) domum et ortum sitos in parochia de Geffen ad locum dictum den Ham 

inter hereditatem quondam domini Rijcoldi (verbeterd uit: Rijclldi) Koc 

militis ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Truden soen ex alio 

venditam sibi ab Elizabeth relicta quondam Gerardi filii quondam Gerardi 

dicti H[e]ijlen soen (dg: pro) Gerardo dicto Cluet filio (dg: qu) 

dictorum Elizabeth et quondam Gerardi prout in litteris hereditarie 

supportavit Theoderico (dg: Broes Broes filius quondam Ambro si) Broes 

soen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Rover et Lu 

datum supra. 

 

BP 1180 p 410v 06 do 02-03-1396. 

Johannes Broet zvw Nijcholaus Brodeken ev Mechtildis dv Henricus Aben soen 

maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 schelling, die hij 

met Sint-Gertrudis beurt, gaande uit 5 hont land in de dingbank van 

Meerwijk, ter plaatse gnd Hangbaak, naast kv Johannes Coman. 

 

Johannes Broet filius quondam Nijcholai Brodeken (dg: .) maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie Henrici Aben soen hereditarium 

censum XX solidorum quem se solvendum habere dicebat hereditarie 

Gertrudis ex quinque hont terre sitis in jurisdictione de Merewijc in 

loco dicto Hanggebaec juxta hereditatem liberorum Johannis Coman monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 410v 07 do 02-03-1396. 

Voornoemde Johannes Broet maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 
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van 40 schelling, gaande uit een huis en erf van zijn broer Willelmus 

Broet, in Den Bosch, in de Kerkstraat. 

 

Dictus Johannes Broet hereditarium censum XL solidorum quem se solvendum 

habere dicebat annuatim ex domo et area Willelmi Broet sui fratris sita 

in Busco in vico ecclesie monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 410v 08 do 02-03-1396. 

Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 10 

oude schilden, aan hem verkocht door Petrus den Moelner zvw Arnoldus die 

Moelnere van Tilborch. 

 

Adam de Mierde hereditarium censum X aude scilde venditum sibi a Petro 

den Moelner filio quondam Arnoldi die Moelnere de Tilborch prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 410v 09 do 02-03-1396. 

De broers Arnoldus Rover en Henricus, kvw Johannes gnd die Smit van 

Tuijfteze, gaven uit aan Mathias van der Hoeven alle erfgoederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van hun ouders Johannes die Smijt, 

voornoemd, en zijn vrouw Maria, gelegen onder Uden en Veghel, uitgezonderd 

(1) een hofstad van voornoemde wijlen Johannes gnd die Hostat te Tuifteze, 

in Uden, ter plaatse gnd Tuifteze, tussen Denkinus Nennen soen enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (2) een akker gnd die Dijkakker, in Uden, ter 

plaatse gnd Tuifteze, tussen een eusel van kinderen gnd Doenen Kijnderen 

enerzijds en Elizabeth wv Johannes gnd Rode Hanne anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen, een cijns aan een altaar gnd dat Lage 

Altaar, in de parochiale kerk van Uden, een b-erfcijns van 15 schelling 8 

penning (dg: geld) aan de kerk van Veghel gaande uit een stuk land gnd 

Knekelhove, in Veghel, en thans voor een n-erfpacht van 3½ mud rogge, maat 

van Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren. Niet overhandigen. 

 

Non traditur. 

Arnoldus Rover et Henricus (dg: di) fratres liberi quondam Johannis (dg: 

fabri) dicti die Smit de Tuijfteze (dg: peciam terre sitam quandam here 

campum dictum die) Rijt (dg: situm dicti quondam Johannis situm in 

parochia de Uden in loco dicto Mij) omnes hereditates eis de morte dicti 

quondam Johannis die Smijt et Marie sue uxoris parentum olim dictorum 

fratrum successione advolutas quocumque locorum infra parochiam de Uden 

et de Vechel sitas exceptis tamen et dictis (dg: s) Arnoldo Rover et 

Henrico fratribus reservatis quodam domistadio (dg: dicti quondam) dicti 

quondam Johannis dicto die Hostat te Tuijfteze sito in parochia de 

parochia! de Uden in loco dicto Tuijfteze inter hereditatem Denkini 

Nennen soen ex uno et inter communem plateam ex alio atque reservatis 

eciam dictis fratribus (dg: quod) quodam (dg: te) agro dicto die 

Dijcacker! sito in dicta parochia de Uden in dicto loco Tuijfteze vocato 

inter hereditatem dictam eeusel liberorum dictorum (dg: Doenen) Doenen 

Kijnderen ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Johannis 

dicti Rode Hanne ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem 

Mathie van der Hoeven ab eodem hereditarie possidendam pro censu 

dominorum (dg: fundi) fundi et quodam censu cuidam altari (dg: #dicto dat 

Lege# sito in parochia de Uden) dicto dat Leghe (dg: Ataler) Altaer sito 

in parochiali ecclesia de Uden annuatim solvendo dando etc #atque 

hereditario censu quindecim solidorum et VIII denariorum (dg: monete) 

ecclesie de Vechel ex pecia terre dicta Knekelhove sita in parochia de 

Vechel annuatim solvendo scilicet talis monete in quali de jure sunt 

solvendi# atque pro hereditaria paccione (dg: .) trium et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Vechel danda sibi ab alio hereditarie (dg: 

purificationis) purificationis et in parochia de Vechel tradenda 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et aliam obligationem 
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deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 410v 10 .. 19-12-..91. 

Met instemming van de schepenen is deze pacht voor de tweede keer 

geïngrosseerd, voor Henricus zv Henricus Roefs, die onder ede verklaarde 

....... ....... ......., welke eed bevestigd werd door Godefridus van 

Santvoert en Johannes van Turnhout. 

 

+ de consensu dominorum scabinorum presens littera paccionis pro Henrico 

filio Henrici Roefs secundario est ingrossata qui Henricus jurejuran... 

....... litteras primarie extens.. esse deperditas ....... ....... quod 

juramentum per Godefridum van Santvoert et (dg: ...) Johannem de #(dg: 

....)# Turnhout est confirmatum. Datum XIX decembris XCI. 

 

BP 1180 p 410v 11 do 02-03-1396. 

Voornoemde Mathias beloofde aan voornoemde broers Arnoldus Rover en 

Henricus 48 oude Gelderse gulden of de waarde en 1½ mud rogge, maat van 

Veghel, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Mathias promisit dictis Arnoldo Rover et Henrico fratribus (dg: X) 

quadraginta octo aude Gelre gulden seu valorem (dg: ad) atque unum et 

dimidium modios siliginis mensure de Vechel ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 410v 12 do 02-03-1396. 

Eligius Bontens soen van den Berghe beloofde aan Theodericus van den Wijer, 

tbv vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht ridder, 44 mud koren19, 

Bossche maat, voor 2/3 rogge en voor 1/3 gerst, na maning in Den Bosch te 

leveren. 

 

Eligius Bontens soen van den Berghe promisit super omnia Theoderico van 

den (dg: Wijer) Wijer ad opus (dg: opus) domine Katherine relicte quondam 

domini Henrici de Mordrecht militis XLIIII modios bladi #mensure de 

Busco# (dg: me) pro duabus terciis partibus siliginis et pro tercia parte 

ordei ad monitionem persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum 

supra. 

 

1180 mf7 D 02 p. 411. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 02-03-1396. 

 anno Domini Mo CCCo nonagesimo sexto index 4 mensis Marcii 

  die secunda pontificis Bonifacii noni 

  anno septimo: donderdag 02-03-1396. 

 

BP 1180 p 411r 01 .. 18-02-1622. 

Van desen pacht20 van een ende een halft mud roggen en den pacht21 van drie 

ende een halft mud roggen daer beijde ....... brieven zijn uutgemaekt is 

gelost bij Antonis Peters een mud ende vijft sester aen Engelken dochtere 

Willems Henricxs Roeffen prout in quitancio scabinali in meo protocollo. 

Actum den 18 februarii 1622. S?Buijs. 

 

BP 1180 p 411r 02 do 02-03-1396. 

Johannes de Zadeleer vernaderde twee stukken land in Oirschot, ter plaatse 

gnd Gunterslaar, aan Mijchael Beltkens soen tbv diens zuster Gertrudis 

verkocht22 door Katherina wv Henricus van der Cappellen, Theodericus, 

                         
19 Zie → BP 1181 p 061r 07 za 24-11-1397, overdracht van de schuldbekentenis 

tot een maximum van 40 Holland gulden; naam van de schuldenaar: Eligius gnd 

Loij Luutens soen van den Berghe. 
20 BP 1180 p 411r 04 do 02-03-1396. 
21 BP 1180 p 410v 09 do 02-03-1396. 
22 Zie ← BP 1180 p 398v 03 vr 21-01-1396, verkoop van twee stukken land. 
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Willelmus, Johannes {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes de (dg: Zade) Zadeleer (dg: prebuit et) prebuit suos denarios 

etc ad redimendum e jure proximitatis (dg: peciam terre) duas pecias 

terre sitas in parochia de Oerscot ad locum dictum Guntherslaer venditas 

Mijchaeli Beltkens soen ad opus Gertrudis sororis eiusdem Mijchaelis a 

Katherina relicta quondam Henrici (dg: van der) van der Cappellen 

Theoderico Willelmo Johanne. 

 

BP 1180 p 411r 03 .. 19-12-..91. 

Met instemming van de schepenen is deze pacht voor de tweede keer 

geïngrosseerd, voor Henricus zv Henricus Roefsen, die onder ede verklaarde 

....... ....... ......., welke eed bevestigd werd door Godefridus van 

Sandvoert en Johannes van Turnhout. 

 

De consensu dominorum scabinorum presens littera paccionis pro Henrico 

filio Henrici Roefsen secundario est ingrossata qui Henricus ....... 

....... ?loco ....... extens.. esse ....... quod juramentum per 

Godefridum van Sandvoert et Johannem de Turnhout est confirmatum. Datum 

XIX decembris XCI. 

 

BP 1180 p 411r 04 do 02-03-1396. 

De broers Arnoldus Rover en Henricus, kvw Johannes die Smijt van Tuijfteze, 

gaven uit aan Theodericus molenaar van Vechel een stuk land gnd den 

Dijkakker, in Uden, ter plaatse gnd Tuifteze, tussen een eusel van de 

kinderen gnd Deelen Kijnderen enerzijds en Elizabeth wv Johannes gnd Rode 

Hanne anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns, een cijns aan 

een altaar gnd dat Lage Altaar in de parochiale kerk van Uden, en thans 

voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Veghel, met Lichtmis in 

Veghel te leveren. 

 

-. 

Arnoldus Rover et Henricus fratres liberi liberi! quondam Johannis die 

Smijt de Tuijfteze peciam terre dictam den Dijcaker! sitam in parochia de 

Uden ad locum dictum Tuijfteze inter hereditatem dictam eeusel liberorum 

dictorum Deelen Kijnderen ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte 

quondam Johannis dicti Rode Hanne ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Theoderico (dg: d) multori (dg: filio f q) de 

Vechel ab eodem hereditarie possidendam pro censu domini fundi et pro 

censu cuidam altari dicto dat Lege Altaer sito in parochiali ecclesia de 

Uden annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Vechel danda (dg: etc 

atque pro) et solvenda sibi ab alio hereditarie purificationis et in (dg: 

Ve) parochia de Vechel tradenda ex premissis promittentes indivisi super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Scilder et Lu datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1180 p 411r 05 do 02-03-1396. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde broers Arnoldus Rover en 

Henricus 32 oude Gelderse gulden of de waarde en 1 mud rogge, maat van 

Veghel, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te leveren. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia dicto Arnoldo Rover et Henrico 

fratribus XXXII aude Gelre gulden seu valorem et unum modium siliginis 

mensure de Vechel ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 411r 06 do 02-03-1396. 

Alardus zvw Wellinus van den Lichtenberghe en zijn broer Johannes 

Dobbellaer beloofden aan Elizabeth dv Metta gnd Bits 6 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te leveren. De brief 
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overhandigen aan Arnoldus Groet Art. 

 

Alardus filius quondam Wellini van den Lichtenberghe et Johannes (dg: 

Dob) Dobbellaer eius frater promiserunt indivisi super omnia Elizabeth 

filie (dg: quondam) Mette dicte Bits sex modios siliginis mensure de 

Busco ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. Tradetur littera Arnoldo Groet Art. 

 

BP 1180 p 411r 07 do 02-03-1396. 

Arnoldus zv Gerardus van Vladeracken droeg over aan Lambertus Arts soen van 

Vlimen een b-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft, behorend aan Matheus zvw 

Johannes Kijtsart, in een huis en erf van voornoemde wijlen Johannes 

Kijtsarts, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Henricus 

zvw Lambertus Rijxken enerzijds en erfgoed van Metta gnd Pels anderzijds, 

welke cijns aan hem was verkocht door voornoemde Matheus zvw Johannes 

Kitsart. 

 

Arnoldus filius Gerardi de Vladeracken hereditarium censum sex librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

medietate ad Matheum filium quondam Johannis Kijtsart spectante in domo 

et area dicti quondam Johannis Kijtsarts sita in Busco in (dg: vic) vico 

dicto Colperstraet inter hereditatem (dg: here) Henrici filii quondam 

Lamberti Rijxken ex uno et inter hereditatem (dg: quond) Mette dicte Pels 

ex alio venditum sibi a (dg: M) dicto Matheo filio (dg: ..) quondam 

Johannis Kitsart prout in litteris hereditarie supportavit Lamberto Arts 

soen de Vlimen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 411r 08 do 02-03-1396. 

Willelmus van Beke zvw Willelmus van Beke van Ghestel verkocht aan Henricus 

Steenken zvw Johannes Steenken een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land gnd 

dat Stelt Stuk, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd op Hezeakker, 

beiderzijds tussen Henricus van Zulikem. 

 

Willelmus de Beke filius quondam Willelmi de (dg: Be) Beke de Ghestel 

hereditarie vendidit Henrico Steenken filio quondam Johannis Steenken 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Buscoducis tradendam ex pecia terre 

dicta dat Stelt Stucke sita in parochia de Gestel prope Herlaer in loco 

dicto op Hezeacker inter hereditatem (dg: J.) Henrici de Zulikem ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens super habita et habenda 

w[arandiam] et aliam obligationem deponere (dg: exceptis) et sufficientem 

facere. Testes Spina et (dg: Lu d) Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 411r 09 do 02-03-1396. 

En hij kan terugkopen gedurende drie jaar vanaf heden, met 21 nieuwe 

Gelderse gulden (dg: of de waarde). Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Johannes van de 

Kloot, Arnoldus Rover Boest en Mijchael van Breda. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium (dg: lib) annorum datam presentium 

sine medio sequentium semper dictis (dg: ce) tribus annis durantibus cum 

XXI novis Gelre gulden (dg: seu valorem) scilicet quales current ad 

presens seu valorem et cum paccione anni redempcionis et cum arrestadiis 

prout in forma. Acta in camera scriptorum opidi de Busco presentibus (dg: 
?scabinis) dictis scabinis Johanne de (dg: Gho) Globo Arnoldo Rover Boest 

Mijchaele de Breda datum anno D[omini] Mo CCCo nonagesimo sexto index 4 

mensis (dg: .) Marcii die secunda hora complete pontificis Bonifacii noni 
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anno septimo. 

 

BP 1180 p 411r 10 do 02-03-1396. 

Arnoldus van Hackenem zv Wellinus Ruveri droeg over aan Henricus van Eijcke 

het geld, dat hem toebehoort wegens zijn gevangenschap; hij was gevangen 

tijdens de oorlog tussen de hertogin van Brabant en de hertog van Gelre. 

 

Arnoldus de Hackenem filius (dg: f) Wellini Ruveri totam pecuniam sibi 

competentem et proveniendam de sua captivitate quando ipse (dg: ..) 

pridem captus fuerat in conflictu seu in gherra dudum habita inter (dg: 

di) homines domine nostre ducisse #Brabancie# et inter ducem Gelrie et 

suos complices ut dicebat legitime supportavit Henrico de Eijcke (dg: p). 

Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 411r 11 do 02-03-1396. 

Johannes zvw Theodericus gnd Heijlenman verkocht aan Walterus zv Albertus 

van Kessel de helft in een huis, tuin en aangelegen stuk land met stuk 

beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbos, tussen Johannes Scijndelmans 

enerzijds en kvw Johannes Gheertruden soen anderzijds, deze helft belast 

met een b-erfcijns van 20 schelling geld, de grondcijns, een b-erfpacht van 

4 lopen rogge, Bossche maat, ½ lopen rogge en een lijfpacht van 4 lopen 

rogge, Bossche maat, op het leven van Nijcholaus Bruggen en zijn vrouw 

Margareta. 

 

Johannes filius quondam Theoderici dicti Heijlenman (dg: ?J) medietatem 

ad se spectantem in (dg: par pe) domo et orto #in# pecia terre cum pecia 

prati sibi adiacente sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum 

Wijbossche inter hereditatem Johannis Scijndelmans ex uno et inter 

hereditatem (dg: Johannis) liberorum quondam Johannis Gheertruden soen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Waltero filio Alberti de Kessel 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XX solidorum monete (dg: et hereditario cens) et censu 

domini fundi et hereditaria paccione quatuor (dg: librar) lopinorum 

siliginis mensure de Busco et dimidio lopino siliginis annuatim ex dicta 

medietate de jure (dg: ann) atque vitali pensione quatuor lopinorum 

#siliginis# mensure de Busco ad vitam Nijcholai Bruggen et Margarete sue 

uxoris [annua]tim (dg: exinde solvendis ut dicebat) ex dicta medietate de 

jure solvendis ut dicebat. Testes (dg: datum supra) Spina et Lu datum 

supra. 

 

BP 1180 p 411r 12 do 02-03-1396. 

Conrardus zvw Arnoldus Coenen soen deed afstand van deze helft. 

 

Quo facto Conrardus filius quondam Arnoldi Coenen soen super dicta 

medietate et jure ad opus dicti (dg: emp) emptoris renunciavit promittens 

super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 411r 13 do 02-03-1396. 

Walterus zv Albertus van Kessel beloofde aan Conrardus zvw Arnoldus Coenen 

soen 9½ oude Gelderse gulden en 1 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Walterus filius Alberti de Kessel promisit super omnia Conrardo filio 

quondam Arnoldi Coenen soen novem et dimidium aude Gelre gulden et unum 

Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 411r 14 do 02-03-1396. 

Rodolphus van Breda droeg over aan Mijchael van Breda een b-erfcijns van 40 

schelling geld, uit een b-erfcijns van 5 pond voornoemd geld, welke cijns 

van 5 pond Nijcholaus Brodeken beloofd had aan Paulus Haest van Berze, een 



Bosch’ Protocol jaar 1396 02. 

 

73 

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

de helft die behoorde aan voornoemde Paulus en diens vrouw Katherina dvw 

Johannes Brodeken, in een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed dat was van Gerardus gnd Lange enerzijds en erfgoed van 

Elizabeth gnd Engbrechts anderzijds, alsmede uit de andere helft van dit 

huis en erf, die voornoemde Nijcholaus mede tot onderpand had gesteld, 

welke cijns van 5 pond voornoemde Paulus geschonken had aan Gerardus zvw 

Gerardus gnd Scaden en diens vrouw Luijtgardis dv voornoemde Paulus, en 

welke cijns van 5 pond voornoemde Rodolphus van Breda verworven had van 

voornoemde Gerardus zvw Gerardus Scaden. 

 

Rodolphus de Breda hereditarium censum (dg: quinque librarum) quadraginta 

solidorum monete #de# hereditario censu quinque librarum (dg: monete) 

dicte monete quem censum quinque librarum Nijcholaus Brodeken promisit se 

daturum et soluturum Paulo Haest de Berze hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex medietate que ad (dg: dictum) #dictum# Paulum (dg: 

dictum Haest d) et Katherinam eius uxorem filiam quondam Johannis 

Brodeken spectabat in domo et area sita in Busco in aggere Vuchtensi 

inter hereditatem que fuerat Gerardi dicti Lange ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth dicte Engbrechts ex alio atque ex reliqua medietate 

dicte domus et aree quam reliquam medietatem dictus Nijcholaus simul cum 

primodicta medietate dicte (dg: me) domus et aree pro solucione dicti 

census ad pignus imposuerat et obligaverat quem censum quinque librarum 

dictus Paulus supportaverat (dg: ?pme) Gerardo filio quondam Gerardi 

dicti Scaden cum Luijtgarde sua uxore filia dicti Pauli nomine dotis ad 

jus oppidi de Busco et quem censum quinque librarum dictus Rodolphus de 

Breda erga dictum Gerardum filium quondam Gerardi Scaden acquisiverat 

prout in litteris quas vidimus hereditarie supportavit (dg: Mij) 

Mijchaeli de Breda cum litteris et aliis et jure occacione promittens 

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

supra. 

 

BP 1180 p 411r 15 do 02-03-1396. 

Een vidimus maken van 3 brieven, beginnend met “Nijcholaus gnd Brodeken”, 

“Paulus gnd Haest van Berze” en “Gerardus zvw Gerardus gnd Scaden” en 

Rodolphus van Breda beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan 

Mijchael van Breda. 

 

#. 

Et fiet vidimus de 3 litteris quarum una incipit Nijcholaus (dg: dictus) 

dictus Brodeken secunda Paulus dictus Haest de Berze et tercia Gerardus 

filius quondam [23Gerardi] dicti Scaden et Rodolphus de Breda promisit 

super omnia tradere Mijchaeli de Breda ut in forma. Testes datum supra. 

 

1180 mf7 D 03 p. 412. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 02-03-1396. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 04-03-1396. 

 Secunda post oculi: maandag 06-03-1396. 

 anno nonagesimo sexto index 4 mensis marcii 

  die sexto: maandag 06-03-1396. 

 Dominica post Petri ad cathedram: zondag 25-02-1397. 

 

BP 1180 p 412v 01 do 02-03-1396. 

Emondus zv Albertus Buc van Lijt en Johannes Smedeken van Bucstel beloofden 

aan Johannes Loze zvw Theodericus Rover Bernts soen 12 nieuwe Gelderse 

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

 

Emondus filius Alberti Buc de Lijt et Johannes Smedeken de Bucstel 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Loze filio quondam Theoderici 

                         
23 Aanvulling op basis van BP 1180 p 411r 14. 
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Rover Bernts soen XII novos Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes Spina et Lu datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1180 p 412v 02 do 02-03-1396. 

Gerardus zvw Henricus zvw Henricus gnd Becker en Arnoldus Loef van 

Middelwijc ev Weijndelmodis dv eerstgenoemde Henricus: 4 morgen en ?4 

morgen land, ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd die Kort Hoeven, 

ter plaatse gnd Bekkers Kinderen Kamp, tussen Johannes van den Dijk {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Gerardus filius quondam Henrici filii quondam Henrici dicti Becker et 

Arnoldus Loef de Middelwijc maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Weijndelmodis filie (dg: di) primodicti Henrici quatuor iugera et 

[?quat]uor iugera terre sita in (dg: parochia de M) loco die Hoeven (dg: 

in lo) ad locum dictum die Cort Hoeven in loco dicto (dg: der) Beckers 

Kijnderen Camp inter hereditatem Johannis de Aggere. 

 

BP 1180 p 412v 03 za 04-03-1396. 

Oda dv Rodolphus Vrient deed tbv Henricus Stempel afstand van 3 morgen land 

minus 1 hont, gelegen achter het klooster van Porta Celi, ter plaatse gnd 

in het Ledebroek, tussen voornoemde Henricus Stempel enerzijds en kvw 

Johannes Bitter anderzijds. 

 

Oda filia Rodolphi Vrient cum tutore super trium! iugerum terre minus uno 

hont sitorum retro conventum de Porta Celi in loco dicto int Ledebroec 

inter hereditatem Henrici Stempel ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis Bitter ex alio (dg: scilicet super illa medietate que 

sita est ve) atque super toto jure ad opus dicti Henrici Stempel 

hereditarie renunciavit promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Martinus datum 

sabbato post reminiscere. 

 

BP 1180 p 412v 04 za 04-03-1396. 

Rodolphus Vrient en zijn dochters Jutta en Oda verkochten aan Johannes 

Bitter 1 hont land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, 

ter plaatse gnd die Kes, beiderzijds tussen Johannes zvw Boudewinus van den 

Water. 

 

Rodolphus Vrient Jutta et Oda eius filie cum tutore unum hont terre situm 

infra libertatem ad locum dictum Dungen in loco dicto die Kes inter 

hereditatem Johannis filii quondam Boudewini van den Water ex utroque 

latere coadiacentem prout ibidem est situm et ad ipsos dinoscitur 

pertinere ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni Bitter promittentes 

cum tutore warandiam et obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 412v 05 za 04-03-1396. 

Voornoemde Rodolphus droeg over aan Johannes Bitter al zijn beesten en 

roerende en gerede goederen. 

 

Dictus Rodolphus omnes suas bestias et bona mobilia #et parata# dicta 

have quocumque locorum sita ut dicebat legitime supportavit Johanni 

Bitter promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 412v 06 ma 06-03-1396. 

Theodericus van den Hoevel zvw Cristianis beloofde aan Jacobus van Berze 

zvw Willelmus Vos 32 Rijnse gulden en 2 mud rogge, maat van Oirschot, met 

Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te betalen en te leveren. 

 

Theodericus van den Hoevel filius quondam Cristiani promisit super omnia 

Jacobo de Berze filio quondam Willelmi Vos XXXII Rijnssche gulden seu 

valorem et (dg: q) duos modios siliginis mensure de Oerscot ad 
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nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et 

Spina datum secunda post oculi. 

 

BP 1180 p 412v 07 ma 06-03-1396. 

Jacobus van Berze zvw Willelmus gnd Vos droeg over24 aan Theodericus van den 

Hoevel zvw Cristianus een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die de 

broers Johannes en Rutgherus, nkvw hr Willelmus gnd Vos scolasticus van 

Oirschot verwekt bij Margareta dv Woutermannus van Berze, beloofd25 hadden 

aan Johannes Zueteric, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een 

stuk land gnd Doerkens Akker, in Oirschot, in de herdgang van Notelen, 

tussen erfgoed gnd dat Roetsland, behorend aan Johannes Zueteric, enerzijds 

en Jutta wv Henricus Art Sniders anderzijds, welke pacht voornoemde Jacobus 

van Berze gekocht had van voornoemde Johannes Zueteric. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Jacobus de Berze filius quondam Willelmi dicti Vos hereditariam paccionem 

(dg: he) duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam Johannes et 

Rutgherus fratres pueri naturales domini quondam Willelmi dicti Vos 

scolastici Oerscottensis ab eodem quondam domino Willelmo et Margareta 

filia Woutermanni de Berze pariter geniti promiserunt se daturos et 

soluturos dicto! Johanni Zueteric hereditarie (dg: in) purificationis et 

in Oerscot tradituros et deliberaturos ex pecia terre dicta Doerkens 

Acker sita in parochia de Oerscot in pastoria de Notelen inter 

hereditatem dictam dat Roetslant ad Johannem Zueteric spectantem ex uno 

et inter hereditatem Jutte relicte quondam Henrici Art Sniders ex alio et 

quam paccionem dictus Jacobus (dg: ve) de Berze erga dictum Johannem 

Zueteric emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Theoderico van den Hoevel filio quondam Cristiani (dg: s) cum litteris et 

aliis et jure et cum arrestadiis sibi a quocumque tempore evoluto usque 

ad diem presentem restantibus ut dicebat promittentes super omnia ratam 

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

 

BP 1180 p 412v 08 ma 06-03-1396. 

Voornoemde Jacobus van Berze zvw Willelmus gnd Vos machtigde Franco Post 

zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

Dictus Jacobus dedit potestatem Franconi Post (dg: s) monendi etc suos 

census rediditus! et pacciones et credita (dg: que) que sibi debentur et 

debebuntur usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 412v 09 ma 06-03-1396. 

Voornoemde Jacobus van Berze zvw Willelmus gnd Vos herriep zijn testament, 

voorzover dat voornoemde pacht van 2 mud rogge betrof. Opgesteld in Den 

Bosch, bij het einde van de Vughterdijk, in het woonhuis van voornoemde 

Jacobus, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Jacobus zv Paulus Rover 

die Tesschemaker, Johannes zvw Andreas Tijmmerman en Heijlwigis ev 

voornoemde Jacobus van Berze. 

 

A. 

Dictus Jacobus editionem sui testamenti seu sue voluntatis extreme prius 

editam de et super dicta paccione duorum modiorum siliginis ut dicebat 

revocavit in quantum huiusmodi editionem! continet dictos duos modios 

siliginis. Actum in Busco (dg: ad) #apud# finem aggeris Vuchtensis in 

domo habitationis dicti Jacobi presentibus distel? dictis scabinis (dg: 

Henrico) #Jacobo# filio Pauli Rover (dg: de) die Tesschemaker et Johanne 

filio quondam Andree Tijmmerman et Heijlwige uxore dicti Jacobi de Berze 

datum anno nonagesimo sexto index 4 mensis marcii die sexto hora 

                         
24 Zie → BP 1181 p 519r 09 ma 13-10-1399, nu draagt toch weer(!) Johannes 

Zueteric deze pacht over aan Martinus zv ....... Zelen soen van Os. 
25 Zie ← BP 1177 f 009v 17 ma 01-12-1382, uitgifte van de akker. 
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vesperarum. 

 

BP 1180 p 412v 10 ma 06-03-1396. 

Philippus van Oijen verkocht aan Reijnerus van Evershoet zvw Godefridus van 

Evershoet een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen een 

ander huis en erf van voornoemde Philippus enerzijds en een straatje, 

afgescheiden van erfgoed van wijlen Henricus Colen, anderzijds, strekkend 

vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts naar een bouwwerk gnd zalij van de 

gebouwen van Henricus Graet aldaar, met de helft van de wand tussen 

eerstgenoemd huis en het andere huis van voornoemde Philippus, met de helft 

van de goot op die wand, en met de osendruppen van eerstgenoemd huis tot 

aan voornoemd straatje, zoals eerstgenoemd huis en erf met de helft van de 

wand en goot, en met de osendrup daar gelegen is, met het recht voornoemd 

straatje te mogen gebruiken alsmede de trap aan het eind van dat straatje 

naast het gemene water, zoals ook anderen die gebruiken, belast met 1 oude 

groot aan de hertog, een b-erfcijns van 30 schelling 9 penning geld aan 

dekaan en kapittel in Den Bosch en een b-erfcijns van 15 schelling geld aan 

het klooster van Porta Celi. Voornoemde Philippus en Reijnerus zullen 

voornoemde tussenwand en de goot daarop voor gezamenlijke rekening 

onderhouden. 

 

Philippus de Oijen domum et aream sitam in Busco in vico Hijnthamensi 

inter aliam domum et aream dicti Philippi ex uno et inter quendam viculum 

ibidem situm et tendentem assumptum et ordinatum de hereditate (dg: dicti 

qu) quondam Henrici Colen ex alio tendentem a (dg: communi pl) dicto vico 

Hijnthamensi retrorsum ad edificium dictum zalij (dg: dicte domu) 

#edificiorum# Henrici Graet ibidem (dg: ex alio) simul cum medietate (dg: 

de lap) parietis consistentis inter (dg: dictam) primodictam domum et 

inter dictam reliquam domum dicti Philippi #et cum medietate guttarii 

dicti gote supra eundem parietem consistentis# (dg: s) et cum 

stillicidiis primodicte domus usque dictum viculum prout primodicta domus 

et area et! medietate dicti parietis et (dg: cum dicto sc) dicti guttarii 

et cum dicto stillicidio ibidem situata est #+ {verwijst via + in margine 

sinistra naar BP 1180 p 412v 12}# ut dicebat hereditarie vendidit 

Reijnero de Evershoet filio #quondam# Godefridi de Evershoet promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis uno 

grosso antiquo domino (dg: domino) duci et hereditario censu XXX 

solidorum et novem denariorum monete decano et capitulo in Busco et 

hereditario censu XV solidorum monete conventui de Porta Celi exinde 

solvendis tali condicione quod dicti Philippus et Reijnerus (dg: dictos) 

dictos parietem (dg: inst) interstitialem et guttarium supra eundem 

parietem consistens perpetue in bona disposicione sub eorum communibus 

expensis observabunt ut ipsi emptor et venditor mutuor recognoverunt et 

super omnia promiserunt. Testes Rover et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 412v 11 ma 06-03-1396. 

Petrus van Geffen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Geffen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 412v 12 ma 06-03-1396. 

+ {invoegen in BP 1180 p 412v 10}. 

simul cum jure utendi dicto viculo et gradu ad finem eiusdem viculi 

#juxta communem aquam# consistente similiter aliis hominibus ius in 

eisdem viculo et (dg: gradu) gradu. 

 

BP 1180 p 412v 13 ma 06-03-1396. 

(dg: Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten: 1/3 deel in). 
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(dg: Ghisbertus filius quondam Willelmi Coptiten terciam partem ad se 

spectantem in ...). 

 

BP 1180 p 412v 14 di 07-03-1396. 

Destijds hadden jkr Johannes heer van Kuijc, Gerardus van Berkel, Johannes 

Leonii van Erpe, Willelmus Coptiten, Ghisbertus Lijsscap de jongere, 

Reijnoldus van der Heijden en Henricus Sceelwaert van Os beloofd aan 

Gerardus van Meerwijc, Arnoldus Heijme en Gheerlacus zvw Lucas van Erpe 500 

oude schilden26 geld van de koning van Frankrijk op een zekere termijn te 

betalen. Vervolgens had voornoemde jkr Johannes heer van Kuijc beloofd 

voornoemde Gerardus van Berkel, Johannes Leonii van Erpe, Willelmus 

Coptiten, Ghisbertus, Reijnoldus en Henricus van deze 500 schilden 

schadeloos te houden. Thans droeg Ghisbertus zvw voornoemde Willelmus 

Coptiten over aan voornoemde Gerardus van Berkel 1/3 deel, aan hem 

behorend, in het deel dat aan voornoemde wijlen Willelmus Coptiten behoort, 

in het voorgaande, en in 200 oude schilden, die voornoemde wijlen Willelmus 

en zijn andere medeschuldenaren wegens voornoemde 500 oude schilden als 

schade hadden geleden; voornoemde Ghisbertus behoudt zijn recht in alle 

geldsommen, voorzover die voornoemde 700 oude schilden te boven gaan en 

daaruit voortvloeien, wegens schade die eruit zal voortkomen. 

 

Notum sit universis quod cum domicellus Johannes dominus de Kuijc 

Gerardus de Berkel Johannes Leonii de Erpe Willelmus Coptiten Ghisbertus 

Lijsscap junior Reijnoldus van der Heijden et Henricus Sceelwaert de Os 

promisissent ut (dg: deb p) j debitores principales indivisi super se et 

bona sua omnia Gerardo de Meerwijc Arnoldo Heijme et Gheerlaco filio 

quondam Luce de Erpe vel eorum alteri quingentos denarios aureos antiquos 

communiter scil[d]e vocatos monete regis Francie ad certum terminum 

solucionis persolvendos et cum deinde dictus domicellus Johannes dominus 

de Kuijc promisisset dictos Gerardum de Berkel Johannem Leonii de Erpe 

Willelmum Coptiten Ghisbertum (dg: Reijneru) Reijnoldum et Henricum ab 

huiusmodi Vc aude scilde indempnes servare prout in litteris constituti 

igitur coram scabinis infrascriptis Ghisbertus {volgt BP 1180 p 413r 01}. 

 

BP 1180 p 412v 15 ±zo 25-02-1397. 

Jutta dvw Willelmus Coptiten droeg op dezelfde wijze over aan Gerardus? van 

Berkel 1/3 deel, aan haar behorend, in het voornoemde. 

 

Jutta filia quondam Willelmi Coptiten (dg: sup) terciam partem ad se 

spectantem in premissis supportavit Gerardo de Berkel eodem modo. Testes 

Dicbier et Dicbier datum ?dominica post Petri ad cathedram. 

 

1180 mf7 D 04 p. 413. 

 Tercia post oculi: dinsdag 07-03-1396. 

 Quarta post oculi: woensdag 08-03-1396. 

 Quinta post oculi: donderdag 09-03-1396. 

 

BP 1180 p 413r 01 di 07-03-1396. 

{vervolg van BP 1180 p 412v 14}. 

filius dicti quondam Willelmi Coptiten terciam partem ad se spectantem in 

tota parte et omni jure (dg: ?si) dicto quondam Willelmo Coptiten 

competentibus in premissis virtute dictarum litterarum atque in IIc aude 

scilde quos dicti quondam Willelmus et ceteri eius condebitores (dg: 

inda) (?dg: suorum) occacione dictorum Vc aude scilde in dampna 

sustinuerunt ut dicebat legitime supportavit dicto Gerardo de Berkel 

salvo dicto Ghisberto suo jure in omnibus pecuniarum summis (dg: .) ultra 

dictos VIIc aude scilde (dg: ..) et exinde emergentibus competente (dg: 

indampnis) occacione dampnorum exinde eventurorum. Testes Spina et 

                         
26 Zie ← BP 1177 f 244r 01 zo 17-06-1386, overdracht van de schuldbekentenis 

aan Henricus van Erpe. 
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Martinus datum 3a post (dg: reminiscere) oculi. 

 

BP 1180 p 413r 02 di 07-03-1396. 

Gerardus van Berkel en Nicholaus zvw Hubertus van Ghemert beloofden aan 

Henricus nzvw Theodericus zv Bartholomeus 33 oude schilden of de waarde met 

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

 

Gerardus de Berkel et Nicholaus filius quondam Huberti de Ghemert 

promiserunt (dg: dicto Ghisberto filio quondam Willelmi Coptiten) 

#Henrico filio naturali quondam Theoderici filii Bartholomei# XXXIII aude 

scilde vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 413r 03 di 07-03-1396. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 413r 04 di 07-03-1396. 

Petrus zvw Petrus Joede beloofde aan Henricus Ghecke 14½ Gentse nobel of de 

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

 

Petrus filius quondam Petri Joede promisit Henrico Ghe[c]k[e] XIIII et 

dimidium Ghentsche nobel et octavam partem unius #Ghentsche# nobel vel 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Rover et Spina datum ut supra. 

 

BP 1180 p 413r 05 wo 08-03-1396. 

Henricus van Baex de jongere, Hubertus van Ghemert en Johannes Raet 

beloofden aan de secretaris, tbv Ludovicus Asinarius etc, 60 oude Franse 

schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te betalen op straffe van 

3. 

 

Henricus de Baex junior Hubertus de Ghemert et Johannes Raet promiserunt 

#michi ad opus# Ludovici Asinarii etc LX aude scilde Francie ad (dg: 

penthecostes prox) Johannis proxime persolvendos pena III. Testes Aa et 

Rover datum quarta post oculi. 

 

BP 1180 p 413r 06 wo 08-03-1396. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 3 scielteij. 

Primus servabit alium! indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 413r 07 wo 08-03-1396. 

Petrus zvw Goessuinus Model van de Steenweg droeg over aan Johannes van Os 

een b-erfcijns van 17 schelling 6 penning geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 3 morgen land, 

eertijds van wijlen Eelkinus Vleeshouwer, thans van voornoemde Johannes van 

Os zvw Johannes van Os steenbakker, gelegen achter het klooster Porta Celi, 

welke cijns Jacobus van den Wiel verworven had van Willelmus zvw Eelkinus 

Vleeshouwer, samen met andere cijnzen, en welke cijns nu van voornoemde 

Petrus is. 

 

Petrus filius quondam Goessuini Model de (dg: p) Lapidea Via hereditarium 

censum decem et septem solidorum et sex denariorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex tribus jugeribus 

terre que fuerant quondam Eelkini carnificis et (dg: que) que nunc ad 

Johannem de Os filium quondam Johannis de Os pannicide dinoscuntur 

pertinere sita retro conventum de Porta Celi et quem censum (dg: v) 

Jacobus van den Wiel erga Willelmum filium quondam Eelkini carnificis cum 
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quibuscumque aliis censibus acquisiverat ut dicebat et quem censum dictus 

Petrus nunc ad se pertinere dicebat hereditarie supportavit primodicto 

Johanni de Os promittens warandiam et obligationem ex parte sui et dicti 

quondam Jacobi van den Wiel et eius heredum in dicto censu deponere. 

Testes Rover et Spina datum ut supra. 

 

BP 1180 p 413r 08 do 09-03-1396. 

Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen verkocht aan Henricus van Bemmer (1) 

een stuk land, aan hem en aan Robbertus van Blakenbroec en Willelmus van 

Blakenbroecke behorend, in Aarlebeek, tussen Roverus nzv hr Thomas eertijds 

scolasticus in Rode enerzijds en Arnoldus gnd Snoecs soen anderzijds, (2) 

een beemd in Aarlebeek, ter plaatse gnd die Wernik, tussen voornoemde 

Roverus enerzijds en voornoemde Arnoldus Snoecs soen anderzijds, belast met 

3 penning oude cijns. Voornoemde Robbertus en Willelmus zullen nimmer 

rechten hierop doen gelden. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis Vrancken soen (dg: duas pecias) #unam 

peciam# terre ad se et ad (dg: W) Robbertum de Blakenbroec et Willelmum 

de Blakenbroecke spectantem sitam in parochia de Aerlebeke inter 

hereditatem Roveri filii naturalis domini Thome scolastici dudum in Rode 

ex uno et inter Arnoldi! dicti Snoecs soen ex alio atque pratum quoddam 

situm in dicta parochia ad locum dictum die Wernic inter hereditatem 

dicti Roveri ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi Snoecs soen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico de Bemmer promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus denariis antiqui 

census ex premissis solvendis et promisit super omnia quod ipse dictos 

Robbertum et Willelmum tales habebunt! quod nunquam presument se habere! 

in dictis pecia terre et prato. Testes Scilder et Spina datum quinta post 

oculi. 

 

BP 1180 p 413r 09 do 09-03-1396. 

Johannes zv Reijnerus snijder verkocht aan Gerardus zvw Johannes die Roede 

van Os, tbv hem en zijn vrouw Lucia dvw Johannes Moijaert, een lijfpacht 

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

uit (1) 1 zesterzaad roggeland, in Lieshout, ter plaatse gnd Turfdonk, 

tussen Arnoldus Hoelcorf enerzijds en wijlen Johannes gnd Jacobs soen 

anderzijds, en uit het huis dat hierop staat, (2) een stukje land gnd die 

Bandevoort, tussen erfgoed behorend aan de goederen van Lieshout enerzijds 

en Theodericus Willen soen anderzijds, reeds belast met 6 penning oude 

cijns aan de heren van Lieshout. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes filius (dg: quo) Reijneri sartoris (dg: de V) legitime vendidit 

Gerardo filio quondam Johannis die Roede de Os ad opus sui et ad opus 

Lucie eius uxoris filie quondam Johannis Moijaert vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam ad vitam ipsorum vel alterius 

eorum purificationis et in Busco tradere ex (dg: domo cum eius fundo) 

sextariata terre siliginee sita in parochia de Lieshout ad locum dictum 

Torfdonc inter hereditatem Arnoldi Hoelcorf ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis dicti Jacobs soen ex alio atque ex domo in dicta 

sextariata terre consistente atque ex particula terre dicta die 

Bandevoert #sita# inter hereditatem spectantem ad bona de Lieshout ex uno 

et inter hereditatem Theoderici Willen soen ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: ex si) exceptis sex 

denariis antiqui census dominis de Lieshout ex premissis de jure 

solvendis et sufficientem facere et diutius vivens integraliter 

obtinebit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 413r 10 do 09-03-1396. 

Hubertus zvw Elijas gnd van Langheze verkocht aan Johannes Hoesch van 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 5 lopen aangelegen 
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roggeland, in Uden, ter plaatse gnd in den Biezen, tussen Johannes Ghiben 

soen enerzijds en Rutgherus schoenmaker anderzijds, reeds belast met 3 

hoenderen aan de grondheer en 6 schelling geld aan de naburen aldaar. 

 

Hubertus filius quondam Elije dicti de Langheze hereditarie vendidit 

Johanni Hoesch de Lijttoijen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domo et orto et quinque lopinatis terre siliginee ipsis 

adiacentibus sitis in parochia de Uden ad locum dictum in den Biezen 

inter hereditatem Johannis Ghiben soen ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri sutoris ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis tribus pullis domino fundi atque sex 

solidis monete vicinis ibidem solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 413r 11 do 09-03-1396. 

(dg: Rodolphus gnd Lambrecht soen van Waelwijc). 

 

(dg: Rodolphus dictus Lambrecht soen de Waelwijc). 

 

BP 1180 p 413r 12 do 09-03-1396. 

Rodolphus zvw Lambertus bakker en zijn kinderen Lambertus de oudere en 

Mechtildis verkochten aan Mijchael van Waelwijc een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) 1/3 deel in 4 roeden gnd gerden met gebouwen, in Waalwijk, tussen kvw 

Henricus Wellens en kvw Gerardus van den Hoevel enerzijds en Godefridus 

Bovijer anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd die Oude Mast naar de 

plaats gnd die Meerdijk, (2) een akker met gebouwen, in Waalwijk, ter 

plaatse gnd Binnen die Sadingen, tussen Johannes Vincke enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds, deze akker reeds belast met 12 penning gemeen 

paijment. Nijcholaus, Lambertus de jongere en Enghelberna, minderjarige kv 

voornoemde Rodolphus, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, hiermee 

instemmen. 

 

Rodolphus filius quondam Lamberti pistoris Lambertus #senior# (dg: 

Nijcholaus) et Mechtildis eius liberi cum tutore hereditarie vendiderunt 

Mijchaeli de Waelwijc hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) Andree et in 

Busco tradendam ex tercia parte ad ipsos spectante in quatuor virgatis 

dictis gherden terre sitis in parochia de Waelwijc inter hereditatem 

liberorum (dg: di) quondam Henrici Wellens (dg: ex uno) et inter 

hereditatem liberorum quondam Gerardi van den Hoevel ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Bovijer ex alio tendentibus a loco dicto die Aude 

Mast ad locum dictum die (dg: Merew) Meerdijc et ex edificiis in dicta 

tercia parte consistentibus (dg: ut dicebant promittentes cum tutore 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere ex et) 

atque ex quodam agro terre sito in dicta parochia (dg: inter here) in 

loco dicto Binnen die Sadingen inter hereditatem (dg: Jo Johanni) 

Johannis Vincke ex uno et inter communem stegam ex alio et ex (dg: ...) 

edificiis supra eundem agrum consistentibus ut dicebant promittentes (dg: 

cum) cum tutore indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis XII denariis communis pagamenti ex dicto agro (dg: d) 

prius solvendis et sufficientem facere (dg: et promiserunt indivisi cum 

tutore) et quod ipsi #Nijcholaum# Lambertum juniorem et Enghelbernam 

liberos dicti Rodolphi ad huc impuberes existentes quamcito ad annos sue 

pubertatis super! dicta paccione ad opus dicti emptoris facient 

consentire! et huiusmodi (dg: divisionem ratam servare) vendicionem 

promittere super omnia ratam servare. Testes Spina et Martinus datum 

supra. 
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BP 1180 p 413r 13 do 09-03-1396. 

(dg: Destijds). 

 

(dg: notum sit universis). 

 

BP 1180 p 413r 14 do 09-03-1396. 

Hr Henricus nzvw Jacobus koster van Bucstel priester verkocht aan Walterus 

zvw Walterus gnd Ghiben soen van Casteren 1¼ bunder 24 roeden beemd, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren, ter plaatse gnd den Braak, tussen 

voornoemde hr Henricus enerzijds en een gemene weg anderzijds, zoals aldaar 

gelegen en omgraven, belast met 1½ oude groot aan de heer van Duffel. 

 

(dg: Walterus filius quondam Walteri Ghiben soen de Casteren) #dominus 

Henricus filius naturalis (dg: domini) quondam Jacobi Custodis de Bucstel 

presbiter# unum bonarium et quartam partem unius bonarii et (dg: XXV) 

#XXIIII# virgatas prati sitas in parochia de Buxste[l] in loco dicto 

Casteren #in loco dicto den Brake# inter hereditatem (dg: domini Henrici 

filii naturalis domini quondam Jacobi Custodis presbitri) #dicti domini 

Henrici# ex uno et inter (dg: he) communem plateam  ex alio (dg: ut 

dicebat) pro[ut] ibidem site sunt et circonfossate ut dicebat hereditarie 

vendidit Waltero filio quondam Walteri dicti Ghiben soen de Casteren 

promittens super omnia warandiam et obligationem dep[onere] exceptis uno 

et dimidio grossis antiquis domino de Duffel (dg: et hereditario censu XX 

solidorum monete .. decano et capitulo ecclesie beati Johannis in Busco 

exinde) de jure [solvendis]. Testes datum supra. 

 

1180 mf7 D 05 p. 414. 

 Quinta post oculi: donderdag 09-03-1396. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 11-03-1396. 

 

BP 1180 p 414v 01 do 09-03-1396. 

Rodolphus gnd Keijmpe zvw Godefridus Keijmpe droeg over aan Arnoldus Heijme 

en Gerardus van Bruggen, tbv het gasthuis gnd Art Heimen Gasthuis, in Den 

Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, (dg: direct naast erfgoed van 

Cristina Loze enerzijds en erfgoed van Johannes van den Mortel anderzijds) 

de helft van 20 schelling geld b-erfcijns, die de gezusters Aleijdis wv 

voornoemde Godefridus Keijmpe en Elizabeth wv Henricus van Lijeshout, dvw 

Rodolphus gnd Dijcmaker, beurden, een helft met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Aleijdis dvw Arnoldus gnd Erst enerzijds 

en erfgoed van Jutta van Rumel anderzijds, achterwaarts strekkend met een 

eind aan erfgoed van Elizabeth gnd Hulseleers, welke helft van de 20 

schelling b-erfcijns voornoemde Rodolphus Keijmpe verworven had van 

Willelmus zvw voornoemde Godefridus Keijmpe. 

 

Rodolphus dictus Keijmpe filius quondam Godefridi Keijmpe medietatem (dg: 

hereditarii census) XX solidorum hereditarii census monete quos Aleijdis 

relicta relicta! quondam Godefridi Keijmpe predicti et Elizabeth relicta 

quondam Henrici de Lijeshout sorores filie quondam Rodolphi dicti 

Dijcmaker solvendos (dg: habuebant) habebant hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex quadam hereditate sita in Busco ad locum 

dictum Wijnmolenberch inter aream Aleijdis filie quondam Arnoldi dicti 

Erst ex uno et inter aream Jutte de Rumel ex alio et que hereditas tendit 

retrorsum cum fine ad aream Elizabeth dicte Hulseleers et quam medietatem 

(dg: dicti census) dictorum XX solidorum hereditarii census dictus 

Rodolphus Keijmpe erga Willelmum filium dicti quondam Godefridi Keijmpe 

acquisiverat (dg: ut dicebat) prout in litteris hereditarie supportavit 

(dg: Arnoldo) Arnoldo Heijme et Gerardo [de] (dg: Brugg) Bruggen ad opus 

hospitalis #dicti Art Heijmen Gasthuijs# siti in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch (dg: contigue iuxta hereditatem Cristine Loze #Loze# ex 

uno et inter hereditatem Johannis van den Mortel ex alio) cum litteris et 
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aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Aa et (dg: Mart) Martinus datum quinta post 

oculi. 

 

BP 1180 p 414v 02 do 09-03-1396. 

De broers Nijcholaus, Henricus en Jacobus, kvw Jacobus uter Hasselt, 

verkochten aan Arnoldus Groet de jongere zvw Lambertus van Engelant 1 

bunder beemd, eertijds van wijlen Godefridus Vijfvoet, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Lengsbroek, tussen erfgoed eertijds van het klooster van Sint-

Clara in Den Bosch, nu van voornoemde Nijcholaus, enerzijds en eertijds 

Johannes Meelman, nu Walterus van Hijntam, anderzijds, zoals door sloten 

omgeven, belast met 5 kapoenen. Heijlwigis en Metta, minderjarige dv 

voornoemde Nijcholaus, zullen zodra ze meerderjarig zijn afstand doen. 

 

Nijcholaus Henricus et Jacobus fratres liberi quondam Jacobi uter Hasselt 

unum bonarium (dg: pa) prati quod fuerat quondam (dg: Jo) Godefridi 

Vijfvoet situm in (dg: Be) parochia de Berlikem in loco dicto Lengsbroec 

inter hereditatem (dg: Nijcholai quo) dudum (dg: domini) conventus sancte 

Clare in Buscoducis (dg: ex u) nunc ad dictum Nijcholaum spectantem ex 

uno et inter hereditatem dudum Johannis Meelman nunc ad (dg: Johannem) 

Walterum de Hijntam spectantem ex alio prout huiusmodi bonarium prati 

ibidem situm et circumfossatum est ut dicebant hereditarie (dg: s) 

vendiderunt (dg: Mij) Arnoldo Groet juniori! filio quondam Lamberti de 

Engelant promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis quinque caponibus (dg: conventui sancte 

Clare in Busco) exinde solvendis et quod ipsi Heijlwigem et Mettam filias 

dicti Nijcholai quamcito ad annos sue pubertatis pervenerint super dicto 

bonario prati ?facient et de dicto bonario prati (dg: prore) promittere 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

dictis quinque caponibus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 414v 03 do 09-03-1396. 

Johannes Loeken van Middelrode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Loeken de (dg: Midd) Middelrode prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 414v 04 za 11-03-1396. 

Voornoemde Arnoldus Groet Art de jongere droeg voornoemde bunder over aan 

Adam van Mierde. 

 

Dictus Arnoldus Groet Art! junior dictum bonarium supportavit Ade !Mierde 

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

parte sui deponere. Testes Scilder et Martinus datum sabbato post oculi. 

 

BP 1180 p 414v 05 do 09-03-1396. 

Henricus van Zelant zvw Henricus van Zelant verkocht aan Gerardus Cluet zvw 

Gerardus Heijnen soen een huis en tuin van voornoemde wijlen Henricus, gnd 

dat Rijsbroek, in Geffen, tussen Arnoldus Ghenen soen enerzijds en Arnoldus 

gnd Nout anderzijds, belast met 24 schelling geld. De brief overhandigen 

aan Johannes Cleijberch. 

 

Henricus de Zelant filius quondam Henrici de Zelant (dg: medietatem que 

Johanni de Zelant filio quondam Henrici de Zelant de morte dicti quondam 

Henrici sui patris successione) domum et ortum dicti quondam Henrici 

dictos dat Rijsbroec sitos in parochia de Geffen inter hereditatem 

Arnoldi Ghenen soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi (dg: Nout) dicti 

Nout ex alio (dg: et de quibus domu) ut dicebat hereditarie vendidit 

Gerardo Cluet filio quondam Gerardi Heijnen soen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis viginti quatuor solidis 

monete exinde de jure solvendis. Testes Aa et Martinus datum quinta post 
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oculi. Tradetur littera Johanni Cleijberch. 

 

BP 1180 p 414v 06 do 09-03-1396. 

Bertholdus zvw Johanns gnd van Ghemert beloofde aan Rutgherus gnd Nouden 

soen van Andel 300 Hollandse gulden of de waarde, vandaag over 2 jaar te 

betalen, ingeval Elizabet, ev voornoemde Bertholdus, dv voornoemde Nouden 

van Andel, binnen deze 2 jaar zou komen te overlijden zonder wettig 

nageslacht. Zou voornoemde Elizabet na voornoemde 2 jaar nog leven, dan 

zullen voornoemde Bertholdus en zijn goederen van deze belofte ontlast 

zijn. 

 

Bertholdus filius quondam Johannis #dicti# de Ghemert promisit super 

omnia Rutghero dicto Nouden soen van Andel CCC Hollant gulden seu valorem 

a data presentium ultra duos annos persolvendos in tali eventu (dg: quod 

#si conga# Eliza) si contingat Elizabet uxorem antedicti Bertholdi filiam 

prefati Nouden van Andel (dg: inte) infra duos annos datam presentium 

immediate sequentium mori #sine prole legitima# et (dg: vel Noij) si 

contingat dictam Elizabet ultra dictos duos annos proxime futuros vivere 

extunc dictus Bertholdus et eius bona ab huiusmodi promissione dicte 

pecunie erunt quiti. Testes testes. 

 

BP 1180 p 414v 07 do 09-03-1396. 

Voornoemde Bertholdus beloofde aan voornoemde Rutgherus, hem binnen een 

jaar de vesten in een b-erfpacht van 12 mud rogge, maat van Gemert, voor 

heer en hof, waarvan voornoemde 12 mud rogge in leen afhangen, zodanig dat 

ingeval voornoemde Bertholdus voor zijn voornoemde vrouw Elizabet 

overlijdt, dat dan voornoemde Elizabet haar vruchtgebruik in deze 12 mud 

rogge heeft. 

 

Dictus Bertholdus promisit super omnia (dg: quod) prefato Rutghero quod 

idem Bertholdus (dg: a data presentium) infra annum presentem #+ {hier BP 

1180 p 414v 08 invoegen}# (dg: dicte Elizabet sue uxori filie dicti 

Nouden de Andel vel prenominatum Rugherum #ad opus dicte Elizabet# 

inheredabit et firmabit in hereditaria paccione duodecim) modiorum 

siliginis mensure de Ghemert coram domino et curia a quibus #huiusmodi# 

XII modii siliginis in feodum pendent sic quod si contingat dictum 

Bertholdum ante dictam Elizabet suam uxorem mori quod dicta Elizabet in 

huiusmodi XII modiis siliginis dicte mensure libere obtineat suum 

usufructum etc post obitum dicte Elizabet ad proximores et veros heredes 

dicti Bertoldi revertendos. 

 

BP 1180 p 414v 08 do 09-03-1396. 

+ {met haal verbonden naar het lange, doorgehaalde deel in BP 1180 p 414v 

07}. 

dictum Rutgerum instituet et heredabit in hereditaria paccione duodecim 

modiorum. 

 

BP 1180 p 414v 09 do 09-03-1396. 

Wijnricus van Herende verkocht aan Arnoldus zv Henricus van den Per een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit al zijn goederen, gelegen in Uden, ter plaatse gnd Tuifteze. 

 

Wijnricus de Herende hereditarie vendidit Arnoldo filio Henrici van den 

Per annuam et hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex (dg: n) omnibus bonis 

ipsius vendidoris quocumque locorum in parochia de Uden ad locum dictum 

Thuijftheze sitis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere. Testes Scilder et Lu datum sexta post oculi. 

 

BP 1180 p 414v 10 do 09-03-1396. 

Johannes Herinc zvw Johannes Herinc beloofde aan Johannes van Mijngen 33 
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Hollandse gulden (dg: of) met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1396) te 

betalen. 

 

Johannes Herinc (dg: fi promisit Johanni) filius quondam Johannis Herinc 

promisit Johanni de Mijngen XXXIII Hollant gulden (dg: vel) ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes Scilder et Spina datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 414v 11 do 09-03-1396. 

Jacobus zvw Rutgherus van der Stadeacker beloofde aan Arnoldus van den 

Dijke 18 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Bartholomeus 

aanstaande (do 24-08-1396) te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Rutgheri van der Stadeacker promisit Arnoldo van 

den Dijke XVIII novos gulden monete Gelrie vel valorem ad Bartholomei 

proxime persolvendos. Testes Spina et Martinus datumm supra. 

 

BP 1180 p 414v 12 do 09-03-1396. 

Johannes nzvw hr Henricus van Best verklaarde ontvangen te hebben van 

Margareta van Best svw voornoemde hr Henricus, 150 Brabantse dobbel, die 

voornoemde Margareta in schepenbrieven van Den Bosch beloofd had aan wijlen 

voornoemde hr Henricus, en welke 150 Brabantse dobbel voornoemde hr 

Henricus in zijn testament nagelaten had aan zijn voornoemde zoon Johannes, 

samen met andere goederen. 

 

Johannes filius naturalis quondam domini Henrici de Best recognovit sibi 

fore satisfactum a Margareta de Best sorore dicti quondam (dg: H) domini 

Henrici a centum et quinquaginta Brabant dobbel quos dicta Margareta 

dicto quondam domino Henrico in litteris scabinorum de Busco promiserat 

ut dicebat et quos IJc Brabant dobbel (dg: sibi cum allis bo) dictus 

dominus Henricus dicto Johanni suo filio simul cum aliis bonis (dg: 

promiserat) in suo testamento legaverat ut dicebat clamans inde quitum. 

Testes datum ut supra. 

 

1180 mf7 D 06 p. 415. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 11-03-1396. 

 Secunda post letare: maandag 13-03-1396. 

 Tercia post letare: dinsdag 14-03-1396. 

 

BP 1180 p 415r 01 za 11-03-1396. 

Bela wv Arnoldus Nolleken zvw Gerongius Handschoenmaker droeg over aan 

Jacobus zv Johannes van Neijnsel een b-erfcijns van 1 oude schild of ander 

paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis 

en hofstad van Laurencius van den Dijcke van Lijttoijen, in Lithoijen, 

tussen Arnoldus gnd Bollekens soen enerzijds en Aleijdis dvw Henricus gnd 

die Groet anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Arnoldus Nolleken 

gekocht had van voornoemde Laurencius, en welke cijns voornoemde Bela per 

testament had verkregen. 

 

Bela relicta quondam Arnoldi Nolleken filii quondam Gerongii 

Cijrothecarii #cum tutore# hereditarium censum unius aurei denarii 

#antiqui# communiter aude scilt vocati boni auri et iusti ponderis seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex domo #et# domistadio Laurencii van den Dijcke de Lijttoijen 

sitis in parochia de Lijttoijen inter hereditatem Arnoldi dicti Bollekens 

soen ex uno et inter hereditatem Aleijdis filie quondam Henrici dicti die 

Groet ex alio quem censum unius aurei denarii antiqui communiter aude 

scild vocati dictus quondam Arnoldus Nolleken erga prefatum Laurencium 

emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum antedicta Bela nunc 

jure testamenti ad se integraliter spectare dicebat hereditarie 

supportavit Jacobo filio Johannis de Neijnsel cum litteris et jure 
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promittens cum suo tutore predicto super habita et habenda (dg: 

warandiam) #ratam servare# et obligationem #et impeticonem# ex parte sui 

et dicti quondam Arnoldi Nolleken et quorumcumque heredum dicti quondam 

Arnoldi Nolleken deponere. Testes Spina et Berwout datum sabbato post 

oculi. 

 

BP 1180 p 415r 02 ma 13-03-1396. 

Arnoldus van Enode zvw Johannes van Houweningen en zijn kinderen Walterus, 

Luijtgardis en Elizabeth verkochten aan Amelius van Zonne zvw Amelius van 

Bardwijc een n-erfcijns van 11 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit (1) een hoeve gnd het Goed ten Mortel, eertijds van wijlen Bertoldus 

van Hoesden, nu van verkopers, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter 

plaatse gnd ten Mortel, welke hoeve Walterus Eghell als hoevenaar bezat en 

beteelde, belast met een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, aan 

Arnoldus Stamelart van Spanct, (2) een huis en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Theodericus Bauderiks, nu van 

het klooster van de Predikheren in Den Bosch, enerzijds en een straatje dat 

loopt van de Hinthamerstraat naast de huizinge van het Geefhuis in Den 

Bosch, naar het gemene water anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat 

achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Arnoldus Kijel, beide onderpanden 

belast met de grondcijns. Hubertus, Johanna, Nijcholaus en Arnoldus, 

minderjarige kv voornoemde Arnoldus, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, 

met deze verkoop instemmen. 

 

Arnoldus de Enode filius quondam Johannis de (dg: Houwem) Houweningen 

Walterus Luijtgardis et Elizabeth eius liberi cum tutore hereditarie 

vendiderunt Amelio de Zonne filio quondam Amelii de (dg: Bardw) Bardwijc 

hereditarium censum (dg: X) undecim librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex quodam manso dicto tGoet ten Mortel (dg: quo) qui 

fuerat quondam Bertoldi de Hoesden nunc ad dictos venditores spectante 

sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout ad locum dictum ten 

Mortel atque ex attinentiis dicti mansi singulis et universis et (dg: in) 

quem mansum cum suis attinentiis Walterus Eghell tamquam colonus eiusdem 

mansi possidere consuevit et colere #+ {verwijst via + in margine 

sinistra naar BP 1180 p 415r 03}# ut dicebant promittentes cum tutore 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: here) censu domino fundi #ex premissis# et hereditaria paccione 

paccione! sex modiorum siliginis mensure de Busco (dg: ex) Arnoldo 

Stamelart de Spanct #prius ex dicto manso cum suis attinentiis# exinde 

solvendis et sufficientem facere et quod ipsi (dg: W) Hubertum Johannam 

Nijcholaum et Arnoldum (dg: imp) liberos dicti Arnoldi quamcito ad annos 

pubertatis pervenerint (dg: s) dicte vendicioni facient consentire et 

dicto (dg: -s) emptori de predicto censu promittere super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Spina et Martinus datum secunda post (dg: letare) letare. 

 

BP 1180 p 415r 03 ma 13-03-1396. 

+ {invoegen in BP 1180 p 415r 02}. 

atque ex domo et area sita in Busco in vico (dg: Vuchtensi) #Hijntamensi# 

inter hereditatem quondam Theoderici Bauderiks nunc ad conventum 

predicatorum in Busco spectantem ex uno et inter quendam viculum 

tendentem (dg: v) a vico Hijntamensi (dg: ad communem) juxta mansionem 

mense sancti spiritus in Busco (dg: vers) ad communem aquam ibidem ex 

alio tendente a dicto vico Hijntamensi retrorsum ad hereditatem quondam 

Arnoldi Kijel ut dicebat. 

 

BP 1180 p 415r 04 ma 13-03-1396. 

En verkopers, hun kinderen of erfgenamen of een van hen kan terugkopen, 

gedurende drie jaar, ingaande heden, met 30 Engelse nobel, deze munten 

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

achterstallige termijnen, en de wederkoop moet in de Bosch zijn, in het 
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huis van de schepenen, in aanwezigheid van schepenen van de Bosch, of in 

het wisselkantoor, als de wederkoper voornoemde Amelius niet in persoon in 

Den Bosch treft. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid 

van voornoemde schepenen, Walterus Coptiten, Willelmus Loijer, Johannes 

Groet en Wellinus van Beke. 

 

A. 

Et poterint redimere dicti venditores (dg: seu eorum alter) #seu eius 

liberi seu alter seu heredes eius# ad spacium trium annorum datam 

presentium sine medio sequentium semper dicto spacio pendente (dg: in) 

cum XXX Engels nobel seu valorem #in eorum propria pecunia# et cum pleno 

censu anni (dg: census) redempcionis et cum arrestadiis si que defecerint 

et huiusmodi redemptio fiet in Buscoducis in domo scabinorum ibidem in 

presentia scabinorum de Buscoducis (dg: s) seu in cambio ibidem si 

redimens personam dicti Amelii in Busco habere non posset ut in forma. 

Acta in Busco in camera scriptorum ibidem presentibus dictis scabinis 

Waltero Coptiten Willelmo Loijer Johanne Groet (dg: Waltero) Wellino de 

Beke. 

 

BP 1180 p 415r 05 ma 13-03-1396. 

Laurencius Boijen zv Johannes van Gael droeg over aan Walterus Coptiten het 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn grootvader Laurencius 

Boijen, in (1) een hoeve van wijlen Godefridus Kamps, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, en in de beesten en het varend goed op die hoeve, (2) 

een tiende, zowel grote als kleine, in Gestel bij Herlaer en Gemonde, welke 

tiende voornoemde wijlen Laurencius Boijen verworven had van hr Gheerlacus 

Rover ridder, (3) een b-erfcijns van 7 oude groten, die voornoemde wijlen 

Laurencius beurde, met Sint-Martinus tijdens de rechtzaak gnd die 

Calanderinge27, die jaarlijks gehouden wordt in Gemonde, te betalen, (4) een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, die Katherina dvw Hubertus die Abt moet 

leveren aan voornoemde wijlen Laurencius, (5) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, die Theodericus van der Porten moet leveren aan voornoemde wijlen 

Laurencius Boijen, (6) een b-erfpacht van 1 mud gerst, die Johannes Jordens 

soen moet leveren aan voornoemde wijlen Laurencius Boijen, (7) erfgoederen 

van wijlen Godefridus Kamps, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls. De prijs 

is betaald. 

 

Laurencius Boijen filius (dg: quondam) Johannis de Gael totam partem et 

omne (dg: -s) jus sibi de morte (dg: de morte) quondam Laurencii Boijen 

sui (dg: patri) avi successione advolutas seu quovis modo competentes in 

(dg: ?uno) quodam manso quondam Godefridi Campi sito in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout et in attinentiis dicti (dg: attin) 

mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

(dg: atque in quadam decima cum) atque in bestiis et bonis pecoralibus 

quibuscumque supra dictum mansum consistentibus atque in quadam decima 

(dg: q) tam grossa quam minuta #cum suis jure et attinentiis# sita in 

parochiis de Ghestel (dg: de) prope Herlaer et de Ghemonden quam decimam 

(dg: dictu) dictus quondam Laurencius Boijen erga dominum Gheerlacum 

Rover militem acquisiverat et in hereditario censu septem grossorum 

antiquorum quem dictus quondam Laurencius solvendum habuit annuatim et 

hereditarie (dg: in quodam redditu dicto die) #Martini et in quodam 

negotio dicto die# Calanderinge consistente (dg: in Gh) annuatim in 

Ghemonden #persolvendo# atque in hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis quam (dg: dictus) Katherina filia quondam Huberti die 

Abt #dicto quondam Laurencio# solvere tenetur annuatim item in 

hereditaria paccione unius modii siliginis quam (dg: dictus quondam 

Laurencius Boijen erga) Theodericus van der Porten (dg: solve) dicto 

quondam Laurencio Boijen solvere tenebatur annuatim item in hereditaria 

paccione unius modii ordei quam Johannes Jordens soen dicto quondam 

                         
27 Calangeringe, eis, aanspraak, eis in rechte. 
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Laurencio Boijen solvere tenebatur annuatim atque in hereditatibus 

quibuscumque quondam Godefridi Campi sitis in Busco ad vicum (dg: H) 

dictum Huls ut dicebat hereditarie supportavit Waltero Coptiten 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem (dg: in) ex 

parte sui deponere et recognovit sibi de pretio huiusmodi acquisitionis 

fore satisfactum clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 415r 06 ma 13-03-1396. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Willelmus Loijer, Marcelius van den Broec, Mathijas 

Rademaker en Arnoldus Rover Boest. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super (dg: omnia) eodem. Acta in camera presentibus 

dictis scabinis Willelmo Loijer Marcelio van den Broec Mathija Rademaker 

Arnoldo Rover Boest testibus datum et actum in contractu predicto. 

 

BP 1180 p 415r 07 di 14-03-1396. 

Hermannus zv Henricus Riemsleger en Mathias Rademaker schoenmaker ev 

Elizabeth dv voornoemde Henricus Riemsleger verkochten aan Willelmus 

Loijer, tbv hr Godefridus uten Kameren kanunnik van de kerk van Sint-

Martinus van Luik, een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, die 

Arnoldus van Vechel beloofd had aan de broers Godefridus en Johannes, kv 

Ghisbertus Sceijvels, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Nuland, tussen Theodericus Writer enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, welke pacht voornoemde Henricus Riemsleger 

gekocht had van voornoemde broers Godefridus en Johannes, kvw Ghisbertus 

Sceijvels, en welke pacht nu aan hen behoort. 

 

Hermannus filius Henrici Riemsleger #et Mathias Rademaker sutor maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie filie! dicti Henrici 

Riemsleger# hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Arnoldus de Vechel promisit se daturum et soluturum 

Godefrido et Johanni fratribus liberis Ghisberti Sceijvels hereditarie 

purificationis ex domo et orto et hereditatibus (dg: sibi) eis 

adiacentibus sitis in parochia de Nuwelant inter hereditatem Theoderici 

Writer ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex alio et quam 

paccionem dictus Henricus Riemsleger erga dictos Godefridum et Johannem 

fratres liberos quondam Ghisberti Sceijvels emendo acquisiverat prout in 

litteris et quam paccionem nunc ad se spectare dicebant hereditarie 

vendiderunt Willelmo (dg: W) Loijer ad opus domini Godefridi ex Cameris 

canonici ecclesie sancti Martini Leodiensis supportaverunt cum litteris 

#et aliis# et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Spina et Martinus datum 

tercia post letare. 

 

BP 1180 p 415r 08 ma 13-03-1396. 

Everardus van Meijelsvoert verkocht aan Godefridus gnd Rielant een stuk 

heideland gnd den Kleinen Wijenhof, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, 

ter plaatse gnd Groot Liemde, beiderzijds tussen Heijlwigis van den Perre, 

met een eind strekkend aan Petrus van den Loe. 

 

Everardus de Meijelsvoert peciam terre mericalis #dictam den Cleijnen 

Wijenhof# sitam in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde in 

loco dicto Groet L[ijemde] inter hereditatem Heijlwigis van den Perre ex 

(dg: uno et inter) utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Petri van den Loe ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido 

dicto Rielant promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Spina et Martinus datum secunda post letare. 
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BP 1180 p 415r 09 ma 13-03-1396. 

Henricus Foepken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Foepken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 415r 10 di 14-03-1396. 

Reijnerus Haengreve van Stakenborch beloofde aan Lucas van Eijcke 51 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Reijnerus Haengreve van Stakenborch promisit super omnia Luce de Eijcke 

LI novos Gelre gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. [Testes] 

Spina et Martinus datum tercia post letare. 

 

1180 mf7 D 07 p. 416. 

 Quinta post letare: donderdag 16-03-1396. 

 

BP 1180 p 416v 01 do 16-03-1396. 

Johannes zvw Henricus van Jans en Willelmus Luppen soen van den Scoet 

beloofden aan Amisius gnd Mijs zv Volcquinus Mijs soen van Amersvoert 33 

oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) 

te betalen. 

 

Johannes filius quondam Henrici van Jans #(dg: ..) Willelmus Luppen soen 

van den Scoet# promisit! super omnia Amisio dicto Mijs filio Volcquini 

Mijs soen de Amersvoert XXXIII aude Gelre gulden (dg: petere) seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa et (dg: d) 

Rover datum quinta post letare. 

 

BP 1180 p 416v 02 do 16-03-1396. 

Rodolphus gnd Roef zvw Arnoldus gnd van den Hoeve droeg over aan Nijcholaus 

gnd Nijcoel van der Straten en Arnoldus gnd Voghelleer een stuk land gnd 

den Roelinks Hof en een stuk beemd gnd dat Nederrieland, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, tussen Mathias Aelbrechts soen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, zoals afgepaald, aan hem in pacht uitgegeven28 door Emondus 

Rover zvw Johannes van Hellu, belast met de cijns en de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Arnoldi dicti van den Hoeve (dg: pe) 

quandam peciam terre dictam communiter den Roelincs Hof et peciam prati 

dictam dat Neder Rielant sitas in parochia de Oerscot ad locum dictum 

communiter Best (dg: inter) #inter hereditatem Mathie Aelbrechts soen ex 

uno et inter communem plateam# prout ibidem site sunt et limitate datas 

sibi ad pactum ab Emondo Rover filio quondam Johannis de Hellu prout in 

litteris hereditarie supportavit Nijcholao dicto Nijcoel van der Straten 

et Arnoldo dicto Voghelleer cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censu et 

paccione in dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 416v 03 do 16-03-1396. 

Mechtildis wv Goeswinus gnd Jacobs soen van Erpe en haar zoon Jacobus 

verkochten aan Johannes die Hoesche een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin 

en 4 lopen aangelegen roggeland, in Erp, ter plaatse gnd Heuvelsberg, 

tussen Ywanus die Koc enerzijds en Gerardus zvw Johannes van Vechel 

anderzijds, reeds belast met 1 oude groot, (2) een zesterzaad roggeland, in 

Erp, ter plaatse gnd in den Hazenmortel, beiderzijds tussen kvw Gerardus 

van den Amer, (3) de helft in een bunder beemd, in Erp, ter plaatse gnd die 

Hongerdonk, tussen de gemeint van Erp enerzijds en Truda gnd Arts 

anderzijds, van welke bunder de andere helft behoort aan voornoemde Truda 

                         
28 Zie ← BP 1180 p 010v 03 vr 05-09-1393, uitgifte van deze 2 stukken land. 
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Arts, deze helft reeds belast met 1 oude groot. 

 

Mechtildis relicta quondam Goeswini dicti (dg: di) Jacob-(dg: ?o)-s soen 

de Erpe cum tutore et Jacobus eius filius hereditarie vendiderunt Johanni 

die (dg: Hoeshe Hoesche) Hoesche hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo et orto et quatuor lopinatis terre siliginee 

#sibi adiacentibus# sitis in parochia de Erpe ad locum dictum 

Hoevelsberch inter hereditatem Ywani die Koc ex uno et inter Gerardi (dg: 

de) filii quondam Johannis de Vechel ex alio atque ex una sextariata 

terre siliginee sita in dicta parochia in loco dicto in den Hazenmortel 

inter hereditatem liberorum quondam Gerardi van den Amer ex utroque 

latere coadiacentem item ex medietate ad se spectante in uno bonario 

prati sito in dicta parochia (dg: in) in loco dicto die Hongerdonc inter 

(dg: l) communitatem de Erpe ex uno et inter (dg: hereditate m) 

hereditatem Trude dicte Arts ex alio et (dg: que m) de quo bonario prati 

reliqua medietas spectat ad eandem (dg: Trud) Trudam Arts ut dicebant 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et aliam (dg: 

depo) obligationem deponere exceptis uno grosso (dg: gros) antiquo ex 

dictis domo et orto et (dg: et) uno grosso antiquo ex dicta medietate 

dicti bonarii prati prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 416v 04 do 16-03-1396. 

Bela wv Arnoldus Nolleken zvw Gerongius Handschoenmaker droeg over aan 

Cristianus van den Hoevel zvw Arnoldus van den Hoevel een b-erfcijns van 1 

oude schild, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in 

Eindhoven, tussen Henricus gnd Snepart enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welke cijns aan voornoemde wijlen Arnoldus Nolleken was 

verkocht door Everardus Meus soen van Eijndoven. 

 

Bela relicta quondam (dg: Jo) Arnoldi Nolleken (dg: filie q) filii 

quondam Gerongii Cijrothecarii cum tutore hereditarium censum unius aurei 

denarii antiqui communiter aude scilt vocati solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo area et orto sitis in Eijndoven inter 

hereditatem Henrici dicti Snepart ex uno et inter (dg: h) communem 

plateam ex alio venditum dicto quondam Arnoldo Nolleken ab Everardo Meus 

soen de Eijndoven prout in litteris hereditarie supportavit (dg: 

Theoderico) Cristiano van den Hoevel filio quondam Arnoldi van den (dg: 

H) Hoevel cum litteris (dg: et aliis) et jure promittens (dg: super 

omnia) cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 416v 05 do 16-03-1396. 

Johannes zvw Lambertus van Rode gaf uit aan Theodericus van den Boegarde 

zvw Johannes van den Bogarde een stuk beemd gnd Griemelsdonk, in 

Nederwetten, in de beemden gnd Straaldonk, tussen voornoemde Johannes 

enerzijds en een beemd gnd die Bukstede, behorend aan Elizabeth van den 

Laer, anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Theodericus van den 

Boegarde, zoals omgraven; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 5 

pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Jan te 

betalen. 

 

-. 

Johannes filius (dg: Li) quondam Lamberti de Rode peciam (dg: terre s) 

prati (dg: s) dictam (dg: Grienendonc) #Griemelsdonc# sitam in parochia 

de Nederwetten (dg: inter hereditatem) in pratis dictis Straeldonc inter 

hereditatem dicti Johannis ex uno et inter (dg: hereditatem Elizabet 

dictam die Buc) pratum dictum die Bucstede spectans ad Elizabeth van den 

Laer ex alio tendentem cum fine! ad hereditatem Theoderici van den 
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Boegarde filii quondam Johannis van den Bogarde (dg: et cum re) prout 

ibidem sita est et circumfossatum! ut dicebat (dg: hereditarie vendidit) 

#dedit ad hereditarium censum# dicto Theoderico van den Boegarde (dg: 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere) ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu quinque librarum grosso 

(dg: an) Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis 

computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis (dg: Di) beati Johannis ex premissa promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Aa et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 416v 06 do 16-03-1396. 

Ghibo die Hoessche zvw Petrus Bijeken verkocht aan Johannes zv Arnoldus 

Ghenen soen van Geffen de helft in een morgen land, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd in Elias Hoeve, tussen wijlen Matheus Becker enerzijds en 

Elizabeth Zegers en Albertus Truden soen anderzijds, welke morgen midden in 

de plaats Elias Hoeve ligt, en welke helft jaarlijks wordt gedeeld tegen de 

andere helft, belast met zegedijken, sloten en waterlaten. 

 

Ghibo die Hoessche filius quondam Petri Bijeken (dg: de Lijttoijen 

dimidium iuger terre) #medietatem ad se spectantem in uno iugero terre# 

sito in parochia de Lijttoijen in loco dicto in (dg: Ver Truden Hoev) 

Elijas Hoeve inter hereditatem (dg: Johannis de Penu et Henrici) quondam 

Mathei Becker ex uno et inter hereditatem Elizabeth Zegers et Alberti 

Truden soen ex alio et quod iuger terre situm est medio dicti loci 

Elijaes Hoeve vocati et que medietas annuatim dividitur contra reliquam 

medietatem dicti jugeris terre (dg: ?in) prout ibidem situm est ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni filio Arnoldi Ghenen soen de Geffen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegediken fossatis et aqueductibus ad dictam medietatem de jure 

spectantibus. Testes Aa et Scilder datum quinta post letare. 

 

BP 1180 p 416v 07 do 16-03-1396. 

Walterus zvw Walterus Nerinc verkocht aan Godefridus van den Hezeacker een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een stuk beemd gnd de Brede Beemd, tussen de plaats gnd Nemelaar en de 

watermolen gnd die molen ter Borch, tussen de plaats gnd Ossenvoort 

enerzijds en Jutta van Beke en haar kinderen anderzijds, reeds belast met 

2/3 oude groot. 

 

Walterus filius quondam Walteri Nerinc hereditarie vendidit Godefrido van 

den Hezeacker hereditariam paccionem (dg: d) dimidii modii siliginis 

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

tradendam) ex pecia prati dicta den Breden Beemt sita (dfg : in parochia 

de) inter locum dictum Nemeleer et molendinum aquatile dictum die molen 

ter Borch inter (dg: h) locum dictum Ossenvoert ex uno et inter 

hereditatem Jutte de Beke et eius liberorum ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis duabus 

terciis partibus unius grossi antiqui exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 416v 08 do 16-03-1396. 

Volcquinus zvw Johannes Buc van Groot Lijt beloofde aan Henricus Nerinc 11½ 

oude schild of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te 

betalen. 

 

Volcquinus (dg: Buc) filius quondam Johannis Buc de Magno Lijt promisit 

super omnia Henrico Nerinc undecim et dimidium aude scilt seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 416v 09 do 16-03-1396. 

Arnoldus Groet Art, Gerardus zvw Johannes gnd Rutghers soen, Gerardus van 

der Merendonc en Henricus zvw Johannes zv Henricus Rutghers soen beloofden 

aan Rodolphus van der Hagen 61 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Arnoldus Groet #Art# Gerardus filius quondam Johannis dicti Rutghers soen 

Gerardus van der Merendonc Henricus filius quondam Johannis (dg: Rutghers 

soen promiserunt in) #filii Henrici Rutghers soen# promiserunt indivisi 

super omnia Rodolpho van der Hagen sexaginta unum Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 416v 10 do 16-03-1396. 

Rodolphus van der Hagen verkocht aan Arnoldus Groet Art, Gerardus zvw 

Johannes Rutghers soen, Gerardus van der Merendonc en Henricus zvw Johannes 

zv Henricus Rutghers soen alle eiken, staande op een stuk land gnd het Ven, 

in Nuland, tussen een gemene weg enerzijds en hr Arnoldus zv Henricus 

Dekens soen priester anderzijds. De kopers moeten de bomen tussen nu en 

Pinksteren zagen “tot de snede gnd ten was” en de bomen voor Pinksteren 

aanstaande (zo 21-05-1396) verwijderen. 

 

Rodolphus van der Hagen omnes (dg: bo) arbores quercinas consistentes 

supra quandam peciam terre dictam (dg: da) tFenne que pecia terre sita 

est in parochia de Nuwelant inter (dg: hereditatem) communem plateam ex 

uno et inter hereditatem domini Arnoldi filii Henrici Dekens soen 

presbitri ex alio ut dicebat vendidit! Arnoldo Groet Art Gerardo filio 

quondam Johannis Rutghers soen Gerardo van der Merendonc et Henrico filio 

quondam Johannis filii Henrici Rutghers soen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere tali condicione quod dicti emptores 

secabunt dictas arbores infra hinc et festum penthecostes proxime futurum 

ad sectionem dictam ten (dg: w) was et huiusmodi (dg: Arnoldi) arbores 

amovebunt a dicta pecia terre ante festum penthecostes proxime futurum 

(dg: futurum). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 416v 11 do 16-03-1396. 

De gezusters Heijlwigis en Bela, dvw Rodolphus Rover van den Beirgelen, 

verkochten aan Willelmus zv Johannes van der Espendonc, tbv voornoemde 

Johannes van der Espendonc, een b-erfpacht van 2 mud gerst, maat van Sint-

Oedenrode, die hun grootmoeder Ermgardis gnd Gerijts met Lichtmis in Sint-

Oedenrode beurde, gaande uit een hoeve gnd die Voert Hoeve, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd in Genen Bos, welke pacht voornoemde Johannes 

van der Espendonc nu levert, en welke pacht nu aan hen behoort. Hun zuster 

Ermgardis zal nimmer rechten op deze pacht doen gelden. De brief 

overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Heijlwigis (dg: Ermg) et Bela sorores filie quondam Rodolphi Rover van 

den Beirgelen cum tutore hereditariam paccionem duorum modiorum (dg: or) 

ordei mensure de Rode sancte Ode quam paccionem (dg: dictus) Ermgardis 

dicta (dg: Aelbrechts) Gerijts avia olim dictarum sororum solvendam 

habuit hereditarie purificationis et in Rode tradendam ex quodam manso 

dicto die (dg: Voert) Voert Hoeve sito in parochia de Rode sancte Ode in 

loco dicto in Ghenen Bossche et quam paccionem Johannes van der (dg: 

Espend) Espendonc nunc solvere tenetur annuatim et quam paccionem nunc ad 

se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo filio dicti 

Johannis van der Espendonc ad opus eiusdem Johannis van der Espendonc 

promittentes cum tutore (dg: super) indivisi super omnia warandiam et 

(dg: aliam) obligationem deponere et quod ipsi Ermgardem eius sororem 

perpetue talem (dg: tal) habebunt quod nunquam presument se jus in dicta 

paccione habere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Willelmo. 
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BP 1180 p 416v 12 do 16-03-1396. 

Rodolphus zv Johannes Gerijs beloofde aan Bartholomeus gnd Meus zvw 

Bartholomeus gnd Meus Wegen 39 Engelse nobel of de waarde in goud met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

R[odo]l[p]hus filius Johannis Gerijs promisit super omnia (dg: Johanni) 

Bartholomeo dicto Meus filio quondam Bartholomei dicti Meus Wegen XXXIX 

Engels [nobel seu] valorem in auro ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf7 D 08 p. 417. 

 Quinta post letare: donderdag 16-03-1396. 

 Sexta post letare: vrijdag 17-03-1396. 

 

BP 1180 p 417r 01 do 16-03-1396. 

Ludingus Pijnappel beloofde aan Johannes Loze zvw Bartholomeus gnd Meus 

Weijen 39 Engelse nobel of de waarde in goud met Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1396) te betalen. 

 

Ludingus Pijnappel promisit super omnia Johanni Loze filius! quondam 

Bartholomei dicti Meus Weijen XXXIX Engels nobel seu valorem in auro ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Rover datum 

quinta post letare. 

 

BP 1180 p 417r 02 do 16-03-1396. 

Johannes die Berger de jongere szvw Willelmus die Bever gaf uit aan 

Henricus die Custer van Nijsterle zvw Johannes die Custer (1) een stuk 

land, 4 lopen rogge groot, in Nistelrode, ter plaatse gnd die Stapel, 

tussen Arnoldus Wellens soen enerzijds en Henricus zv Johannes die Wuest 

van Nijsterle anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren; ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Henricus tot onderpand (2) een stuk beemd in 

Nistelrode, ter plaatse gnd in het Groot Laar, tussen Elizabeth Boumans 

enerzijds en wijlen Reijnerus van Barleham anderzijds, (3) een stuk land, 

in Nistelrode, tussen Johannes van Ghemert enerzijds en Yda Gerijts en haar 

kinderen anderzijds, (4) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die 

kvw Arnoldus van den Laer moeten leveren aan voornoemde Henricus Custer, 

gaande uit een stuk land in Nistelrode, ter plaatse gnd aan die Raam, 

tussen Thomas van Meijnsel enerzijds en Weijla wv Arnoldus van den Laer 

anderzijds, (5) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, die 

Theodericus die Wolf moet leveren aan voornoemde Henricus Custer gaande uit 

een kamp in Nistelrode, tussen voornoemde Johannes Berger enerzijds en 

Thomas Sikens soen anderzijds. 

 

Johannes die Berger junior gener (dg: Willelmi) quondam Willelmi die 

Bever peciam terre (dg: sitam in parochia de Nijsterle in dictam die S) 

#quatuor lopinos siliginis in semine capientem# sitam in parochia de 

Nijsterle in loco dicto die Stapel inter hereditatem Arnoldi Wellens soen 

ex uno et inter Henrici filii Johannis die Wuest de Nijsterle ex alio 

dedit ad hereditariam paccionem Henrico die Custer de Nijsterle filio 

quondam Johannis die Custer ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Henricus peciam prati 

sitam in dicta parochia in loco dicto int Groet Laer inter hereditatem 

Elizabeth Boumans ex uno et inter hereditatem quondam Reijneri de 

Barleham ex alio atque peciam terre sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis de Ghemert ex uno et inter (dg: Yd) Yde Gerijts et 

suorum liberorum ex alio atque hereditariam paccionem (dg: duorum d) 

dimidii (dg: modii siliginis) modii siliginis (dg: q) dicte mensure quam 
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liberi quondam Arnoldi van den Laer dicto Henrico (dg: solvere) Custer 

solvere tenentur hereditarie ex pecia terre sita in dicta parochia ad 

locum dictum aen die Raem inter hereditatem Thome de Meijnsel ex uno et 

inter hereditatem Weijle relicte quondam Arnoldi van den Laer ex alio 

(dg: et inter h) atque hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis 

dicte mensure quam Theodericus die Wolf dicto Henrico Custer solvere 

tenetur hereditarie ex quodam campo sito in dicta parochia inter 

hereditatem dicti Johannis Berger ex uno et inter hereditatem Thome 

Sikens soen ex alio ad pignus imposuit. Testes (dg: da) Aa et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1180 p 417r 03 do 16-03-1396. 

Theodericus Lu verklaarde dat Ghisbertus die Hoessche alle tegoeden heeft 

betaald, die voornoemde Ghisbertus aan voornoemde Theodericus beloofd had 

in schepenbrieven van Den Bosch. 

 

-. 

Theodericus Lu palam recognovit sibi per Ghisbertum die Hoessche fore 

satisfactum ab omnibus creditis que dictus Ghisbertus dicto Theoderico 

debebat seu promisit in litteris scabinorum de Busco #usque in diem 

presentem# ut dicebat dicebat! clamans (dg: inde quit) inde quitum. 

 

BP 1180 p 417r 04 do 16-03-1396. 

Egidius van Ghele zvw Ywanus van Vauderic en Willelmus Sporken beloofden 

aan Johannes die Loze zvw Meus Wegen 39 Engelse nobel of de waarde in goud 

met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Egidius de Ghele filius quondam Ywani de Vauderic (dg: promisit super 

omnia J) et Willelmus Sporken promiserunt indivisi super omnia Johanni 

die Loze filio quondam Meus! Wegen XXXIX Engels nobel seu valorem in auro 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum 

supra) Scilder et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 417r 05 do 16-03-1396. 

De eerste zal Willelmus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit (dg: a J) Willelmum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 417r 06 do 16-03-1396. 

Marcelius gnd Hillen soen zvw Johannes van Pezegael en Johannes van Boert 

zvw Johannes van Boert beloofden aan Rijcoldus Borchgreve 13½ oude Franse 

schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Marcelius dictus Hillen soen filius (dg: f) quondam Johannis de Pezegael 

et Johannes de Boert filius quondam Johannis de Boert promiserunt 

indivisi super omnia Rijcoldo Borchgreve XIII et dimidium aude scilde 

Francie seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 417r 07 do 16-03-1396. 

Herbertus gnd Hepken Tresianen soen van Wetten verkocht aan Arnoldus 

Hoernken een n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker gnd den Boudens Akker, 21 

lopen rogge, maat van Tongeren, groot, in Tongeren, tussen de gemeint 

enerzijds en kvw Henricus Jans soen anderzijds, reeds belast met 5 oude 

groot, (2) ½ mudzaad roggeland, in Tongeren, achter de kerk aldaar, tussen 

Adam gnd Peters soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast 

met een b-erfcijns van 20 schelling geld, (3) 4 lopen land gnd die Boudens 

Hostat, in Tongeren, tussen een gemene weg enerzijds en een eusel van 

verkoper anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

(4) 4 bunder groeze, in Tongeren, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen 
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Johannes van Derentheren anderzijds, reeds belast met de grondcijns, een 

b-erfcijns van 2 oude schilden en een b-erfpacht van 1 mud rogge, (5) een 

beemd, 8 vrachten hooi groot, in Tongeren, naast die Dommel, tussen 

Martinus de Blaken soen enerzijds en Willelmus des Blaken soen anderzijds, 

reeds belast met 8 penning cijns aan de grondheer, (6) een tuin, 1 zester 

rogge groot, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, naast de watermolen, tussen 

Aleijdis sv verkoper enerzijds en die Aa anderzijds. Marcelius zvw Johannes 

gnd van Pezegael verklaarde geen recht in deze onderpanden te hebben en, 

mocht hij er wel rechten in hebben, dan deed hij daarvan tbv de koper 

afstand. 

 

Herbertus dictus Hepken Tresianen soen de Wetten hereditarie vendidit 

Arnoldo Hoernken hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco (dg: solv) solvendam hereditarie (dg: p) 

Remigii et in Busco tradendam ex agro dicto den Boudens Acker XXI lopinos 

siliginis mensure de Tongeren in semine capiente sito in parochia de 

Tongeren inter (dg: he) communitatem ex uno et inter hereditatem (dg: He) 

liberorum quondam Henrici Jans soen ex alio item ex dimidia (dg: terre 

sil) modiata terre siliginee sita in dicta parochia retro ecclesiam 

ibidem inter hereditatem Ade dicti Peters soen ex uno et inter communem 

viam ex alio item ex quatuor lopinatis terre (dg: den) #die# Boudens 

Hostat sito! in dicta parochia inter (dg: here) communem plateam ex uno 

et inter hereditatem dictam eeusel dicti venditoris ex alio item ex 

quatuor bonariis pascue dicte groezen sitis in dicta parochia inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de 

Derentheren ex alio item ex quodam prato octo plaustratas feni continente 

sito in dicta parochia iuxta aquam dictam die Dommel inter hereditatem 

Martini de! Blaken soen ex uno et inter hereditatem Willelmi des Blaken 

soen ex alio item ex orto quodam unum sextarium siliginis in semine 

capiente sito in parochia de Nuenen ad locum dictum Wetten iuxta 

molendinum (dg: ve) aquatile ibidem inter hereditatem (dg: Ale) Aleijdis 

sororis dicti venditoris ex uno et inter (dg: here) aquam dictam die (dg: 

D) Aa ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis quinque antiquis grossis ex dicto 

agro den Boudens Acker vocato et hereditario censu XX solidorum monete ex 

dicta dimidia modiata terre atque hereditario censu XXti solidorum monete 

ex dictis quatuor lopinatis terre Boudens Hostat vocatis et (dg: 

hereditario censu) censu domini fundi et hereditario censu (dg: duorum) 

duorum aude scilde et hereditaria paccione unius modii siliginis ex 

dictis quatuor bonariis hereditatis dicte groeze item octo denariis 

census domino fundi ex (dg: dictis) #dicto prato# octo plaustratis! feni 

continente annuatim prius de jure solvendis et sufficientem facere. Quo 

facto Marcelius (dg: Hillen) filius quondam Johannis dicti de Pezegael 

recognovit se nullum jus dictis! contrapignoribus habere et si aliquod 

jus sibi in dictis contrapignoribus competet super illo jure ad opus 

dicti venditoris renunciavit promittens super omnia huiusmodi 

renunciacionem ratam servare. Testes Rover et Lu datum surpa. 

 

BP 1180 p 417r 08 do 16-03-1396. 

Johannes van der Donc van Lijeshout zvw Willelmus van der Donc verkocht aan 

Arnoldus van den Goer van Helmont een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 lopen 

roggeland gnd die Hade Akker, in Aarle, tussen Theodericus van den Scoer 

enerzijds en Rutgherus szvw Aleijdis gnd Stansen anderzijds, (2) een beemd 

van verkoper, in Aarle, ter plaatse gnd in Nezedonk, tussen Johannes die 

jonghe enerzijds en Henricus van der Oest de oudere anderzijds, reeds 

belast met de grondcijnzen. 

 

Johannes van der Donc (dg: filius quon) de (dg: Lijss) Lijeshout filius 

quondam Willelmi van der Donc hereditarie vendidit Arnoldo van den Goer 

de Helmont hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 
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solvendam hereditarie purificationis et in Busco (dg: ex) tradendam ex 

quatuor lopinatis terre siliginee dictis die Hade Acker sitis in parochia 

de Arle inter hereditatem Theoderici van den Scoer ex uno et inter 

hereditatem Rutgheri generi quondam Aleijdis dicte Stansen ex alio item 

ex prato (dg: s) quodam dicti venditoris sito in dicta parochia in loco 

dicto in (dg: Neze) Nezedonc inter hereditatem Johannis die jonghe ex uno 

et inter hereditatem Henrici van der Oest senioris ex alio (dg: ..) ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus domini fundi exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Rover et Lu datum quinta post letare. 

 

BP 1180 p 417r 09 do 16-03-1396. 

Lambertus zvw Arnoldus Reijners soen van Vucht beloofde aan Henricus gnd 

Vinckelman 10 nieuwe Gelderse gulden29 of de waarde, een helft te betalen 

met Sint-Jan (za 24-06-1396) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1396). 

 

Lambertus filius quondam Arnoldi Reijners soen de Vucht promisit super 

omnia Henrico dicto Vinckelman X novos Gelre gulden seu valorem mediatim 

Johannis et mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 417r 10 vr 17-03-1396. 

Stephanus van der Donc zvw Johannes Coelen soen verkocht aan Winricus zvw 

Winricus van Culensrode (1) een erfgoed in Vessem, ter plaatse gnd ter 

Donk, tussen erfgoed gnd het Goed ter Donk enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een beemd gnd die Haardbeemd, in Vessem, beiderzijds tussen 

Johannes zv Willelmus van der Dael, (3) een beemd gnd dat Eusel, in Vessem, 

tussen Johannes Zeelstman en zijn kinderen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, zoals Johannes Bordens soen deze erfgoederen tegenwoordig 

beteelt, belast met de grondcijnzen, een b-erfpacht van 11 mud rogge, maat 

van Vessem, en 2 steen vlas. Winricus zal op deze erfgoederen 100 schapen 

weiden, die voor de helft aan voornoemde Winricus behoren en voor de andere 

helft aan Henricus van der Bruggen, welke schapen voornoemde Winricus en 

Henricus met geld van hen beiden zullen kopen en verkopen. 

 

Stephanus van der Donc filius quondam Johannis Coelen soen (dg: et pe 

mansum terre d sitam in parochia de Vessem in loco dicto ter der Donc cum 

eius attinentiis qui mansus predictus dudum ad Henricum van der Bruggen 

et Willelmum Vos eius filium pertinere consuevit atque peciam) 

hereditatem quandam hereditatem sitam in parochia de Vessem ad locum 

dictum ter Donc inter hereditatem (dg: spectantem ad) dictam tGoet ter 

Donc ex uno et inter communitatem ex alio cum eius attinentiis universis 

(dg: .......) atque pratum dictum die Haertbeemt situm in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis filii Willelmi van der Dael ex utroque latere 

item pratum dictum dat Eeusel situm in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis Zeelstman et eius liberorum ex uno et inter communitatem ex alio 

prout dicte hereditates ibidem sunt situate et prout Johannes Bordens 

soen dictas hereditates ad presens sub sua cultura tenet et possidet ut 

dicebat hereditarie vendidit Winrico filio quondam Winrici de Culensrode 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu dominorum atque hereditaria paccione undecim modiorum siliginis 

mensure de Vessem et duorum ponderum lini inde solvendis tali condicione 

quod dictus Winricus perpetue tenebit et depascet in ?dictis 

hereditatibus centum oves mediatim ad dictum (dg: J) Winricum et 

#mediatim ad# Henricum van der Bruggen spectantes quas oves dicti 

Winricus et Henricus communibus eorum ?pecuniis ement totiens quotiens 

                         
29 Zie → BP 1181 p 181r 07 do 23-01-1399, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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opus fuerit emendas. Testes Scilder et Spina datum sexta post letare. 

 

1180 mf7 D 09 p. 418. 

 Sexta post letare: vrijdag 17-03-1396. 

 Quarta post judica: woensdag 22-03-1396. 

 Sexta post judica: vrijdag 24-03-1396. 

 Secunda post dominicam palmarum: maandag 27-03-1396. 

 anno Domini Mo CCCmo nonagesimo sexto mensis marcii die XXVII 

  pontificis Bonifacii noni anno suo septimo: maandag 27-03-1396. 

 Quinta post palmarum: donderdag 30-03-1396. 

 

BP 1180 p 418v 01 vr 17-03-1396. 

Henricus Moerken en zijn broer Johannes Moerken beloofden aan Ludekinus zv 

Johannis van Zor 12 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (di 25-07-1396) te betalen. 

 

Henricus Moerken et Johannes Moerken eius frater promiserunt Ludekino 

filio Johannis de Zor XII novos Gelre gulden vel valorem ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et Spina datum sexta post 

letare. 

 

BP 1180 p 418v 02 wo 22-03-1396. 

Johannes van Haren zvw Willelmus en Henricus van Krekelhoeven beloofden aan 

Ludovicus Asinarius etc 17 Hollandse gulden met Pinksteren aanstaande (zo 

21-05-1396; 9+30+21=60 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Johannes de Haren filius quondam Willelmi et Henricus de Kreke[l]hoeven 

promiserunt Ludovico Asinario etc XVII Hollant gulden ad penthecostes 

proxime persolvendos pena I. Testes Berwout et Lu datum quarta post 

judica. 

 

BP 1180 p 418v 03 vr 24-03-1396. 

Petrus Bever beloofde aan Theodericus gnd Rolap van Hezewijc 26 Hollandse 

gulden na maning te betalen. 

 

Petrus Bever promisit Theoderico (dg: B) dicto Rolap de Hezewijc XXVI 

Hollant gulden ad monitionem persolvendos. Testes Spina et Coptiten datum 

sexta post judica. 

 

BP 1180 p 418v 04 vr 24-03-1396. 

Voornoemde Theodericus beloofde voornoemd geldbedrag niet te manen zolang 

voornoemde Petrus leeft. Beide brieven overhandigen aan Roverus Boest. 

 

Dictus Theodericus promisit quod ipse dictam pecuniam non monebit quamdiu 

dictus Petrus vixerit in humanis. Testes datum ut supra. Dentur ambe 

littere Rovero Boest. 

 

BP 1180 p 418v 05 vr 24-03-1396. 

Henricus van Hazewinckel droeg over aan Godefridus zvw Martinus Kenen soen 

al zijn erfgoederen, in Mierlo gelegen. 

 

Henricus de Hazewinckel omnes et singulas hereditates ad se spectantes 

quocumque locorum in parochia de Mierle sitas ut dicebat hereditarie 

supportavit Godefrido filio quondam Martini Kenen soen promittens 

warandiam. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 418v 06 ma 27-03-1396. 

Ludovicus zvw hr Arnoldus Jabbe priester beloofde Johannes Nerinc en 

Theodericus Splijtaf schadeloos te houden van 40 Hollandse gulden die 

voornoemde Ludovicus, Johannes en Theodericus beloofd hadden aan Arnoldus 
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van Scijnle. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Nerinc. 

 

Ludovicus filius quondam domini Arnoldi Jabbe presbitri (dg: promiserunt 

J) promisit quod ipse Johannem Nerinc et Theodericum Splijtaf indempnes 

servabit a XL Hollant gulden quos dicti Ludovicus Johannes et (dg: ..) 

Theodericus Arnoldo de Scijnle promiserant ut dicebat. Testes Martinus et 

Coptiten datum secunda post dominicam palmarum. Detur dicto Johanni 

Nerinc. 

 

BP 1180 p 418v 07 ma 27-03-1396. 

Lambertus gnd van Oevenken van Uden verkocht aan Arnoldus Vos zvw Gerardus 

gnd Vos een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een akker gnd den Elsakker, in Uden, ter 

plaatse gnd die Bitswijk, tussen Johannes smid enerzijds en een gemene 

steeg anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Lambertus dictus van Oevenken de Uden hereditarie vendidit Arnoldo Vos 

filio quondam Gerardi dicti Vos (dg: de ?Ud) hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex agro terre dicto den Elsacker sito in parochia de 

Uden in loco dicto die Bitswijc inter hereditatem Johannis Fabri ex uno 

et inter communem stegam ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi inde solvendo. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 418v 08 ma 27-03-1396. 

En hij kan de pacht van 1 mud rogge terugkopen, gedurende acht jaar 

ingaande heden, met 34 oude Gelderse gulden of de waarde, met de pacht van 

het jaar van wederkoop en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld 

in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, 

Johannes Raet en Zibertus van Hoculem de jongere. 

 

A. 

Et poterit redimere dictam paccionem unius (dg: un) modii siliginis ad 

spacium octo (dg: sp) annorum datam presentium (dg: d) sine medio 

sequentium semper dicto spacio pendente cum XXXIIII aude Gelre gulden seu 

valorem et cum paccione anni redempcionis et cum arrestadiis si que 

defecerint ut in forma. Acta in Busco in camera scriptorum presentibus 

Johanne de Globo Johanne Raet Ziberto de (dg: He..) Hoculem juniore datum 

anno Domini Mo CCCmo nonagesimo sexto mensis marcii die XXVII hora none 

pontificis Bonifacii (dg: ?dic) noni anno suo septimo. 

 

BP 1180 p 418v 09 ma 27-03-1396. 

(dg: Derk). 

 

BP 1180 p 418v 10 ma 27-03-1396. 

Denkinus zvw Johannes van der Merendonc verhuurde aan Willelmus van Doveren 

de goederen gnd ter Merendonk, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, 

zoals voornoemde wijlen Johannes daarin was overleden, voor een periode van 

6 jaar, ingaande Pasen aanstaande (zo 02-04-1396), per jaar voor 31 pond 10 

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

Sint-Jan. Voornoemde Willelmus zal voor zijn rekening de gebouwen 

onderhouden van dak en wanden, uitgezonderd stormschade. 

 

Denkinus filius quondam Johannis (dg: de) van der Merendonc bona dicta 

ter Merendonc sita infra libertatem de Busco cum suis attinentiis prout 

dictus quondam Johannes in eisdem bonis cum suis attinentiis decessit ut 

dicebat locavit recto locacionis modo Willelmo de Do[ve]ren ab eodem ad 

spacium sex annorum a festo pasce proxime futuro sine medio sequentium 

anno quolibet pro XXXI libris et X solidis monete dandis sibi ab alio 

anno quolibet dictorum (dg: octo) #sex# annorum mediatim Domini et 
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mediatim Johannis et pro primo solucionis termino nativitatis Domini 

proxime futuro et (dg: s) deinceps aliis annis et terminis sequentibus 

(dg: pro) addita condicione quod dictus Willelmus edificia dictorum 

bonorum in bona disposicione observabit de tecto et parietibus sub 

expensis eiusdem Willelmi periculo venti dempto et sub istam condicionem 

promisit super omnia warandiam pro premissis dicto spacio pendente et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes (dg: 

Co) Martinus et Coptiten datum secunda post dominicam palmarum. 

 

BP 1180 p 418v 11 do 30-03-1396. 

Ywanus Stierken droeg over aan Johannes Monic zvw Arnoldus Monic een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Thomas van Hijntham beloofd 

had aan voornoemde Ywanus, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle 

goederen en erfgoederen van voornoemde Thomas in Hintham. 

 

Ywanus Stierken hereditariam paccionem (dg: pa) duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Thomas de Hijntham promisit sub se et bona sua 

omnia se daturum et soluturum dicto Ywano hereditarie purificationis de 

et ex omnibus bonis et hereditatibus dicti Thome in Hijntham 

consistentibus sive sitis prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni Monic filio quondam (dg: qu) Arnoldi Monic cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Spina et Coptiten datum quinta post palmarum. 

 

BP 1180 p 418v 12 do 30-03-1396. 

Arnoldus zvw Henricus Matheus en Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke 

beloofden aan Willelmus Wouters soen 120 Hollandse gulden of de waarde met 

Pasen over een jaar (zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Henrici Matheus et Henricus de Beke filius 

Arnoldi de Beke promiserunt indivisi super omnia Willelmo Wouters soen 

centum et XX Hollant gulden seu valorem a pasca proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 418v 13 do 30-03-1396. 

Henricus van Diegheden droeg over aan zijn zoon Willelmus en aan zijn 

schoonzoons Henricus Hadewigen brouwer, Godefridus Vos zv Willelmus en 

Gerardus zv Henricus gnd Daems soen zijn vruchtgebruik in alle goederen, 

waarin wijlen zijn vrouw Margareta dvw Walterus Bac des Sloetmakers was 

overleden. 

 

Henricus de Diegheden suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis 

in quibus quondam Margareta eius quondam uxor filia quondam Walteri Bac 

des Sloetmakers decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis 

supportavit Willelmo suo filio Henrico Hadewigen braxatori Godefrido Vos 

#filio Willelmi# et Gerardo #filio Henrici dicti# Daems soen suis generis 

promittens super omnia ratam servare (dg: ob) et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 418v 14 do 30-03-1396. 

Willelmus zv Henricus van Diegheden beloofde aan zijn voornoemde vader 

Henricus een lijfrente van 5 oude schilden, ¼ te betalen met Sint-Jan, ¼ 

met Sint-Remigius, ¼ met Kerstmis en ¼ met Pasen, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Willelmus filius Henrici de Diegheden promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum dicto Henrico suo patri (dg: hereditarium censum) 

#vitalem pensionem# quinque aude scilde seu valorem anno quolibet ad 

vitam dicti Henrici (dg: et non ultra nativitatis Johannis et primo 

termino) pro una quarta parte nativitatis Johannis pro secunda quarta 

parte Remigii pro tercia quarta parte nativitatis Domini et pro reliqua 
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quarta parte pasche et primo termino (dg: a nativitatis Johannis) #in 

festo Remigii proxime futuro# proxime futuro (dg: ultra annum) de et ex 

omnibus bonis dicti Willelmi habitis et habendis quocumque sitis et cum 

dictus Henricus mortuus fuerit. Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 418v 15 do 30-03-1396. 

Henricus Hadewigen soen brouwer beloofde aan voornoemde Henricus van 

Diegheden een lijfrente van 5 oude schilden of de waarde op de termijnen 

zoals hierboven te betalen. 

 

Henricus Hadewigen soen braxator promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum dicto Henrico de Diegheden vitalem pensionem quinque 

aude scilde seu valorem dictis terminis ut immediate per totum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 418v 16 do 30-03-1396. 

Godefridus Vos zv Willelmus Vos beloofde aan voornoemde Henricus van 

Diegheden een lijfrente van 5 oude schilden of de waarde op voornoemde 4 

termijnen te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Godefridus (dg: pro) Vos filius Willelmi Vos promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum dicto Henrico de Diegheden vitalem 

pensionem quinque aude scilde seu valorem (dg: dictis) anno quolibet ad 

vitam dicti Henrici et non ultra dictis quatuor terminis solucionis ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis et cum dictus Henricus mortuus 

fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 418v 17 do 30-03-1396. 

Voornoemde Gerardus zv Henricus Daems soen beloofde aan voornoemde Henricus 

van Diegeden een lijfrente van 5 oude schilden op voornoemde 4 termijnen te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Gerardus (dg: Daems soen) #filius Henrici Daems soen# promisit 

super habita et habenda se daturum et soluturum dicto Henrico de Diegeden 

vitalem pensionem quinque aude scilde seu valorem anno quolibet ad vitam 

dicti Henrici et non ultra dictis quatuor #terminis# et pro primo termino 

Remigii proxime futuro ex omnibus suis bonis habitis et habendis et cum 

dictus Henricus mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

1180 mf7 D 10 p. 419. 

 Quinta post palmarum: donderdag 30-03-1396. 

 anno Domini Mo CCC nonagesimo sexto mensis marcii die penultima: 

  donderdag 30-03-1396. 

 

BP 1180 p 419r 01 do 30-03-1396. 

Arnoldus Luten soen, Johannes die Moelner, Herbertus Colen soen, Henricus 

Gheenkens soen en Johannes Gheenkens soen beloofden aan Ghibo Rutten soen 

van Vlimen, Conrardus van Tiel en Andreas van Ouderigen, tbv hen en 

Henricus Riemslegers, 83 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Arnoldus Luten soen Johannes die Moelner Herbertus Colen soen et Henricus 

Gheenkens soen Johannes Gheenkens soen promiserunt indivisi super omnia 

(dg: Henrico Nev) Ghiboni Rutten soen de Vlimen Conrardo de (dg: Tiel et) 

Tiel et Andree de (dg: Ouder) Ouderigen ad opus (dg: opus) eorum et ad 

opus Henrici Riemslegers (dg: XCIII) #LXXXIII# novos Gelre gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Coptiten 

datum quinta post palmarum. 

 

BP 1180 p 419r 02 do 30-03-1396. 

Mathias van Dordrecht en zijn vrouw Margareta beloofde aan Johannes van 
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Amersoijen 32 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, voor 1/3 met Pasen over 

een jaar (zo 22-04-1397), voor 1/3 met Pasen over twee jaar (zo 07-04-1398) 

en voor 1/3 deel met Pasen over drie jaar (zo 30-03-1399) te betalen. 

 

Mathias de Dordrecht et Margareta eius uxor promiserunt indivisi super 

omnia Johanni de Amersoijen XXXII novos Gelre gulden seu valorem pro una 

tercia parte a pascha proxime futura ultra annum pro secunda tercia parte 

a pascha proxime futura ultra duos annos et pro ultima tercia parte a 

festo pasce proxime futuro ultra tres annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 419r 03 do 30-03-1396. 

Jacobus die Vrieze droeg over aan Ghibo zvw Hermannus Backe de helft in al 

het hoornvee op de hoeve van voornoemde Ghibo, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd Cromvoirt. Jacobus houdt deze helft van Ghibo te 

schattingsrecht. Zodra Ghibo van deze helft 15 nieuwe Gelderse gulden, 13½ 

schietleide voor 1 nieuwe gulden gerekend, heeft gebeurd, zal deze helft, 

en alles wat ze voortbrengt, voor de helft van Jacobus zijn en voor de 

andere helft van Ghibo. 

 

Jacobus die Vrieze medietatem ad se spectantem in (dg: pec) omnibus 

pecudibus dictis horenquicke consistentibus supra mansum (dg: dicti) 

Ghibonis filii quondam Hermanni Backe sito in parochia de Vucht sancti 

Lamberti in loco dicto Crumvoert ut dicebat legitime supportavit dicto 

Ghiboni promittens warandiam tali condicione quod dictus Jacobus dictam 

medietatem a dicto Ghibone ad jus stabilitionis (dg: po) tenebit et 

possidebit ita tamen quod (dg: ?q) cum dictus Ghibo (dg: de) de dicta 

medietate perceperit XV novos Gelre gulden (dg: extunc dicta medietas) 

scilicet XIII et dimidium scietleijde pro quolibet (dg: scilde) novo 

gulden computato de dicta medietate (dg: perceperit et levaverit) extunc 

dicta medietas et inde proveniende erunt mediatim dicti Jacobi et 

mediatim dicti Ghibonis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 419r 04 do 30-03-1396. 

Willelmus van Zoerendonc zvw Henricus van Zoerendonc verkocht aan Rutgherus 

van Gheldorp een b-erfpacht van 2 mud 9 lopen rogge, maat van Geldrop, met 

Lichtmis in in Geldrop te leveren, gaande uit een hoeve behorend aan hr 

Henricus van Gheldorp investiet van Geldrop, gelegen in Geldrop, ter 

plaatse gnd Braakhuizen. 

 

Willelmus de Zoerendonc filius quondam Henrici de Zoerendonc (dg: 

hereditarie vendidit Rutghero de Gheldorp) hereditariam paccionem duorum 

modiorum (verbeterd uit: duos modios) et novem lopinorum siliginis 

mensure de (dg: Eij) Gheldorp #quam se# solvendam habere #dicebat# 

purificationis et in Gheldorp tradendam ex quodam manso spectante ad 

dominum Henricum de Gheldorp investitum de Gheldorp sito in parochia de 

Gheldorp in loco dicto Braechusen et ex attinentiis dicti mansi universis 

#quocumque sitis# ut dicebat hereditarie vendidit Rutghero de Gheldorp 

promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem (dg: 

deponere d) in dicta paccione exinde! existentem deponere et sufficientem 

facere. Testes (dg: datum supra) Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 419r 05 do 30-03-1396. 

Hiervan een instrument maken en daaraan toevoegen dat de koopsom is 

voldaan. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Johannes van 

de Kloot, Roverus Boest en Lambertus smid. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem #addendo quod recognovit sibi de pretio 

emptionis fore satisfactum# presentibus dictis scabinis Johanne de Globo 

Rovero Boest Lamberto Fabro testibus datum anno Domini Mo CCC nonagesimo 
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sexto mensis marcii die penultima hora vesperarum. 

 

BP 1180 p 419r 06 do 30-03-1396. 

Johannes Leeuwen soen ev Aghata dvw Johannes Cant verkocht aan Lambertus 

smid van Middelrode een stuk beemd in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, 

ter plaatse gnd Westerbroek, tussen Henricus van den Arennest enerzijds en 

Walterus van Hijntam anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Lambertus smid, welk stuk beemd aan voornoemde Johannes en Aghata gekomen 

was na overlijden van Johannes Cant zvw voornoemde Johannes Cant. 

 

Johannes (dg: filius quondam) Leeuwen soen maritus et tutor legitimus 

Aghate sue uxoris filie quondam Johannis Cant peciam (dg: terre) prati 

sitam in parochia de Berlikem in loco dicto Beilver ad locum dictum 

Wester-(dg: borch)-broec inter hereditatem Henrici van den Arennest ex 

uno et inter hereditatem Walteri de Hijntam ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Lamberti Fabri de Middelrode et que pecia prati 

dictis Johanni et Aghate de morte quondam Johannis Cant (dg: fratri) 

filii dicti quondam Johannis Cant successione est advoluta ut dicebat 

hereditarie (dg: s) vendidit dicto Lamberto Fabro promittens super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 419r 07 do 30-03-1396. 

Johannes, zvw Franco gnd Luborgen verwekt bij wijlen Bela dvw Henricus 

Hillen soen, gaf uit aan Theodericus Loef een erfgoed in Den Bosch, in een 

straatje dat loopt van het woonhuis van wijlen Gerardus met den Koijen naar 

een erfgoed van Adam van Mierde, tussen het gemene water enerzijds en een 

weg, 3 voet breed, achter een huidenspanner van Egidius zvw Johannes 

Vrancken soen, welke weg en huidenspanner voornoemde Egidius verworven had 

van eerstgenoemde Johannes, anderzijds, welk eerstgenoemd erfgoed met een 

eind strekt aan erfgoed van wijlen Johannes van Boemel, nu van Johannes 

Mutsart, en met het andere eind deels aan voornoemd straatje en deels aan 

een weg, 4 voet breed, die vanaf dit straatje loopt naast erfgoed van 

voornoemde Egidius naar huidenspanners en erfgoederen van voornoemde 

Egidius en andere naburen aldaar, en welk eerstgenoemd erfgoed reikt voor 

bij het straatje vanaf het gemene water tot aan laatstgenoemde weg die van 

het straatje loopt tot aan voornoemde huidenspanners en erfgoederen van 

voornoemde Egidius, samen met twee huidenspanners en andere bouwwerken op 

eerstgenoemd erfgoed en met het recht voornoemde weg te mogen gebruiken, 

die loopt vanaf voornoemd straatje naast erfgoed van voornoemde Egidius 

naar huidenspanners van voornoemde Egidius, zoals ook anderen die weg 

gebruiken; de uitgifte geschiedde voor (1) 1½ oude groot en 1 obool aan de 

hertog, (2) 8 pond 3 schelling geld b-erfcijns, en thans voor (3) een 

n-erfcijns van 7 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396). 

 

Johannes filius quondam Franconis dicti Luborgen #ab eodem et quondam 

Bela filia quondam Henrici Hillen soen pariter genitus# quandam 

hereditatem ad se spectantem sitam in Buscoducis in (dg: viculo) viculo 

tendente a domo habitationis quondam Gerardi met den Koijen versus 

hereditatem #quandam# Ade de Mierde inter (dg: l) communem (dg: pl) aquam 

ex uno et inter (dg: quandam) #quandam# viam sitam retro quoddam 

pannitensorium ad Egidium filii! quondam (dg: f) Johannis (dg: f V..) 

Vrancken soen spectans et quod pannitensorium et viam dictus Egidius erga 

primodictum Johannem acquisiverat (dg: ex u) et que via jamdicta continet 

ubique tres pedatas in latitudine ex alio et que hereditas primodicta 

(dg: -s) tendit cum uno fine ad hereditatem quondam Johannis de Boemel 

nunc ad Johannem Mutsart spectantem et cum reliquo fine (dg: #partim# 

.... dictum viculum) partim ad dictum viculum et partim ad quandam viam 

tendentem a dicto viculo (dg: in hereditate) juxta hereditatem dicti 

Egidii (dg: ?Jo) versus (?dg: h) pannitensoria et hereditates dicti (dg: 

J) Egidii et aliorum vicinorum ibidem et que via jamdicta continet et 



Bosch’ Protocol jaar 1396 02. 

 

102 

continebit ubique quatuor pedatas in latitudine et que hereditas 

primodicta tendit ante juxta (dg: viam) viculum a (dg: communem) communi 

aqua usque ad jamdictam viam #?tendentem# a dicto viculo usque dicta 

pannitensoria dicti Egidii (dg: tendentem ut dicebat) simul [cum] duobus 

pannitensoriis et aliis edificiis supra primodictam hereditatem 

consistentibus (dg: ut) prout primodicta hereditas #cum (?dg: ?dictis) 

duobus pannitensoriis et aliis suis edificiis# ibidem sita est et ad 

primodictum Johannem dinoscitur pertinere (dg: ut dicebat dedit ad he) 

simul cum #jure# utendi perpetue dicta via tendente a dicto viculo juxta 

hereditatem dicti Egidii versus pannitensoria dicti Egidii similiter 

aliis hominibus jus in eadem via habentibus ut dicebat (dg: here) dedit 

ad hereditarium censum Theoderico (dg: Loefken) #Loef# ab eodem 

hereditarie possidendam pro uno et dimidio #(dg: g)# grossis #antiquis# 

et uno (dg: b) obulo domino duci exinde solvendis et octo libris et 

tribus solidis hereditarii census monete annuatim exinde solvendis dandis 

etc atque pro hereditario censu septem librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro ex premissis promittens (dg: wa pro) 

super habita et habenda warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 419r 08 do 30-03-1396. 

Voornoemde Theodericus Loef beloofde aan voornoemde Johannes 20 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1396) te betalen. 

 

-. 

Dictus Theodericus Loef promisit super omnia dicto Johanni XX Hollant 

gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 419r 09 do 30-03-1396. 

Elizabeth. 

 

1180 mf7 D 11 p. 420. 

 Quinta post palmarum: donderdag 30-03-1396. 

 Tercia post pasche: dinsdag 04-04-1396. 

 Quarta post pasca: woensdag 05-04-1396. 

 Quinta post pasch: donderdag 06-04-1396. 

 Sexta post pasca: vrijdag 07-04-1396. 

 

BP 1180 p 420v 01 do 30-03-1396. 

Elizabeth wv Theodericus Rover nbv Wijnricus van Oijen droeg over aan haar 

zoon Theodericus Rover en aan haar schoonzoons Henricus Ghecke en Johannes 

zvw Reijnboldus Bakker haar vruchtgebruik in een morgen land, in Lithoijen, 

ter plaatse gnd Rosmaat, tussen Petrus zv Johannes gnd Mersman enerzijds en 

Gheenkinus van Ussen anderzijds, aan voornoemde wijlen Theodericus Rover 

verkocht door Arnoldus Ghenen soen van Gheffen. Vervolgens verkochten 

voornoemde Theodericus Rover zvw Theodericus Rover, Henricus Ghecke ev 

Katherina, en Johannes zvw Reijmboldus bakker, ev Theoderica, dvw 

voornoemde Theodericus Rover, deze morgen land aan Lambertus smid van 

Middelrode. 

 

Elizabeth relicta quondam Theoderici Rover (dg: f) fratris naturalis 

Wijnrici de Oijen cum tutore suum usufructum sibi competentem in quodam 

jugero terre sito in parochia de Lijttoijen ad (dg: ?d) locum dictum 

communiter Rosmaet inter hereditatem Petri filii Johannis dicti Mersman 

ex uno et inter hereditatem Gheenkini de Ussen ex alio vendito dicto 

quondam Theoderico Rover ab Arnoldo Ghenen soen de Gheffen prout in 

litteris legitime supportavit Theoderico Rover suo filio et Henrico 

Ghecke et Johanni filio quondam Reijnboldi! pistoris suis generis 

promittens sum tutore ratam servare. Quo facto dicti Theodericus Rover 
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filius dicti quondam Theoderici Rover Henricus Ghecke maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris et Johannes filius quondam Reijmboldi 

pistoris maritus et tutor legitimus Theoderice (dg: filiarum) sue uxoris 

filiarum dicti quondam Theoderici Rover dictum iuger terre nunc ad se 

spectans hereditarie (dg: supportaverunt) vendiderunt Lamberto Fabro de 

Middelrode supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi 

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

Spina et Martinus quinta post palmarum. 

 

BP 1180 p 420v 02 do 30-03-1396. 

Lambertus van Middelrode smid droeg over aan Theodericus Rover zvw 

Theodericus Rover van Oijen, Henricus Ghecke en Johannes zvw Reijmboldus 

bakker een erfcijns30 van 5 pond die Henricus zv Johannes gnd die Smijt van 

Lieshout beloofd had aan voornoemde Lambertus, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis31, erf en tuin, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Zonne enerzijds en erfgoed 

van Henricus van Merlaer anderzijds. Voornoemde Johannes zvw Reijmboldus 

bakker zal geheel deze cijns beuren, zolang Elizabeth wv voornoemde 

Theodericus Rover van Oijen leeft. Na haar overlijden komt de cijns aan 

voornoemde Theodericus Rover, Henricus Ghecke en Johannes zvw Ruboldus 

bakker. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes zvw Reijmboldus. 

 

Lambertus de Middelrode faber hereditarium censum quinque librarum monete 

quem Henricus filius Johannis dicti die Smijt de (dg: Lijesh) Lieshout 

promisit se daturum et soluturum dicto Lamberto hereditarie nativitatis 

Domini de et ex domo et area et orto sitis in Busco ad finem (dg: ?Hi) 

vici Hijnthamensis inter hereditatem Johannis de Zonne ex uno et inter 

hereditatem Henrici de Merlaer ex alio prout in litteris  hereditarie 

supportavit Theoderico Rover filio quondam Theoderici Rover de Oijen 

Henrico Ghecke et Johanni filio quondam Reijmboldi pistoris cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali condicione quod dictus Johannes filius quondam Reijmboldi 

pistoris dictum censum integraliter percipiet et levabit quamdiu 

Elizabeth relicta dicti quondam Theoderici Rover de Oijen vixerit in 

humanis post decessum eiusdem Elizabeth ad dictos Theodericum Rover 

Henricum Ghecke et Johannem filium quondam Ruboldi! pistoris equaliter 

devolvendum et succedendum. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Johanni filio quondam (dg: ...) Reijmboldi. 

 

BP 1180 p 420v 03 do 30-03-1396. 

Henricus Stierken, Johannes Gherijs en Martinus Berwout beloofden aan 

Johannes van Malsen tbv Johannes, Walterus, Elizabeth en Mabelia, kv hr 

Adam van Berchen ridder, 100 Hollandse gulden, 2 gulden pieter voor 3 

Hollandse gulden gerekend, na maning te betalen. 

 

Henricus Stierken Johannes Gherijs et Martinus Berwout promiserunt 

indivisi super omnia Johanni de Malsen ad opus Johannis Walteri Elizabeth 

et Mabelie liberorum domini Ade de Berchen militis centum Hollant gulden 

seu duos gulden peter pro tribus Hollant gulden in hiis computato ad 

monitionem et voluntatem dictorum (dg: lib) quatuor liberorum 

persolvendos. Testes Rover et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 420v 04 do 30-03-1396. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

                         
30 Zie → BP 1182 p 073r 03 za 24-04-1400, overdracht van de erfcijns. 
31 Zie ← BP 1178 f 245r 02 di 29-06-1389, verkoop van het huis, belast met 

de erfcijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1396 02. 

 

104 

BP 1180 p 420v 05 do 30-03-1396. 

(dg: Voornoemde). 

 

(dg: dictus). 

 

BP 1180 p 420v 06 do 30-03-1396. 

Vervolgens beloofde Johannes van Malsen aan voornoemde Henricus, Johannes 

Gerijs en Martinus dat voornoemde 4 kinderen dit geld het eerste jaar niet 

zullen manen. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis Johannes de Malsen promisit super omnia dictis 

Henrico Johanni Gerijs et Martino quod dicti quatuor liberi dictam 

pecuniam non monebunt et petent infra annum datam presentium sine medio 

sequentem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 420v 07 di 04-04-1396. 

Johannes van Orthen nzvw Willelmus van Orthen beloofde aan Petrus van Vucht 

Arts soen 17 Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-

1396) te betalen. 

 

Johannes de Orthen #filius naturalis# quondam Willelmi de Orthen promisit 

super omnia (dg: Joh) Petro de Vucht Arts soen XVII Engels nobel seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Coptiten et Lu datum tercia post pasche. 

 

BP 1180 p 420v 08 wo 05-04-1396. 

Johannes zvw Denkinus van den Huijsberch droeg over aan Johannes van de 

Dijk, tbv Henricus zv voornoemde Johannes van de Dijk, 17 Hollandse gulden 

of ander paijment van dezelfde waarde, die Gerardus van Mulsel beloofd had 

aan voornoemde Johannes, voor de duur van het leven van voornoemde 

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

Kerstmis, gaande uit (1) 1/5 deel, dat aan voornoemde Johannes gekomen was 

na overlijden van zijn schoonvader Lambertus van den Pettelaer, in een 

hoeve, die was van voornoemde wijlen Lambertus, ter plaatse gnd Pettelaar, 

(2) 1/3 deel in een huis en ondergrond, waarin voornoemde wijlen Lambertus 

woonde, welk 1/5 deel en 1/3 deel voornoemde Johannes voor een jaarlijke 

cijns uitgegeven had aan voornoemde Gerardus, te weten voor voornoemde 17 

gulden, op het leven van voornoemde Johannes. 

 

Johannes filius quondam Denkini van den Huijsberch (dg: annum cens) decem 

et septem aureos florenos communiter gulden vocatos monete Hollandie boni 

auri et justi ponderis seu aliud pagamentum eiusdem valoris quos Gerardus 

de Mulsel promisit super omnia se daturum et soluturum dicto Johanni anno 

quolibet ad vitam dicti Johannis mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

quinta parte dicto Johanni de morte quondam Lamberti van den Pettelaer 

sui soceri jure successionis hereditarie advoluta in manso qui fuerat 

dicti quondam Lamberti sito in loco dicto Pettelaer cum eius attinentiis 

atque ex tercia parte ad se spectante in domo et eius fundo in qua dictus 

quondam Lambertus morari consuevit quas quintam partem et terciam partem 

predictas dictus Johannes prefato Gerardo pro predictis XVII gulden ad 

vitam dicti Johannis ad annuum censum dederat prout in litteris legitime 

supportavit Johanni de Aggere ad opus (dg: filii) Henrici filii dicti 

Johannis de Aggere cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Lu datum quarta 

post pasca. 

 

BP 1180 p 420v 09 do 06-04-1396. 

Henricus zvw Henricus Roede van Bucstel machtigde zijn broer Boudewinus 

zijn cijnzen, pachten en andere goederen te manen. 
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-. 

Henricus filius quondam Henrici Roede de Bucstel dedit potestatem 

Boudewino suo fratri potestatem! monendi eius census pacciones et cetera 

bona etc ad revocacionem. Testes Spina et Lu datum quinta post pasch!. 

 

BP 1180 p 420v 10 vr 07-04-1396. 

Goessuinus Cnode zvw Gheerlacus Cnode, Johannes van der Schant, zijn zoon 

Henricus en Johannes zvw Johannes van Oudehuesden beloofden aan de 

secetaris, tbv Mijchael Asinarius etc, 50 Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (za 24-06-1396; 23+31+24=78 dgn) te betalen op straffe van 3. 

 

Goessuinus Cnode filius quondam Gheerlaci Cnode Johannes van der Schant 

Henricus eius filius Johannes filius quondam Johannis de Oudehuesden 

promiserunt michi ad opus Mijchaelis Asinarii etc L scuta Francie ad 

Johannis proxime persolvendos pena III. Testes Spina et Lu datum sexta 

post pasca. 

 

BP 1180 p 420v 11 vr 07-04-1396. 

Johannes van der Scaut en zijn zoon Henricus beloofden de anderen 

schadeloos te houden. 

 

Solvit II placken. 

Johannes van der Scaut et Henricus eius filiuis promiserunt alios 

indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 420v 12 vr 07-04-1396. 

Petrus Lubbrechts soen en zijn broer Albertus beloofden aan Ghibo Keijot 10 

Gentse nobel of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1396) te 

betalen. 

 

Petrus Lubbrechts soen et Albertus eius frater promiserunt Ghiboni Keijot 

X Ghentsche nobel vel valorem ad penthecostes proxime persolvendos. 

Testes (dg: Martinus et Spi) Spina et Martinus datum sexta post pasca. 

 

BP 1180 p 420v 13 vr 07-04-1396. 

Jacobus Coptiten zvw Willelmus beloofde aan Ghisbertus van Vlochoeven 26 

pieter en 6 plakken na maning te betalen. 

 

Jacobus Coptiten #filius quondam Willelmi# promisit Ghisberto de 

Vlochoeven XXVI peter et VI placken ad (dg: pasca proxime) #monitionem 

persolvendos# persolvendos!. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 420v 14 vr 07-04-1396. 

Johannes zv Johannes Spikerman en Johannes zv Boudewinus gnd Lanen soen van 

Vessem beloofden aan broeder Rodolphus van Loet, tbv het klooster van Porta 

Celi, 66 mud 1½ lopen rogge, maat van Oerle, 5 lopen raapzaad, maat van 

Oerle, 55 pond geld en 4 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, voor 1/5 met 

Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1396), voor 1/5 met Lichtmis over een 

jaar (za 02-02-1398), voor 1/5 met Lichtmis over twee jaar (zo 02-02-1399), 

voor 1/5 met Lichtmis over drie jaar (ma 02-02-1400) en voor 1/5 met 

Lichtmis over vier jaar (wo 02-02-1401) te betalen. 

 

Johannes filius Johannis Spikerman Johannes filius Boudewini dicti Lanen 

soen de Vessem promiserunt fratro Rodolpho de Loet ad opus conventus de 

Porta Celi sexaginta sex modios et unum et dimidium lopinos siliginis 

mensure de Oerle et quinque lopinos seminis raparum dicte mensure atque 

quinquaginta quinque libras monete et quatuor novos florenos monete 

Gelrie vel valorem pro una quinta parte in festo Martini (dg: et pro) 

proxime futuro pro altera quinta parte a festo purificationis proxime 

ultra annum pro tercia quinta parte a festo purificationis proxime futuro 

ultra duos annos pro quarta quinta parte a festo purificationis proxime 
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ultra tres annos et pro ultima quinta parte a festo purificationis 

proxime ultra quatuor annos deinceps subsequentibus persolvendos. Testes 

Scilder et Martinus datum ut supra. 

 

1180 mf7 D 12 p. 421. 

 Sexta post pasca: vrijdag 07-04-1396. 

 Secunda post octavas pasce: maandag 10-04-1396. 

 Sabbato post pasca: zaterdag 08-04-1396. 

 

BP 1180 p 421r 01 vr 07-04-1396. 

Jacobus van Ghele en Johannes van der Hautaert beloofden aan Ludovicus 

Asinarius 40 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te 

betalen, op straffe van 3. 

 

Jacobus de Ghele et Johannes van der Hautaert promiserunt Ludovico 

Asinario XL scuta Francie ad Johannis proxime persolvendos pena III. 

Testes Spina et Jacobus Coptiten datum sexta post pasca. 

 

BP 1180 p 421r 02 vr 07-04-1396. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I scietleij. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 421r 03 vr 07-04-1396. 

Willelmus zv Theodericus Jans soen van sGrevenhage ev Elizabeth dvw 

Nijcholaus zv Petrus van Orthen droeg over aan Sijmon van Gewanden een 

b-erfcijns van 16 pond 13 schelling 4 penning geld, die Aleijdis dvw 

Henricus gnd Molen beloofd had aan voornoemde wijlen Nijcholaus zv Petrus 

van Orthen, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit alle goederen van voornoemde Aleijdis, en welke cijns 

nu aan hem behoort. 

 

Willelmus filius (dg: quon) Theoderici Jans soen (dg: v) de sGrevenhage 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Nijcholai 

#filii Petri# de Orthen hereditarium censum sedecim librarum tredecim 

solidorum et quatuor denariorum monete quem censum Aleijdis filia quondam 

Henrici dicti Molen promisit (dg: se daturam et soluturam super se) ut 

debitrix principalis super se et bona sua omnia se daturam et soluturam 

(dg: Nijc) dicto quondam Nijcholao (dg: de) filio Petri de Orthen 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex omnibus et singulis 

bonis dicte Aleijdis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in 

litteris (dg: here) et quem censum nunc ad se integraliter spectare 

dicebat hereditarie supportavit Sijmoni de Gewanden cum litteris et jure 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et quorumcumque (dg: heredum) coheredum dicte 

Elizabeth sue uxoris in dicto censu ?existentem ac eventuram deponere. 

Testes Martinus et Coptiten datum sexta post pascha. 

 

BP 1180 p 421r 04 vr 07-04-1396. 

Ghibo Backe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo Backe prebuit et reportavit. Testes testes! datum supra. 

 

BP 1180 p 421r 05 vr 07-04-1396. 

Johannes van Dommellen zvw Boudewinus gnd Kist van Eijndoven verkocht aan 

Leonius van Erpe zvw Godefridus van Erpe een n-erfcijns van 20 pond geld, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit de helft, aan verkoper behorend, in 

goederen gnd het Goed te Loeven van voornoemde wijlen Boudewinus, in 

Westerhoven, reeds belast met de grondcijns. 
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Johannes de Dommellen filius quondam quondam! Boudewini dicti Kist de 

Eijndoven hereditarie vendidit Leonio de Erpe filio quondam Godefridi de 

Erpe hereditarium censum XX (dg: lib) librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex medietate ad dictum venditorem spectante in 

bonis dictis (dg: d) tGoet te Loeven dicti quondam Boudewini sitis in 

parochia de Westerhoven et (dg: e) in attinentiis dictorum bonorum 

universis quocumque sitis ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu dominorum fundi exinde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 421r 06 vr 07-04-1396. 

Johannes van Brolijo verkocht aan Nicholaus van Berze 1/3 deel in het 

vierde kamp, welk kamp 8 morgen 4 hont groot is, gelegen voor Vlijmen, 

boven de weg lopend naar de plaats gnd Cromvoirtse Beemden, tussen Johannes 

Coninc en de zijnen enerzijds en Egidius van de Doorn en de zijnen 

anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd die Cromvoirtse Beemden naar de 

gemene weg, welk 1/3 deel aan voornoemde Johannes was verkocht door de stad 

Den Bosch, belast met de cijns aan de stad Den Bosch. Hij mag uitsluitend 

vervreemden aan medepoorters. 

 

Johannes de Brolijo terciam partem de quarto campo qui campus octo jugera 

et quatuor (dg: j) hont terre continet sito ante Vlijmen superius 

platheam #tendentem# versus locum dictum Cromvoertsche Beemde inter 

hereditatem Johannis Coninc et eius sociorum ex uno et inter hereditatem 

Egidii de Spina et eius sociorum ex alio tendente a dicto loco die 

Cromvoertsche Beemde vocato ad communem platheam venditam dicto Johanni 

ab oppido de Busco prout in litteris vero sigillo etc hereditarie 

vendidit Nicholao de Berze supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu dicto 

oppido inde solvendo et non alienabit nisi suis cooppidanis. Testes Spina 

et Lu datum ut supra. 

 

BP 1180 p 421r 07 vr 07-04-1396. 

Ywanus zv Johannes van Brolijo verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ywanus filius Johannis de Brolijo prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 421r 08 vr 07-04-1396. 

Thomas van Hijntham verkocht aan Willelmus Hels 1 morgen land in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Bruggen, tussen erfgoed van het klooster van Sint-Clara in 

Den Bosch enerzijds en voornoemde Willelmus Hels anderzijds. 

 

Thomas de Hijntham unum iuger terre situm in parochia de Roesmalen ad 

locum dictum Bruggen inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex 

uno et inter hereditatem Willelmi Hels ex alio in omni ea quantitate qua 

ibidem est situm ut dicebat hereditarie vendidit dicto Willelmo Hels 

promittens warandiam et obligationem deponere (dg: exceptis) tamquam de 

vero allodio. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 421r 09 ma 10-04-1396. 

Ludingus zv Nijcholaus gnd Coel Roelen soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Ludingus filius Nijcholai dicti Coel Roelen soen prebuit et reportavit. 

Testes Scilder st Spina datum secunda post octavas pasce. 

 

BP 1180 p 421r 10 ma 10-04-1396. 

Johannes zv Henricus Hermans soen vernaderde alle erfgoederen die Thomas 

Erenbrechts soen verworven had van Hilla Vos; de ander week; en hij droeg 
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weer over. 

 

Johannes filius Henrici Hermans soen prebuit ad redimendum #omnes# 

hereditates quas Thomas (dg: Erenbr) Erenbrechts soen erga Hillam (dg: 

Vos) #Vos# acquisiverat ut dicebat alter cessit et (dg: rept) et! 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 421r 11 ma 10-04-1396. 

J.oest van Berlaer beloofde dat zijn minderjarige natuurlijke zoon 

Johannes, door hem verwekt bij Elisabeth dv Johannes van Beijnen, zodra hij 

meerderjarig zal zijn, tbv voornoemde Johannes van Beijnen afstand zal doen 

van erfgoederen die voornoemde Elisabeth aan haar voornoemde zoon Johannes 

vermaakt heeft, gelegen onder Dinther. 

 

J {hier staat een puntje} Oest de Berlaer promisit super omnia quod ipse 

Johannem suum filium naturalem (dg: annos p) ab ipso et Elisabeth filia 

Johannis de Beijnen genitum annos pubertatis nundum habentem quamcito ad 

annos pubertatis pervenerit super omnibus hereditatibus quas dicta 

Elisabeth dicto Johanni suo filio legaverat quocumque locorum infra 

parochiam de Dijnther sitis atque super toto jure ad opus dicti Johannis 

de Beijnen hereditarie faciet renunciare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 421r 12 za 08-04-1396. 

Johannes Clijngheberch nzvw Gertrudis tante van Gerardus van der Stege 

verkocht aan Henricus Scilder (1) een b-erfcijns van 1 oude schild, die 

voornoemde Gerardus van der Stegen beloofd had aan wijlen zijn voornoemde 

tante Gertrudis, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en tuin in 

Groot Lith, tussen Cristina sv voornoemde Gertrudis enerzijds en Ghibo gnd 

Teus soen anderzijds, (2) een b-erfcijns van 1 oude schild, die Johannes 

gnd Colne van den Kerchove, zijn zoon Henricus, zijn schoonzoons Marcelius 

en Theodericus Harijn, en Oda, Margareta en Delija, dv voornoemde Johannes 

Colne, beloofd hadden aan Henricus van der Molen Berijts soen, tbv wijlen 

voornoemde Gertrudis dv Gerardus van der Stegen, met Sint-Jacobus te 

betalen, gaande uit 6½ hont land, in Groot Lith, ter plaatse gnd op die 

Lange Weide, over de weg gnd den Tiendeweg, tussen Johannes van Tula 

enerzijds en Eefsa dv Petrus gnd Colne anderzijds, welke cijnzen nu aan hem 

behoren en die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde 

tante Gertrudis. 

 

Johannes Clijngheberch filius naturalis quondam Gertrudis matertere olim 

Gerardi van der Stege (dg: hereditarium an) hereditarium censum unius 

aude scilt (dg: boni a) quem dictus Gerardus van der Stegen promiserat se 

daturum et soluturum dicte quondam Gertrudi sue matertere hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo (dg: et here area) et orto sitis in parochia 

de Groet Lijt inter hereditatem Cristine sororis dicte Gertrudis ex uno 

et inter hereditatem (dg: Mathei dicti Teus) Ghibonis dicti Teus soen ex 

alio atque hereditarium censum unius aude scilt boni auri et iusti 

ponderis quem Johannes dictus Colne van den Kerchove Henricus eius filius 

Marcelius et (dg: The) Theodericus Harijn generi dicti Johannis Colne Oda 

Margareta et Delija filie dicti Johannis Colne promiserant (dg: se Ger) 

#Henrico van der Molen Berijts soen ad opus# dicte Gertrudi quondam! 

filie Gerardi van der Stegen se daturos et soluturos dicte quondam 

Gertrudi hereditarie Jacobi ex sex et dimidio hont terre sitis in 

parochia de Magno (dg: Groet) Lijt ad locum dictum op die Langhe Weijden 

ultra viam dictam den Tiendewech inter hereditatem Johannis de Tula ex 

uno et inter hereditatem Eefse filie Petri dicti Colne ex alio ut dicebat 

et quos census nunc ad se integraliter spectare dicebat sibi ?que de 

morte dicte quondam Gertrudis sue matris successione advolutos esse 

dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Henrico Scilder 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 
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sui deponere. Testes Martinus et Coptiten datum sabbato post pascha. 

 

BP 1180 p 421r 13 za 08-04-1396. 

Henricus van der Moelen Bernts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van der Moelen Bernts soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 421r 14 za 08-04-1396. 

Henricus zvw Jordanus Henrics soen van Oerscot verkocht aan Henricus van 

Heijst een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren, gaande uit de helft in een beemd gnd de Diepe Beemd, 

in Oirschot, in de herdgang van Notelen, tussen Denkinus Moermans soen 

enerzijds en Johannes Sikens soen anderzijds, te weten uit de helft naast 

voornoemde Denkinus, reeds belast met de grondcijns. 

 

Henricus filius quondam (dg: Jord) Jordani Henrics soen de Oerscot 

hereditarie vendidit Henrico van Heijst hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis 

et (dg: supra hereditates infrascriptas) #in Oerscot# tradendam ex 

medietate ad dictum venditorem spectante in quodam [prato] dicto den 

Dijepen Beemt sito in parochia de Oerscot (dg: ad locum dic) in pastoria 

de Notelen inter hereditatem Denkini Moermans soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: liberorum quondam Katherine filie dicti quondam Jordani 

ex alio) Johannis Sikens soen ex alio scilicet ex illa medietate que sita 

est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Denkini promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo et sufficientem [facere]. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 421r 15 za 08-04-1396. 

Katherina van den Ham dvw Johannes gnd Dochnode droeg over aan Rodolphus 

Hacke alle goederen en tegoeden, die aan haar gekomen waren na overlijden 

van haar broer Godefridus gnd Dochnode zv voornoemde Johannes. 

 

Katherina van den Ham filia quondam (dg: q) Johannis dicti Dochnode cum 

tutore omnia et singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata 

#atque credita quecumque# sibi de morte [quondam] Godefridi dicti 

Dochnode sui fratris filii olim dicti Johannis successione advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita (dg: ..) #et quecumque person[e] 

tene[n]tur# supportavit Rodolpho Hacke [?suo ?frat]ri promittens cum 

tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 421r 16 za 08-04-1396. 

Voornoemde Katherina zag af van alle geschillen met voornoemde Rodolphus 

Hacke en zijn vrouw Dimphna. 

 

Dicta Katherina cum tutore super omnibus causis (dg: et p) et 

impeticionibus quibus mediantibus [ipse] impetere posset dictum Rodolphum 

Hacke et [Dimph]nam eius uxorem in judicio seculari vel spirituali aut 

alias quovis modo #a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem# 

ad opus dictorum Rodolphi et Dijmpne renunciavit promittens cum tutore 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

1180 mf7 D 13 p. 422. 

 Sabbato post pasca: zaterdag 08-04-1396. 

 in octavis pasche: zondag 09-04-1396. 

 Secunda post octavas pasce: maandag 10-04-1396. 

 

BP 1180 p 422v 01 za 08-04-1396. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus gnd Nijcoel van Oesterwijc verkocht aan 

Nijcholaus gnd Ackerman een n-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van 
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Oisterwijk, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren, gaande uit een huis, erf 

en tuin van verkoper in Oisterwijk, tussen Nijcholaus Plumen enerzijds en 

kvw Gerardus gnd Horsen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan Elizabeth Berijs, reeds belast met ongeveer 2 oude 

groten. 

 

Nijcholaus filius quondam Nijcholai dicti Nijcoel de Oesterwijc 

hereditarie vendidit Nijcholao dicto Ackerman hereditariam paccionem 

novem lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie 

purificationis et in Oesterwijc tradendam ex domo area et orto dicti 

venditoris sitis in Oesterwijc inter hereditatem Nijcholai Plumen ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Gerardi dicti Horsen ex alio 

tendentibus a communi platea retrorsum ad hereditatem Elizabeth Berijs ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis vel circiter 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et Marten datum 

sabbato post pasca. 

 

BP 1180 p 422v 02 za 08-04-1396. 

Henricus Hals beloofde aan Ghibo Kesselman de jongere 50 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Henricus Hals promisit super omnia Ghiboni Kesselman junior! L novos 

Gelre gulden seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 422v 03 za 08-04-1396. 

Johannes zvw Theodericus Loet ev Cristina dvw Theodericus van Hijntam droeg 

over aan zijn broer Theodericus van Loet alle goederen, die aan hem en aan 

zijn vrouw Cristina gekomen waren na overlijden van Tielmannus die Wever en 

diens vrouw Margareta, grootouders van voornoemde Cristina, gelegen in 

Hapart. 

 

Johannes filius quondam Theoderici Loet maritus et tutor legitimus 

Cristine sue uxoris filie quondam (dg: Cristine) #Theoderici# de Hijntam 

omnia bona sibi et dicte Cristine sue uxori de morte quondam Tielmanni 

die Wever et Margarete sue uxoris avi et avie olim dicte (dg: -orum) 

Cristine #successione advoluta# quocumque locorum in parochia de Hapart 

sita supportavit Theoderico de Loet suo fratri promittens super omnia 

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

 

BP 1180 p 422v 04 za 08-04-1396. 

Petrus van Bascot beloofde aan Godefridus van Zeelst 12½ Gentse nobel of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1396) te betalen. 

 

Petrus de Bascot promisit super omnia Godefrido de Zeelst XII et dimidium 

Gentsche nobel seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes Martinus et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 422v 05 zo 09-04-1396. 

Hr Ghisbertus zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen droeg over aan Aleijdis 

wv eerstgenoemde Johannes, tbv haar en kvw voornoemde Johannes, een kamp, 4 

morgen groot, in Empel, ter plaatse gnd Heinxstem, tussen Albertus Wael 

enerzijds en eerstgenoemde Johannes anderzijds, aan Gerardus zvw 

eerstgenoemde Johannes tbv voornoemde hr Ghisbertus overgedragen door 

eerstgenoemde Johannes. 

 

Dominus Ghisbertus filius quondam Johannis filii quondam Johannis Bathen 

soen (dg: quatuor iugera terre) quendam campum quatuor iugera terre 

continentem situm in parochia de Empel in loco dicto Heijnxstem inter 

hereditatem Alberti Wael ex uno et inter hereditatem primodicti Johannis 
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ex alio prout dictus campus ibidem est situs supportatum (dg: d) Gerardo 

filio (dg: dicti) primodicti quondam Johannis ad opus dicti domini (dg: 

Joh) Ghisberti a primodicto Johanne prout in litteris hereditarie 

supportavit Aleijdi relicte primodicti quondam Johannis ad opus sui et ad 

liberorum! eiusdem quondam Johannis cum litteris et aliis #et# jure 

promittens super omnia ratam servare tali condicione quod dicta Aleijdis 

(dg: suum usuf) dictum campum integraliter possidebit (dg: ad) quoad 

vixerit post eius decessum ad dictos liberos primodicti quondam Johannis 

devolvendum. Testes Martinus et Lu datum (dg: d) in octavis pasche. 

 

BP 1180 p 422v 06 ma 10-04-1396. 

Willelmus van den Velde zvw Willelmus van den Velde en Johannes van Bruggen 

beloofden aan Henricus van den Velde, tbv hr Willelmus van Aa ridder, 54 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-

1396) te betalen. 

 

Willelmus van den Velde filius quondam Willelmi van den Velde et Johannes 

de Bruggen promiserunt indivisi super omnia Henrico van den Velde ad opus 

domini Willelmi (dg: v) de Aa militis LIIII novos Gelre gulden seu 

valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Spina datum 

secunda post octavas pasce. 

 

BP 1180 p 422v 07 ma 10-04-1396. 

Johannes van Aelst vernaderde in aanwezigheid van Henricus Custer van 

Zonne, een huis en erf in Son, tussen Margareta dvw Johannes Koecbecker 

enerzijds en Arnoldus Nouden anderzijds, welk huis en erf voornoemde 

Henricus Custer verworven had van Godefridus den Ridder; de ander week; en 

hij droeg weer over. De brief aan hem overhandigen of aan Bernierus Andries 

soen. 

 

Solvit. 

Johannes de Aelst (dg: pre) in presentia Henrici Custer de Zonne prebuit 

et exhibuit patentes ad! (dg: report) redimendum e jure proximitatis 

domum et aream sitam in (dg: s) parochia de Zonne inter hereditatem 

Margarete (dg: dicte) filie quondam Johannis Koecbecker ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Nouden ex alio quam domum et aream dictus Henricus 

Custer erga Godefridum den Ridder acquisiverat ut dicebat et alter cessit 

et reportavit. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel Berniero 

Andries soen. 

 

BP 1180 p 422v 08 ma 10-04-1396. 

(dg: Ludingus zv Nijcholaus gnd Coel Roelen soen in aanwezigheid van 

Willelmus Hels). 

 

(dg: Ludingus filius Nijcholai dicti Coel Roelen soen in presentia 

Willelmi Hels). 

 

BP 1180 p 422v 09 ma 10-04-1396. 

Johannes zvw Johannes van Audehoesden en Henricus nzvw Theodericus zv 

Bartholomeus beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 14 oude Franse schilden 

met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396; 20+31+24=75 dgn) te betalen, op 

straffe van 1. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Audehoesden et Henricus filius (dg: 

quondam) naturalis quondam Theoderici #filii# Bartholomei promiserunt 

indivisi super omnia Ludovico Asinario etc XIIII scuta vetera Francie ad 

sanctum Johannem proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes testes! 

Scilder et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 422v 10 ma 10-04-1396. 

Johannes gnd Zanders ev Aleijdis dvw Arnoldus Ave Mari droeg over aan Agnes 
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van Maren (1) een b-erfcijns van 20 schelling, 1 groot Tournoois geld van 

de koning van Frankrijk etc voor 16 penningen gerekend of ander paijment 

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

met Kerstmis, gaande uit een huis en erf of erfgoed van wijlen Walterus van 

Maren, in Den Bosch, in de Kolperstraat, achterwaarts strekkend tot aan de 

huizinge van Willelmus van Berkel, welke cijns Wellinus gnd Knoden 

verworven had van voornoemde Walterus van Maren, (2) 10 schelling 

b-erfcijns, die voornoemde Wellinus beurt uit voornoemd huis en erf, (3) 

een b-erfcijns32 van 25 schelling, 1 groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit huis en erf van Petrus Pijnappel, 

in Den Bosch, in een straat die loopt van de Markt naar de Kerkstraat, 

naast het woonhuis van voornoemde Petrus, welke cijnzen Johannes uten Steen 

gekocht had van voornoemde Petrus Pijnappel, (4) een b-erfcijns van 40 

schelling, 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, op 

de hoek van de straat die loopt van de Kolperstraat naar de huizinge van 

Willelmus van Berkel, welke cijnzen wijlen Nijcholaus Brueder smid, 

grootvader van voornoemde Aleijdis verworven had, samen met andere cijnzen, 

van Johannes van den Steen smid, en welke cijnzen nu aan hem behoren. 

 

Johannes (dg: f Zan) dictus Zanders maritus et tutor legitimus Aleijdis 

sue uxoris filie quondam Arnoldi Ave (dg: -.) Mari hereditarium censum 

viginti solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie etc pro 

sedecim denariis (dg: com) in hiis computato vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris dandum et solvendum (dg: anno) quolibet anno pro una 

medietate nativitatis Johannis et pro reliqua medietate nativitatis 

Domini de domo et area seu hereditate quondam Walteri de Maren sita in 

Busco in vico dicto Colperstraet tendente retrorsum versus mansionem 

Willelmi de Berkel quem censum Wellinus dictus Knoden erga dictum 

Walterum de [M]aren #acquisiverat# prout in litteris atque (dg: 

hereditarium censum) decem solidos annui et hereditarii census quos 

dictus Wellinus annuatim ex dicta domo et area habuit solvendos annuatim! 

item hereditarium censum viginti quinque solidorum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie pro XVI denariis computato solvendos 

hereditarie terminis solucionis predictis de domo et area Petri Pijnappel 

(dg: sit) sita in Busco in vico tendente de foro loci eiusdem versus 

vicum ecclesie juxta domum habitationis dicti Petri quos census Johannes 

uten Steen erga dictum Petrum Pijnappel acquisiverat emendo prout in 

litteris #+ {verwijst via + in margine sinistra naar BP 1180 p 422v 13}# 

et quos census predictos Nijcholaus quondam Brueder faber avus olim dicte 

Aleijdis #simul cum quibusdam aliis censibus# erga Johannem van den Steen 

fabrum acquisiverat prout in litteris quas vidimus et quos census nunc ad 

se spectare dicebat integraliter hereditarie supportavit Agneti de Maren 

(dg: supportavit) simul cum (dg: primodictis) litteris et jure occacione 

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

habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

quorumcumque heredum dicti quondam Nicholai Brueder deponere. Testes 

Spina et Berwout datum 3a post octavas pasche. 

 

BP 1180 p 422v 11 ma 10-04-1396. 

Henricus Louwer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Louwer prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 422v 12 ma 10-04-1396. 

Een vidimus maken van de brief die begint “Johannes gnd uten Stene smid” en 

Johannes Zanders beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan Agnes 

                         
32 Zie → BP 1182 p 516v 02 do 14-07-1401, overdracht van de erfcijns. 
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van Maren. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes dictus (dg: van den St) 

uten Stene faber et Johannes Zanders promisit super omnia tradere (dg: 

de) Agneti de Maren ut in forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 422v 13 ma 10-04-1396. 

+ {invoegen in BP 1180 p 422v 10}. 

atque hereditarium censum XL solidorum solvendum hereditarie terminis 

solucionis predictis (dg: ex) de domo et area sita in Busco in vico dicto 

Colperstrate ad conum vici tendentis de medio vici predicti versus 

mansionem Willelmi de Berkel. 

 

BP 1180 p 422v 14 ma 10-04-1396. 

Johannes gnd Zanders ev Aleijdis dvw Arnoldus Ave Mari droeg over aan Agnes 

van Maren een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Pinksteren te betalen, 

gaande uit 1½ morgen land van Johannes Bogart van Osse, in Oss, op de 

gemeint, tussen kvw Nijcholaus Bogart enerzijds en Wellinus Custer 

anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Arnoldus Ave Marij gekocht had 

van voornoemde Johannes Bogart en welke cijns voornoemde Johannes Zanders 

nu bezit. 

 

Dictus Johannes Zanders maritus et tutor legitimus ut supra hereditarium 

censum XL solidorum monete (dg: solv) solvendum hereditarie penthecostes 

ex uno et dimidio iugeribus terre Johannis Bogart de (dg: Oss) Osse sitis 

in parochia de Osse supra communitatem ibidem inter hereditatem liberorum 

quondam Nijcholai Bogart ex uno et inter hereditatem Wellini Custer ex 

alio quem censum (dg: ..) XL solidorum dictus quondam Arnoldus Ave Marij 

erga dictum Johannem Bogart emendo acquisiverat prout in litteris (dg: 

here) et quem censum dictus Johannes Zanders nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Agneti de Maren cum litteris et jure promittens 

super habita et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem 

[ex] parte sui et dicti quondam Arnoldi Ave Marij et quorumcumque heredum 

eiusdem quondam Arnoldi Ave Marij deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 422v 15 ma 10-04-1396. 

Henricus Louwer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Louwer prebuit (dg: paten) et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1180 mf7 D 14 p. 423. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 13-04-1396. 

 Quarta post octavas pasce: woensdag 12-04-1396. 

 

BP 1180 p 423r 01 do 13-04-1396. 

Johannes Moerken van Helmont droeg over aan Henricus Stocke zvw Arnoldus 

Stocke een huis en tuin in Helmond, tussen erfgoed van Willelmus van 

Gherwen enerzijds en erfgoed van voornoemde Henricus gnd Stocke en een tuin 

behorend aan Katherina wv Willelmus van Hersel, hr Willelmus priester en 

zijn kinderen Danijel en Johannes anderzijds, lijnrecht strekkend naast 

voornoemd erfgoed van Henricus Stocke en naast voornoemde tuin vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan het water gnd die Aa, aan voornoemde 

Johannes Moerken verkocht door voornoemde Katherina wv Willelmus van 

Herzel, hr Willelmus priester en zijn kinderen Danijel en Johannes. 

 

Johannes Moerken de Helmont (dg: do) domum et ortum sitos in Helmont 

inter hereditatem Willelmi de Gherwen ex uno et inter hereditatem Henrici 

(dg: .) dicti Stocke et quendam ortum ad Katherinam relictam quondam 

Willelmi de Hersel dominum Willelmum presbitrum Danijelem et Johannem 

eius liberos spectantem ex alio tendentes linealiter juxta dictam 
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hereditatem dicti Henrici Stocke et juxta dictum ortum a communi platea 

retrorsum usque ad aquam dictam die Aa venditos dicto Johanni Moerken a 

dictis Katherina relicta quondam Willelmi de Herzel domino Willelmo 

presbitro Danijel! et Johanne eius liberis prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Henrico Stocke filio #quondam Arnoldi Stocke# cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Scilder et Coptiten datum quinta post (dg: p) 

octavas pasche. 

 

BP 1180 p 423r 02 do 13-04-1396. 

Henricus Stocke zvw Arnoldus Stocke beloofde aan Johannes zvw Willelmus van 

Hersel een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Helmond te leveren, gaande uit voornoemd huis en tuin. De brief 

overhandigen aan hem of aan Arnoldus van den Goer. 

 

-. Solvit. 

Henricus Stocke filius quondam Arnoldi Stocke promisit se daturum et 

soluturum (dg: Johanni Moer) Johanni filio quondam Willelmi de Hersel 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Helmont 

hereditarie purificationis et in Helmont traditurum [e]x dicta! domo et 

orto. Testes Spina et Martinus datum #quinta post octavas pasche#. 

Tradetur littera sibi vel Arnoldo van den Goer. 

 

BP 1180 p 423r 03 wo 12-04-1396. 

Willelmus van Berze de oudere ev Aleijdis dvw Lambertus Raet van Empel 

verkocht aan Mechtildis dvw Johannes van Boert ongeveer 2 morgen land in 

Meerwijk, tussen wijlen voornoemde Johannes van Boert zvw Hermannus Scuwinc 

enerzijds en erfgoed gnd Maasheuvel anderzijds, vrij van maasdijk, zegedijk 

en waterlaten, belast met een b-erfcijns van 40 schelling geld die 

voornoemde wijlen Johannes van Boert hieruit beurde. 

 

Willelmus de Berze senior maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie quondam Lamberti Raet de Empel duo iugera terre vel circiter sita 

in (dg: parochia) jurisdictione de Meerwijc inter hereditatem #quondam# 

Johannis de Boert filii quondam Hermanni Scuwinc ex uno et inter 

hereditatem dictam Maeshoevel ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Mechtildi filie dicti quondam Johannis (dg: doe) de Boert (dg: 

supportavit ..) promittens super habita et habenda warandiam (dg: et 

obligationem) ab! omnibus aggere Mose et Zeghedijc et aqueductibus libera 

et obligationem deponere excepto hereditario censu XL solidorum monete 

quem dictus quondam Johannes de Boert annuatim exinde habuit de jure 

solvendum. Testes Rover et Martinus datum quarta post octavas pasce. 

 

BP 1180 p 423r 04 wo 12-04-1396. 

Walterus van Berze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus de Berze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 423r 05 wo 12-04-1396. 

(dg: Stephanus zvw Hermannus Scuwijnc verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Stephanus filius Herm quondam Hermanni Scuwijnc prebuit et 

reportavit p..). 

 

BP 1180 p 423r 06 wo 12-04-1396. 

Johannes die Bresser zvw Henricus Bresser vernaderde, in afwezigheid van 

Gerardus Colen soen van Bucstel, een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Oirschot, gaande uit een akker gnd die Straatakker, in Oischot, in de 

herdgang van Boterwijk, tussen Willelmus Vos Grieten soen enerzijds en 

Petrus Heijmerics soen anderzijds, aan voornoemde Gerardus Colen soen van 
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Bucstel verkocht door Johannes nzv voornoemde Johannes Bresser. 

 

Johannes die (dg: Bressche) Bresser filius quondam Henrici Bresser in 

absentia Gerardi Colen soen de Bucstel prebuit et (dg: rep) exhibuit 

patentes denarios quos suos proprios etc ad redimendum e jure 

proximitatis et ad quitandum hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Oerscot (dg: ve) solvendam hereditarie ex quodam agro dicto 

die (dg: Straecker) Straetacker sito in parochia de Oesterwijc! in 

pastoria de Boeterwijc inter hereditatem Willelmi Vos Grieten soen ex uno 

et inter hereditatem Petri Heijmerics soen ex alio venditam (dg: Gerardo) 

dicto Gerardo Colen soen de Bucstel a Johanne filio naturali dicti 

Johannis Bresser ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 423r 07 wo 12-04-1396. 

Philippus Jozollus ontlastte hr Henricus van Lecka ridder en Johannes van 

Ghestel van 51 2/3 oude schild, die voornoemde hr Henricus van Lecka en 

Johannes beloofd hadden aan voornoemde Philippus tbv de Lombarden in Den 

Bosch. 

 

Philippus Jozollus palam recognovit sibi per dominum Henricum de Lecka 

militem et Johannem de Ghestel plenarie fore satisfactum de quinquaginta 

uno aude scilde et de duabus terciis partibus unius aude scilt quos dicti 

dominus Henricus de Lecka et Johannes alias promiserunt dicto Philippo ad 

opus suorum magistrorum lombardorum et sociorum domus lombardorum in 

Busco coram scabinis in Busco ut dicebat clamans eos inde quitos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 423r 08 wo 12-04-1396. 

Vervolgens verklaarde Ludovicus Asinarius namens Mijchael Asinarius en zijn 

gezellen, kooplieden in Den Bosch, dat voornoemde Philippus Jozollus met 

hun instemming voornoemde 51 2/3 oude schild geïnd heeft. 

 

{Voor dit contract staat een haal, kennelijk om ruimte vrij te laten}. 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis Ludovicus Asinarius ex parte et nomine (dg: Thome) 

Mijchaelis Asinarii et sociorum eius (dg: s) mercatorum in Busco palam 

recognovit id (dg: sue) fore voluntatis et consensus dicti Ludovici et 

dictorum Mijchaelis et suorum sociorum quod dictus Philippus Jozollus 

dictos (dg: LII) LI aude scilde et duas tercias partes unius aude scilt 

percepit et dictos dominum Henricum et Johannem inde quitavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 423r 09 wo 12-04-1396. 

Johannes Buijc zvw Ghibo gnd Buijc vleeshouwer en Johannes van Hijntham zv 

Godescalcus ev Bela, dv Godefridus van Alphen verwekt bij wijlen Elizabeth 

dvw voornoemde Ghibo Buijc, maakten een erfdeling van goederen die zij 

gezamenlijk bezitten. 

Johannes Buijc kreeg (1) twee kamers met ondergrond uit een erfgoed van 

voornoemde wijlen Ghibo Buijc, welk erfgoed ligt in Den Bosch, in een 

straat die loopt van het midden van de Kolperstraat naar de Peperstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Willelmus van Ghiesen steenbakker enerzijds en 

erfgoed van Truda Wanbiers anderzijds, te weten de twee kamers naast 

voornoemd erfgoed van wijlen Willelmus van Ghiessen enerzijds en een 

andere, derde kamer met ondergrond van voornoemd erfgoed van wijlen Ghibo 

Buijc anderzijds, (2) een deel van de tuin, achter voornoemd erfgoed van 

wijlen Ghibo Buijc gelegen, te weten het deel achter voornoemde twee 

kamers, zoals afgepaald, (3) de helft van de tussenwand tussen deze twee 

kamers en de derde kamer, (4) een b-erfcijns van 10 schelling, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of 

ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

huis en erf van Arnoldus van Erpe handschoenmaker, in Den Bosch, in de 
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Hinthamerstraat, naast erfgoed van Johannes van Berze de oudere, welke 

cijns Elizabeth gnd Cnoden begijn, grootmoeder van voornoemde wijlen 

Elizabeth, gekocht had van voornoemde Arnoldus van Erpe. 

Johannes van Hijntam kreeg (5) voornoemde derde kamer met ondergrond van 

het erfgoed van voornoemde wijlen Ghibo Buijc, te weten de kamer tussen 

voornoemde twee kamers enerzijds en voornoemd erfgoed van Truda Wanbiers 

anderzijds, (6) een deel van voornoemde tuin, gelegen achter het erfgoed 

van voornoemde wijlen Ghibo Buijc, te weten het deel achter voornoemde 

derde kamer, zoals afgepaald, (7) de helft van voornoemde wand tussen deze 

kamer en de twee andere kamers, (8) een b-erfcijns van 30 schelling, die 

Ghibo Herinc beloofd had aan zijn zuster Elizabeth, een helft te betalen 

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

erf van wijlen Goeswinus Knode, vvw voornoemde Ghibo, in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de kop van de Vughterstraat naar de huizinge van 

Ludingus van de Dijk. 

Johannes Buijc zal uit zijn twee kamers met ondergrond en deel van de tuin 

de helft betalen van de hertogencijns die uit geheel het erfgoed van 

voornoemde wijlen Ghibo Buijc gaat, en voorts zal hij betalen 8 pond van 

een b-erfcijns van 14 pond, die uit het gehele erfgoed van voornoemde 

wijlen Ghibo {p.424v} Buijc gaat. 

Zo ook zal Johannes van Hijntam de andere helft van de hertogencijns 

betalen en voorts 6 pond van de b-erfcijns van 14 pond. 

Voornoemde Johannes van Hijntam en Johannes Buijc zullen voornoemde 

tussenwand gezamenlijk onderhouden. 

 

{De namen van hen aan wie goederen ten deel vielen, zijn later ingevuld}. 

Johannes #Buijc# filius quondam Ghibonis dicti Buijc carnificis et 

Johannes de Hijntham (dg: mar) filius Godescalci maritus et tutor 

legitimus ut asserebat ut! asserebat Bele sue uxoris filie Godefridi de 

Alphen ab eodem Godefrido et quondam Elizabeth sua uxore filia dicti 

quondam Ghibonis Buijc pariter genite palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis ad se spectantibus ut 

dicebant mediante qua divisione due camere cum suo fundo de (dg: domo et 

a) hereditate dicti quondam Ghibonis Buijc (dg: sita) que hereditas sita 

est (dg: Bu) in Busco in vico tendente a medio vici dicti Colperstraet 

versus vicum dictum Peperstraet inter hereditatem quondam Willelmi de 

Ghiesen (dg: l) lapicide ex uno et inter hereditatem Trude Wanbiers ex 

alio scilicet due due! camere cum suis fundis que site site! contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti quondam Willelmi de Ghiessen ex uno et 

inter reliquam terciam (dg: terc) cameram cum suo fundo de dicta 

hereditate dicti quondam Ghibonis Buijc ex alio atque pars orti siti 

retro dictam hereditatem dicti quondam Ghibonis Buijc scilicet illa pars 

dicti orti que pars sita est retro dictas duas cameras (dg: cum) prout 

huiusmodi pars dicti orti ibidem sita est et limitata (dg: simul cum) 

atque medietas parietis consistentis inter dictas duas cameras et inter 

dictam reliquam terciam cameram item hereditarius census X solidorum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendus 

hereditarie nativitatis Domini de domo et area Arnoldi de Erpe 

cijrothecarii sita in Busco in vico Hijnthamensi (dg: inter) #juxta# 

hereditatem Johannis de Berze senioris quem censum Elizabeth dicta Cnoden 

beghina avia olim (dg: dicte) supradicte quondam Elizabeth erga dictum 

Arnoldum de Erpe acquisiverat emendo prout in litteris dicto (dg: 

Ghiboni) Johanni Buijc {streepje om restant vrije ruimte op te vullen} 

cesserunt in partem ut alter recognovit super quibus et jure promittens 

super omnia ratam servare et mediante qua divisione dicta tercia camera 

cum suo fundo dicte hereditatis dicti quondam Ghibonis Buijc scilicet 

illa camera cum suo fundo que sita est [inter] supradictas duas cameras 

ex uno et inter hereditatem dicte Trude Wanbiers ex alio atque pars 

supradicti orti siti retro dictam hereditatem [dicti] quondam Ghibonis 

Buijc (dg: inter) scilicet illa pars que sita est retro (dg: jamd) eandem 
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terciam (dg: terc) cameram prout huiusmodi pars dicti orti ibidem sita 

est et limitata #simul cum medietate dicti parietis consistentis in! 

dictam cameram et inter dictas duas alias cameras# atque hereditarius 

census triginta solidorum quem Ghibo Herinc promiserat se daturum et 

soluturum Elizabeth (dg: sue sorori) sue sorori hereditarie pro una 

medietate in festo nativitatis Domini et pro reliqua medietate in festo 

nativitatis beati Johannis baptiste de domo et area quondam Goeswini 

Knode (dg: f) patris quondam dicti Ghibonis sita in Busco in vico 

tendente de capite vici Vuchtensis versus mansionem Ludingi de Aggere 

prout in litteris dicto Johanni de Hijntam cesserunt in partem super 

quibus etc promittens super omnia ratam servare additis condicionibus 

sequentibus quod dampna equaliter portabunt et quod dictus Johannes Buijc 

ex duabus cameris cum suis fundis et parte orti predicti solvet annuatim 

medietatem census domini ducis ex dicta integra hereditate dicti quondam 

Ghibonis Buijc annuatim de jure solvendi atque octo libras annuatim de 

hereditario censu XIIII librarum qui census (dg: di) quatuordecim 

librarum de dicta integra hereditate dicti [quondam Ghi]- 

 

1180 mf7 E 01 p. 424. 

 Quarta post octavas pasce: woensdag 12-04-1396. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 13-04-1396. 

 

BP 1180 p 424v 01 wo 12-04-1396. 

-bonis Buijc annuatim de jure est solvendus sic quod dicto Johanni de 

Hijntam et supra dictam reliquam terciam cameram cum suo fundo (dg: terc) 

dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum et simili modo quod 

dictus Johannes #de Hijntam# (dg: solvend) solvet annuatim reliquam 

medietatem dicti census domino nostri duci ex dicta integra hereditate 

dicti quondam Ghibonis Buijc annuatim solvendi atque sex libras annuatim 

de (dg: dicto) dicto hereditario censu XIIII librarum (!dg: ex) dicta 

dicta integra hereditate dicti (dg: Gh) quondam Ghibonis Buijc annuatim 

solvendo sic quod dicto Johanni Buijc (dg: de) et supra dictas duas (dg: 

reliq terciam par) cameras cum (dg: suis) suo fundo (dg: occacione 

dictarum sex librarum) dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum 

ut (dg: ipsi) Johannes Buijc et Johannes de Hijntam predicti mutuor 

recognoverunt et promiserunt super omnia hoc eciam addito quod (dg: 

dictus) #dicti# Johannes de Hijntam (dg: unam medietatem) et (dg: G) 

Johannes Buijc dictum parietem interstitialem consistentem inter dictas 

duas cameras et inter dictam terciam partem! sub eorum communibus 

laboribus et expensis perpetue in bona disposicione observabunt ut ipsi 

mutuo recognoverunt et promiserunt. Testes Rover et Martinus datum quarta 

post octavas pasce. 

 

BP 1180 p 424v 02 do 13-04-1396. 

Johannes zv Nijcholaus gnd Rodekens soen droeg over aan Johannes zvw 

Mathijas gnd Aelbrechts soen (1) een stukje land in Oss, tussen Ghibo van 

Loen enerzijds en Rodolphus Tolinc anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg achterwaarts tot aan Nijcholaus Wisscart, (2) een stukje land in Oss, 

ter plaatse gnd aan die Busse Straat, tussen Nijcholaus Wisscart enerzijds 

en de gemene weg gnd die Busse Straat anderzijds, aan hem overgedragen door 

Gerardus zv Johannes gnd Onderstal. 

 

Johannes filius Nijcholai dicti (dg: Rode) Rodekens soen particulam terre 

sitam in parochia de Os inter hereditatem Ghibonis de Loen ex uno et 

inter hereditatem Rodolphi Tolinc ex alio tendentem a communi platea 

retorsum usque ad hereditatem Nijcholai Wisscart atque peciam terre sitam 

in dicta parochia de Os ad locum dictum aen die Bussche Straet (dg: inter 

he) inter hereditatem Nijcholai Wisscart ex uno et inter communem plateam 

dictam die Bussche Straet ex alio supportatas sibi a Gerardo filio 

Johannis dicti Onderstal prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni filio quondam Mathije dicti Aelbrechts soen cum litteris et aliis 
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et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Spina et Martinus datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1180 p 424v 03 do 13-04-1396. 

Johannes zvw Ghibo van der Aa verkocht aan Zebertus zv Engbertus van 

Krekelhoven een stuk beemd in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

wijlen Johannes zvw Rodolphus Rover van Vladeracken enerzijds en Johannes 

Westerman anderzijds, belast met 8 penning oude pecunia aan het altaar van 

H.Maagd Maria in de kerk van Haaren. 

 

Johannes filius (dg: Ghibo) quondam Ghibonis van der Aa (dg: medietatem 

ad se spectantem in) peciam prati sitam in parochia de Haren in loco 

dicto Beilver inter hereditatem quondam Johannis filii quondam Rodolphi 

Rover de Vladeracken ex uno et inter hereditatem Johannis Westerman ex 

alio hereditarie vendidit Zeberto filio Engberti de Krekelhoven 

promittens (dg: wa) super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis octo denariis antique pecunie alteri beate Marie virginis sito 

in ecclesia de (dg: Oesterwijc) #Haren# exinde solvendis. Testes (dg: Sc) 

datum supra. 

 

BP 1180 p 424v 04 do 13-04-1396. 

Voornoemde Zebertus beloofde aan voornoemde verkoper 11 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Pinksteren (zo 21-05-1396) en 10 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1396) te betalen. 

 

Dictus Zebertus promisit dicto venditori (dg: XXI ...) XI novos Gelre 

gulden seu valorem ad (dg: Jacobi) #penthecostes {in margine sinistra: 

penthecostes}# et X novos Gelre gulden sue valorem ad Jacobi (dg: 

proxime) proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 424v 05 do 13-04-1396. 

Bertha dvw Arnoldus van Kuijc wv Willelmus van Oerle, Boudewinus die Heilt 

ev Hilla en Ludovicus gnd Buelen ev Bela, dv voornoemde Bertha en wijlen 

Willelmus van Oerle, verkochten aan Arnoldus zv Egidius van Ghele, tbv 

voornoemde Egidius van Ghele, 2/3 deel in 4 lopen roggeland, in Hees, ter 

plaatse op Liebergen, beiderzijds tussen voornoemde Egidius van Ghele, met 

een eind strekkend aan voornoemde Egidius en met het andere eind aan de 

versterking gnd landweer. 

 

Bertha (dg: relicta de Kuijc relicta quond) filia quondam Arnoldi de 

Kuijc relicta quondam Willelmi de Oerle (dg: B) cum tutore Boudewinus die 

Heilt maritus et tutor legitimus (dg: Le) Hille sue uxoris et Ludovicus 

dictus Buelen maritus et tutor legitimus (dg: Bese) Bele sue uxoris 

filiarum dictorum Berthe et quondam Willelmi de Oerle duas tercias partes 

ad se spectantes in quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia 

de Hees ad locum op Liebergen inter hereditatem Egidii de Ghele ex 

utroque coadiacentem! tendentibus cum uno fine ad hereditatem dicti 

Egidii et cum reliquo fine ad munimen dictum landweer ut (dg: dictum) 

dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo filio dicti (dg: Egidii) Egidii 

de Ghele ad opus eiusdem Egidii de Ghele promittentes #cum tutore# 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 424v 06 do 13-04-1396. 

Philippus gnd van Gheldorp en Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van 

Eijcke beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 36 oude Franse schilden met 

Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396; 17+31+24=72 dgn) te betalen op straffe 

van 2. 

 

{drie verticale streepjes met een horizontale dwarsstreep}. 

Philippus dictus de Gheldorp Godefridus de Gheldorp filius quondam 
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Philippi de Eijcke promiserunt indivisi super omnia Ludovico Asinario etc 

triginta sex aude scilde Francie ad festum Johannis proxime futurum 

persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 424v 07 do 13-04-1396. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 424v 08 do 13-04-1396. 

Johannes zvw Johannes van Audehoesden en Henricus Aben soen van Bucstel 

beloofden aan Willelmus zv Bernijerus Paesschedach, tbv hem en voornoemde 

Bernijerus, 51 nieuwe Gelderse gulden zoals die vandaag gemeenlijk in de 

beurs gaan (dg: of de waarde) met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) 

te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Audehoesden et Henricus Aben soen de 

Bucstel promiserunt indivisi super omnia #(dg: f) Willelmo filio# 

Bernijeri Paesschedach et (dg: Willelmo eius filio seu eorum alteri) ad 

opus sui et ad opus dicti Bernijeri seu ad opus alterius eorum 

quinquaginta unum novos Gelre quales! ad presens communiter currunt ad 

bursam (dg: seu valorem) ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 424v 09 do 13-04-1396. 

Arnoldus Snoec zvw Lambertus Witmeri, Henricus van Bernheze zvw Nijcholaus 

van den Arennest, Philippus van Macharen schoenmaker en Theodericus van den 

Eijnde beloofden aan Walterus van Westerhoven 47 nieuwe Gelre gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Arnoldus Snoec filius quondam Lamberti Witmeri Henricus (dg: van de) de 

Bernheze filius quondam (dg: Lamberti) #Nijcholai# van den Arennest 

Philippus de Macharen sutor et Theodericus van den Eijnde promiserunt 

indivisi super omnia (dg: de) Waltero de Westerhoven XLVII novos Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 424v 10 do 13-04-1396. 

Bela wv Johannes Houbraken, haar zoon Arnoldus en schoonzoon Walterus van 

Westerhoven verkochten aan voornoemde Arnoldus Snoec, Henricus van 

Bernheze, Philippus en Theodericus 102 eiken, gnd koerboem, staande op een 

kamp van voornoemde wijlen Johannes Houbraken, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Eilde, tussen Arnoldus van Beke enerzijds en de gemeint anderzijds; 

verkopers zullen lasten, zoals de houtschat, afhandelen. De kopers moeten 

deze bomen uiterlijk half juni aanstaande “te was” afzagen en van het kamp 

verwijderen. De brief overhandigen aan een van hen. 

 

Bela relicta quondam Johannis Houbraken cum tutore Arnoldus eius filius 

et Walterus de Westerhoven gener dicte Bele centum et duas arbores 

querci-(dg: dictas k)-nas dictas (dg: ke) koerboem consistentes seu 

stantes in quodam campo dicti quondam Johannis Houbraken sito in parochia 

de Scijnle in loco dicto Eilde inter hereditatem Arnoldi de (dg: Be) Beke 

ex uno et inter communitatem ex alio vendiderunt dictis Arnoldo Snoec 

Henrico de Bernheze Philippo et Theoderico promittentes cum tutore (dg: 

..) indivisi super omnia warandiam et obligationem et impeticionem dictam 

houtscat deponere tali condicione quod dicti 4 emptores dictas centum et 

duas arbores (dg: j) infra (dg: hi) hinc et medium mensis junii proxime 

futurum (dg: ce) secabunt ad crescentiam quod exponetur te was et (dg: a) 

extra dictum campum amovebunt. Testes datum supra. Tradetur littera 

alteri eorum. 
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BP 1180 p 424v 11 do 13-04-1396. 

(dg: Henricus en Ro). 

 

(dg: Henricus et Ro). 

 

BP 1180 p 424v 12 do 13-04-1396. 

Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen ev Elizabeth dv Arnoldus van 

Blakenbroec gaf uit aan de broers Henricus en Rodolphus gnd Roef, kvw 

Johannes van Blakenbroec, 1/3 deel van 6 bunder beemd, in Beek bij Aarle, 

ter plaatse gnd Boerdonk, tussen Willelmus van Criekenbeke enerzijds en 

Arnoldus die Cuper anderzijds, te weten het 1/3 deel in het midden; de 

uitgifte geschiedde voor 2 oude groot aan de grondheer uit dit 1/3 deel 

gaande, en thans voor een lijfrente van 4 nieuwe Gelderse gulden zoals die 

vandaag gemeenlijk in de beurs gaan of de waarde, uit te keren aan Arnoldus 

en Elizabeth of de langstlevende, voor de duur van hun leven en niet 

langer, met Lichtmis te betalen, gaande uit het onderpand en andere 

goederen van verkrijgers. 

 

-. 

Arnoldus filius quondam Johannis Vrancken soen maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris Arnoldi de Blakenbroec (dg: duo bonaria prati sita 

#ter) terciam partem sex bonariorum prati sitorum# in (dg: par 

jurisdictione) parochia de Beke prope Arle in loco dicto Boerdonc inter 

hereditatem Willelmi de (dg: Krekelhoven) #Criekenbeke# ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi die Cuper ex alio scilicet illam terciam partem que 

sita est in medio dictorum sex bonariorum prati ut dicebat dedit ad 

hereditarium! Henrico et Rodolpho dicto (dg: Roef) Roef fratribus liberis 

quondam Johannis de Blakenbroec ab eisdem hereditarie possidendam pro 

duobus grossis #antiquis# domino fundi ex dicta tercia parte annuatim 

solvendis dandis etc atque pro vitali pensione quatuor novorum florenorum 

monete Gelrie #quales currunt ad presens communiter ad bursam {in margine 

sinistra: quales currunt ad presens}# seu valorem danda dictis Arnoldo et 

Elizabeth sue uxori seu eorum alteri diutius viventi in humanis et non 

ultra purificationis ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super habita 

et habenda ex premissis et aliis suis bonis habitis et habendis et alter 

diutius (dg: d) vivens pensionem integraliter possidebit et cum ambo 

mortui fuerint etc. Testes Aa et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 424v 13 do 13-04-1396. 

Nijcholaus gnd Coel Bresser beloofde aan Arnoldus zvw Gerisius van Os 

snijder 17 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1396) te betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Bresser promisit super omnia (dg: Gerardo) Arnoldo 

(dg: Ge) filio quondam (dg: Gerardi) Gerisii de Os sartoris XVII Gentsche 

nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum!. Testes Scilder 

et Spina datum quinta post (dg: pasche) octavas pasce. 

 

BP 1180 p 424v 14 do 13-04-1396. 

Walterus Hals zvw Arnoldus Gerijts soen verkocht aan Rijcoldus Jans soen ½ 

morgen land in Geffen, ter plaatse gnd in Geffenre Vrede, tussen Johannes 

die Neijser enerzijds en voornoemde Rijcoldus Jans soen anderzijds, belast 

met waterlaten. 

 

Walterus Hals filius quondam Arnoldi Gerijts soen dimidium iuger terre 

situm in parochia de Geffen in loco dicto in Gheffenre Vrede inter 

hereditatem Johannis die Neijser ex uno et inter Rijcoldi Jans soen ex 

alio ut dicebat prout ibidem situm est hereditarie vendidit dicto 

Rijcoldo (dg: Jans) Jans soen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis aqueductibus ad hoc de jure spectantibus. 
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Testes datum supra. 

 

1180 mf7 E 02 p. 425. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 13-04-1396. 

 

BP 1180 p 425r 01 do 13-04-1396. 

Johannes Smedeken van Bucstel droeg over aan Heijlwigis ev Johannes gnd 

Philips, tbv voornoemde Johannes Philips, een huis, hofstad en tuin, in 

Boxtel, ter plaatse gnd die Strijpt, tussen Johannes gnd Eijghenbroec 

enerzijds en Theodericus Moelner anderzijds, aan hem overgedragen door 

Ludekinus zvw Gerardus Claes soen. 

 

-. 

Johannes Smedeken de Bucstel domum domistadium et ortum sitos in parochia 

de Bucstel ad locum dictum die Strijpt inter hereditatem Johannis dicti 

Eijghenbroec ex uno et inter hereditatem Theoderici Moelner ex alio (dg: 

te) supportatos sibi a (dg: Ludekino f) Ludekino filio quondam Gerardi 

Claes soen prout in litteris hereditarie supportavit Heijlwigi uxori 

Johannis dicti Philips ad opus eiusdem Johannis Philips cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Scilder et Spina datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1180 p 425r 02 do 13-04-1396. 

Johannes van Wabraken die Plattijnmaker droeg over aan Johannes zvw 

Willelmus van den Broec, tbv hem en zijn broer Arnoldus zvw voornoemde 

Willelmus, (1) de helft in een huis33 en erf in den Bosch, op de 

Vughterdijk, buiten de poort aldaar, aan de kant richting Herlaar, tussen 

een gemene weg aldaar enerzijds en erfgoed van Nijcholaus gnd Cnoke 

anderzijds, van welk huis en erf voornoemde Johannes Wabraken een helft34 in 

cijns verkregen had van Johannes zvw Walterus Bac schoenmaker en de andere 

helft35 van Beatrix dvw voornoemde Walterus Bac, (2) zijn vruchtgebruik in 

de andere helft, die aan erfg vw zijn vrouw Cristina dvw voornoemde 

Willelmus van den Broec gekomen was na overlijden van voornoemde Cristina, 

resp. aan hen zal komen na overlijden van eerstgenoemde Johannes, belast 

met cijnzen in de brieven vermeld. 

 

-. 

Johannes de Wabraken #die Plattijnmaker# medietatem ad se jure 

hereditario spectantem in domo et area sita in Busco supra aggerem 

Vuchtensem extra portam ibidem in latere versus Herlaer inter (dg: l) 

communem viam (dg: ex) ibidem ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti 

Cnoke ex alio de qua domo et area dictus Johannes Wabraken erga! 

medietatem erga Johannem filium quondam Walteri Bac sutoris et reliquam 

medietatem erga Beatricem filiam dicti quondam Walteri Bac acquisiverat 

ad censum prout in quibusdam litteris etc continetur atque (dg: reliqu) 

suum usufructum primodicto Johanni competentem in reliqua medietate 

dictarum domus et aree que scilicet reliqua medietas heredibus quondam 

Cristine sue uxoris filie quondam Willelmi van den Broec de morte eiusdem 

quondam Cristine successione est advoluta et post mortem (dg: dicte) 

primodicti Johannis #successione# advolvetur ?ut (dg: ?dicta domo et area 

predicta ut) dicebat hereditarie supportavit Johanni (dg: et Arnoldo 

fratribus liberis) #filio# dicti quondam Willelmi van den Broec #ad opus 

sui et ad opus Arnoldi sui fratris filii dicti quondam Willelmi# cum 

litteris et (dg: ju) et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in 

                         
33 Zie → BP 1181 p 161r 08 do 12-09-1398, verkoop van het huis. 
34 Zie ← BP 1176 f 106v 02 di 13-03-1380, uitgifte van deze helft van het 

huis. 
35 Zie → BP 1176 f 187r 10 ±do 06-06-1381, uitgifte van deze helft van het 

huis. 
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predictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 425r 03 do 13-04-1396. 

De broers Ghibo, Henricus, Johannes en Albertus, kvw Henricus Weijhaze, 

verkochten aan Johannes zvw Petrus Broc een stuk beemd in Helvoirt, ter 

plaatse gnd Leendonk, tussen Engbertus van Krekelhoven smid enerzijds en 

erfg vw Johannes Bije zvw Walterus gnd Groet Wouter anderzijds, belast met 

2 schelling nieuwe cijns aan de hertog en een b-erfcijns van 32 schelling 

oude pecunia aan het klooster van Tongerlo. 

 

-. 

Ghibo Henricus Johannes et Albertus fratres liberi quondam Henrici (dg: 

W) Weijhaze peciam prati sitam in parochia de (dg: H) Helvoert ad locum 

dictum (dg: Leendo) Leendonc inter hereditatem Engberti de Krekelhoven 

fabri ex uno et inter hereditatem heredum quondam Johannis Bije filii 

quondam Walteri dicti Groet Wouter ex alio hereditarie vendiderunt 

Johanni filio quondam Petri Broc promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus solidis novi (dg: -s) 

census domino duci et hereditario censu XXXII solidorum antique pecunie 

conventui de Tongherlo exinde solvendis. Testes (dg: datum) Aa et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1180 p 425r 04 do 13-04-1396. 

Matheus van den Loeken gaf uit aan Jacobus zvw Johannes gnd Sparre een 

beemd gnd het Gelookt van der Straten, in Nederwetten, tussen Henricus 

Collarts soen, zijn broer Martinus en Roverus gnd des Moelners soen 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Henricus Collarts soen en het klooster 

van Hodonk anderzijds, met een eind strekkend aan de Kollaarse Dijk en met 

het andere eind aan erfgoed van voornoemd klooster van Hodonk, minus 1/19 

deel, behorend aan Jacobus Sparre in 1/3 deel van deze beemd; de uitgifte 

geschiedde voor een b-erfpacht van 18 lopen gerst, maat van Son, aan het 

klooster van Hodonc en thans voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, maat 

van Son, met Lichtmis in Nederwetten te leveren. Marcelius van der Straten, 

Martinus Collarts soen en Arnoldus Rover zvw Rodolphus Rover die Moelner 

van Rode deden afstand. 

 

Matheus van den Loeken (dg: domum et domistadium et ortu pecia) quoddam 

pratum dictum tGeloect van der Straten + #{met lijn verbonden met + 

hieronder; daar invoegen}+ minus decima nona parte spectante ad Jacobum 

Spa[rre] in una tercia parte (dg: dicti) prati eiusdem# situm in parochia 

de Nederwetten inter hereditatem Henrici Collarts soen Martini sui 

fratris et Roveri dicti des Moelners soen ex uno et inter hereditatem 

dicti Henrici Collarts soen et conventus de Hodonc ex alio tendens cum 

uno fine ad aggerem dictum Kollaerssche Dijc et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti conventus de Hodonc {hier staat + in margine sinistra, 

met lijn verbonden met + hierboven; hier invoegen} dedit ad hereditariam 

paccionem Jacobo filio quondam Johannis dicti Sparre ab eodem hereditarie 

possidendum (dg: et) pro hereditaria paccione XVIII lopinorum ordei 

mensure de Zonne conventui de Hodonc exinde solvenda danda etc atque pro 

hereditaria paccione XII lopinorum ordei mensure de Zonne danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et in Nederwetten tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Quo facto Marcelius van der Straten Martinus Collarts soen et 

Arnoldus Rover filius quondam Rodolphi Rover die Moelner de Rode super 

premissis et jure ad opus dicti Jacobi renunciaverunt promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. (dg: testes datum) 

Testes Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 425r 05 do 13-04-1396. 

Andreas Verkenman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Andreas Verkenman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 425r 06 do 13-04-1396. 

Voornoemde Matheus van den Loeken gaf uit aan Leonius nzv Lucas van Eijcke 

(1) een stuk land in Nederwetten, tussen erfgoed van het klooster van 

Hodonk en Johannes Lemmens soen enerzijds en Hadewigis des Corten 

anderzijds, (2) een stuk land in Opwetten, tussen Henricus Boertmans soen 

enerzijds en erfgoed van het klooster van Hodonk anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 2 penning oude cijns aan erfg vw hr Rutgherus van Ouden en 

thans voor een n-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in 

Nederwetten te leveren. Marcelius van der Straten, Martinus Collarts soen 

en Arnoldus Rover zvw Rodolphus Rover molenaar van Rode deden afstand. 

Slechts op te geven met 15 nieuwe Gelderse gulden eens aan voornoemde 

Matheus. 

 

Dictus Matheus (dg: dic) peciam (dg: p) terre sitam in parochia de 

Nederwetten inter hereditatem conventus de Hoedonc et Johannis Lemmens 

soen ex uno et inter hereditatem Hadewigis des Corten ex alio atque 

peciam terre sitam in parochia de Opwetten inter hereditatem (dg: qu) 

Henrici Boertmans soen ex uno et inter hereditatem conventus de Hodonc ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Leonio filio naturali 

Luce de Eijcke ab eodem etc pro II denariis (dg: census) antiqui census 

heredibus quondam domini Rutgheri de Ouden annuatim exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione XIIII (dg: librar) lopinorum 

siliginis mensure de Zonne danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Nederwetten tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Quo facto 

Marcelius van der Straten #(dg: Straten)# Martinus Collarts soen et 

Arnoldus Rover filius quondam Rodolphi Rover multoris de Rode super 

premissis et jure ad opus dicti Leonii renunciaverunt promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et non resignabit pro solucione dicte paccionis nisi cum XV 

novis Gelre gulden dicto (dg: ?Petro) #Matheo# semel dandis ut recognovit 

(dg: et super omnia) promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 425r 07 do 13-04-1396. 

Voornoemde Matheus van den Loeken gaf uit aan Ghisbertus Beertken van den 

Kerchoven (1) een hofstad met gebouwen en tuin, in Nederwetten, tussen 

Petrus Ghenen soen enerzijds en kvw Arnoldus van der Straten en kvw 

Marcelius van der Straten anderzijds, (2) een stuk land in Nederwetten, 

tussen Reijnerus Liben soen enerzijds en Kollars Dijk anderzijds, minus 

1/19 deel, behorend aan Henricus Collarts na overlijden van Bertha dvw 

Henricus van der Spiker; de uitgifte geschiedde voor een cijns aan de kerk 

van Nederwetten en aan het klooster van Hodonk, en thans voor een 

n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in Nederwetten te 

leveren. Marcelius van der Straten, Martinus Collarts soen en Arnoldus 

Rover zvw Rodolphus Rover die Moelner van Rode deden afstand. 

 

Dictus Matheus domistadium cum suis edificiis et ortum sitos in parochia 

de Nederwetten inter hereditatem Petri Ghenen soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Arnoldi van der Straten et liberorum 

quondam Marcelii van der Straten ex alio atque peciam terre sitam in 

dicta parochia inter hereditatem Reijneri Liben soen ex uno et inter (dg: 

h) aggerem dictum (dg: Kollars) Kollars Dike ex alio ut dicebat minus 

tamen una decima nona (dg: parte) parte spectante ad (dg: ....... ?Spiker 

in una tercia parte premissorum ut dicebat) #Henricum Collarts post 

obitum Berthe filie quondam Henrici van der (dg: Sp) Spiker# dedit ad 

hereditariam paccionem Ghisberto Beertken van den Kerchoven ab eodem 

hereditarie possidendos pro censu #ecclesie de Nederwetten et# conventui 

de Hodonc exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione decem 

et octo lopinorum siliginis mensure de Zonne danda sibi ab alio 
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hereditarie purificationis et in Nederwetten tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam oblighationem 

deponere et alter repromisit. Quo facto Marcelius van der Straten 

Martinus Collarts soen et Arnoldus (dg: Rover) Rover filius quondam 

Rodolphi Rover die Moelner de Rode super premissis et jure ad opus dicti 

Ghisberti Beertken renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorundem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 425r 08 do 13-04-1396. 

Johannes van den Broec verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Broec (dg: testes datum supra) prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 425r 09 do 13-04-1396. 

Voornoemde Matheus van den Loeken gaf uit aan Martinus Collarts soen (1) 

een akker in Nederwetten, tussen Henricus Collarts soen enerzijds en 

Henricus Dircs soen anderzijds, (2) een akker in Nederwetten, tussen 

Marcelius van der Straten enerzijds en voornoemde Henricus Collarts soen 

anderzijds, (3) de helft in een huis, erf en tuin, in Nederwetten, 

beiderzijds tussen Henricus Dircs soen, van welk huis, erf en tuin de 

andere helft behoort aan voornoemde Martinus Collarts soen; de uitgifte 

geschiedde voor 1½ oude groot aan het klooster van Hodonk en thans voor een 

n-erfpacht van 23 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in Nederwetten te 

leveren. Marcelius van der Straten en Arnoldus Rover zvw Rodolphud Rover 

die Moelner van Rode deden afstand. 

 

Dictus Matheus quendam agrum terre situm in parochia de Nederwetten inter 

hereditatem Henrici Collarts soen sex! uno et inter hereditatem Henrici 

Dircs soen ex alio item agrum terre situm in dicta parochia inter 

hereditatem Marcelii van der Straten ex uno et inter hereditatem (dg: He) 

dicti Henrici (dg: Collar) Collarts soen ex alio item medietatem ad 

spectantem! in domo area et orto sitis in (dg: p) dicta parochia inter 

hereditatem Henrici Dircs soen ex utroque latere coadiacentem (dg: ut 

dicebat) et de quibus domo area et orto reliqua medietas spectat ad 

Martinum Collarts soen ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto 

Martino Collarts soen ab eodem hereditarie possidendas pro uno et dimidio 

grossis antiquis conventui de Hoedonc exinde solvendis dandis atque! pro 

hereditaria! XXIII lopinorum ordei mensure de Zonne danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Nederwetten tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Quo facto Marcelius van der Straten et Arnoldus Rover 

filius quondam Rodolphi Rover die Moelner #de Rode# super premissis et 

jure ad opus dicti Martini Collarts renunciaverunt promittentes indivisi 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 425r 10 do 13-04-1396. 

Ghisbertus Beertken van den Kerchoven beloofde aan Matheus van den Loeken 

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

1396) te betalen. 

 

Ghisbertus Beertken van den Kerchoven promisit super omnia Matheo van den 

Loeken XIII novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 425r 11 do 13-04-1396. 

Bela wv Johannes Houbraken, haar zoon Arnoldus en Walterus van Westerhoven 

ev Elizabeth, dv voornoemde Bela en wijlen Johannes Houbraken, gaven uit 

aan Henricus van Hazenputte smid een stuk land in Schijndel, tussen 

Arnoldus van Beke enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte 
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geschiedde voor een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen. 

 

Bela relicta quondam Johannis Houbraken cum tutore Arnoldus eius filius 

et Walterus de Westerhoven (dg: ge) maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris filie dictorum Bele et quondam Johannis Houbraken peciam terre 

sitam in parochia de Scijnle inter hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et 

inter (dg: here) communem (dg: ?vicum) ?sive plateam ex alio ut dicebant 

dederunt ad hereditarium censum (dg: Henric) Henrico van Hazenputte fabro 

ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu XX solidorum 

monete dando dicte Bele ab alio hereditarie purificationis promittentes 

cum tutore warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1180 mf7 E 03 p. 426. 

 Quinta post octavas pasche: donderdag 13-04-1396. 

 

BP 1180 p 426v 01 do 13-04-1396. 

Lucas van de Kelder verkocht aan zijn broer Leonius van de Kelder een 

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

leveren, gaande uit een tiende, gelegen in Waalwijk. 

 

Lucas de Penu hereditarie vendidit Leonio de Penu suo fratri hereditariam 

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

hereditarie (dg: .) purificationis et in Busco tradendam ex decima ad 

dictum venditorem (dg: spectante in) sita! in parochia de Waelwijc et ex 

attinentiis eiusdem decime universis promittens super omnia warandiam et 

(dg: ob) aliam obligationem deponere (dg: et su). Testes Scilder et Spina 

(dg: et Si) datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1180 p 426v 02 do 13-04-1396. 

Johannes zvw Henricus gnd Alarts soen, zijn dochters Yda en Metta, en zijn 

schoonzoon Hermannus zvw Gerardus Witmeri verhuurden aan Johannes zvw 

Rutgherus gnd Alarts soen een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen Petrus gnd der Smedinnen soen enerzijds en de gemeint en 

erfgoed van voornoemde Johannes anderzijds vanaf nu tot Sint-Remigius over 

een jaar (ma 01-10-1397). 

 

Solvit 2 grossos. 

Johannes filius quondam (dg: Rutgl) Henrici dicti Alarts soen (dg: ?cl) 

Yda et Metta eius filie et Hermannus filius quondam Gerardi Witmeri gener 

dicti Johannis peciam terre sitam in parochia de Berlikem #in loco dicto 

Beilver# inter hereditatem Petri dicti der Smedinnen soen (dg: so) ex uno 

et inter (dg: hereditatem) communitatem et hereditatem dicti Johannis ex 

alio prout ibidem sita #et# ad ipsos dinoscitur locaverunt! Johanni filio 

quondam Rutgheri dicti Alarts soen ab eodem infra hinc et festum beati 

Remigii confessoris proxime futurum et a festo beati Remigii proxime 

futuro ultra annum libere possidendam et habendam promittentes indivisi 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere dicto spacio (dg: d) 

pendente et ab omnibus oneribus exinde solvendis (dg: dicto s) indempnem 

servare. Testes Aa et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 426v 03 do 13-04-1396. 

Johannes van der Haghe, Johannes Wouters soen en Rodolphus Keijmpe 

beloofden aan Jacobus zv Johannes van Neijnsel 51 nieuwe Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Johannes van der Haghe Johannes Wouters soen et Rodolphus Keijmpe 

promiserunt indivisi super omnia Jacobo filio Johannis de Neijnsel (dg: 

LI) quinquaginta unum novos Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime 
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futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 426v 04 do 13-04-1396. 

Theodericus van Dijnter en Johannes van der Hautart beloofden aan Ludovicus 

Asinarius etc 30 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-

1396; 17+31+24=72 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Theodericus de Dijnter et Johannes van der Hautart promiserunt indivisi 

super omnia Ludovico Asinario etc triginta scuta vetera Francie ad festum 

Johannis proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 426v 05 do 13-04-1396. 

Voornoemde Theodericus beloofde voornoemde Johannes schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Dictus (dg: The) Theodericus promisit dictum Johannem indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 426v 06 do 13-04-1396. 

Johannes zvw Jacobus van den Noddevelt verkocht aan Henricus Keelbreker een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit ½ mudzaad roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd aan 

die Laarvoort, tussen wijlen Godefridus Andries soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met 10 penning oude cijns. Henricus 

Weijgherganc beloofde de koper te vrijwaren van alle aanspraken op deze ½ 

mudzaad roggeland en deze erfpacht, wegens cijnzen die voornoemde wijlen 

Jacobus en zijn kinderen aan wijlen Willelmus Posteel betaalden. 

 

Johannes filius quondam Jacobi van den Noddevelt hereditarie vendidit 

Henrico Keelbreker hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

(dg: pecia terre) #dimidia modiata terre siliginee# sita in parochia de 

Berlikem in loco dicto aen die Laervoert inter hereditatem (dg: Willelmi) 

#quondam# Godefridi (dg: fi) Andries soen ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis decem denariis antiqui 

census exinde prius solvendis et sufficientem facere (dg: testes datum 

supra). Quo facto Henricus Weijgherganc promisit super omnia dicto 

emptori quod ipse dictum emptorem indempnem servabit ab omnibus dampnis 

et impeticionibus evenientibus et eventuris (dg: occacione) supra dictam 

dimidiam modiatam terre siliginee et supra dictam paccionem occacione 

quorumcumque censuum (dg: et paccio) quos dictus quondam Jacobus et eius 

liberi seu eorum alter Willelmo quondam (dg: ..) Posteel solvere 

consueverunt. Testes Aa et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 426v 07 do 13-04-1396. 

Johannes van Deijnen verkocht aan Hubertus van Ghemert een stuk beemd, dat 

aan hem gekomen was na overlijden van zijn vrouw Elizabeth, in Dinther, 

tussen een beemd behorend aan voornoemde Hubertus van Ghemert enerzijds en 

een sloot behorend aan erfg vw Johannes Middelrode anderzijds, met een eind 

strekkend aan een akker behorend aan voornoemde Johannes van Deijnen; 

verkoper beloofde garantie onder verband van zijn voornoemde akker, gelegen 

aan het eind van voornoemd stuk beemd, op verband van het huis en de tuin 

van verkoper, in Dinther, tussen voornoemde Hubertus van Ghemert enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, maar niet op verband van zijn andere 

goederen. 

 

Johannes de Deijnen peciam prati (dg: sitam in parochia) sibi de morte 

quondam Elizabeth sue uxoris successione advolutam sitam (dg: in p) in 

parochia de Dijnter inter (dg: hereditatem) pratum spectans ad Hubertum 

de Ghemert ex uno et inter fossatum spectat! ad (dg: he) heredes quondam 
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Johannis (dg: Midd) Middelrode ex alio tendentem cum uno fine ad agrum 

spectantem ad dictum Johannem de Deijnen ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Huberto de Ghemert promittens sub obligatione dicti agri terre (dg: 

su) ad dictum venditorem spectantis siti ad finem dicte pecie prati et 

sub obligatione domus et (dg: ?aree) orti dicti venditoris sitorum in 

parochia de Dijnter inter hereditatem dicti Huberti de Ghemert ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio nec sub obligatione 

suorum bonorum omnium habitorum et acquirendorum warandiam et 

obligationem (dg: deponere) et impeticionem deponere. Testes (dg: datum 

supra supra) Aa et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 426v 08 do 13-04-1396. 

Johannes zvw Gerardus van Essche van Oesterwijc ev Aleijdis dv Hubertus zvw 

Henricus Delijen soen verkocht aan Heijlwigis dvw Godefridus gnd 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit een akker met gebouwen in Esch, tussen 

Johannes Ghiben soen enerzijds en Ghibo Leenman anderzijds, welke akker aan 

voornoemde koper en zijn vrouw Aleijdis geschonken was. Voornoemde Hubertus 

zvw Henricus Delijen soen verklaarde dat hij deze akker had geschonken aan 

verkoper en zijn vrouw Aleijdis bij hun huwelijk. 

 

Johannes filius quondam Gerardi de Essche de Oesterwijc (dg: here) 

maritus et tutor legitimus (dg: Aleijd) Aleijdis sue uxoris filie (dg: 

quond) Huberti filii quondam Henrici Delijen soen hereditarie vendidit 

Heijlwigi filie quondam Godefridi dicti (dg: Dach) Dachverlies 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam agro terre 

sito in parochia de Essche inter hereditatem Johannis Gh[i]ben soen ex 

uno et inter hereditatem Ghibonis Leenman ex alio et ex (dg: attin in) 

edificiis supra dictum agrum consistentibus et quem agrum terre dictus 

venditor cum dicta Aleijde sua uxore nomine dotis sumpserat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Quo facto dictus Hubertus filius quondam Henrici 

Delijen soen palam recognovit quod ipse dictum agrum dudum dederat #dicto 

venditori# cum dicta Aleijde sua uxore nomine dotis et in subsidium 

matrimonii contracti inter dictum Johannem venditorem et dictam Aleijdem 

eius uxorem. 

 

BP 1180 p 426v 09 do 13-04-1396. 

Johannes van Herlaer zv Henricus van Herlaer molenaar beloofde aan Johannes 

Nollen 60 oude Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-

02-1397) te betalen. 

 

Johannes de Herlaer filius Henrici de Herlaer multoris promisit super 

omnia Johanni Nollen LX aude Gelre gulden seu valorem purificationis (dg: 

pers) proxime futurum persolvendos. Testes (dg: dat) Aa et Martinus datum 

supra. 

 

BP 1180 p 426v 10 do 13-04-1396. 

Woutien Goerleman en zijn zoon Johannes gaven uit aan Arnoldus zv 

Nijcholaus Steenken (1) huis, erf en tuin, in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Distelberg, tussen Henricus Meus Suager enerzijds en een weg aldaar 

anderzijds, (2) een akker aldaar, tussen voornoemde weg enerzijds en 

Walterus Scoerwegge anderzijds, (3) een stuk land aldaar, tussen voornoemde 

Walterus Scoerwegge enerzijds en wijlen Gerardus Vosse de jongere 

anderzijds, (4) een stuk land aldaar, beiderzijds tussen Nijcholaus 

Steenkens, (5) een stuk land aldaar, tussen voornoemde Nijcholaus Steenken 

enerzijds en Egidius Scoerwegge anderzijds, (6) een stuk erfgoed gnd eusel 

aldaar, ter plaatse gnd in het Wolfs Ven, naast voornoemde wijlen Gerardus 

Vosse, (7) een stuk land in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen Walterus Steenken enerzijds en Aleijdis wv Ghibo Grieten 
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soen anderzijds, (8) een stukje beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd die Cromvoirtse Beemden, tussen voornoemde wijlen Gerardus Vosse 

enerzijds en wijlen Egidius Scoerwegge anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor de hertogencijns, 1 oude groot aan kvw Johannes van Haren, een 

b-erfcijns van 50 schelling geld aan Johannes Vos, en thans voor een 

n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Arnoldus zvw Nijcholaus 

Steenken tot onderpand (9) 1 zesterzaad roggeland in Helvoirt, ter plaatse 

gnd Distelberg, tussen voornoemde Walterus Goerleman enerzijds en wijlen 

Egidius Scoerwegge anderzijds. 

 

-. 

Woutien Goerleman et Johannes eius filius (dg: l pe) domum et aream et 

ortum sitos in parochia de Helvoert #ad locum dictum Dijstelberch# inter 

hereditatem Henrici Meus Suager ex uno et inter quandam viam tendentem 

ibidem ex alio item agrum situm ibidem inter dictam viam ibidem tendentem 

ex uno et inter hereditatem Walteri Scoerwegge ex alio item peciam terre 

sitam ibidem inter hereditatem dicti Walteri (dg: Scoerw) Scoerwegge ex 

uno et inter (dg: n qu) hereditatem quondam Gerardi Vosse junioris ex 

alio item peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Nijcholai Steenkens 

ex utroque latere coadiacentem item peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem Nijcholai Steenken predicti ex uno et inter hereditatem 

Egidii Scoerwegge ex alio item peciam hereditatis dicte eeusel sitam 

ibidem in loco dicto int Wolfs Venne #contigue# iuxta hereditatem dicti 

quondam Gerardi Vosse item peciam (dg: h) terre sitam in parochia de 

Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoert inter hereditatem Walteri 

Steenken ex uno et inter hereditatem Aleijdi! relicte quondam Ghibonis 

Grieten soen ex alio item particulam prati sitam in dicta parochia in 

loco dicto die Crumvoertsche Beemde inter hereditatem dicti quondam 

Gerardi Vosse ex uno et inter hereditatem quondam Egidii Scoerwegge ex 

alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Arnoldo filio (dg: 

quondam) Nijcholai (dg: Cl) Steenken ab eodem hereditarie possidendos pro 

censu domini ducis et pro uno grosso antiquo liberis quondam Johannis de 

Haren et pro hereditario censu quinquaginta solidorum monete Johanni Vos 

annuatim ex premissis dandis atque pro hereditaria paccione duorum et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda primodicto Waltero 

ven[ditori] quoad vixerit et post eius decessum dicto Johanni eius filio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Arnoldus filius quondam 

Nijcholai Steenken unam sextariatam terre siliginee sitam in (dg: dicta) 

parochia de Helvoert in dicto loco Dijstelberch vocato inter hereditatem 

dicti Walteri Goerleman ex uno et inter hereditatem quondam Egidii 

Scoerwegge ex alio ad pignus imposuit. 

 

1180 mf7 E 04 p. 427. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 13-04-1396. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 14-04-1396. 

 

BP 1180 p 427r 01 do 13-04-1396. 

Henricus Buc van Hees droeg over aan Mathijas van Helden een hofstad, 21 

voet breed, in Den Bosch, over de Tolbrug, buiten de oude stadsmuur, over 

het water aldaar, tussen erfgoed van Arnoldus ?Bele enerzijds en erfgoed 

van Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder anderzijds, strekkend 

vanaf een weg aldaar, die afgescheiden is van het erfgoed van voornoemde 

Theodericus, achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Hermannus Wijnrics, 

welke weg 22 voet breed is, met het recht deze weg te mogen gebruiken, 

welke hofstad aan voornoemde Henricus Buc in cijns was gegeven36 door 

                         
36 Zie ← BP 1180 p 235r 07 do 03-12-1394, uitgifte van de hofstad. 
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voornoemde Theodericus Rover, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Henricus Buc de Hees quoddam domistadium viginti unam pedatas ubique in 

latitudine continens situm in (dg: Buss) Busco ultra pontem dictum 

Tolbrugge extra antiquum murum oppidi de Busco ultra communem aquam 

ibidem inter hereditatem Arnoldi ?Bele ex uno et inter hereditatem (dg: 

dicti) Theoderici Rover filii domini quondam Johannis Rover militis ex 

alio tendens a quadam via ibidem sita sumpta et ordinata de hereditate 

dicti Theoderici retrorsum usque ad hereditatem quondam Hermanni Wijnrics 

et que via predicta continet et semper continebit ubique viginti duas 

pedatas in latitudine simul cum pleno jure (dg: eunde et redeundi) utendi 

perpetue via predicta datum ad censum dicto Henrico Buc a dicto 

Theoderico Rover prout in litteris hereditarie supportavit Mathije de 

(dg: Helden) Helden cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis 

litteris contento. Testes Spina et Martinus datum quinta post octavas 

pasce. 

 

BP 1180 p 427r 02 do 13-04-1396. 

Petrus Vrieze zvw Willelmus Vrieze ev Margareta dvw Jacobus gnd Goes droeg 

over aan Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel een b-erfcijns van 6 oude 

schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit een hoeve lands van Willelmus 

zvw Bodo van Tijela, die was van wijlen Tuelen van Onlant, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Ollant, naast goederen van Gerardus gnd van den 

Bredeacker, welke cijns Johannes van den Hout, tbv Jacobus, Henricus, 

Margareta en voornoemde Elizabeth, kvw voornoemde Jacobus Goes, gekocht had 

van voornoemde Willelmus zvw Bodo van Tiela, en van welke cijns voornoemde 

Petrus 2/3 deel verworven had van voornoemde Henricus en Elizabeth, kvw 

voornoemde Jacobus Groes, en welke cijns nu aan hem behoort. Met 

achterstallige termijnen. Voornoemde Jacobus zvw Jacobus Groes deed 

afstand. 

 

Petrus Vrieze filius quondam Willelmi (dg: ?Vore) Vrieze maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie quondam (dg: Johannis) Jacobi dicti 

Goes hereditarium censum sex denariorum aureorum antiquorum communiter 

scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie purificationis ex quodam manso 

terre Willelmi filii quondam Bodonis de (dg: Tije) Tijela qui fuerat 

quondam Tuelen de Onlant sito in parochia de Rode sancte Ode in loco 

dicto communiter Onlant contigue iuxta bona Gerardi dicti van den 

Bredeacker atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

quocumque locorum sitis quem censum Johannes (dg: van de) van den Hout ad 

opus Jacobi Henrici Margarete et dicte Elizabeth liberorum (dg: q) dicti 

quondam Jacobi Goes #erga dictum Willelmum filium quondam Bodonis de 

Tiela# emendo acquisiverat prout in litteris et de quo censu dictus 

Petrus duas tercias partes erga dictos Henricum et Elizabeth liberos 

dicti quondam Jacobi Groes acquisiverat prout in litteris et quem censum 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Ludolpho filio 

quondam Ludolphi de Boemel cum litteris et jure et cum omnibus 

arrestadiis sibi de dicto censu restantibus a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto #dictus# Jacobus filius 

(dg: fi) dicti quondam Jacobi Groes super dicto censu et jure ad opus 

dicti Ludolphi renunciavit promittens super omnia ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 427r 03 do 13-04-1396. 

Voornoemde Ludolphus beloofde aan Henricus Dicbier, tbv hem en anderen die 

erfgoederen, gelegen in Mierlo, eertijds verworven hadden van Willelmus zvw 

Bodo van Tiela, nimmer mbv voornoemde cijns van 6 oude schilden rechten te 

doen gelden op erfgoederen, die geweest waren van voornoemde Willelmus zvw 
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Bodo van Tiela, in Mierlo gelegen. 

 

Dictus (dg: Ludekinus) #Ludolphus# promisit super omnia (dg: quod ip) 

Henrico Dicbier ad opus sui et ad #opus# quarumcumque personarum que 

hereditates (dg: pridem ..) sitas in parochia de Mierle pridem erga 

Willelmum flium quondam Bodonis de Tiela (dg: qu) acquisiverant quod ipse 

Ludolphus mediante dicto censu sex (dg: librarum) #aude scilde# et 

mediantibus litteris mencionem de dicto censu sex (dg: librarum) #aude 

scilde# facientibus nunquam prosequetur nec petet jus ad supra! 

hereditates (dg: qu) quascumque (dg: dicti) que fuerant dicti Willelmi 

filii quondam Bodonis de Tiela sitas in #dicta# parochia de Mierle salvis 

tamen dictis litteris mencionem de dicto censu facientibus (dg: quo 

futur) suo! vigore permansuris quoad omnia alia in litteris contenta. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 427r 04 do 13-04-1396. 

(dg: Heijlwigis). 

 

BP 1180 p 427r 05 vr 14-04-1396. 

Petrus nzvw Willelmus Grieten soen droeg over aan Ghisbertus gnd 

sMeijersman ev Heijlwigis en Everardus van Meijnsel ev Cristina, dv 

voornoemde Petrus, zijn vruchtgebruik in (1a) een hofstad, in Hintham, 

beiderzijds tussen Thomas van Hijntham, welke hofstad vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan een eik 47 voet breed is, welke hofstad vanaf die eik 

verder reikt tot aan de sloot achter de hofstad gelegen, en daarbij naast 

de eik 47 voet breed is en, op het eind naast de sloot, 4 voet, (1b) met 

een beemdje, achter de hofstad gelegen, zoals voornoemde beemd gelegen is 

tussen voornoemde Thomas enerzijds en erfgoed, behorend aan de kerk van 

Berlicum, anderzijds, met de helft van alle sloten, aan weerszijden van 

hofstad een beemdje en op het eind van het beemdje, aan voornoemde Petrus 

verkocht door Henricus Ghecke en Johannes Zanders, (2) een tuin, achter de 

Bazeldonkse Poort, tussen het water aldaar enerzijds en Yda van den Hoevel 

en kvw Johannes van Heze anderzijds, aan voornoemde Petrus in cijns 

uitgegeven door Gerardus gnd Bauderics, (3) de helft van een tuin, buiten 

de stadsmuur van Den Bosch, naast de Bazeldonkse Dijk, tussen Gerardus van 

der Banderre enerzijds en Elizabeth van Berze anderzijds, welke helft aan 

voornoemde Petrus was verkocht door Johannes Bessellen, (4) 5/6 deel in een 

stuk land, in Rosmalen, naast het kruis, tussen Adam van den Berchove 

enerzijds en eertijds Johannes Tielmans soen anderzijds. 

 

Petrus filius naturalis quondam Willelmi Grieten soen suum usufructum 

sibi competentem in quodam domistadio sito in Hijntham inter hereditatem 

Thome de Hijntham ex utroque latere coadiacentem quod domistadium 

predictum quadraginta septem pedatas scilicet a communi platea retrorsum 

ad quandam quercum in latitudine continet et quod domistadium ulteris ab 

eadem quercu usque ad fossatum retro dictum domistadium situm tendit et 

quod domistadium predictum juxta dictam quercum quadraginta septem 

pedatas (dg: cum) et in fine eiusdem domistadii juxta predictum fossatum 

quatuor pedatas in latitudine continet cum quodam pratulo retro dictum 

domistadium situato ?quoad predictum pratum situm est ibidem inter 

hereditatem dicti Thome ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Berlikem ex alio cum medietate omnium fossatorum ab utroque 

latere dictorum domistadii et pratuli atque in fine dicti pratuli sitorum 

venditis dicto Petro ab Henrico Ghecke et Johanne (dg: Zanders) Zanders 

prout in litteris 

atque in quodam orto sito extra portam dictam die Baseldoncsche Port 

inter aquam ibidem ex uno et inter hereditatem Yde van den Hoevel et 

liberorum quondam Johannis de Heze ex alio dato ad censum dicto Petro a 

Gerardo dicto Bauderics prout in litteris 

atque in medietate cuiusdam orti siti extra murum oppidi de Busco juxta 

aggerem dictum de Baseldoncsche Dijc inter hereditatem Gerardi van der 
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Banderre ex uno et inter hereditatem Elizabeth de Berze ex alio vendita 

dicto Petro a Johanne Bessellen prout in litteris 

atque in quinque sextis partibus ad se spectantibus in pecia terre sita 

in parochia de Roesmalen juxta crucem inter hereditatem Ade (dg: de ..) 

van den Bercho-(dg: ven)-ve ex uno et inter hereditatem que fuerat 

Johannis Tielmans soen ex alio legitime supportavit Ghisberto dicto 

sMeijersman marito legitimo Heijlwigis sue uxoris et Everardo de Meijnsel 

marito legitimo Cristine sue uxoris filiarum dicti Petri promittens super 

omnia ratam servare. Testes Martinus et Coptiten datum sexta post octavas 

pasche. 

 

BP 1180 p 427r 06 vr 14-04-1396. 

Ghisbertus gnd sMeijerman beloofde aan voornoemde Petrus nzvw Johannes 

Grieten soen een lijfrente37 van 10 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, ¼ 

deel te betalen met Sint-Jan (za 24-06-1396), ¼ deel met Sint-Remigius (zo 

01-10-1396), ¼ deel met Kerstmis (ma 25-12-1396) en ¼ deel met Pasen (zo 

22-04-1397), gaande uit alle goederen van voornoemde Ghisbertus. 

 

Ghisbertus dictus sMeijerman promisit super habita et habenda se daturum 

et soluturum dicto Petro filio naturali quondam Johannis Grieten soen 

vitalem pensionem (dg: ?decem novos Gelre) decem novorum Gelre gulden seu 

valorem anno quolibet ad (dg: vit) vitam dicti Petri et non ultra pro una 

(dg: part) quarta parte nativitatis Johannis et pro secunda quarta parte 

(dg: nativitatis) Remigii pro (dg: quar) tercia parte nativitatis Domini 

et pro reliqua quarta parte pasche ex omnibus bonis dicti Ghisberti 

habitis et habendis quocumque consistentibus sive sitis et cum dictus 

Petrus (dg: modi) mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 427r 07 vr 14-04-1396. 

De broers Johannes en Arnoldus, kvw Willelmus van den Broec, droegen over 

aan Johannes van Wabraken de Plattijnmaker een stukje38 erfgoed in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, buiten de poort aldaar, aan het eind van erfgoed 

van wijlen Walterus Bac schoenmaker, welk erfgoed van wijlen Walterus Bac39 

ligt tussen de gemene weg enerzijds en erfgoed van wijlen Nijcholaus Cnoke, 

nu Henricus Foepken, anderzijds, welk stukje erfgoed 34 voet lang is, en 

met een einde reikt aan erfgoed van Johannes Kegheleer en met het andere 

eind aan het restant van voornoemd erfgoed van wijlen Walterus Bac 

schoenmaker, en welk stukje erfgoed ligt tussen voornoemde weg enerzijds en 

voornoemd erfgoed van Henricus Foepken anderzijds. Verkrijger en 

toekomstige eigenaars van dit stukje erfgoed zullen recht van weg hebben 

vanaf dit stukje tot aan de gemene weg van de Vughterdijk. 

 

Johannes et Arnoldus fratres liberi quondam Willelmi van den Broec 

quandam particulam hereditatis sitam in Busco ad aggerem Vuchtensem extra 

portam ibidem in fine (dg: hereditatis) hereditatis quondam Walteri Bac 

sutoris que hereditas quondam Walteri Bac sita est ibidem inter communem 

viam ibidem ex uno et inter hereditatem quondam Nijcholai Cnoke nunc ad 

Henricum Foepken spectantem ex alio (dg: scilicet illam particulam here) 

que particula hereditatis continet XXXIIII pedatas in longitudine et 

tendit cum uno fine ad hereditatem Johannis Kegheleer et cum reliquo fine 

ad residuum dicte hereditatis dicti quondam Walteri Bac sutoris et que 

particula hereditatis (dg: qda) sitam! est inter dictam viam ex uno et 

inter (dg: here) dictam hereditatem dicti Henrici Foepken ex alio 

hereditarie supportaverunt Johanni de Wabraken de Plattijnmaker 

                         
37 Zie → BP 1181 p 056v 06 do 27-09-1397, verklaring dat de helft van de 

rente vanaf Kerstmis 1396 voor een periode van 5 jaar is betaald en dat van 

de rente van het zesde jaar 3¼ nieuwe Gelre gulden is betaald. 
38 Zie → BP 1181 p 282v 09 do 06-02-1399, overdracht van dit stukje. 
39 Zie → BP 1180 p 428v 06 vr 14-04-1396, verhuur van een deel in het huis 

van wijlen Walterus Bac. 
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promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

promiserunt (dg: indivisi d) insuper dicti Johannes et Arnoldus fratres 

indivisi super omnia quod ipse dictum Johannem de Wabraken (dg: perpetuis 

temporibus vi) et possessores pro tempore dicte (dg: pep) particule 

hereditatis perpetuis temporibus viabunt a dicta particula hereditatis 

usque ad communem plateam (dg: v) dicti aggeris Vuchtensis. Testes Rover 

et Martinus datum sexta post octavas pasche. 

 

1180 mf7 E 05 p. 428. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 14-04-1396. 

 Secunda post misericordiam: maandag 17-04-1396. 

 

BP 1180 p 428v 01 vr 14-04-1396. 

Theodericus Buic zvw Godescalcus van der Sporct ev Eefsa, dvw Henricus van 

Uden en wijlen diens vrouw Hadewigis dvw Bartholomeus zv Theodericus, droeg 

over aan Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel een n-erfpacht van 4 mud 1 

zester rogge, Bossche maat, gaande uit de helft, behorend aan voornoemde 

Theodericus, in een b-erfpacht van 16½ mud rogge, Bossche maat, welke pacht 

van 16½ mud rogge voornoemde Theodericus Buc en Henricus Buic zv 

Theodericus zvw Theodericus Buc met Lichtmis in Den Bosch beurden, gaande 

uit (1) een hoeve gnd het Goed te Velde van voornoemde wijlen Bartholomeus, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, (2) 18 bunder, ter plaatse gnd Liemde, 

naast Paulus zvw Henricus gnd die Manne, Thomas gnd Baudekens soen en 

Fijssia van den Berghe, welke hoeve en 18 bunder voornoemde Theodericus 

Buic en Henricus Buc in pacht uitgegeven hadden aan Arnoldus van den Dijke 

en Wellinus gnd Wellens soen van Acht, te weten voor de onraad die 

voornoemde wijlen Bartholomeus zv Theodericus en zijn broer Bertoldus uit 

de onderpanden hadden, en voor voornoemde pacht van 16½ mud rogge. 

 

Theodericus Buic filius quondam Godescalci van der Sporct maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Eefse sue uxoris filie quondam Henrici de 

Uden ab eodem quondam Henrico de Uden et Hadewige quondam sua uxore filia 

quondam Bartholomei filii Theoderici pariter genite hereditariam 

paccionem quatuor modiorum et unius sextarii siliginis mensure de Busco 

de medietate ad dictum Theodericum (dg: Theodericum) spectante in 

hereditaria paccione sedecim (dg: modiorum) et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco quam paccionem XVI et dimidii modiorum siliginis dicte 

mensure dictus Theodericus Buc! et Henricus Buic filius Theoderici filii 

(dg: -us) quondam Theoderici Buc solvendam habebant hereditarie 

purificationis et in Busco (dg: traditurum) tradendam ex manso dicto 

tGoet te Velde dicti quondam Bartholomei sito in parochia de Buxstel in 

loco dicto Lijemde et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

quocumque locorum sitis atque ex (dg: decem v) decem et octo (dg: 

virgatis) bonariis sitis in dicto loco (dg: d) Lijemde vocato juxta 

hereditatem Pauli filii quondam Henrici dicti die Manne et Thome dicti 

Baudekens soen et Fijssie van den (dg: Be) Berghe prout dicta decem et 

octo (dg: iugera jugera) #bonaria# ibidem sunt sita quos (dg: medietatem) 

dicti (dg: mansi) mansum cum suis attinentiis atque (dg: ?dm) XVIII 

bonaria (dg: h) dicti Theodericus Buic et Henricus Buc dederunt ad (dg: 

censum) #pactum# Arnoldo van den Dijke et (dg: Willelmo filio Wel..) 

Wellino dicto Wellens soen de Acht scilicet pro oneribus dicti! onraet 

que dictus quondam Bartholomeus filius Theoderici et Bertoldus eius (dg: 

fil) frater annuatim (dg: ex dictis manso solvere consueverunt anno ?cum) 

ex dicto manso cum suis attinentiis et ex dictis XVIII bonariis annuatim 

solvere #consueverunt# et pro predicta paccione (dg: sedecim decem septem 

lopinorum .......) sedecim et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

prout in litteris hereditarie supportavit Ludolpho filio quondam Ludolphi 

de Boemel et! cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Martinus et 

Coptiten datum sexta post octavas pasce. 
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BP 1180 p 428v 02 vr 14-04-1396. 

Everardus van Meijnsel ev Cristina dv Petrus nzvw Willelmus Grieten soen 

droeg over aan Ghiselbertus Smeijerman alle goederen, die aan hem en 

voornoemde Cristina gekomen waren na overlijden van Cristina mv 

eerstgenoemde Cristina resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

voornoemde Petrus. 

 

Everardus de (dg: Meijsel) Meijnsel maritus et tutor legitimus (dg: 

Cristine) Cristine sue uxoris filie Petri filii naturalis quondam 

Willelmi Grieten soen omnia bona sibi et dicte Cristine de morte (dg: 

dicte) quondam Cristine (dg: uxoris olim) matris olim primodicte Cristine 

successione advoluta et post mortem dicti Petri successione advolvenda 

quocumque locorum sita #ut dicebat# legitime supportavit Ghiselberto (dg: 

Smeijel) Smeijer-(dg: s)-man promittens super omnia ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte) et impeticionem ex parte sui primodicte 

Cristine sue uxoris et liberorum eiusdem Cristine primodicte existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 428v 03 vr 14-04-1396. 

Voornoemde Ghisbertus beloofde aan Everardus van Meijnsel 47¼ nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (za 24-06-

1396) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396). 

 

Dictus Ghisbertus promisit super omnia Everardo de Meijnsel (dg: XLVII) 

XLVII novos Gelre gulden et quartam partem unius novi Gelre gulden seu 

valorem mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 428v 04 vr 14-04-1396. 

(dg: Luijtgardis). 

 

BP 1180 p 428v 05 vr 14-04-1396. 

Godefridus Goeswijns soen en Heijlwigis dvw Thomas Jans soen verkochten aan 

Theodericus Hartsteen (1) 1/3 deel in een hofstad, in Geffen, tussen 

Arnoldus die Snider enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten het 

1/3 deel naast de gemene weg, belast met 1/3 deel van een b-erfpacht van 1 

mud rogge en 1/3 deel van een b-erfcijns van 10 schelling gemeen paijment, 

(2) 1 morgen land in Geffen, op de heide, tussen Agnes van Maren enerzijds 

en Arnoldus van Kuijc anderzijds. 

 

Godefridus Goeswijns soen et Heijlwigis filia quondam Thome Jans soen cum 

tutore terciam partem ad se spectantem in quodam domistadio sito in 

Geffen inter hereditatem (dg: Theo) Arnoldi die Snider ex uno et inter 

communem viam ex alio scilicet illam terciam partem que sita contigue! 

iuxta dictam communem viam atque unum iuger terre situm in parochia de 

Gheffen supra mericam ibidem inter hereditatem Agnetis de Maren ex uno et 

inter (dg: Arnoldi) hereditatem Arnoldi de Kuijc ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Theoderico Hartsteen promittentes cum tutore 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere excepta tercia 

parte hereditarie paccionis unius modii siliginis #(dg: ex)# et tercia 

parte hereditarii census X solidorum communis pagamenti ex dicta tercia 

parte dicti domistadii annuatim de jure solvendis. Testes Spina et (dg: 

Berw) Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 428v 06 vr 14-04-1396. 

De broers Johannes en Arnoldus, kvw Willelmus van den Broec, verhuurden aan 

Johannes van Wabraken den Platijnmaker, voor de duur van diens leven, een 
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deel40 van een huis en erf van wijlen Walterus Bac41 schoenmaker, in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, tussen een weg enerzijds en erfgoed van wijlen 

Nijcholaus Cnoke, nu van Henricus Foepken, anderzijds, te weten het deel 

voor in het huis, aan de gemene weg, onder de zolder van het huis, welk 

deel 6 voet breed is en 12 voet lang. 

 

Johannes et Arnoldus fratres liberi quondam Willelmi van den Broec 

quandam (dg: can) partem domus et aree quondam Walteri Bac sutoris site 

in Busco ad aggerem Vuchtensem inter quandam viam (dg: v) ex uno et inter 

hereditatem quondam Nijcholai Cnoke nunc ad Henricum Foepken spectantem 

ex alio scilicet illam partem que sita est ante in dicta domo contigue 

iuxta communem plateam et juxta dictam viam (dg: et qu) et sub solario 

dicte domus et que pars continet (dg: con) in latitudine (dg: XII) #sex# 

pedatas et in (dg: latitu) longitudine XII pedatas ut dicebat locaverunt 

recto locacionis modo (dg: d) Johanni de Wabraken den Platijnmaker ab 

eodem quoad vixerit libere possidendam et non ultra promittentes indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere ad vitam dicti Johannis de 

Wabraken et cum mortuus fuerit exspirabit. Testes Rover et Martinus datum 

supra. 

 

BP 1180 p 428v 07 vr 14-04-1396. 

Ludekinus van Broegel vernaderde in aanwezigheid van Wautgherus gnd Wauthem 

die Rademaker van Rode ¼ deel van een erfgoed gnd dat Horstken, gelegen 

onder de vrijdom van Sint-Oedenrode, beiderzijds tussen de Dommel, met een 

eind strekkend aan de Dommel en met het andere eind aan Theodericus van den 

Assche, welk ¼ deel aan voornoemde Wautgherus was verkocht door Walterus zv 

Albertus gnd van Kessel ev Ermgardis dvw Hermannus van der Haghen. De ander 

week. En hij droeg weer over. 

 

Ludekinus de Broegel in presentia Wautgheri dicti (dg: -us) Wauthem die 

Rademaker de Rode prebuit et exhibuit patentes denarios etc ad redimendum 

e jure proximitatis et ad quitandum quartam partem cuiusdam hereditatis 

dicte dat Horstken site infra libertatem de Rode sancte Ode inter (dg: h) 

aquam dictam die Dommel ex utroque latere coadiacentem tendentis cum uno 

fine ad dictam aquam die Dommel vocatam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Theoderici van den Assche venditam dicto Wautghero a Waltero 

filio legitimo Alberti dicti de (dg: Ke) Kessel (dg: marito et tutore) 

tamquam a (dg: tutore) marito et tutore legitimo (dg: Erg) Ermgardis sue 

uxoris legitime filie quondam Hermanni van der Haghen et alter cessit et 

reportavit. Testes Rover et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 428v 08 vr 14-04-1396. 

Rutgherus van Audenhoven zvw Willelmus van Audenhoven droeg over aan 

Henricus van de Kloot, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een stukje erfgoed, 

ter plaatse gnd Eindhouts, tussen wijlen Theoderics van Andel enerzijds en 

eertijds Godefridus gnd Scape anderzijds, zoals dit stukje behoord had aan 

wijlen Tielmannus Pauwels soen, welke stukje voornoemde Rutgherus van 

Audenhoven gekocht had van Rutgherus zvw Tielmannus Pauwels soen. 

 

Rutgherus de Audenhoven filius quondam Willelmi de Audenhoven quandam 

particulam hereditatis sitam ad locum dictum Eijndhouts inter hereditatem 

quondam Theoderici de Andel ex uno et inter hereditatem que fuerat dudum 

Godefridi dicti Scape ex alio prout dicta particula hereditatis ibidem 

sita est et ad (dg: dictum) quondam Tielmannum Pauwels soen spectare 

consuevit quam particulam hereditatis dictus Rutgherus de Audenhoven erga 

Rutgherum filium dicti quondam Tielmanni Pauwels soen emendo acquisiverat 

                         
40 Zie → BP 1181 p 283r 01 do 06-02-1399, overdracht van [de huur van] dit 

deel. 
41 Zie ← BP 1180 p 427r 07 vr 14-04-1396, overdracht van een stukje erfgoed 

achter wijlen Walterus Bac. 
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prout in litteris hereditarie supportavit Henrico de Globo ad opus mense 

sancti spiritus in Busco cum litteris et jure promittens super omnia 

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

Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 428v 09 ma 17-04-1396. 

Petrus Priker droeg over aan Jordanus nzvw Wautgherus van Sweensberch alle 

goederen van Martinus van der Donc, waar ook gelegen, aan hem gerechtelijk 

verkocht door Jacobus van Berze van der Horst, uitgezonderd de navolgende 

erfgoederen, behorend aan voornoemde Jacobus van Berze, (1) een kamp in 

Mierlo, tussen Heijlwigis gnd Smeets enerzijds en Henricus van Mierle 

anderzijds, (2) 3 lopen land in Mierlo, tussen Jacobus gnd Kigloe enerzijds 

en Henricus Jans soen anderzijds, (3) 1 zesterzaad land, ter plaatse gnd 

aan Geen Opstal, tussen Henricus Jans soen van Laervenne enerzijds en 

Willelmus Loden anderzijds, (4) 1 lopen land in Mierlo, ter plaatse gnd op 

Zandheuvel, naast Henricus van Mierle, (5) een beemd in Mierlo, ter plaatse 

gnd in Hoecht, tussen Egidius van Ghisenrode enerzijds en Gerardus Strikens 

anderzijds, (6) 1 lopen land in Mierlo, tussen Egidius van Bekelaer en zijn 

kinderen enerzijds en erfgoed van Sint-Nicolaas anderzijds, welke 

erfgoederen voornoemde Jacobus van Berze eertijds verworven had van 

voornoemde Martinus van der Donc en zijn kinderen, waarbij echter 

voornoemde Petrus Priker uit deze goederen een n-erfpacht behoudt van 2 mud 

rogge, maat van Mierlo, die voornoemde Jordanus beloofde aan voornoemde 

Petrus, met Lichtmis in Mierlo te leveren. De brief aan hem overhandigen of 

aan Jacobus Wautghers. 

 

Petrus Priker omnia bona Martini van der Donc quocumque locorum 

consistentia sive sita vendita sibi a Jacobo de Berze van der Horst per 

judicem etc prout in litteris #hereditarie supportavit Jordano filio (dg: 

quondam W) naturali quondam Wautgheri de Sweensberch cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere# exceptis 

tamen de dictis bonis (dg: here) hereditatibus infrascriptis ad Jacobum 

de Berze predictum spectantibus videlicet quodam campo sito in parochia 

de Mierle inter hereditatem Heijlwigis dicte Smeets ex uno et inter 

hereditatem Henrici de Mierle ex alio atque tribus lopinatis terre sitis 

in dicta parochia inter hereditatem Jacobi dicti Kigloe ex uno et inter 

hereditatem Henrici Jans soen ex alio item una sextariata terre sita ad 

locum dictum aen Ghen Opstal inter hereditatem Henrici Jans soen (dg: ex 

uno et inter) de Laervenne ex uno et inter hereditatem Willelmi Loden ex 

alio item una lopinata terre sita in dicta parochia ad locum dictum 

dictum! op Santhoevel juxta hereditatem Henrici de Mierle atque prato 

sito in dicta parochia in loco dicto (dg: im) in Hoecht inter hereditatem 

Egidii de Ghisenrode ex uno et inter hereditatem Gerardi Strikens ex alio 

atque una lopinata terre sita in dicta parochia inter hereditatem Egidii 

de Bekelaer et eius liberorum ex uno et inter hereditatem sancti (dg: 

Nijho) Nijcholai ex alio quas hereditates iamdictas dictus Jacobus de 

Berze dudum erga dictum Martinum van der Donc et eius liberos 

acquisiverat et que hereditates jamdicte a dicte! vendicione fuerant 

excepte prout in pretactis litteris continetur salva tamen dicto Petro 

Priker in supradictis bonis hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Mierle quam dictus Jordanus promiserat dare et 

solvere dicto Petro hereditarie purificationis et supra (dg: dicta) in 

parochia de Mierle tradere ex supradictis bonis. Testes Scilder et 

Martinus datum secunda post misericordiam. Tradetur littera sibi ?vel seu 

Jacobo Wautghers. 

 

BP 1180 p 428v 10 ma 17-04-1396. 

Lambertus Priker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Priker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 428v 11 ma 17-04-1396. 

Voornoemde Jordanus beloofde aan voornoemde Petrus een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren, gaande uit 

voornoemde goederen die aan hem zijn overgedragen. 

 

Dictus Jordanus promisit se daturum et soluturum dicto Petro hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de (dg: h) Mierle hereditarie 

purificationis et in #?parochia ?de# Mierle tradere ex supradictis eidem 

Jordano ut dictum est supportatis. 

 

BP 1180 p 428v 12 ma 17-04-1396. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande heden, met 58 nieuwe 

Gelderse gulden, 13½ schietleien of ander paijment van dezelfde waarde voor 

1 Gelderse gulden gerekend, en met eventuele achterstallige termijnen. 

Opgesteld in aanwezigheid van Rover Boest, ?Lambertus Prike, Henricus Vos 

van Oerscot en Theodericus zv Cristianus van den Hoevel. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum datam presentium sine 

medio sequentium semper dictis quatuor annis durantibus cum quinquaginta 

octo novis Gelre gulden scilicet XIII et dimidio scietle[i]e (dg: pro 

quolibet gulden computato) seu (dg: ad) alio pagamento eiusdem valoris 

pro quolibet Gelre gulden et cum arrestadiis ut in forma. Acta in [camera 

presentibus] Rovero Boest Lam[berto?] Prike Henrico Vos de Oerscot 

Theoderico filio Cristiani van den Hoevel datum anno nonagesimo sexto 

index 4 mensis aprilis die ....... [hora] none. 

 

1180 mf7 E 06 p. 429. 

 Secunda post misericordiam: maandag 17-04-1396. 

 Tercia post misericordiam: dinsdag 18-04-1396. 

 

BP 1180 p 429r 01 ma 17-04-1396. 

Henricus Vos zvw Willelmus Vos van Berze droeg over aan Theodericus van den 

Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel een b-erfpacht van 2 mud 9 lopen 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, en een 

erfcijns van 2 oude groot, met Allerheiligen in Oirschot te betalen, deze 

pacht en cijns gaande uit (1) een deel, dat aan voornoemde Henricus 

behoorde, in een erfgoed gnd die Moest, in Oirschot, welk deel ligt tussen 

erfgoed van Johannes van den Doerne van Arscot, dat voornoemde Johannes 

verworven had van de villa van Oirschot, enerzijds en erfgoed van kv 

Johannes zvw hr Henricus van Casterle anderzijds, met een eind strekkend 

aan erfgoed van Willelmus Vlemincs, zoals dit deel aan Lambertus gnd 

Snorkens soen ten deel gevallen was tegen voornoemde kv Johannes zvw hr 

Henricus van Casterle, en welk deel voornoemde Lambertus Snorkens soen 

verkregen had van voornoemde Henricus Vos voor voornoemde pacht en cijns, 

(2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, gaande uit een 

erfgoed, in Oirschot, tussen hr Ancelmus van Baest enerzijds en Arnoldus 

Jonckers anderzijds, welke pacht van 1 mud voornoemde Lambertus mede als 

onderpand had gesteld voor de b-erfpacht van 2 mud 9 lopen rogge en de 

cijns van 2 oude groot. Ter meerdere zekerheid van betaling van deze 

b-erfpacht van 2 mud 9 lopen rogge en cijns van 2 oude groot stelde 

voornoemde Henricus Vos tot onderpand (3) een beemd, gnd Bloijs Beemd, in 

Oirschot, in de herdgang van Spoordonk, tussen 8 bunder behorend aan het 

klooster van Tongerlo en erfgoed gnd Ons Vrouwen Broek enerzijds en de 

gemeint anderzijds. 

 

Henricus Vos filius quondam Willelmi Vos de Berze hereditariam paccionem 

duorum modiorum et novem lopinorum siliginis mensure de Oerscot quam 

solvendam habet hereditarie purificationis #et in Oerscot tradendam# 

atque hereditarium censum duorum grossorum antiquorum quem dictus 

Henricus solvendum habet hereditarie omnium sanctorum #et in Oerscoit!# 

ex quadam parte que ad dictum Henricum spectare consueverat in hereditate 
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dicta die Moest sita in parochia de Oerscot #et# (dg: que) que pars sita 

est inter hereditatem (dg: Willelmi Vlemincs ex uno et inter hereditatem) 

Johannis van den Doerne de Arscot quam idem Johannes (dg: er di) erga 

villam de Oerscot acquisiverat ex uno (dg: tendente cum uno fine) et 

inter hereditatem liberorum Johannis filii quondam domini Henrici de 

Casterle ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Willelmi (dg: Vl) 

Vlemincs prout huiusmodi pars (dg: .. et Lamberto) ibidem sita est et 

Lamberto dicto Snorkens soen erga dictos liberos (dg: quondam) Johannis 

(dg: quondam) filii quondam domini Henrici de Casterle cesserat in partem 

et quam partem dictus Lambertus (dg: Snorke) Snorkens soen erga dictum 

Henricum Vos ad pactum acquisiverat #pro dicta paccione et censu# atque 

ex hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure solvenda 

hereditarie ex quadam hereditate sita in dicta parochia inter hereditatem 

domini Ancelmi de Baest ex uno et inter hereditatem Arnoldi (dg: Jan) 

Jonckers ex alio quam paccionem unius modii siliginis dictus Lambertus 

(dg: p) dicto (dg: Vos) Henrico Vos simul cum supradicta parte (dg: ad) 

pro solucione dicte paccionis duorum modiorum et novem lopinorum (dg: et 

dicto censu) siliginis #et pro dicto censu duorum grossorum antiquorum# 

ad pignus imposuerat ut dicebat hereditarie supportavit Theoderico (dg: 

fi) van den Hoevel filio quondam Cristiani van den Hoevel promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et ad 

maiorem securitatem solucionis dicte paccionis duorum modiorum et novem 

lopinorum siliginis dicte mensure #et pro censu duorum grossorum 

antiquorum# dictus Henricus Vos quoddam pratum dictum Bloijs Beemt situm 

in parochia predicta in pastoria de (dg: Spo) Spoerdonc inter (dg: 

hereditatem) octo bonaria spectantia ad conventum de Tongherlo (dg: ex 

uno et inter hereditatem et) et hereditatem dictam Ons Vrouwen Broec ex 

uno et inter (dg: here) communitatem ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit et obligavit et promisit (dg: de) super omnia sufficientem 

facere. Testes Scilder et Spina datum secunda post miam. 

 

BP 1180 p 429r 02 ma 17-04-1396. 

Jacobus Luwe zvw Theodericus gnd Luwe zvw Jacobus gnd Luwe verkocht aan 

Rutgherus zv Gerardus Peters soen van Enghelen (1a) de helft van 8 hont 

land, in Empel, in een kamp gnd die Hornik Kamp, tussen Willelmus Claes 

soen van Enghelen enerzijds en kvw Truda gnd Loden anderzijds, (1b) de 

helft van 1 hont land, in voornoemd kamp gnd die Hornik Kamp, tussen 

voornoemde wijlen Theodericus Luwe enerzijds en Bruijstinus gnd Hillen soen 

anderzijds, welke helften voornoemde Willelmus Claes, tbv voornoemde wijlen 

Theodericus Luwe, gekocht had van Bertoldus gnd Luwe van Empel, (2) 7 hont 

land in de dingbank van Meerwijk, in 2 stukken, ter plaatse gnd den Hornik 

Kamp, (2a) tussen Johannes van Abruggen enerzijds en Johannes gnd Kuster 

anderzijds, (2b) tussen Heijlwigis gnd Claes van den Bossche enerzijds en 

kvw Johannes Dijroncs anderzijds, welke 7 hont land voornoemde wijlen 

Theodericus Luwe verworven had van Theodericus, Gerardus, Henricus en 

Luijtgardis, kvw Theodericus van Vlijmen, Bertoldus gnd Bertout ev 

voornoemde Luijtgardis en Beatrix dvw voornoemde Theodericus van Vlimen met 

als momber haar oom Johannes gnd Kuster van Enghelen. 

Voornoemde Jacobus Luwe zal voornoemde helft van voornoemde 8 hont en 1 

hont land vrij houden van de helft van 9 voet dijk, in de dijk gnd 

Diependijk, welke helft van de dijk behoort bij voornoemde helft van 8 hont 

en 1 hont. 

Voornoemde Rutgherus koper zal met voornoemde helft van 8 hont en 1 hont, 

en voornoemde 7 hont land onderhouden 5 roeden dijk, in Meerwijk, ter 

plaatse gnd Scumen Ende, direct naast de dijk van kvw Gerardus van Abruggen 

enerzijds en de dijk behorend aan Johannes en Walterus gnd Nobel 

anderzijds, welke 5 roeden dijk behoorden aan een kamp gnd den Overste 

Vroen Kamp, in Empel, tussen Gerardus van Amersoijen enerzijds en eertijds 

Willelmus Vrancken anderzijds, en voorts verkrijgen (?, in elk geval:) 

onderhouden de helft, aan voornoemde Jacobus behorend, in 3 roeden dijk, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd Diependijk, tegenover voornoemde 7 hont land, 
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tussen de dijk van Gerardus van Abruggen enerzijds en de dijk van Johannes 

Stevens anderzijds, van welke 3 roeden dijk de andere helft behoort aan 

Gerardus Peters soen. 

 

Jacobus Luwe filius quondam Theoderici dicti Luwe filii quondam Jacobi 

dicti Luwe medietatem octo hont terre sitorum in parochia de Empel in 

quodam campo dicto communiter die Hornic Camp inter hereditatem Willelmi 

Claes soen de Enghelen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Trude dicte Loden ex alio atque medietatem unius hont terre siti in dicto 

campo inter hereditatem dicti Theoderici #quondam# Luwe ex uno et inter 

hereditatem Bruijstini dicti Hillen soen ex alio quam medietatem dictorum 

octo hont et unius hont terre dictus Willelmus Claes (dg: er) ad opus 

dicti quondam Theoderici Luwe erga Bertoldum dictum Luwe de Empel emendo 

acquisiverat prout in litteris atque septem hont terre sita in 

jurisdictione de Merewijc in duabus peciis ad locum dictum den Hoernic 

Camp quarum duarum peciarum una inter hereditatem (dg: .) Johannis de 

Abruggen ex uno et inter (dg: Johannis) hereditatem Johannis dicti Kuster 

ex alio et reliqua pecia inter hereditatem Heijlwigis dicte Claes van den 

Bossche ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis Dijroncs) liberorum 

#quondam# Johannis Dijroncs ex alio latere sunt site que (dg: octo) 

septem hont terre jamdicta dictus quondam Theodericus Luwe (dg: filius 

quondam Jacobi Luwe) erga Theodericum Gerardum Henricum et Luijtgardem 

liberos quondam Theoderici de Vlijmen et Bertoldum dictum Bertout maritum 

et tutorem legitimum eiusdem Luijtgardis et Beatricem filiam dicti 

quondam (dg: Ge) Theoderici de Vlimen cum Johanne dicto Kuster de 

Enghelen eius avunculum! tamquam cum suo tutore ad hoc ab ea electo 

acquisiverat ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Rutghero 

filio (dg: quonda) Gerardi Peters soen de Enghelen supportavit cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem #ex 

parte sui ?deponere# deponere et quod ipse Jacobus Luwe predictus 

supradictam medietatem dictorum #octo# hont et unius hont terre quitam 

tenebit #perpetue# et liberam et indempnem a medietate novem pedatarum 

aggeris sitarum in aggere dicto Dijependijc ad huiusmodi medietatem 

dictorum octo hont et unius hont terre spectante #et# in pretactis 

scabinorum! contenta hoc tamen addito quod dictus Rutgherus emptor (dg: 

perpetue) cum dicta medietate dictorum octo hont et unius hont terre et 

cum dictis septem hont terre perpetue tenebit et observabit atque tenere 

et observare tenebitur in bona disposicione quinque virgatas aggeris 

sitas in jurisdictione de Merewijc ad locum dictum Scumen Ende contigue 

iuxta aggerem liberorum quondam Gerardi de Abruggen ex uno et inter 

aggerem spectantem ad Johannem et Walterum dictos Nobel ex alio (dg: que 

scilicet) prout huiusmodi quinque virgate aggeris ibidem site sunt et que 

quinque virgate aggeris (dg: ad quendam) #spectare consueverunt ad 

quendam# campum dictum den Oversten Vroen Camp situm in parochia de Empel 

inter hereditatem Gerardi de Amersoijen ex uno et inter hereditatem que 

fuerat dudum Willelmi Vrancken ex alio #+ {verwijst, via + in margine 

sinistra, naar BP 1180 p 429r 03}# ut dicebat et quas quinque virgatas 

aggeris #et medietatem dictarum (dg: trium) trium virgatarum terre!# 

dictus Rugherus emptor nunc deinceps perpetue in bona disposicione 

observare tenebitur cum (dg: dictis) dicta medietate dictorum octo hont 

et unius hont terre et cum dictis septem hont terre sic quod nec dicto 

Jacobo venditori nec ad et supra dictum campum den Oversten Vroen Camp 

vocatum neque ad et supra alias hereditates quascumque primodicti Jacobi 

dampna exinde non eveniant quovis modo ut dictus Rutgherus sub 

obligatione dicte medietatis dictorum octo hont et unius hont et dictorum 

septem hont terre (dg: et omnium bonorum suorum habitorum et habendorum) 

promisit. Testes Scilder et Lu datum supra. Et detur. 

 

BP 1180 p 429r 03 ma 17-04-1396. 

+ {door haal verbonden met BP 1180 p 429r 02}. 

atque medietatem ad primodictum Jacobum spectantem in tribus virgatis 
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aggeris sitis in dicta jurisdictione de Merewijc ad locum dictum 

Diependijc in (dg: opposito campi dicti ten Hoernic Camp inter aggerem 

Gerardi de Abruggen et inter aggerem) in opposito dictorum septem hont 

terre inter aggerem Gerardi de Abruggen et inter aggerem Johannis Stevens 

(dg: s) et de quibus tribus virgatis terre reliqua medietas spectat ad 

Gerardum Peters soen ut dicebat. 

 

BP 1180 p 429r 04 di 18-04-1396. 

Heijlwigis Bexken wv Mathijas van den Molengrave verklaarde dat Rodolphus 

Koijt zvw Arnoldus Koijt alle achterstallige termijnen betaald heeft van 

een lijfrente van 12 pond en 2 mud rogge, die voornoemde wijlen Arnoldus 

Koijt beloofd had aan voornoemde Heijlwigis en haar in zijn testament 

vermaakt had. 

 

Heijlwigis #Bexken# relicta quondam Mathije (dg: de Mathie) van den 

Molengrave palam recognovit se fore satisfactum per Rodolphum Koijt 

#filium quondam Arnoldi Koijt# de omnibus arrestadiis sibi deficientibus 

a quocumque tempore futuro! usque in diem presentem de vitali pensione 

XII librarum et duorum modiorum siliginis quam dictus quondam Arnoldus 

Koijt dicte Heijlwigi (dg: di) dare et solvere promiserat in litteris 

scabinorum ad vitam eiusdem Heijlwigis et quam pensionem dictus quondam 

Arnoldus Koijt dicte Heijlwigi eciam in suo testamento legaverat ut 

dicebat. Testes Scilder et Spina datum tercia post miam. 

 

BP 1180 p 429r 05 di 18-04-1396. 

Arnoldus van Enode zvw Johannes van Houweningen en Johannes van Herlaer 

heer van Merewijc beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 18 oude Franse 

schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396; 12+31+24=67 dgn) te 

betalen op straffe van 1. 

 

Arnoldus de (dg: H Enode) #Enode filius quondam Johannis de# Houweningen 

et Johannes de Herlaer dominus de Merewijc promiserunt Ludovico Asinario 

ad opus etc XVIII aude (dg: scuta) scuta vetera #Francie# ad sanctum 

Johannem proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Rover et 

Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 429r 06 di 18-04-1396. 

De eerste beloofde Johannes schadeloos te houden. 

 

Solvit II grossos. 

Primus promisit (dg: i) Johannem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 429r 07 di 18-04-1396. 

Theodericus van Beirgulen beloofde aan Henricus Bac zvw Godescalcus 

Roesmont 32 oude Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 

21-05-1396) te betalen op straffe van 10. 

 

Theodericus de Beirgulen promisit super omnia Henrico Bac filio quondam 

Godescalci Roesmont XXXII aude Gelre gulden seu valorem ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos sub pena X. Testes Rover et Martinus datum 

supra. 

 

BP 1180 p 429r 08 wo 19-04-1396. 

Reijnerus zvw Reijnerus van Nederlangel ev Gloria dvw Henricus gnd Kolne 

van Bucstel gaf uit aan Godefridus zvw Cristianus van den Hoeve de helft 

van een hoeve42 gnd ter Zandvoort, die was van voornoemde wijlen Henricus, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Mulsel; de uitgifte geschiedde voor de onraad 

                         
42 Zie ← BP 1178 f 304v 01 vr 30-09-1390 (1), verkoop van ¼ deel van de 

hoeve, onder meer belast met een lijfrente van ½ Brabant dobbel mottoen op 

het leven van jkvr Maria Maria kloosterlinge in Hochte dvw Henricus Kolne. 
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aan de grondheer, 25 penningen gnd leuvense aan de heer van Boxtel, 7½ oude 

groot aan de heer van Boxtel, ½ vracht tiendhooi en 1/16 vracht tiendhooi 

aan de heer van Boxtel, een lijfrente van 1 Brabantse dobbel mottoen op het 

leven van jkvr Maria dvw voornoemde Henricus Kolne, en thans voor een 

n-erfpacht van 6½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. {p.430v} Ter meerdere zekerheid voor de levering van de pacht van 

6½ mud rogge stelde voornoemde Godefridus tot onderpand een n-erfpacht van 

2 mud rogge, maat van Oirschot, uit een b-erfpacht van 6 mud rogge, maat 

van Oirschot, welke pacht van 6 mud rogge Jordanus van der Braken, svv 

voornoemde Godefridus, aan hem beloofd had, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit alle goederen van voornoemde wijlen Jordanus, gelegen onder Oirschot. 

 

Reijnerus filius quondam Reijneri de Nederlangel maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Glorie sue uxoris filie quondam Henrici dicti 

Kolne de Bucstel medietatem ad se spectantem cuiusdam mansi (dg: s) dicti 

ter Santvoert (dg: s) qui fuerat dicti quondam Henrici siti in parochia 

de Bucstel ad locum dictum Mulsel cum attinentiis dicte medietatis 

eiusdem mansi singulis et universis ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Godefrido filio quondam Cristiani van den (dg: Hoeve) Hoeve ab 

e[odem] + (dg: pro censibus paccionibus et ceteris oneribus annuatim 

prius ex dicta medietate et de jure solvendis et faciendis dandis et 

faciendis) a dicto Godefrido ?etc atque pro hereditaria paccione (dg: 

#sex# septem) #sex et dimidii# modiorum siliginis mensure de Busco danda 

dicto Reijnero ab altero hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex dicta medietate 

+ pro (dg: censibus) #omnibus oneribus dictis onraet# domino fundi et pro 

XXV denariis dictis Lovensche domino de Bucstel et pro septem et dimidio 

grossis antiquis dicto domino de Bucstel et pro dimidio plaustrio feni 

dec[imalis] et pro una decima sexta parte unius plaustrii feni decimalis 

domino de Bucstel (dg: et dimidio) annuatim exinde solvendis et pro 

vitali pensione unius (dg: ?d) Brabant dobbel m[ottoen] ad vitam 

domicelle Marie filie dicti quondam Henrici Kolne ad eius vitam (dg: 

exinde solvenda .... ..) ex dicta medietate de jure solvenda dandis etc 

 

1180 mf7 E 07 p. 430. 

 Quarta post misericordiam: woensdag 19-04-1396. 

 Quinta post misericordia Domini: donderdag 20-04-1396. 

 

BP 1180 p 430v 01 wo 19-04-1396. 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

ex dicta medietate et eius attinentiis et ad maiorem securitatem 

solucionis dicte paccionis (dg: septem) #sex et dimidii# modiorum 

siliginis dicto Reijnero faciendam antedictus Godefridus hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Oerscot de hereditaria 

paccione sex modiorum siliginis eiusdem mensure de Oerscot quam paccionem 

sex modiorum siliginis Jordanus van der Braken eius (dg: socens..) socer 

dicto Godefrido solvere promiserat hereditarie purificationis ex omnibus 

bonis dicti quondam Jordani quocumque locorum infra parochiam de Oerscot 

sitis ut dicebat dicto Reijnero ad pignus imposuit promisit super omnia 

de dicta paccione II modiorum warandiam et dicta bona ex quibus huiusmodi 

paccio II modiorum siliginis est solvenda sufficentia facere pro pro 

solucione eiusdem paccionis II modiorum siliginis. Testes Aa et Spina 

datum quarta post miam. 

 

BP 1180 p 430v 02 wo 19-04-1396. 

Eerstgenoemde Reijnerus beloofde de lijfrente van 1 Brabantse dobbel te 

betalen, die Maria dvw Henricus Kelne, kloosterlinge in Hoechten, beurt, 

gaande uit de helft van een hoeve die was van voornoemde wijlen Henricus 

Kelne, gnd ter Zandvoort, in Boxtel, ter plaatse gnd Mulsel. 
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Primodictus Reijnerus promisit super omnia dicto Godefrido quod ipse 

Reijnerus vitalem pensionem (dg: duorum fl) unius Brabans dobbel quam 

Maria filia quondam Henrici Kelne monialis in Hoechten solvendam habet ex 

medietate cuiusdam mansi qui fuerat dicti quondam Henrici Kelne (dg: sit) 

dicti ter Santvoert siti in parochia de Bucstel ad locum dictum Mulsel et 

ex attinentiis eiusdem medietatis ut dicebat annuatim ad vitam dicte 

Marie dabit et solvet taliter videlicet quod dicto Godefrido de dicta 

pensione dampnum exinde non eveniat. 

 

BP 1180 p 430v 03 do 20-04-1396. 

Theodericus van der Voert en zijn vrouw Ermegardis dvw Henricus Cueden 

deden tbv Jacobus gnd van Eel afstand van (1) een huis en hofstad, in 

Dinther, ter plaatse gnd aan die Pelswijk, tussen Rijskina gnd Rijsken dv 

Willelmus gnd Wauthems soen enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een 

stuk land gnd die Bolk, in Dinther, tussen erfgoed gnd des Graven Vlas Land 

enerzijds en die Kerkweg anderzijds. 

 

Theodericus van der Voert maritus legitimus ut asserebat Ermegardis sue 

uxoris filie quondam Henrici Cueden et ipsa cum eo tamquam cum suo tutore 

super domo et domistadio sito! in parochia de Dijnther ad locum dictum 

aen die Pelswijc inter hereditatem Rijskine dicte Rijsken filie Willelmi 

dicti Wauthems soen ex uno et inter communitatem ex alio atque super 

pecia terre dicta die Bollic sita in dicta parochia inter hereditatem 

dictam des Greven Vlas Lant ex uno et inter viam dictam die Kercwech ex 

alio ut dicebant atque super toto jure ad opus Jacobi dicti de Eel 

hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Rover et Lu datum quinta post misericordia 

Domini. 

 

BP 1180 p 430v 04 do 20-04-1396. 

Jacobus van Eel en zijn zoon hr Johannes beloofden aan voornoemde 

Theodericus van der Voert 20 Gelderse gulden, 13½ schietlei voor 1 gulden 

gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan (za 24-06-1396) en de andere 

helft met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396). 

 

Jacobus de Eel et dominus Johannes eius filius promiserunt dicto 

Theoderico van der Voert XX Gelre gulden scilicet XIIIJ (dg: sciet) 

scietleij pro quolibet floreno computato (dg: ad) mediatim Johannis et 

mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 430v 05 do 20-04-1396. 

Godefridus zvw Theodericus van Zeelst verkocht aan Henricus nzvw Henricus 

gnd Sceijve een stuk land gnd die Geer, in Someren, tussen Johannes van der 

Rijt enerzijds en erfg vw Willelmus van Laervenne anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemene waterlaat gnd waterlaat en met het andere eind aan 

Johannes gnd Vos, belast met 2 penning grondcijns. 

 

Godefridus filius quondam Theoderici de Zeelst quandam peciam terre 

dictam die Gheer sitam in parochia de Zoemeren inter hereditatem Johannis 

van der Rijt ex uno et inter hereditatem heredum quondam Willelmi de 

Laervenne ex alio tendentem cum uno fine ad communem aqueductum dictum 

waterlaet et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis dicti Vos ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico filio naturali quondam Henrici dicti 

Sceijve promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis duobus denariis census domino fundi exinde solvendis de jure. 

Testes Martinus et Coptiten datum quinta post miam. 

 

BP 1180 p 430v 06 do 20-04-1396. 

Johannes zvw Johannes van der Donc alias gnd Priker droeg over aan zijn 

zoon Lambertus Priker een huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd 

Beurde, tussen erfgoed van Johannes gnd Palke enerzijds en erfgoed van 
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Petrus van Pettelaer anderzijds, welk huis en erf Johannes zvw Boijdekinus 

van Hapaert gekocht had van de broers Ghevardus van Veersoen en Gerardus, 

zvw Johannes van Veersoen, en welk huis en erf eerstgenoemde Johannes 

vernaderd had van voornoemde Johannes zvw Boijdekinus van Hapaert. 

 

Johannes filius quondam Johannis van der Donc alias dictus Priker domum 

et aream sitam in Buscoducis ad vicum dictum (dg: Bo) Buerde inter 

hereditatem Johannis dicti Palke ex uno et inter hereditatem Petri de 

Pettelaer ex alio quam domum et aream Johannes filius quondam Boijdekini 

de Hapaert erga Ghevardum de Veersoen et Gerardum (dg: fratribu) fratres 

filios quondam Johannis de Veersoen emendo acquisiverat et quam domum et 

aream primodictus Johannes erga dictum Johannem filium quondam (dg: B) 

Boijdekini de Hapaert per modum redempcionis e jure proximitatis 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Lamberto Priker 

suo filio cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et Martinus 

datum supra. 

 

BP 1180 p 430v 07 do 20-04-1396. 

Voornoemde Lambertus Priker beloofde aan zijn vader Johannes zvw Johannes 

van der Donc alias gnd Priker een n-erfcijns van 25 pond geld, een helft te 

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

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396), gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

Dictus Lambertus Priker promisit se daturum et soluturum Johanni suo 

patri filio quondam Johannis van der Donc alias dicto Priker hereditarium 

censum XXV librarum monete hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis et pro primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex dicta 

et! area. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 430v 08 do 20-04-1396. 

Henricus Buc zv Theodericus Buc ev Elizabeth, dvw Henricus van Uden de 

jongere en wijlen Hadewigis dvw Bartholomeus zv Theodericus, droeg over aan 

Henricus van Erpe, tbv Rodolphus, Aleijdis en Waltera, kvw Godefridus zvw 

Rutgherus van Woensel, een b-erfcijns43 van 20 schelling, 1 groot Tournoois 

etc voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, welke 

cijns voornoemde wijlen Bartholomeus beurde, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van wijlen Jordanus 

van Roesmalen smid, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Everardus glazenmaker enerzijds en Gerardus Peteren anderzijds. 

 

Henricus Buc filius Theoderici Buc maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Henrici de Uden junioris ab eodem quondam 

Henrico de Uden et quondam Hadewige filia quondam Bartholomei filii 

Theoderici pariter genite hereditarium censum viginti solidorum grosso 

Turonensi denario etc pro XVI denariis computato vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris (dg: quem se solvendum) #quem dictus quondam Bartholomeus 

solvendum habuit# hereditarie dicebat! hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim (dg: J) Domini ex domo et area quondam Jordani de Roesmalen 

fabri sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Everardi 

vitrificis ex uno et inter (dg: quo) Gerardi Peteren ex alio ut dicebat 

hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Henrico de Erpe ad opus (dg: 

Aleijdis Waltere) Rodolphi Aleijdis et Waltere liberorum quondam 

Godefridi filii quondam Rutgheri de Woensel promittens super omnia 

warandiam et obligationem in dicto censu ?exinde deponere. Testes 

Martinus et Coptiten datum quinta post miam. 

 

                         
43 Zie → BP 1181 p 636v 03 do 22-01-1400, verkoop van ?deze cijns die was 

overgedragen aan Aleijdis en Waltera en hun broer !Rutgherus. 
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BP 1180 p 430v 09 do 20-04-1396. 

(dg: Hr Johannes Rover ridder zvw). 

 

(dg: Dominus Johannes Rover miles filius q). 

 

BP 1180 p 430v 10 do 20-04-1396. 

Destijds had Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder beloofd aan 

Albertus Wael, tbv Elizabeth wv Egidius Boijen, 40 gulden pieter of ander 

paijment van dezelfde waarde. Vervolgens had voornoemde Elizabeth deze 40 

gulden pieter overgedragen44 aan Adam van Mierde, tbv Johannes van der 

Heijden. Thans stemde voornoemde hr Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover 

ridder ermee in dat voornoemde Johannes van der Heijden een helft van 

voornoemde 40 gulden pieter zal beuren uit het geld dat aan voornoemde hr 

Johannes komt, wegens zijn gevangenschap tijdens het conflict tussen de 

Brabantsen en de Geldersen, uit het bedegeld dat door de stad Den Bosch 

betaald wordt met Sint-Andreas aanstaande (do 30-11-1396), en dat hij de 

andere helft van voornoemde 40 gulden pieter zal beuren uit het geld dat 

aan voornoemde hr Johannes toekomt uit voornoemd bedegeld dat door de stad 

Den Bosch betaald zal worden met Sint-Andreas over een jaar (vr 30-11-

1397). 

 

Notum sit universis quod (dg: dominus) Johannes Rover filius quondam 

domini (dg: Jo) Gheerlaci Rover militis promisisset super omnia habita et 

habenda Alberto Wael ad opus Elizabeth relicte quondam Egidii Boijen 

quadraginta aureos denarios communiter gulden peter vocatos boni auri et 

iusti ponderis seu aliud pagamentum eiusdem valoris prout in litteris et 

cum deinde dicta Elizabeth dictos quadraginta gulden peter supportasset 

(dg: Johanni) Ade de Mierde ad opus Johannis van der Heijden prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis (dg: dn) dictus 

dominus Johannes Rover miles filius dicti quondam domini Gheerlaci Rover 

militis palam recognovit id sue fore consensus et voluntatis et in hoc 

palam consensit quod dictus Johannes van der Heijden unam medietatem 

dictorum XL gulden peter levabit et percipiet de tota pecunia provenienda 

et competente dicto domino Johanni #occacione sue captivitatis quando 

alias fuerat captus in conflictu habita inter Brabantinos et Gelrenses# 

de (dg: pecunia) precaria seu pecunia precarie que solvetur ab oppido et 

villicacione in Busco in festo Andree proxime et (dg: pro) reliquam 

medietatem dictorum XL gulden de pecunia dicto domino Johanni provenienda 

et (dg: s) competente de dicta precaria que solvetur ab! dictis oppido et 

villicacione de Busco a festo beati Andree proxime futuro ultra annum. 

Testes Spina et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 430v 11 do 20-04-1396. 

Hr Johannes Rover ridder zvw hr Gheerlacus Rover ridder verklaarde dat zijn 

broer hr Theodericus Rover ridder 100 Brabantse dobbel betaald heeft, die 

voornoemde hr Theodericus verschuldigd was aan zijn voornoemde broer hr 

Johannes wegens de smalle tiende van Nuenen en Wetten. 

 

Dominus Johannes Rover miles filius quondam domini Gheerlaci Rover 

militis palam recognovit sibi per dominum Theodericum Rover militem suum 

fratrem fore satisfactum de centum Brabant dobbel quos dictus dominus 

Theodericus debebat dicto domino Johanni suo fratri occacione decime 

minute de Nuenen de Wetten ut dicebat clamans inde quitum. Testes (dg: 

datum supra) Scilder et Martinus. 

 

BP 1180 p 430v 12 do 20-04-1396. 

Voornoemde hr Johannes Rover droeg over aan zijn broer Theodericus Rover 

                         
44 Zie ← BP 1180 p 196v 10 wo 16-09-1394, overdracht van de 

schuldbekentenis, die beloofd was aan Adam van Mierde, tbv tbv Elizabeth wv 

Egidius Boijen. 
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het geld, dat hem toekomt van de 2 laatste termijnen wegens de bede, die de 

stad Den Bosch moet betalen. 

 

Dictus dominus Johannes Rover totam pecuniam sibi competentem #et 

proveniendam# de duobus terminis (dg: #prox# pet preterit) solucionis 

proxime preteritis scilicet occacione precarie quam oppidum et villicacio 

de Busco solvere tenentur ut dicebat legitime supportavit domino 

Theoderico (dg: suo) Rover suo fratri (dg: pro). Testes datum supra. 

 

1180 mf7 E 08 p. 431. 

 Quinta post misericordia: donderdag 20-04-1396. 

 

BP 1180 p 431r 01 do 20-04-1396. 

Rodolphus Bubbe Wijnrics soen en zijn zoon Rodolphus verkochten aan Petrus 

zv Henricus van Hoesden een stuk land in Geffen, ter plaatse gnd Hoolakker, 

tussen Willelmus Rat enerzijds en wijlen hr Rijcoldus Koc ridder 

anderzijds. 

 

Rodolphus Bubbe [W]ijnrics #Wijnrics# soen et Rodolphus eius filius 

peciam terre sitam in parochia de Geffen in loco dicto Hoel Acker inter 

hereditatem Willelmi (dg: Rat) Rat ex uno et inter hereditatem quondam 

domini Rijcoldi Koc militis ex alio prout ibidem sita est ut dicebant 

hereditarie (dg: su) vendiderunt Petro filio (dg: quond) Henrici de 

Hoesden promittentes indivisi super omnia warandiam (dg: et o) tamquam de 

allodio et obligationem deponere. Testes (dg: d) Scilder et Martinus 

datum quinta post miam. 

 

BP 1180 p 431r 02 do 20-04-1396. 

Bodo gnd Barniers soen van Erpe droeg over aan Gheerlacus zvw Egidius zvw 

Gheerlacus Cnoden soen een hofstad en boomgaard in Erp, tussen Arnoldus van 

Stiphout enerzijds en wijlen Gerardus van Belle anderzijds, met een eind 

strekkend aan kvw Gheerlacus van Keeldonc en met het andere einde aan de 

gemeint aldaar, aan voornoemde Bodo uitgegeven, samen met de gebouwen op de 

hofstad, door Mechtildis wv Henricus Pricken van Erpe, haar kinderen 

Goeswinus en Henricus, Johannes gnd Veer nzvw Jacobus Veer en diens vrouw 

Gijnta dv voornoemde Mechtildis, voor 5 schelling en de cijnzen aan de 

naburen aldaar en aan de kerk van Erp, en voor een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Erp, belast met deze erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Bodo dictus Barniers soen de Erpe (dg: domis) domistadium et pomerum sita 

in parochia de Erpe inter hereditatem Arnoldi de Stiphout ex uno et inter 

hereditatem quondam Gerardi de Belle ex alio tendentia cum uno fine ad 

hereditatem liberorum quondam Gheerlaci de Keeldonc et cum reliquo fine 

ad communitatem ibidem data (dg: -s) ad pactum dicto Bodoni a Mechtilde 

relicta quondam Henrici Pricken (dg: v) de Erpe Goeswino et Henrico eius 

liberis Johanne dicto Veer filio naturali quondam Jacobi Veer et Gijnta 

eius uxore filia dicte Mechtildis scilicet pro quinque solidis (dg: 

annuatim exinde solvendis) et pro censibus vicinis #ibidem# (dg: et 

ecclesie ....) ibidem et ecclesie de (dg: Erpe) Erpe annuatim exinde 

solvendis atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Erpe simul cum edificiis #supra dictum domistadium consistentibus# prout 

in litteris hereditarie supportavit Gheerlaco filio quondam Egidii filii 

quondam (dg: Ghe) Gheerlaci Cnoden soen cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere ex! dicta 

paccione unius modii siliginis dicte mensure. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 431r 03 do 20-04-1396. 

Destijds had Bodo Barniers soen van Erpe voornoemde hofstad en boomgaard in 

pacht verkregen van voornoemde Mechtildis, haar kinderen Goeswinus en 

Henricus, Johannes Veer en diens vrouw Gijnta, te weten voor 5 schelling, 

de cijnzen aan de naburen en aan de kerk van Erp en voor een b-erfpacht van 
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1 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis op de hofstad te leveren. 

Vervolgens had voornoemde Bodo mede tot onderpand gesteld een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, maat van Erp, gaande uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

maat van Erp, welke pacht van 3 mud rogge voornoemde Bodo beurde uit 

erfgoederen van Jordanus van Verlaer, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Donkers Voort. Thans beloofde Gheerlacus zvw Egidius zvw Gheerlacus Cnoden 

soen aan voornoemde Bodo deze pacht van 1 mud rogge te betalen, zó dat 

voornoemde Bodo en zijn pacht van ½ mud rogge daarvan geen last 

ondervinden. De brief overhandigen aan hem of aan zijn broer Willelmus. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: di) Bodo (dg: fi) Barniers soen de Erpe 

dicta domistadium et pomerium erga dictos Mechtildem Goeswinum et 

Henricum eius liberos Johannem Veer et Gijntam eius uxorem ad paccionem 

acquisivisset scilicet pro quinque solidis et pro censibus vicinis ibidem 

et ecclesie de Erpe exinde solvendis et pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Erpe dicte Mechtildi ad eius vitam et post 

eius decessum dictis Goeswino Henrico (dg: eius libe) et Gijnte eius 

liberis hereditarie purificationis et in Erpe supra dictum domistadium 

tradenda et cum deinde dictus Bodo hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Erpe solvendam et recipiendam annuatim et 

hereditarie de (verbeterd uit: ex) et ex hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem trium modiorum siliginis 

dictus Bodo habet solvendam annuatim et hereditarie de et ex 

hereditatibus (dg: Johan) Jordani de Verlaer sitis in parochia de Beke 

prope Arle in loco dicto (dg: Don) Donckers Voert dictis Mechtildi (dg: -

s) Goeswino Henrico et Gijnte eius liberis (dg: ad) simul cum dictis 

domistadio et pomerio ad pignus imposuisset prout in litteris constitutus 

igitur coram scabinis infrasciptis (dg: ?dicti) Gheerlacus filius quondam 

Egidii filii quondam Gheerlaci Cnoden soen promisit super omnia dicto 

Bodoni quod ipse Gheerlacus dictam paccionem unius modii siliginis nunc 

deinceps singulis annis et perpetue taliter exsolvet sic quod dicto 

Bodoni et supra dictam paccionem dimidii modii siliginis ab eodem Bodone 

ad pignus impositam ut prefertur occacione solucionis dicte paccionis 

unius modii siliginis dampna non eveniant quovis modo in futurum. Testes 

datum supra. Tradetur littera sibi vel Willelmo suo fratri. 

 

BP 1180 p 431r 04 do 20-04-1396. 

Franco van den Scoer, Ghibo gnd Zanghe, Tielmannus Tielkens soen en 

Henricus Willems soen beloofden aan Goeswinus van der Dijesen 28 oude 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1396) 

te betalen. 

 

Franco van den Scoer Ghibo dictus Zanghe Tielmannus Tielkens soen et 

Henricus Willems soen promiserunt indivisi super omnia Goeswino van der 

Dijesen (dg: XL) XXVIII aude Gelre gulden (dg: seu val) #seu valorem# ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 431r 05 do 20-04-1396. 

Jacobus zvw Johannes gnd Jacobs soen van Erpe verkocht aan Willelmus zvw 

Barnierus gnd Bernier van Erpe een stuk land in Erp, ter plaatse gnd op de 

Rode Akker, tussen kvw Willelmus Berniers soen enerzijds en kv Theodericus 

Nollens soen anderzijds, belast met een b-erfpacht van ½ lopen rogge, maat 

van Erp, in Erp te leveren. De brief overhandigen aan hem of aan zijn broer 

Bodo. 

 

Jacobus filius quondam Johannis dicti Jacobs soen de Erpe peciam terre 

sitam in parochia de Erpe ad locum dictum op den Rode Acker inter 

hereditatem liberorum quondam Willelmi Berniers soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum (dg: quondam) Theoderici Nollens soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Barnieri dicti 

Bernier de Erpe promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 
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excepta hereditaria paccione dimidii lopini siliginis mensure de Erpe 

exinde solvenda et in Erpe tradenda. Testes Spina et Lu datum supra. 

Tradetur littera sibi vel Bodoni suo fratri. 

 

BP 1180 p 431r 06 do 20-04-1396. 

Johannes en Margareta, kvw Johannes Denkens soen van Rijcarts Voert, en 

Arnoldus Zuijsken zvw Johannes Zuijsken ev Katherina dvw voornoemde 

Johannes Denkens soen gaven uit aan Arnoldus Wellens soen (1) een huis, 

hofstad, tuin en aangelegen erfgoederen, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

op Rijkarts Voort, beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus Wellens soen, met 

beide einden strekkend aan de gemeint, (2) een stuk land en een aangelegen 

stuk beemd, in Veghel, ter plaatse gnd in Rijkarts Voort, tussen voornoemde 

Arnoldus Wellens soen enerzijds en Henricus Befken anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan voornoemde Henricus 

Befken; de uitgifte geschiedde voor 3½ oude groot aan de heer van Helmond, 

een b-erfcijns van 30 schelling geld aan erfg vw hr Arnoldus Rover 

investiet van de kerk van Veghel, een b-erfpacht van van 1 mud rogge, 

Bossche maat, en 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, aan voornoemde 

Arnoldus Zuijsken te leveren, en thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Johannes Margareta liberi quondam Johannis Denkens soen (dg: v) de 

Rijcarts Voert cum tutore et Arnoldus Zuijsken filius (dg: qui) quondam 

(dg: Johannis) Johannis Zuijsken (dg: -s) maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie dicti quondam Johannis Denkens soen (dg: 

sitos) domum domistadium ortum et hereditates sibi adiacentes sitos in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto op Rijcarts Voert inter 

hereditatem Arnoldi Wellens soen ex utroque latere tendentes cum utroque 

fine ad communitatem atque peciam terre et peciam prati (dg: sibi) sibi 

adiacentem sitas in parochia de Vechel in loco dicto in Rijcarts Voert 

inter hereditatem #dicti# Arnoldi Wellens soen ex uno et inter 

hereditatem Henrici Befken ex alio tendentes cum uno fine ad communitatem 

et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Henrici Befken ut dicebant 

dederunt ad hereditariam paccionem dicto Arnoldo Wellens soen ab eodem 

hereditarie possidendos pro tribus et dimidio grossis antiquis domino de 

Helmont et hereditario censu XXX solidorum monete (dg: here) #heredibus# 

quondam (dg: Ar) domini Arnoldi Rover investiti olim ecclesie de Vechel 

exinde solvendis et pro hereditaria paccione (dg: p duorum modiorum 

siliginis mensure) unius modii siliginis mensure de Busco et unius modii 

siliginis mensure de Rode sancte Ode dicto Arnoldo Zuijsken exinde 

solvenda #et supra dictas hereditates# danda (dg: ad) a! dicto Arnoldo 

Wellens soen hereditarie (dg: purificationis terminis solven) terminis 

solucionis ad hoc debitis et consuetis atque pro hereditaria paccione 

trium modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et supra dictas hereditates tradenda ex premissis 

promittentes #cum tutore# warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 431r 07 do 20-04-1396. 

Johannes van Deijnen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Deijnen prebuit et reportavit. Testes Aa et Spina datum 

supra. 

 

BP 1180 p 431r 08 do 20-04-1396. 

Voornoemde Arnoldus Wellens soen beloofde aan voornoemde Johannes, 

Margareta en Arnoldus Zuijsken 105 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Pinksteren over een jaar (zo 10-06-1397) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus Wellens soen promisit super omnia dictis Johanni 

Margarete et Arnoldo Zuijsken centum et quinque novos Gelre gulden seu 
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valorem (dg: ad) a festo penthecostes proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 431r 09 do 20-04-1396. 

Johannes van Huesellingen zvw Johannes van Huessellingen van Alem (dg: 

verkocht aan Nijcholaus van Kessel zv Nijcholaus van Kessel een erf-) en 

Margareta dvw Nijcholaus {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes de Huesellingen filius quondam Johannis de Huessellingen de Alem 

(dg: hereditarie vendidit Nijcholao de Kessel filio Nijcholai de Kessel 

hereditariam) et Margareta filia quondam Nijcholai. 

 

BP 1180 p 431r 10 do 20-04-1396. 

(dg: Laurencius zvw). 

 

(dg: Laurencius filius quondam). 

 

BP 1180 p 431r 11 do 20-04-1396. 

Laurencius zvw Walterus zvw Nijcholaus zvw Rodolphus van Helvoert en 

Goeswinus zvw Willelmus van Uden molenaar ev Margareta dvw voornoemde 

Walterus droegen over aan Mechtildis Nollens dvw Arnoldus Loijart een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin van Petrus zvw Johannes gnd Bijter 

van Helvoert, waarin hij woont, (2) andere erfgoederen van voornoemde 

Petrus, gelegen onder Helvoirt, welke pacht Walterus zvw Gerardus van de 

Kerkhof van Goerle gekocht had van voornoemde Petrus zvw Johannes Bijter 

van Helvoert, welke pacht voornoemde wijlen Nijcholaus zvw Rodolphus van 

Helvoert vernaderd had van voornoemde Walterus, en welke pacht nu aan hen 

behoort. 

 

Laurencius filius #quondam# Walteri filii quondam Nijcholai filii quondam 

Rodolphi de Helvoert et Goeswinus filius quondam Willelmi de Uden 

multoris maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris 

filie dicti quondam Walteri hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie omnium sanctorum et ad 

Buscumducis tradendam ex domo et orto Petri filii quondam Johannis dicti 

Bijter de Helvoert in quibus ipse moratur atque ex ceteris hereditatibus 

(dg: dicti) eiusdem Petri singulis et universis ubicumque locorum tam in 

humido quam in sicco in duro et in molli infra parochiam de Helvoert 

consistentibus sive sitis quam paccionem Walterus filius quondam Gerardi 

de Atrio de Goerle erga (dg: Pe) dictum Petrum filium quondam Johannis 

Bijter de Helvoert emendo acquisiverat et quam paccionem dictus quondam 

Nijcholaus filius quondam Rodolphi de Helvoert erga (dg: dic) dictum (dg: 

f) Walterum per modum redempcionis e jure proximitatis (dg: f) 

acquisiverat prout in litteris et quam paccionem nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie supportaverunt Mechtildi Nollens filie quondam 

Arnoldi Loijart cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

[eorum] et dicti quondam Nijcholai filii quondam Rodolphi et quorumcumque 

heredum eiusdem quondam Nijcholai deponere et sufficientem facere. Testes 

Spina et Lu datum supra. 

 

1180 mf7 E 09 p. 432. 

 Quinta post misericordia: donderdag 20-04-1396. 

 

BP 1180 p 432v 01 do 20-04-1396. 

Johannes Weijhaze ev Heijlwigis dvw Walterus zvw Enghelbertus gnd Eijm Jans 

soen van der Straten en Johannes zvw Arnoldus Gielijs soen verkochten aan 

Goeswinus zvw Willelmus van Geffen (1) een stuk land met gebouwen in 

Helvoirt, beiderzijds tussen wijlen Albertus gnd Vette, met een eind 

strekkend aan kv de investiet van Helvoirt en met het andere eind aan een 
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gemene weg, (2) een stuk land in Helvoirt, tussen voornoemde kv de 

investiet van Helvoirt enerzijds en voornoemde wijlen Albertus Vette 

anderzijds, aan voornoemde wijlen Walterus zvw Enghelbertus Eijm Jans soen 

van der Straten verkocht door Martinus van Hamont, belast met 17 penning 

oude cijns aan de hertog, 11 penning oude cijns aan erfg vw voornoemde 

Martinus van Hamont, 8 penning aan de naburen van Helvoirt, en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat. 

 

Johannes Weijhaze maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Walteri filii quondam Enghelberti dicti Eijm Jans soen van der 

Straten et (dg: Johannes) Johannes filius quondam Arnoldi Gielijs soen 

peciam terre sitam in parochia de Helvoert (dg: s) inter hereditates 

Alberti quondam dicti Vette ex utroque latere coadiacentes tendentem cum 

uno fine ad hereditatem liberorum investiti de Helvoert (dg: ex uno et 

inter hereditatem dicti) et cum reliquo fine ad communem plateam atque 

quandam peciam terre sitam in dicta parochia inter hereditatem dictorum 

liberorum investiti de Helvoert ex uno et inter hereditatem dicti quondam 

Alberti Vette ex alio venditas dicto quondam Waltero filii! quondam 

Enghelberti Eijm Jans soen van der Straten a Martino de Hamont (dg: prout 

in litteris et quas duas pecias terre nunc ad se spectare dicebant atque) 

simul cum edificiis supra primodictam peciam consistentibus hereditarie 

vendiderunt Goeswino filio quondam Willelmi de Geffen promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis XVII 

denariis antiqui census domino duci et (dg: X) XI denariis antiqui censu 

heredibus (dg: q dicti q) dicti quondam Martini de Hamont (dg: et 

hereditaria paccione dim) et VIII denariis vicinis de Helvoert exinde 

solvendis atque hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco exinde prius solvenda et in Busco tradenda. Testes (dg: datum 

supra) Spina et (dg: et) Lu datum quinta post miam. 

 

BP 1180 p 432v 02 do 20-04-1396. 

(dg: Johannes zvw Everardus). 

 

(dg: Walte Johannes ?et filius quondam Everardi). 

 

BP 1180 p 432v 03 do 20-04-1396. 

Johannes Everaets soen, Walterus van den Nuwenhuze en Gerardus van Mulsen 

beloofden aan Jacobus zv Johannes van Neijnsel 42 nieuwe Gelderse gulden, 

13½ schietlei Brabants geld zoals die vandaag gaan voor 1 gulden gerekend, 

een helft te betalen met Sint-Jan (za 24-06-1396) en de andere helft met 

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

 

Johannes Everaets soen Walterus van den Nuwenhuze et Gerardus de Mulsen 

promiserunt indivisi super omnia Jacobo filio Johannis de Neijnsel (dg: 

XII) #XLII# novos Gelre gulden #scilicet# XIII et dimidium scietleijde 

(dg: monete Braban) #monete Brabantie quales currunt pro presenti# pro 

quolibet novo Gelre gulden computato mediatim Johannis et mediatim 

Remigii proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 432v 04 do 20-04-1396. 

Arnoldus zvw Arnoldus Heijme gaf uit aan Mathias van der Hoeven een stuk 

land gnd die Groot Heze, in Veghel, ter plaatse gnd Hezelaar, tussen een 

gemene weg enerzijds en Henricus Boertman anderzijds, met een eind 

strekkend aan een akker behorend tot de goederen gnd ten Bogaarden en met 

het andere eind aan Johannes gnd Moelner; de uitgifte geschiedde voor een 

roede van de landweer uit vier roeden van de landweer, behorend bij 

erfgoederen van wijlen Arnoldus Heijme in Veghel, en thans voor een 

n-erfcijns van 11 pond geld, met Lichtmis in Den Bosch te betalen. 

 

(dg: G) Arnoldus filius quondam Arnoldi Heijme peciam terre dictam die 

Groet Heze sitam in parochia de Vechel ad locum dictum Hezelaer inter 
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(dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter hereditatem Henrici 

(dg: de Boert ex alio) Boertman ex alio tendentem cum uno fine ad quendam 

agrum spectantem ad bona dicta ten Bogarde et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis dicti Moelner ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Mathie van der Hoeven ab eodem hereditarie possidendam pro una 

virgata munuminis dicti la[n]twere de quatuor virgatis munuminis dicti 

lantwere que spectabant ad hereditates quondam Arnoldi Heijme sitas in 

parochia de Vechel observanda et tenenda etc atque pro hereditario censu 

XI librarum monete dando sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradendo promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes (dg: di) Spina et Lu datum quinta 

post miam. 

 

BP 1180 p 432v 05 do 20-04-1396. 

Voornoemde Mathijas en Theodericus van den Boegarde beloofden aan 

voornoemde Arnoldus 58 Hollandse gulden of de waarde en 12 gemene plakken 

met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te betalen. 

 

Dictus Mathijas #et Theodericus van den (dg: Bo) Boegarde# promisit super 

omnia dicto Arnoldo LVIII Hollant gulden seu valorem et XII gemeijn 

placken ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 432v 06 do 20-04-1396. 

Johannes gnd Arts soen van der Drieborch droeg over aan Ghiselbertus van 

den Brekelen, tbv Walterus Hoppenbrouwer, een b-erfcijns van 15 schelling, 

uit een b-erfcijns van 40 schelling, welke cijns van 40 schelling 

voornoemde Johannes met Sint-Martinus beurt, gaande uit een huis en 

aangelegen stuk land, in Berlicum, tussen erfgoed van de abdij van Berne 

enerzijds en Johannes Aelbrechts soen anderzijds, welke cijns van 40 

schelling Henricus Coppen soen verworven had van voornoemde Walterus 

Hoppenbrouwer, en welke cijns van 40 schelling voornoemde Johannes Arts 

soen verworven had van voornoemde Henricus Coppen soen. De brief aan hem 

overhandigen of aan voornoemde Ghisbertus. 

 

Johannes (dg: filius q) dictus Arts soen van der Drieborch hereditarium 

censum XV solidorum de hereditario censu XL solidorum quem dictus 

Johannes solvendum habet (dg: h) anno quolibet hereditarie Martini ex 

domo et (dg: hereditate) pecia terre sibi adiacente sitis in parochia de 

Berlikem inter hereditatem conventus de (dg: Berna) Berna ex uno et inter 

hereditatem Johannis Aelbrechts soen ex alio quem censum XL solidorum 

Henricus Coppen soen erga Walterum Hoppenbrouwer acquisiverat et quem 

censum XL solidorum dictus Johannes Arts soen erga dictum Henricum Coppen 

soen acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Ghiselberto van den 

Brekelen ad opus dicti Walteri (dg: dicti) Hoppenbrouwer (dg: sui 

fratris) promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel dicto 

Ghisberto. 

 

BP 1180 p 432v 07 do 20-04-1396. 

Walterus Sleijnninc en Gerardus die Vrieze zvw Gerardus Hillen soen 

beloofden aan Gerardus van Rucven 112 nieuwe Gelderse gulden zoals die 

vandaag in de beurs gaan of de waarde een helft te betalen met Sint-Jan (za 

24-06-1396) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-

1396). 

 

Walterus Sleijnninc et Gerardus #die# Vrieze filius quondam Gerardi 

Hillen soen promiserunt indivisi super omnia Gerardo de Rucven centum et 

XII novos Gelre gulden quales currunt pro presenti ad bursam seu valorem 

(dg: ad) mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime futurum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 432v 08 do 20-04-1396. 

Willelmus Moelijman, Petrus die Haen en Mijchael Slappart van Woensel 

beloofden aan Goeswinus van der Dijesen 16 Hollandse gulden of de waarde en 

3 steen vlas met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) en 16 Hollandse gulden 

of de waarde en 3 steen vlas met Lichtmis over een jaar (za 02-02-1398) te 

leveren. 

 

Willelmus Moelijman (dg: pro) et Petrus die Haen (dg: promiserunt 

indivisi super omnia Goeswino van der Dijesen) et Mijchael Slappart de 

Woensel promiserunt indivisi super omnia Goeswino van der Dijesen sedecim 

Hollant gulden seu valorem et III steen (dg: st) lini parati ad scalcrum 

ad (dg: purificationis) purificationis proxime futurum atque XVI Hollant 

gulden seu valorem et III pondera dicta steen lini parati ad scalcrum a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 432v 09 do 20-04-1396. 

Ywanus Luten soen en Reijnkinus van Vinckenscoet beloofden aan Arnoldus zvw 

Arnoldus Heijme 40 oude Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

(dg: Petrus) Ywanus Luten soen et Reijnkinus de Vinckenscoet promiserunt 

indivisi super omnia Arnoldo filio quondam Arnoldi Heijme XL aude Gelre 

gulde seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 432v 10 do 20-04-1396. 

Voornoemde Ywanus en Reijnkinus beloofden aan Johannes nzvw Arnoldus Heijme 

27 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-

1396) te betalen. 

 

Dictus! Ywanus et Reijnkinus promiserunt indivisi super omnia Johanni 

filio naturali quondam Arnoldi Heijme (dg: X) XXVII Hollant gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 432v 11 do 20-04-1396. 

Godefridus zvw Godefridus van Langvelt, Johannes die Gruijter zvw Danijel 

Gruijter zvw Arnoldus en Theodericus Hals beloofden aan mr Johannes zv 

Gerardus Balijart 107 nieuwe Gelderse gulden, 11½ Vlaamse plak of de waarde 

voor 1 nieuwe gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te 

betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus Balijart. 

 

Godefridus (dg: de Lang) filius quondam Godefridi de Langvelt et Johannes 

die Gruijter filius quondam Danijelis Gruijter filii quondam Arnoldi et 

Theodericus (dg: Hals pro) Hals promiserunt indivisi super omnia (dg: 

Gerardo Balijart) #magistro Johanni filio Gerardi Balijart# centum et 

septem novos Gelre gulden scilicet pro quolibet dictorum (dg: norum) 

novorum gulden XI et dimidium Vleemsche placken #seu valorem# ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Spina datum 

supra. Tradetur littera dicto Gerardo Balijart. 

 

BP 1180 p 432v 12 do 20-04-1396. 

Henricus van der Heijden en Elizabeth dvw Johannes van der Heijden: een 

stuk land gnd de Groot Akker en een aangelegen stuk beemd in Haaren, tussen 

Haaren en Helvoirt, in een hoeve gnd het Goed ter Heide, tussen Willelmus 

Priem enerzijds en Godefridus zvw Henricus gnd Lange Heijn anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemeint van Haaren en met het andere eind aan een 

beemd van Walterus Poijnnenborch {niet afgewerkt contract}. 
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Henricus van der Heijden et Elizabeth filia quondam Johannis van der 

Heijden cum tutore peciam terre (dg: pe) dictam den Groet Acker et peciam 

prati sibi adiacentem sitas in parochia de Haren (dg: inter) inter Haren 

et (dg: .e) Helvoert in (dg: bonis) manso dicto tGoet ter Heijden inter 

hereditatem Willelmi Priem ex uno et inter hereditatem Godefridi filii 

quondam Henrici dicti Lange (dg: Heijns) Heijn ex alio (dg: in da) 

tendentes cum uno fine ad communitatem de Haren et cum reliquo fine ad 

(dg: here) pratum spectans ad Walterum Poijnnenborch (dg: ut dicebat 

dedit atque peciam terre dictam die). 

 

BP 1180 p 432v 13 do 20-04-1396. 

Rutgherus Buerinc droeg over aan Nijcholaus van Luijssel de helft van ¼ 

deel in de helft van een stuk moer, welk stuk behoorde aan Henricus Bac zvw 

Godescalcus Roesmont en zijn moeder Mechtildis, uit een moer gnd Stalbergs 

Ven, in Oisterwijk, welk stuk 650 roeden groot is, en welk stuk ligt tussen 

een helft ongeveer van het Stalbergs Ven richting Oisterwijk enerzijds en 

een stuk van dat moer, 700 roeden groot, richting Boxtel, waarbij 

eerstgenoemd stuk in de lengte in twee helften wordt verdeeld, en dan het ¼ 

deel van de helft richting Boxtel, welke helft van voornoemd stuk moer 

voornoemde Rutgherus Buerinc, Johannes zv Arnoldus gnd Gielijs soen, Ghiben 

zv Johannes gnd Heester en Willelmus zvw Johannes gnd van den Hezeacker 

{p.433r} verworven hadden van Henricus Bac. 

 

Rutgherus Buerinc (dg: quintam partem) #medietatem unius quarte partis# 

ad se spectantem in medietate cuiusdam partis hereditatis dicte (dg: moe 

moer) #muer# que pars spectabat ad Henricum Bac filium quondam Godescalci 

Roesmont et ad Mechtildem eius matrem de quadam pecia hereditatis dicte 

(dg: moer) muer communiter Stalberchs Venne nuncupate site in parochia de 

Oesterwijc et que pars continet sexcentos et quinquaginta virgatas et que 

pars sita est inter unam medietatem vel circiter dicte pecie hereditatis 

dicte muer communiter (dg: Sta) Stalberchs Venne vocate scilicet inter 

(dg: il) illam medietatem vel circiter dicte pecie hereditatis muer 

vocate que medietas (dg: circ) vel circiter sita est versus Oesterwijc ex 

uno et inter quandam partem dicte hereditatis muer vocate continentem 

septingentas virgatas sitas versus Bucstel ex alio scilicet dividendo 

primodictam partem dicte hereditatis moer vocate in duas medietates 

equales penes eius longitudinem quartam partem illius medietatis (dg: 

per) predicte partis que sita est versus Bucstel quam (dg: partem) 

medietatem dicte partis antedicte #...# hereditatis muer vocate dictus 

Rutgherus Buerinc Johannes filius (dg: .) Arnoldi dicti Gielijs soen et 

Ghiben-(dg: ...) filius Johannis dicti Heester et Willelmus filius 

quondam Johannis dicti van den Hezeacker erga dictum 

 

1180 mf7 E 10 p. 433. 

 Quinta post misericordia: donderdag 20-04-1396. 

 

BP 1180 p 433r 01 do 20-04-1396. 

Henricum Bac acquisiverant prout in litteris legitime supportavit 

Nijcholao de (dg: Luijssel) Luijssel cum litteris et jure #occacione etc# 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Spina datum quinta post miam. 

 

BP 1180 p 433r 02 do 20-04-1396. 

Voornoemde Nijcholaus van Luijssel beloofde aan Rutgherus Buerinc gedurende 

de komende drie jaar elk jaar met Kerstmis 12¼ nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus de Luijssel promisit super omnia (dg: Rutg) se daturum 

et soluturum Rutghero Buerinc ad spacium trium annorum proxime futurorum 

anno quolibet dictorum trium annorum XII novos Gelre gulden et quartam 

partem unius novi Gelre gulden seu valorem nativitatis Domini et primo 
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solucionis termino nativitatis Domini proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 433r 03 do 20-04-1396. 

Gerardus Balijart en zijn zoon mr Johannes verkochten aan Godefridus zvw 

Godefridus van Langvelt, Johannes gnd die Gruijter zvw Danijel Gruijter zvw 

Arnoldus en Theodericus Hals alle bomen, staande in Hees, ter plaatse gnd 

der Monnik Vinkel, in een bos gnd dat Berken Busselke, zoals gemarkeerd; 

verkopers zullen de lasten afhandelen, ook de houtschat. De kopers zullen 

de bomen uiterlijk op de laatste dag van mei “te was” zagen. 

 

Gerardus Balijart et magister Johannes (dg: eius) eius filius (dg: 

quasdam) #omnes# arbores (dg: quercinas) consistentes #in parochia de 

Hees# in loco dicto (dg: Vinckel) der Monic Vinckel in quodam nemore (dg: 

ibide) dicto dat Beircken Busscelken #prout ibidem signate sunt# ut 

dicebant (dg: he) vendiderunt Godefrido filio quondam Godefridi de 

Langvelt Johanni dicto die Gruijter filio quondam Danijelis (dg: Gr) 

Gruijter filii quondam Arnoldi et Theoderico Hals promittentes indivisi 

super omnia warandiam et obligationem et impeticionem dictam hout (dg: 

appel) scaut deponere tali condicione quod dicti emptores dictas arbores 

secabunt ad crescentiam dictam te was (dg: et huiusmodi) infra hinc et 

ultimam diem (dg: d) mensis maij proxime futuram. Testes Aa et Spina 

datum supra. 

 

BP 1180 p 433r 04 do 20-04-1396. 

Hermannus Sweertveger zv Arnoldus gnd Cleijnnael verkocht aan Willelmus van 

Haren een stuk land gnd den Boudens Hof, in Moergestel, tussen voornoemde 

Willelmus van Haren enerzijds en voornoemde Hermannus en Willelmus Vos 

Grieten soen anderzijds, met een eind strekkend aan een weg, belast met 2½ 

kleine zwarte tournosen aan de grondheer en 2 penning oude cijns aan de 

villa van Oisterwijk. 

 

Hermannus Sweertveger filius Arnoldi dicti Cleijnnael peciam terre (dg: 

sita) dictam den (dg: Boudens Hof) #Boudens Hof# sitam in parochia de 

Gestel prope Oesterwijc inter hereditatem Willelmi de Haren (dg: filii) 

ex uno et inter hereditatem (dg: Willelmi Vos et) dicti Hermanni et 

Willelmi Vos Grieten soen ex alio tendentem cum uno fine ad (dg: 

communem) plateam ut dicebat hereditarie vendidit dicto Willelmo de Haren 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duobus 

et dimidio parvis nigris Turonensibus denariis domino fundi et duobus 

denariis antiqui census ville de Oesterwijc exinde solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 433r 05 do 20-04-1396. 

Willelmus Broet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Broet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 433r 06 do 20-04-1396. 

De broers Walterus Spijerinc en Nijcholaus Spijerinc, kvw Arnoldus 

Spijerincs soen smid, verkochten aan Johannes die Kremer van Arnem szv 

Andreas van den Stocke een hofstad in Hees, tussen Henricus Colen soen 

enerzijds en voornoemde Johannes Kremer van Arnem anderzijds, belast met 3 

schelling en 2/3 deel van 20 penning. 

 

Walterus Spijerinc et Nijcholaus Spijerinc fratres liberi quondam Arnoldi 

Spijerincs soen fabri quoddam domistadium situm in parochia #de Hees# 

inter hereditatem Henrici Colen soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

(dg: Kr) Kremer de Arnem generi Andree van den Stocke ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Johanni die Kremer de Arnem promittentes 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis III solidis et 

duabus terciis partibus (dg: de) viginti denariorum annuatim exinde 
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solvendis. Testes Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 433r 07 do 20-04-1396. 

Cristianus zvw Paulus zvw Henricus gnd die Man ev Elizabeth ndvw hr Eligius 

gnd Loij van den Aker priester gaf uit aan Godefridus Vos zv Godefridus Vos 

van Beilver alle erfgoederen, die aan hem en voornoemde Elizabeth gekomen 

waren na overlijden van Gertrudis van Lijer mv voornoemde Elizabeth, of die 

aan voornoemde Elizabeth waren vermaakt, overgedragen of verkocht door 

voornoemde wijlen Gertrudis, gelegen onder Esch en Vught; de uitgifte 

geschiedde voor de onraad die voornoemde wijlen Gertrudis hieruit had, en 

thans voor een n-erfpacht van 4½ lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

Cristianus filius quondam Pauli (dg: dicti die Man) filii quondam Henrici 

dicti die Man maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

naturali! domini quondam Eligii dicti Loij van den Aker presbitri omnes 

hereditates sibi et dicte Elizabeth de morte quondam Gertrudis de Lijer 

(dg: avie o) matris olim dicte Elizabeth successione advolutas (dg: et) 

#et competentes# aut dicte Elizabeth a dicta quondam Gertrude legatas vel 

supportatas aut venditas quocumque locorum infra parochias (dg: de) de 

Essche et de Vucht sitas ut dicebat (dg: here) dedit ad hereditarium 

pactum Godefrido Vos filio (dg: quond) Godefridi Vos de Beilver ab eodem 

hereditarie possidendas pro oneribus dictis onraet que (dg: dictus quo 

dicta) dicta quondam Gertrudis annuatim exinde solvere consuevit dandis 

etc atque pro hereditaria (dg: he) paccione quatuor et dimidii lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 433r 08 do 20-04-1396. 

Johannes Buijc zvw Ghibo Buijc beloofde aan Johannes Corf 2 Engelse nobel 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Johannes Buijc filius quondam Ghibonis Buijc promiserunt! indivisi super 

omnia Johanni Corf duos Enghels nobel seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 433r 09 do 20-04-1396. 

Arnoldus Doerman gaf uit aan zijn broer Johannes Doerman een huis, erf, 

tuin en aangelegen erfgoed, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen 

erfgoed van voornoemde Arnoldus enerzijds en een gemene weg anderzijds, met 

een eind strekkend aan wijlen hr Willelmus Custer priester, zoals 

afgepaald; de uitgifte geschiedde voor 19 penning oude cijns aan de 

hertogin en 2 hoenderen aan Johannes zvw Willelmus van Haren, welke cijns 

en hoenderen gaan uit voornoemde goederen én uit voornoemd aangelegen 

erfgoed van Arnoldus, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas in voornoemd huis te leveren. 

 

Arnoldus Doerman domum aream et ortum et hereditatem sibi adiacentem 

sitos in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter hereditatem 

dicti Arnoldi ex uno et inter (dg: comme) communem plateam ex alio (dg: 

et) tendentes cum uno fine ad (dg: hereditatem) hereditatem quondam 

domini Willelmi Custer presbitri prout ibidem site sunt et limitate ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem (dg: Johanni) Johanni Doerman suo 

fratri ab eodem hereditarie etc pro XIX denariis antiqui census #(dg: et 

duobus pullis censualibus)# domine nostre (dg: nostre) ducisse ex 

premissis et dicta alia hereditate dicti Arnoldi (dg: Ar) Doerman dictis 

domui aree et orti! adiacente annuatim de jure solvendis atque pro duobus 

pullis Johanni filio quondam Willelmi de Haren ex premissis et ex dictis 

(dg: aliis h) alia hereditate dicti Arnoldi premissa adiacente annuatim 
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de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie (dg: 

purificationis et in d) Andree et in dicta domo tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et alter 

repromisit (dg: pro). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 433r 10 do 20-04-1396. 

Gertrudis dvw Zegherus gnd Lexus droeg over aan Johannes Herinc zvw 

Johannes Herinc 1/5 deel, dat behoorde aan Alexius zvw Henricus van Aken, 

in (1) 3 kamers met ondergrond, in Den Bosch, in een straat die loopt van 

de Kolperstraat naar de Loefbrug, tussen erfgoed van Lambertus Lexus 

enerzijds en erfgoed van wijlen Metta van Berze anderzijds, (2) een huis en 

erf in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van Bladel snijder 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk 1/5 deel aan voornoemde 

Gertrudis was overgedragen door voornoemde Alexius. 

 

Gertrudis filia quondam Zegheri dicti Lexus cum tutore quintam partem que 

ad Alexium filium quondam Henrici de Aken #spectabat# in tribus cameris 

cum earum fundis sitis in Busco in vico tendente a vico dicto die 

Colperstraet versus pontem dictum Loefsbruggen inter hereditatem Lamberti 

Lexus ex uno et inter hereditatem quondam Mette de Berze ex alio atque in 

domo et area sita in dicto vico Colperstraet vocato inter hereditatem 

Arnoldi de Bladel (dg: ex uno et inter) sartoris ex uno et inter 

hereditatem communem! plateam ibidem tendentem ex alio supportatam dicte 

Gertrudi a dicto (dg: Alexio) Alexio prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Herinc filio quondam Johannis Herinc cum litteris et 

jure promittens (dg: su) cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 433r 11 do 20-04-1396. 

Voornoemde Johannes Herinc beloofde aan voornoemde Gertrudis een lijfrente 

van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit 3/5 deel, behorend aan voornoemde Johannes Herinc, in 

voornoemde 3 kamers met ondergrond en in voornoemd huis en erf, en uit al 

zijn andere goederen. 

 

Dictus Johannes (dg: de Herin) Herinc promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum dicte Gertrudi annuam et vitalem pensionem sex 

librarum monete solvendam anno quolibet ad vitam dicte Getrudis et non 

ultra mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis 

Domini proxime futuro ex tribus quintis partibus ad dictum Johannem 

Herinc spectantibus in dictis tribus cameris cum suis fundis et in dicta 

domo et area atque de et ex ceteris suis bonis habitis et habendis 

quocumque quocumque! sitis et cum dicta Gertrudis mortua fuerit etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 433r 12 do 20-04-1396. 

Walterus Matheus soen van Essche, Godefridus Vos zv Godefridus Vos van 

Beilver en Ghisbertus zv Johannes gnd Ghiben soen beloofden aan Ludovicus 

Asinarius etc 14 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-

1396; 10+31+24=65 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Walterus Matheus soen de Essche et Godefridus Vos filius Godefridi Vos de 

Beilver (dg: promiserunt indivisi super omnia Ludovico Asinario etc) et 

Ghisbertus filius Johannis dicti Ghiben soen promiserunt indivisi super 

omnia Ludovico Asinario etc (dg: XVIII) #XIIII# scuta vetera Francie ad 

sanctum Johannem proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Spina et 

Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 433r 13 do 20-04-1396. 

Ludovicus Asinarius als knecht en bode van de Lombarden in Den Bosch en als 
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houder van verschillende brieven45 maakte bezwaar tegen verkopingen, 

vervreemdingen en verzwaringen gedaan door Willelmus Vos zv Henricus van 

der Bruggen met zijn goederen. 

 

Ludovicus Asinarius tamquam (dg: nuncius) famulus #et nuncius# 

lombardorum in Busco et tamquam lator litterarum quarumcumque litterarum 

dictorum Lombardorum in Busco omnes vendiciones alienaciones et (dg: f) 

obligationes factas per Willelmum Vos filium Henrici van der Bruggen cum 

bonis suis quibuscumque ut dicebat calumpniavit (dg: d). Testes datum 

supra. 

 

1180 mf7 E 11 p. 434. 

 Quinta post misericordia: donderdag 20-04-1396. 

 Sexta post misericordiam Domini: vrijdag 21-04-1396. 

 

BP 1180 p 434v 01 do 20-04-1396. 

Gerardus zvw Johannes gnd Vrancken soen van den Dungen verkocht aan zijn 

broer Johannes zvw voornoemde Johannes Vrancken soen een n-erfcijns van 30 

schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit de helft in 5½ morgen 

land, onder de vrijdom van Den Bosch, achter het klooster Porta Celi, naast 

de plaats gnd die Baseldonkse Steeg, tussen Rodolphus zvw Ghibo Baten soen 

enerzijds en Theodericus zvw voornoemde Ghibo Baten soen anderzijds, deze 

helft reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld. 

 

Gerardus filius quondam Johannis dicti Vrancken soen van den Dungen 

hereditarie vendidit Johanni suo fratri filio dicti quondam Johannis 

Vrancken soen hereditarium censum (-}XXX solidorum monete solvendum 

hereditarie pasce ex medietate ad dictum venditorem spectante in (dg: s) 

quinque et dimidio iugeribus terre sitis infra libertatem oppidi de Busco 

(dg: ad locum dictum) retro conventum de Porta Celi juxta locum dictum 

die Baseldoncsche Steghe inter hereditatem Rodolphi filii #quondam# 

Ghibonis (dg: Baten) Baten soen ex uno et inter hereditatem Theoderici 

filii dicti quondam Ghibonis Baten soen ex alio promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto (dg: ce) hereditario 

censu XL solidorum monete predicte ex dicta medietate prius solvendo (dg: 

et sufficientem). Testes (dg: Rover) Aa et Rover datum quinta post miam. 

 

BP 1180 p 434v 02 do 20-04-1396. 

Johannes Leenman beloofde aan Adam van Mierde 18 Hollandse gulden, 2 oude 

Gelderse gulden en 2 nieuwe Gelderse gulden of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Johannes Leenman promisit super omnia Ade de Mierde XVIII Hollant gulden 

et III aude Gelre gulden et II novos Gelre gulden seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes Scilder et Rover datum supra. 

 

BP 1180 p 434v 03 vr 21-04-1396. 

Ludovicus zvw Hubertus van Ghemert alias gnd Zwenelden soen beloofde aan 

Ywanus gnd Robbrechs soen 78½ nieuwe Gelderse gulden46 of de waarde met 

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

 

Solvit. 

Ludovicus filius quondam Huberti de Ghemert alias dicti Zwenelden soen 

promisit Ywano dicto Robbrechs soen (dg: LXXIX) #LXXVIII# et dimidium 

                         
45 Zie ← BP 1177 f 108v 05 do 03-03-1384, ← BP 1177 f 146r 06 do 04-08-1384, 

← BP 1178 f 088v 10 do 18-02-1389, ← BP 1178 f 098v 01 zo 11-04-1389, ← BP 

1179 p 061r 06 wo 07-06-1391, ← BP 1180 p 433r 13 do 20-04-1396; mogelijk 

zijn deze zes brieven bedoeld. 
46 Zie → BP 1180 p 581r 07 do 03-08-1396, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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novos Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes Scilder et Spina datum sexta post miam Domini. 

 

BP 1180 p 434v 04 vr 21-04-1396. 

Henricus Mostelle en Henricus Truden soen, als procurators van de H.Geest 

in Helmond, beloofden aan Johannes zvw Danijel van Vladeracken, tbv hr 

Willelmus van Goricken van den Spiker dekaan van de kerk van Sint-Gommarus 

van Lier, een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Helmond, in Helmond te 

leveren, een helft op 20 oktober en de andere helft op 20 april, gaande uit 

alle goederen van de H.Geest in Helmond. Zou tijdens het leven van 

voornoemde hr Willelmus deze pacht niet aan hem geleverd worden, uiterlijk 

15 dagen na het verstrijken van de termijn, dan moet, na maning van 

voornoemde hr Willelmus of zijn bode, voornoemde H.Geest de achterstallige 

pacht, zonder kosten en risico van de H.Geest, in Den Bosch afleveren. 

Na overlijden van voornoemde hr Willelmus zal voornoemde pacht naar 

voornoemde H.Geest van Helmond gaan, en wordt de pacht wekelijks uitgekeerd 

aan armen in Helmond, die bedlegerig zijn en zodoende niet de kost kunnen 

verdienen. De brief overhandigen aan Johannes Daneels. 

 

Henricus Mostelle et Henricus Truden soen procuratores #et gubernatores# 

ut dicebant mense sancti spiritus in Helmont tamquam procuratores et 

gubernatores eiusdem mense sancti spiritus atque ex parte et nomine 

eiusdem mense promiserunt tamquam principales debitores sub obligatione 

omnium bonorum dicte mense (dg: p) habitorum et habendorum Johanni filio 

quondam Danijelis de Vladeracken ad opus domini Willelmi (dg: van den 

Spiker) de Goricken van den Spiker (dg: del) decanus! ecclesie sancti 

Gommari de (dg: Lier Lije) Lijro quod dicta mensa dabit et exsolvet dicto 

domino Willelmo hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure 

de Helmont hereditarie mediatim ad (dg: XX-mum) vicesimum diem mensis 

octobris et mediatim ad vicesimum diem mensis aprilis et in Helmont 

tradendam de et ex omnibus bonis dicte mense sancti spiritus habitis et 

acquirendis quocumque consistentibus sive (dg: sitis) sitis (dg: tal) sub 

ista condicione si aliquo tempore futuro ad vitam dicti domini Willelmi 

predicta paccio non fuerit soluta dicto domino Willelmo terminis 

solucionis predictis seu infra quindenam (dg: per post quaml) huiusmodi 

terminos solucionis predictis! sequentem monitione tam dicti domini 

Willelmi seu sui certi nuncii super hoc potens in Helmont facti extunc 

dicta mensa (dg: h) sancti spiritus huiusmodi paccionem de huiusmodi 

termino restantem et deficientem sine #laboribus et periculis et# 

expensis (dg: dicti) et (dg: laboribus) laboribus dicte mense (dg: v) 

liberare tenebitur in oppido ?de Buscoducis ad opus dicti (dg: d) domini 

Willelmi hoc eciam addito quod dicta paccio statim post decessum domini 

Willelmi predicti (dg: ?successione) #hereditario jure# devolvetur et 

succedet ad dictam mensam sancti spiritus in Helmont ab eadem mensa seu 

procuratoribus et gubernato-{in margine sinistra: [qui fue]rint [pro] 

tempore}-ribus eiusdem mense extunc #deinceps# annuatim et perpetue (dg: 

sp) septimatim et de septimana ad septimam! pro rata dicte paccionis 

convertenda et exponenda pauperibus dcestit.. pro tempore in Helmont et 

decumbentibus eg..tantibus (dg: et non valen dec lab) in lectis et in 

domibus iacentibus non valentibus acquirere laboribus (dg: al) aut alias 

(dg: unde) victum (dg: et) et unde vivere valebunt et non in alios usus 

quovis modo (dg: con) convertenda. Testes (dg: Sp) Scilder et Matinus 

datum sabbato post miam. Tradetur littera Johanni Daneels. 

 

BP 1180 p 434v 05 vr 21-04-1396. 

Hermannus zvw Walterus Knijp droeg over aan Henricus Mostelle, tbv de 

H.Geest in Helmond, een b-erfpacht van 5 lopen roge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Aarle te leveren, gaande uit 1/8 deel, behorend aan Johannes 

zvw Johannes van den Beirgelen, in een hoeve gnd ten Beirgelen, die was van 

voornoemde wijlen Johannes van den Beirgelen, in Mierlo, welke pacht aan 
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hem was verkocht door voornoemde Johannes zvw Johannes van den Beirgelen. 

 

Hermannus filius quondam Walteri Knijp hereditariam paccionem quinque 

lopinorum siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et in parochia de Arle tradendam ex octava parte ad 

Johannem filium quondam Johannis van den Beirgelen spectante in quodam 

manso dicto ten Beirgelen qui fuerat dicti quondam Johannis van den 

Beirgelen sito in parochia de Mierle atque ex attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis quocumque locorum sitis venditam sibi a dicto 

Johanne filio quondam Johannis van den Beirgelen prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Mostelle ad opus mense sancti spiritus in 

Helmont cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 434v 06 vr 21-04-1396. 

Danijel zvw Danijel van Hersel verkocht aan Henricus Mostelle, tbv de 

H.Geest in Helmond, een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit een hoeve gnd het Goed ten Bos, 

in Asten, naast een hoeve behorend aan hr Willelmus bv voornoemde verkoper, 

zoals die hoeve aan verkoper gekomen was na overlijden van zijn ouders, na 

erfdeling, reeds belast met de grondcijns. Verkoper en zijn broer Johannes 

beloofden het onderpand van waarde te houden. 

 

Danijel filius quondam Danijelis de (dg: Herssel) #Hersel# hereditarie 

vendidit Henrico Mostelle ad opus mense sancti spiritus in Helmont 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis et in Helmont tradendam ex quodam 

manso dicto #tGoet# ten Bossche (dg: sito in parochia de Asten et ex) ad 

dictum venditorem spectante sito in parochia de Asten juxta mansum 

spectantem ad dominum Willelmum fratrem dicti venditoris et ex 

attinentiis primodicti mansi universis quocumque sitis prout huiusmodi 

mansus cum suis attinentiis (dg: ib) in dicta parochia situs est et dicto 

venditori de morte suorum parentum successione est advolutus et sibi 

mediante hereditaria prius! habita inter dictum venditorem et suos (dg: 

l) coheredes cessit in partem ut dicebat promittens (dg: et cum eo 

Johannes) #super omnia# warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi promiserunt insuper dictus venditor et eo! Johannes 

eius frater indivisi super omnia sufficientem facere. Testes Rover et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 434v 07 vr 21-04-1396. 

Voornoemde Danijel beloofde aan zijn broer Johannes een n-erfpacht van 2 

mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit 

eerstgenoemde hoeve. 

 

Dictus Danijel promisit se daturum et soluturum Johanni suo fratri 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Helmont 

#hereditarie purificationis# et in Helmont tradendam de et ex primodicto 

manso cum suis attinentiis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 434v 08 vr 21-04-1396. 

Johannes zvw Danijel van Herssel deed tbv zijn broer Danijel afstand van 

eerstgenoemde hoeve, maar wel houdt voornoemde Johannes hieruit de 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond. 

 

Johannes filius quondam Danijelis de Herssel super primodicto #manso# cum 

suis attinentiis et jure ad opus Danijelis sui fratris renunciavit 

promittens super omnia ratam et! obligationem ex parte sui deponere salva 

tamen dicto Johanni et sibi reservata hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de (dg: Busco) Helmont quam dictus Danijel 

promisit (dg: se) dicto Johanni ex dicto manso cum suis attinentiis coram 



Bosch’ Protocol jaar 1396 02. 

 

158 

scabinis infrascriptis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 434v 09 vr 21-04-1396. 

(dg: Aleijdis). 

 

BP 1180 p 434v 10 vr 21-04-1396. 

Nijcholaus van den Loeken droeg over aan Johannes zvw Danijel van 

Vladeracken, tbv hr Willelmus van Gorichem van den Spiker dekaan van de 

kerk van Sint-Gommarus van Lier voor de duur van diens leven en na zijn 

overlijden tbv het gasthuis in Helmond, gesticht door wijlen hr Arnoldus 

van den Huijsken priester, een b-erfpacht van 4 mud 1½ lopen rogge, maat 

van Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit goederen gnd 

Sneppenschoot, in Mierlo, en op het onderpand te leveren, welke pacht 

voornoemde Nijcholaus gekocht had van Johannes van Gheldorpe. Na het 

overlijden van voornoemde hr Willelmus wordt de pacht uitgereikt aan arme 

lieden, in voornoemd gasthuis verblijvend. De brief overhandigen aan 

Johannes Daneels. 

 

Nijcholaus van den Loeken hereditariam paccionem quatuor modiorum et 

unius et dimidii lopinorum siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis ex bonis dictis communiter Sneppenscoet sitis 

in parochia de Mierle atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis et supra dicta bona tradendam et deliberandam quam paccionem 

dictus Nijcholaus erga Johannem de Gheldorpe emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni filio quondam Danijelis de 

Vladeracken ad opus domini Willelmi de Gorichem van den Spiker decani 

ecclesie sancti Gommari de Lijre et ad opus hospitalis (dg: aut cenobii 

sit) siti in Helmont fundati per dominum quondam Arnoldum van den 

Huijsken presbitrum cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dictus 

dominus (dg: The) Willelmus dictam paccionem quoad vixerit integraliter 

possidebit post eius decessum ad dictum hospitale (dg: seu cenobium) 

devolvetur et succedet ibidem perpetue permanendam et a pauperibus (dg: 

mulieribus) #hominibus# pro tempore in hospitali (dg: seu cenobio) 

#commorantibus# (dg: in dicto hospitali seu cenobio) utenda! possidendam 

habendam et levandam et in earum! usus et profectum (dg: convertenda) 

juxta ordinationem (dg: pro) provisorum pro tempore dicti hospitalis (dg: 

seu cenobii) et non alias convertendam. Testes Scilder et Berwout datum 

supra. Tradetur littera Johanni Daneels. 

 

1180 mf7 E 12 p. 435. 

 Sabbato post misericordiam: zaterdag 22-04-1396. 

 Secunda post jubilate: maandag 24-04-1396. 

 Quinta post jubilate: donderdag 27-04-1396. 

 Quinta post cantate: donderdag 04-05-1396. 

 

BP 1180 p 435r 01 za 22-04-1396. 
Vergelijk: SAsH RA VB 1799 f 235r 02 ma 04-04-1418. 

Lambertus van Engelant zvw Arnoldus van Engelant verkocht aan Henricus van 

Beke zv Arnoldus van Beke een n-erfpacht47 van 1½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in 

                         
47 Zie → SAsH RA VB 1799 f 235r 02 ma 04-04-1418, Henric soen Henric van Beke was ghericht … 
aen huijs en hof met hoere toebehoerten gelegen in die prochij van Roesmalen ter stat geheiten 

Engelant tuschen die gemeijn straet ex utroque latere adiacentem streckende met den enen eijnd 

tot den erve Lambrecht soen wilner Jacops van Engelant item aen allen die guede die Lambrecht 

van Engelant soen wilner Arts van Engelant ende Hillen sinen wive dochter Jans die Bever van 

dode wilner Yden moder voirtijts der voirs Hille jure successionis hereditarie advoluta ende 

na dode des vors Jans die Bever jure successionis hereditarie advolvenda tot wat steden sij 

wesende of ghelegen sijn overmijts gebrec eens erfs pachts van unius et dimidii mudden rogs 

maten van Den Bosch welcken pacht Henric van Beke soen Arts van Beke tegen den voirs Lambrecht 

van Engelant soen wilner Arts van Engelant met coep vercregen had prout in litteris quarum 

data continet sabbato post dominicam qua cantatur miam anno Domini Mo CCCo nnonagesimo sexto 

(za 22-04-1396). 
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Rosmalen, ter plaatse gnd Engeland, beiderzijds tussen een gemene weg, met 

een eind strekkend aan Lambertus zvw Jacobus van Engelant, reeds belast met 

een b-erfcijns van 20 schelling geld en een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, (2) alle goederen, die aan hem en aan zijn vrouw Hilla dv 

Johannes die Bever gekomen waren na overlijden van Yda mv voornoemde Hilla 

resp. die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Johannes Bever. 

 

[?Solvit] ?totum. 

Lambertus de Engelant filius quondam Arnoldi de Engelant hereditarie 

vendidit Henrico de Beke filio Arnoldi de Beke hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto (dg: 

dicti et) cum suis attinentiis dicti venditoris sitis in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Engelant inter (dg: hereditatem quondam Nen 

hereditatem Lamberti filii quon) communem plateam ex utroque latere 

coadiacentem tendentibus cum uno fine ad hereditatem #Lamberti filii# 

quondam Jacobi de Engelant atque ex omnibus bonis sibi et Hille sue uxori 

filie (dg: ?quon) Johannis die Bever (dg: f) #de# morte (dg: eiusdem) 

quondam Yde {streepje} matris olim dicte Hille successione advolutis et 

post mortem dicti Johannis Bever successione advolvendis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario censu XX 

solidorum monete et hereditaria paccione (dg: uni) dimidii modii 

siliginis dicte mensure ex dictis domo et orto (dg: successione) prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Rover et Scilder datum sabbato 

post miam. 

 

BP 1180 p 435r 02 ma 24-04-1396. 

Rutgherus zvw Rutgherus van Boemel maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Henricus Raet met zijn goederen. 

 

[Solvit ?II] grossos. 

Rutgherus (dg: d) filius quondam Rutgheri de Boemel omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Henricum Raet cum suis bonis quibuscumque 

calumpniavit. Testes Spina et Martinus datum secunda post jubilate. 

 

BP 1180 p 435r 03 do 27-04-1396. 

Godefridus van Rode zvw Johannes van Rode gruiter droeg over aan zijn broer 

Henricus en zuster Yda, tbv hen en zijn zuster Margareta, ¼ deel in de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Schijndel, (1) de derde streep en de 

vierde streep land in Schijndel, ter plaatse gnd in het Gelookt, tussen 

Wiskinus zv Theodericus Neven soen enerzijds en Lambertus van Berze 

anderzijds, (2) ¼ deel van een akker gnd Lumoeden Braak, te weten in het ¼ 

deel dat op de hoek ligt naast die Voortstraat, aan de kant richting de 

plaats gnd Hautart, (3) een akker gnd Scheepakker, ter plaatse gnd het 

Gelookt, naast Gerardus van den Acker. Voornoemde Margareta mag haar 1/3 

deel in deze goederen niet verkopen, vervreemden of belasten; wel houdt 

voornoemde Godefridus een cijns van 3 pond 5 schelling, die Johannes 

Screijnmaker beurde uit voornoemde akker gnd die Scheepakker, welke cijns 

nu aan voornoemde Godefridus behoort. 

 

Godefridus de Rode filius quondam Johannis de Rode grumellatoris quartam 

partem ad se spectantem #in hereditatibus infrascriptis in parochia de 

Scijnle sitis# in tercia strepa et in quarta strepa terre site! in 

parochia de Scijnle in loco dicto int Geloect inter hereditatem Wiskini 

filii Theoderici Neven soen ex uno et inter hereditatem Lamberti de Berze 

ex alio item in quarta parte cuiusdam agri dicti (dg: ?Lumos) Lumoeden 

Brake scilicet #in# illa quarta parte que sita est in angulo juxta 

plateam dictam die Voertsstraet in latere versus locum dictum Hautart 

item in agro terre dicto die Sceepacker sito in in! loco dicto tGeloect 

contigue iuxta hereditatem Gerardi van den Acker ut dicebat hereditarie 
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supportavit Henrico suo fratri Yde sue sorori ad opus eorum et ad opus 

Margarete sue sororis promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dicta Margareta 

#et eius .......# terciam partem sibi in dicta quarta premissorum vigore 

(dg: dictarum) #presentium# litterarum competentem non vendent nec 

alienabunt neque obligationem super eandem facient salvo tamen dicto 

Godefrido censu trium librarum quinque solidorum quem Johannes 

Screijnmaker ex (dg: pecia) dicto agro die Sceepacker vocato habuit 

solvendum et qui census nunc ad dictum Godefridum spectat. Testes (dg: 

Lu) Martinus et Lu datum quinta post jubilate. 

 

BP 1180 p 435r 04 do 27-04-1396. 

Henricus en Yda, kvw Johannes Screijnmaker, en Arnoldus Steijmpel ev 

Margareta dvw voornoemde Johannes Screijnmaker droegen over aan Godefridus 

van Rode zvw Johannes van Rode, bv voornoemde Henricus en Yda, een 

b-erfcijns van 3 pond 5 schelling geld, die Gerardus van den Acker beloofd 

had aan voornoemde Johannes Screijnmaker, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit 6½ lopen roggeland, gnd die Scheepakker, in Schijndel, tussen 

voornoemde Gerardus enerzijds en voornoemde Johannes Screijnmaker, 

Willelmus van Oijen, Henricus van Essche en Wijskinus snijder anderzijds, 

welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Henricus Yda liberi quondam Johannis Screijnmaker #cum tutore# et 

Arnoldus Steijmpel maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

dicti quondam Johannis Screijnmaker hereditarium censum trium librarum et 

quinque solidorum monete quem Gerardus van den Acker promiserat se 

daturum et soluturum dicto Johanni Screijnmaker hereditarie 

purificationis ex sex et dimidia lopinatis terre siliginee dictis die 

Sceepacker sitis in parochia de Scijnle inter hereditatem Gerardi 

predicti ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Screijnmaker et 

Willelmi de Oijen Henrici de Essche et Wijskini sartoris ex alio prout in 

litteris et quem (dg: ipsis a) censum nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie supportaverunt Godefrido de Rode filio quondam Johannis de 

Rode fratri Henrici et Yde predictorum cum litteris et jure promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorundem deponere. 

Testes (dg: Martinus) datum supra. 

 

BP 1180 p 435r 05 do 27-04-1396. 

Voornoemde Henricus en Yda beloofden aan hun broer Godefridus van Rode 32½ 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (za 24-06-

1396) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396). 

 

Dicti Henricus Yda (dg: et Arnoldus) promiserunt indivisi super omnia 

Godefrido de Rode #suo fratri# XXXII et dimidium Hollant gulden seu 

valorem mediatim Johannis et mediatim Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 435r 06 do 27-04-1396. 

Boudewinus zvw Petrus Boudens soen: een stuk land en twee stukjes beemd aan 

beide einden daarvan gelegen, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd des 

Gasthuis Donk, tussen Metta van den {niet afgewerkt contract48}. 

 

(dg: Bouwe) Boudewinus filius quondam Petri Boudens soen peciam terre #et 

duas particulas prati ab utroque fini coadiacentes# sitas in parochia de 

Ghestel prope Herlaer in loco dicto des Gasthuijs Donc inter hereditatem 

Mette (dg: -n) van den. 

 

BP 1180 p 435r 07 do 27-04-1396. 

Destijds hadden Willelmus Loijer en Johannes Screijnmaker 8 morgen land, 

                         
48 Voor definitief contract, zie BP 1180 p 435r 11 do 27-04-1396. 
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die aan hen behoren in een kamp van 12 morgen, gnd die Bloetkamp, ter 

plaatse gnd die Hoeve, tussen hr Henricus Buc priester enerzijds en 

Johannis Haijken anderzijds, verhuurd aan de broers Godefridus en 

Leonardus, kv Henricus van Heijnxstem, en Johannes zv Ghisbertus gnd des 

Groten soen, voor een periode van 6 jaar, per jaar voor het onderhoud van 

de waterlaten, die bij deze 8 morgen horen, gelegen ter plaatse gnd 

Hoevedijk, en 26 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde met 

Sint-Martinus te betalen. Thans droegen Henricus en Yda, kvw voornoemde 

Johannes Screijnmaker, en hun zwager Arnoldus Steijmpel hun geld wegens 

deze verhuur over aan Godefridus van Rode zvw Johannes Rode. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus Loijer et Johannes Screijnmaker 

octo iugera terre ad ipsos spectantia in quodam campo dicto die Bloetcamp 

duodecim iugera terre continente sito in loco dicto die Hoeve inter 

hereditatem domini Henrici Buc presbitri ex uno et inter hereditatem 

Johannis Haijken ex alio (dg: locass) locassent Godefrido et Leonardo 

fratribus liberis Henrici de Heijnxstem et Johanni filio Ghisberti dicti 

des Groten soen ab eisdem Godefrido Leonardo et Johanne filio dicti 

Ghisberti ad spacium sex annorum scilicet anno quolibet eorum sex annorum 

pro aqueductibus ad dicta octo iugera terre spectantibus sitis ad locum 

dictum Hoevedike a dictis Godefrido Leonardo et Johanni filio dicti 

Ghisberti dictis sex annis durantibus cum falcibus et runconibus dictis 

zicht et seijssen in (dg: bona d) bona disposione tenendis et observandis 

atque pro viginti sex aureis denariis antiquis communiter aude scilde 

vocatis boni auri et iusti ponderis seu alio pagamento eiusdem valoris 

dandis et solvendis dictis Willelmo et Johanni Screijnmaker a dictis 

Godefrido Leonardo et Johanne filio (dg: q) dicti Ghisberti anno quolibet 

dictorum sex annorum in festo beati Martini hijemalis prout in litteris 

constituti igitur coram scabinis infrascriptis (dg: Heij) Henricus et Yda 

liberi dicti quondam Johannis Screijnmaker et Arnoldus Steijmpel eorum 

sororius totam (dg: part) pecuniam eis competentem et ad (dg: se) ipsos 

spectantem occacione dicte locacionis supportaverunt Godefrido de Rode 

filio quondam (dg: filio) Johannis Rode! cum litteris et jure (dg: pro). 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 435r 08 do 27-04-1396. 

Willelmus Berger, Hermannus zv Henricus gnd Hermans soen en Henricus 

Philips beloofden aan Gerardus van Bruggen, tbv hem, Reijnerus van Hees en 

Johannes van Ynghen, 81 nieuwe Gelderse gulden, 13½  Brabantse schietlei of 

de waarde voor 1 nieuwe gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (zo 

01-10-1396) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Willelmus Berger Hermannus filius Henrici dicti Hermans soen #et# 

Henricus Philips promiserunt indivisi super omnia Gerardo de Bruggen ad 

opus sui et ad opus Reijneri de Hees et Johannis de Ynghen LXXXI novos 

Gelre gulden scilicet XIII et dimidium Brabants scietleijde seu valorem 

pro quolibet novo gulden computato ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Spina et Lu datum supra. Tradetur littera dicto 

Gerardo. 

 

BP 1180 p 435r 09 do 27-04-1396. 

Petrus Scerpinc zvw Henricus Scerpinc verkocht aan Gheerlacus van Zonne zv 

Arnoldus een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit de helft in een bunder beemd, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Hijnen, tussen Ludingus Pijnappel enerzijds en Petrus Coppen soen 

anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft die 

behoort aan erfg vw Theodericus Sceijvel, belast met de hertogencijns. 

 

Petrus Scerpinc filius quondam Henrici Scerpinc hereditarie vendidit 

Gheerlaco de Zonne filio Arnoldi hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie Remigii ex medietate ad se [spectante] (dg: 
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dimidio) #in uno# bonario prati sito in parochia de (dg: Scij) Roesmalen 

ad locum dictum Hijnen inter hereditatem (dg: heredum quondam) Ludingi 

Pijnappel ex uno (dg: inter) ?et inter hereditatem Petri Coppen soen ex 

alio et que medietas annuatim dividitur contra reliquam medietatem (dg: 

m) spectantem ad heredes quondam Theoderici Sceijvel in dicto bonario 

prati ut dicebat (dg: h) promittens super [omnia] habita et habenda 

warandiam et (dg: obligationem) aliam obligationem deponere excepto censu 

domini ducis exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes Spina 

et Lu datum quinta post jubilate. 

 

BP 1180 p 435r 10 do 27-04-1396. 

Walterus Arts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Arts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 435r 11 do 27-04-1396. 

Boudewinus zvw Petrus Boudens soen verkocht aan zijn broer Johannes zvw 

voornoemde Petrus Boudens soen een stuk land en twee stukjes beemd aan 

beide einden van het stukje land gelegen, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd des Gasthuis Donk, tussen Metta van den Hoernic enerzijds en 

Goeswinus Yden soen anderzijds, met een eind strekkend aan Theodericus 

Rover en met het andere eind aan Margareta wv Johannes Marcelijs soen. 

 

Boudewinus filius quondam (dg: quo) Petri Boudens soen peciam terre et 

duas particulas prati ab utroque fine eiusdem pecie terre coadiacentes 

sitas in parochia de Gestel prope Herlaer in loco dicto des Gasthuijs 

Donc inter hereditatem Mette van den Hoernic ex uno et inter hereditatem 

Goeswini Yden soen ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem 

Theoderici Rover et cum reliquo fine ad hereditatem (dg: Marc) Margarete 

relicte quondam Johannis Marcelijs #soen# ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Johanni! suo [fratri filio] dicti quondam (dg: f) Petri Boudens 

soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 435r 12 do 27-04-1396. 

(dg: Wijnnans). 

 

BP 1180 p 435r 13 do 04-05-1396. 

Wijnricus van Zochel zvw Nijcholaus van Zochel verkocht aan Arnoldus Rover 

Boest (dg: Arnoldus van Andel tbv de gezusters Elizabeth en Heijlwigis, dvw 

Godefridus van Arle Beke) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, erf, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Dinther, ter plaatse gnd Loosbroek, tussen 

wijlen Johannes Scragen nu Johannes van Yngen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan Adam van Mierde, (2) 1 bunder beemd, 

in Hees, ter plaatse gnd in die Boenre, tussen Jacobus Loze enerzijds en 

Gerardus Heerken anderzijds, reeds belast met de grondcijnzen en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat. Na overlijden van voornoemde 

gezusters Elizabeth en Heijlwigis beiden zal de pacht gaan naar voornoemde 

verkoper, als hij dan leeft, en anders naar zijn wettige ....... en naar 

niemand anders. 

 

Wijnricus de Zochel filius quondam Nijcholai de Zochel hereditarie 

vendidit (dg: Art Arnoldo de Andel ad opus Elizabeth et Heijlwigis 

sororum filiarum quondam God Godefridi de Beke de Arle Beke) #Arnoldo 

Rover Boest# hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie (dg: p) nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex domo area orto ac hereditatibus sibi adiacentibus dicti 

venditoris sitis in parochia de Dijnter ad locum dictum Loesbroec inter 

hereditatem (dg: Ade de Mierd Gerardi de Bruggen Johannis) quondam 

Johannis Scragen (dg: ex) nunc ad Johannem de Yngen spectantem ex uno et 
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inter communem plateam ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem 

Ade de Mierde atque ex uno bonario prati (dg: sito) dicti venditoris sito 

in parochia de Hees (dg: ad) in loco dicto in die Boenre inter 

hereditatem Jacobi (dg: Loze) Loze ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Heerken ex alio promittens super omnia (dg: ?ratam) super! omnia habita 

et habenda warandiam et obligationem aliam deponere exceptis censu 

dominorum fundi et hereditaria paccione unius modii siliginis dicte 

mensure exinde prius solvendis et sufficientem [facere] tali condicione 

quod dicta paccio statim post decessum dictarum Elizabeth et Heijlwigis 

sororum amborum ad dictum venditorem (dg: here) si ipsum extunc vivere 

contingat alioquin ad eius legi[timos .......] hereditario jure 

devolvenda et ad neminem alium. Testes Scilder et Spina datum quinta post 

cantate. 

 

1180 mf7 E 13 p. 436. 

 Quinta post jubilate: donderdag 27-04-1396. 

 

BP 1180 p 436v 01 do 27-04-1396. 

Johannes zvw Gerardus gnd Vos Hertogen soen droeg over aan Johannes Coman 

van Helmont een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

in Helmond te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van 

Helmond, die Henricus gnd Stakenborch van den Beirgelen met Lichtmis in 

Helmond beurt, gaande uit een akker lands, met huis en schuur, 10 lopen 

groot, in Helmond, tussen Hermannus zvw Henricus van Eijndhouts enerzijds 

en Arnoldus van den Put anderzijds, welke pacht van 1 mud voornoemde 

Johannes gekocht49 had van voornoemde Henricus Stakenborch van den 

Beirgelen. 

 

Johannes filius quondam Gerardi dicti Vos Hertogen soen hereditariam 

paccionem (dg: unius mo) unius modii siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis et in Helmont tradendam de et ex 

hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem quatuor modiorum siliginis Henricus dictus Stakenborch van den 

Beirgelen solvendam habet hereditarie termino solucionis et loco 

predictis ex quodam agro terre decem lopinatas terre (dg: ex quo) 

continente sito in Helmont inter hereditatem Hermanni filii quondam 

Henrici de Eijndhouts ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den (dg: 

Put) Put ex alio atque de et ex domo et horreo supra dictum agrum 

consistentibus quam paccionem unius modii siliginis dicte mensure dictus 

Johannes erga dictum Henricum Stakenborch van den Beirgelen emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Coman de 

Helmont s! cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Scilder datum quinta 

post jubilate. 

 

BP 1180 p 436v 02 do 27-04-1396. 

Walterus Tont en zijn vrouw Cristina wv Johannes van der Heijden droegen 

over aan Elizabeth, dv voornoemde Cristina en wijlen Johannes van der 

Heijden, het vruchtgebruik van eerstgenoemde Cristina in de navolgende 

erfgoederen, gelegen in Haaren, (1) een erfgoed gnd de Grote Akker, tussen 

Willelmus Priem enerzijds en Godefridus gnd Langhe Heijnen soen anderzijds, 

(2) een stuk erfgoed, deels akkerland en deels heideland, beiderzijds 

tussen voornoemde Godefridus gnd Lange Heijnen soen, (3) een stuk beemd gnd 

dat Bruekske, tussen voornoemde Godefridus gnd Lange Heijnen soen enerzijds 

en voornoemde Willelmus Priem anderzijds, (4) een akker gnd die Waalzaad, 

tussen Willelmus Priem enerzijds en Henricus Sticker anderzijds, (5) een 

stuk beemd ter plaatse gnd in de Hardberg, tussen voornoemde Willelmus 

Priem enerzijds en voornoemde Godefridus Langhe Heijnen soen anderzijds, 

(6) een stuk land, ter plaatse gnd die Loesse Hoeve, tussen wijlen Martinus 

                         
49 Zie ← BP 1178 f 382r 11 vr 13-05-1390, verkoop van de pacht van 1 mud. 
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Monics enerzijds en kinderen gnd Bolarts Kijnderen anderzijds, (7) een 

tuin, tussen de gemeint van Haaren enerzijds en Henricus van der Heijden 

anderxijds. 

 

Walterus Tont maritus legitimus Cristine sue uxoris (dg: filie dicti) 

relicte quondam Johannis van der Heijden et dicta Cristina (dg: ex) cum 

eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Cristine competentem in 

hereditatibus infrascriptis (dg: sitis) in parochia de Haren sitis 

videlicet in (dg: agro dicto den) hereditate dicta den Groten Acker sita 

inter hereditatem Willelmi (dg: Prie) Priem ex uno et inter hereditatem 

Godefridi dicti Langhe Heijnen soen ex alio item #in# pecia hereditatis 

partim terra arabilis et partim terra mericalis sita dicti! Godefridi 

dicti Lange Heijnen soen ex (dg: uno et inter) utroque latere 

coadiacentem item in pecia prati dicta dat Bruexken inter hereditatem 

dicti Godefridi dicti Lange Heijnen soen ex uno et inter hereditatem 

dicti Willelmi Priem ex alio item in quodam agro dicto die Waelzaet sito 

inter hereditatem (dg: Walteri) Willelmi dicti Priem ex uno et inter 

hereditatem Henrici Sticker ex alio item in pecia prati sita in loco 

dicto in den Hardberch inter hereditatem dicti Willelmi Priem ex uno et 

inter hereditatem dicti Godefridi Langhe Heijnen soen ex alio atque in 

pecia terre sita in loco dicto die Loessche Hoeve inter hereditatem 

quondam Martini Monics ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum 

Bolarts Kijnderen ex alio item in quodam orto sito inter communitatem de 

Haren ex uno et inter Henrici! van der Heijden ex alio ut dicebant 

legitime supportaverunt Elizabeth filie dictorum Cristine (dg: q) et 

quondam Johannis van der Heijden promittentes super omnia ratam servare. 

Testes (dg: datum supra) Spina et Lu datum quinta post jubilate. 

 

BP 1180 p 436v 03 do 27-04-1396. 

Aleijdis wv Martinus Monics droeg over aan Henricus Ghecke een b-erfcijns 

van 6 pond geld, die Walterus Sleijnninc beloofd had aan Willelmus gnd Vos 

van Dijnther, met Kerstmis te leveren, gaande uit (1) een beemd gnd die 

Werst, in Dinther, ter plaatse gnd die Gerendonk, tussen wijlen Leonius van 

Langvelt, Johannes van Dordrecht en Johannes van Boege enerzijds en wijlen 

Arnoldus Heijme en Egidius gnd Scoerwegge en het water gnd die Aa 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van de heer van Helmond en 

met het andere eind aan voornoemde Egidius Scoerwegge, (2) een beemd 

aldaar, tussen voornoemde Egidius enerzijds en voornoemde wijlen Leonius 

van Langvelt anderzijds, welke cijns Gerardus zvw voornoemde Martinus 

Monics tbv zijn voornoemde moeder Aleijdis gekocht had van voornoemde 

Willelmus Vos van Dijnter. 

 

Aleijdis relicta quondam Martini Monics (dg: he) cum tutore hereditarium 

censum sex librarum monete (dg: si) quem Walterus Sleijnninc promisit se 

daturum et soluturum Willelmo dicto Vos de Dijnther hereditarie 

nativitatis Domini de et ex quodam prato dicto communiter die Werst sito 

in parochia de Dijnter in loco dicto die Gerendonc inter hereditatem 

quondam Leonii de Langvelt Johannis de Dordrecht et Johannis de Boege ex 

uno et inter hereditates quondam Arnoldi Heijme et Egidii dicti 

Scoerwegge et aquam dictam die Aa ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem domini de Helmont et cum reliquo fine ad hereditatem Egidii 

Scoerwegge predicti atque ex quodam prato sito ibidem inter hereditatem 

dicti Egidii ex uno et inter hereditatem dicti quondam Leonii de Langvelt 

ex alio quem censum Gerardus filius dicti quondam Martini Monics (dg: 

erg) ad opus dicte Aleijdis (dg: erg) sue matris erga (dg: Wi) dictum 

Willelmum Vos de Dijnter emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Ghecke cum litteris et aliis et jure 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 436v 04 do 27-04-1396. 

Sijmon van Loeken droeg over aan Heijlwigis Spikers 5 morgen land uit 

Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, waarvan 4 morgen ter plaatse 

gnd Oeteren in een kamp dat daar ligt naast het huis van wijlen Johannes 

gnd Dachverlies richting de stad Den Bosch, en de andere morgen in een kamp 

direct naast voornoemd huis, richting Vlijmen, aan hem gerechtelijk 

verkocht door voornoemde Heijlwigis gnd Spikers. 

 

Sijmon (dg: va) de Loeken quinque iugera terre de mille iugeribus terre 

communitatis oppidi de Busco de quibus vero quinque iugeribus terre 

quatuor iugera terre in loco dicto communiter Oeteren in quodam campo 

ibidem sito contigue iuxta domum quondam Johannis dicti Dachverlies 

versus oppidum de Buscoducis et reliquum iuger terre in quodam campo 

contigue iuxta dictam domum in latere versus Vlimen sunt situata vendita 

sibi ab Heijlwige dicta Spikers per judicem mediante sententia scabinorum 

in Busco prout in litteris hereditarie supportavit dicte Heijlwigi 

Spikers cum litteris et jure promittens super onnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 436v 05 do 27-04-1396. 

(dg: Sijmon). 

 

BP 1180 p 436v 06 do 27-04-1396. 

(dg: Marcelius Hillen soen). 

 

BP 1180 p 436v 07 do 27-04-1396. 

Rodolphus gnd Roef zvw Ghisbertus van Zonne verhuurde aan Marcelius Hillen 

soen het vorsterambt van Nuenen en Wetten voor een periode van twee jaar, 

ingegaan afgelopen Pasen (zo 02-04-1396), per jaar voor (1) 6 mud rogge, 

Bossche maat, (2) 12 pond was, (3) 2 gewichten vlas, bereid tot aan de 

hekel, met Lichtmis in Den Bosch, in het woonhuis van Johannes Daneels te 

leveren, (4) 1 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te leveren. 

Marcelius Hillen soen en met hem Marcelius zvw Marcelius van der Scueren 

beloofden van hun kant. Marcelius Hillen soen zal het ambt zo waarnemen, 

dat het niet wordt verbeurd. Als Marcelius Hillen soen namens de hertogin 

uit het ambt wordt ontzet, zal deze verhuur eindigen, en zullen voornoemde 

Marcelius en Marcelius het afgesproken rogge, was en vlas leveren naar rata 

van de tijd dat eerstgenoemde Marcelius in ambt is geweest. 

 

-. 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Ghisberti de Zonne forestariam de 

(dg: We) Nuenen et de Wetten cum suis juribus et attinentiis ut dicebat 

locavit Marcelio Hillen soen ab eodem ad spacium duorum annorum a (dg: 

spacio) festo pasche proxime preterito sine medio sequentium possidendam 

anno quolibet dictorum duorum annorum pro sex modiis siliginis mensure de 

Busco (dg: dandis) et pro XII libris cere et pro duabus ponderibus lini 

parati ad scalcrum dandis sibi solvendis! sibi ab alio anno quolibet 

dictorum duorum annorum purificationis et in Busco in habitatione 

Johannis Daneels tradendis #et primo termino purificationis proxime 

futuro# atque pro (dg: here) uno modio siliginis mensure de Zonne dando 

sibi ab alio #anno quolibet dictorum duorum annorum# purificationis et in 

Zonne tradendo promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter et cum #eo# Marcelius filius quondam 

Marcelii (dg: ?d) van der Scueren indivisi super omnia (dg: tali 

condicione si dictus Marcelius) et quod ipse (dg: dictam forestariam) 

Marcelius Hillen soen dictam forestariam taliter reget dictis duobus 

annis sic quod dicta forestaria per regiminem primodicti Marcelii non 

demerabitur tali condicione si dictus Marcelius Hillen soen a dicta 

forestaria (dg: p) ex parte domine nostre ducisse (dg: a dicta 

forestaria) #dicto spacio (dg: ...) pendente# amovetur quod extunc dicta 

locacio exspirabit et dicti Marcelius et Marcelius extunc solvent dictam! 
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siliginem ceram et linum pro rata temporis quo primodictus (dg: .) 

Marcelius dictam forestariam possedit. Testes Scilder et Berwout datum 

supra. 

 

BP 1180 p 436v 08 do 27-04-1396. 

Eerstgenoemde Marcelius zal de andere Marcelius schadeloos houden. 

 

Solvit Marcelius. +-+. {In margine sinistra}. 

Primus Marcelius promisit super omnia alterum Marcelium indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 436v 09 do 27-04-1396. 

Boudewinus zvw Ghevardus van Casteren zvw Johannes van Casteren verkocht 

aan Cristina dv Jacobus gnd die Smijt van Sint-Oedenrode een n-erfpacht van 

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

(1) een stuk land, 1½ lopen groot, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, 

ter plaatse gnd Kasteren, tussen Matheus van den Made enerzijds en Johannes 

Denkens soen anderzijds, (2) 1 lopen roggeland, gnd die Smede Akker, in 

Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter plaatse gnd Kasteren, tussen 

Johannes van den Made enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, (3) een 

stuk land gnd dat Haverland, 3 lopen gerst groot, in Boxtel, in de dingbank 

van Liemde, ter plaatse gnd Kasteren, tussen voornoemde Matheus van den 

Made enerzijds en voornoemde Johannes van den Made anderzijds, (4) een stuk 

broek en een aangelegen stuk land, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, 

ter plaatse gnd Kasteren, tussen voornoemde Matheus van den Made enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, (5) 1 vracht hooi in de gemene beemden van 

Kasteren, reeds belast met ½ oude groot grondcijns. 

 

Boudewinus filius quondam Ghevardi de Casteren filii quondam Johannis de 

Casteren hereditarie vendidit Cristine filie (dg: quondam) Jacobi dicti 

die Smijt de Rode sancte Ode hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex pecia terre unum et dimidium lopinos siliginis in semine 

capiente sita in parochia de Bucstel in (dg: loco dicto Lijemde) 

jurisdictione de Lijemde in loco dicto Casteren inter hereditatem Mathei 

van den Made ex uno et inter hereditatem Johannis Denkens soen ex alio 

item ex una lopinata terre siliginee dicta die Smede Acker sita in (dg: 

dicta) parochia et loco predictis inter hereditatem Johannis van den Made 

ex uno et inter hereditatem dicti venditoris ex alio item ex pecia terre 

dicta dat Haverlant tres lopinos ordei in semine capiente sita in 

parochia et loco predictis inter hereditatem dicti Mathei van den Made ex 

uno et inter hereditatem dicti Johannis van den Made ex alio item pecia! 

paludis et pecia terre sibi adiacente sitis in parochia et loco predictis 

inter hereditatem (dg: M) dicti Mathei van den Made ex uno et communem 

plateam ex alio atque ex una plaustrata feni ad dictum (dg: s) venditorem 

spectante in communibus pratis de Casteren ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

dimidio grosso antiquo (dg: j) domino fundi ex premissis prius solvendo 

et sufficientem facere (dg: f). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 436v 10 do 27-04-1396. 

Adam van Mierde maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Johannes zvw Henricus Meester met zijn goederen. 

 

Adam de Mierde omnes vendiciones (dg: factas) et alienaciones factas per 

Johannem filium quondam Henrici Meester cum suis bonis quibuscumque 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 436v 11 do 27-04-1396. 

Johannes van der Straten zvw Johannes van der Straten verkocht aan de 

broers Everardus en Petrus gnd Witmeri, kvw Wenemarus gnd Weenmaer van 
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Digheden, (1) een stuk land in Maren, ter plaatse gnd in het Kort Maerre 

Hoevel, tussen Petrus Witmeri enerzijds en Paulus gnd Jacobs soen 

anderzijds, (2) een stuk land in Maren, ter plaatse gnd op Loets Weide, 

tussen voornoemde Petrus Witmeri enerzijds en een gemene steeg anderzijds, 

aan hem met zijn vrouw Rijswijndis dv Elizabeth dvw Amelius Meijssen soen 

geschonken door voornoemde Elizabeth dvw Amelius Meijssen soen. 

 

Johannes van der Straten filius quondam Johannis van der Straten peciam 

terre sitam in parochia de Maren in loco dicto int Cort (dg: Maerl) 

Maerre Hoevel inter hereditatem Petri Witmeri ex uno et inter hereditatem 

Pauli dicti Jacobs soen ex alio atque peciam terre sitam in dicta 

parochia ad locum dictum op Loets Weijden inter hereditatem dicti Petri 

(dg: With) Witmeri ex uno et inter communem stegam ex alio (dg: q) 

supportatas sibi (dg: a) cum Rijswijnde sua uxore filia Elizabeth filie 

quondam Amelii Meijssen soen ab eadem Elizabeth filia quondam Amelii 

Meijssen soen nomine dotis ad jus (dg: prout) oppidi de Busco prout in 

litteris hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# vendidit! Everardo et 

Petro dicto! Witmeri fratribus liberis quondam Wenemari dicti Weenmaer de 

Digheden cum litteris #?et# jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 436v 12 do 27-04-1396. 

Reijnkinus Kul verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnkinus Kul prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1180 mf7 E 14 p. 437. 

 Quinta post jubilate: donderdag 27-04-1396. 

 

BP 1180 p 437r 01 do 27-04-1396. 

Johannes die Visscher van Vechel beloofde aan Hermannus Sticker 25 Engelse 

nobel of de waarde met Sint-Bartholomeus aanstaande te betalen. 

 

Johannes die Visscher die! Vechel promisit super omnia Hermanno Sticker 

XXV Engels nobel seu valorem ad festum Bartholomei proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et Scilder datum quinta post jubilate. 

 

BP 1180 p 437r 02 do 27-04-1396. 

Wautgherus gnd Weltken zvw Johannes gnd Daems soen van Berchen verkocht aan 

Henricus Ghecke, tbv hem en zijn vrouw Katherina dvw Theodericus Rover van 

der Masen, een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jacobus te 

leveren, gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan het eind van 

de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes Buekentop enerzijds en 

erfgoed van Elizabeth Smeets anderzijds, reeds belast met de hertogencijns 

en een b-erfcijns van 4 pond geld. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Wautgherus dictus Weltken filius quondam (dg: Ad) Johannis dicti Daems 

soen de Berchen legitime vendidit Henrico (dg: Ghesken) Ghecke ad opus 

sui et ad opus Katherine sue uxoris filie quondam Theoderici Rover van 

der Masen vitalem pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Henrici et Katherine sue uxoris 

(dg: et no) amborum et non ultra Jacobi ex domo et area et orto dicti 

venditoris sita! in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

Johannis Buekentop ex uno et inter (dg: El) hereditatem Elizabeth Smeets 

ex alio ut (dg: pro) dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario 

censu quatuor librarum monete exinde prius solvendis et sufficientem 

facere et alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum 

supra. 
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BP 1180 p 437r 03 do 27-04-1396. 

Willelmus zvw Ludovicus van Scijnle droeg over aan Willelmus Zegers soen 

een b-erfcijns50 van 40 schelling geld, die Hermannus zvw Mathias gnd Groet 

Mathijs beloofd had aan voornoemde Willelmus, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit (1) 1½ lopen roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd het 

Wijbos, tussen Albertus van Kessel enerzijds en kinderen gnd Groet Mathijs 

Kijnderen anderzijds, (2) ½ dagmaat beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd 

die Harde Beemden, tussen Johannes die Moelner enerzijds en Johannes gnd 

die Scumer anderzijds, welke ½ dagmaat voornoemde Hermannus mede tot 

onderpand had gesteld. 

 

Willelmus filius quondam Ludovici de Scijnle hereditarium censum XL 

solidorum monete quem Hermannus filius quondam Mathie dicti Groet Mathijs 

promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo hereditarie nativitatis 

Domini de et ex una et dimidia lopinatis terre siliginee sitis in 

parochia de Scijnle ad locum dictum (dg: tWij) tWijbossche inter 

hereditatem Alberti de Kessel ex uno et inter hereditatem liberorum 

dictorum Groet Mathijs Kijnderen ex alio atque ex dimidia diurnata prati 

sita in dicta parochia ad locum dictum die Harde Beemde inter hereditatem 

Johannis die Moelner ex uno et inter hereditatem Johannis dicti die 

Scumer ex alio quam dimidiam diurnatam prati dictus Hermannus simul cum 

dictis una et dimidia lopinatis terre pro solucione dicti census XL 

solidorum ad pignus imposuit prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) 

supportavit Willelmo Zegers soen cum litteris et iure promittens super 

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

Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 437r 04 do 27-04-1396. 

Walterus Coptiten gaf uit aan Petrus zv Willelmus van der Hamsvoert een 

stuk beemd, gelegen bij het water gnd die Boertse Meer, tegenover de 

windmolen gnd Boertse Molen, tussen de plaats gnd die Gelendonk en de 

plaats gnd des Meesters Donk, tussen eertijds Johannes Priker nu Henricus 

Ghecke enerzijds en wijlen Lambertus van der Rijt anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde wijlen Lambertus en met het andere eind aan het 

gemene water, met de sloten die erbij horen; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 5 pond geld, met Lichtmis te betalen. Voornoemde 

Walterus behoudt het recht om over de sloten die bij dit stuk beemd horen 

te mogen varen. 

 

Walterus Coptiten peciam prati sitam prope aquam dictam die Boertsche 

Meer in opposito molendini venti dicti Boertsche Molen inter locum dictum 

die Gelendonc et locum dictum des Meesters Donc inter hereditatem dudum 

Johannis Priker nunc ad Henricum Ghecke spectantem ex uno et inter 

hereditatem quondam Lamberti van der Rijt ex alio (dg: scr) tendentem cum 

uno fine ad hereditatem dicti quondam Lamberti et cum reliquo fine ad 

communem aquam cum fossatis ad dictam peciam prati spectantibus ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Petro filio Willelmi van der 

Hamsvoert ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu quinque 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie purificationis ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et promisit super omnia habita 

et habenda sufficientem facere salvo tamen dicto (dg: Go) Waltero suo 

pleno jure pergendi cum navibus in fossatis (dg: rl) ad dictam (dg: 

pratum) peciam terre spectantibus totiens quotiens indigebit sine 

qualibet contradictione vel obstaculo dicti Petri (dg: dic). Testes Spina 

et Martinus datum (dg: suora) quinta post jubilate. 

 

                         
50 Zie → BP 1180 p 438v 02 do 27-04-1396, belofte de cijns van 40 schelling 

te betalen, die uit het eerste onderpand gaat. 
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BP 1180 p 437r 05 do 27-04-1396. 

Henricus zvw Theodericus van Os steenbakker droeg over aan Petrus zvw 

Albertus van Lent (1) een b-erfpacht van 5 lopen, Bossche maat, die Petrus 

van Duer beloofd had aan voornoemde Henricus, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit ½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Westerveld, tussen 

Gerisius Vilt enerzijds en Lambertus Moelner anderzijds, (2) een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, die Gerardus zv Johannes van Onderstal beloofd had 

aan voornoemde Henricus, met Kerstmis te betalen, gaande uit (2a) een 

stukje land, in Oss, tussen Ghibo van Loen enerzijds en Rodolphus gnd 

Tolinc anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts naar 

Nijcholaus gnd Wisscart, (2b) een stuk land aldaar, naast voornoemd stukje 

land, tussen voornoemde Henricus enerzijds en voornoemde Rodolphus Tolinc 

anderzijds, dat voornoemde Gerardus mede tot onderpand van de cijns van 20 

schelling had gesteld. 

 

Henricus filius quondam Theoderici de Os pannicide hereditariam paccionem 

quinque lopinorum mensure! de Busco quam Petrus de Duer promisit se 

daturum et soluturum dicto Henrico hereditarie nativitatis Domini de et 

ex dimidio iugero terre sito in parochia de Os in loco dicto (dg: 

Westerbroec) Westervelt inter hereditatem (dg: Gerardi) Gerisii Vilt ex 

uno et inter hereditatem Lamberti Moelner ex alio prout in litteris atque 

hereditarium censum viginti solidorum monete quem Gerardus filius 

Johannis de Onderstal promisit se daturum et soluturum dicto Henrico 

hereditarie nativitatis Domini ex particula terre sita in parochia de Os 

inter hereditatem Ghibonis de Loen ex uno et inter hereditatem Rodolphi 

dicti Tolinc ex alio tendente a communi platea retrorsum usque ad 

hereditatem Nijcholai dicti Wisscart atque ex pecia terre sita ibidem 

juxta dictam particulam terre inter hereditatem dicti Henrici ex uno et 

inter hereditatem dicti Rodolphi Tolinc ex alio quam particulam! terre 

dictus Gerardus simul cum supradicta particula terre pro solucione dicti 

census XX solidorum ad pignus imposuit prout in litteris hereditarie 

supportavit Petro filio quondam Alberti de (dg: Le) Lent cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 437r 06 do 27-04-1396. 

Henricus zvw Willelmus gnd Buijcke droeg over aan Elizabeth wv Arnoldus 

Aleijden soen zvw Arnoldus van Bernheze, tbv voornoemde Elizabeth en 

Arnoldus, zv voornoemde Elizabeth en wijlen Arnoldus Aleijten soen, een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, die Henricus zvw Rodolphus gnd Bever die Gheest 

beloofd had aan voornoemde Henricus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in Heeswijk, tussen 

Johannes van den Eijnde enerzijds en Theodericus gnd die Bever anderzijds, 

(2) een kamp van voornoemde wijlen Willelmus Buijcke, bij de galg van 

Heeswijk, rondom tussen de gemeint, {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus filius quondam Willelmi dicti Buijcke hereditariam paccionem 

#unius modii siliginis (dg: d) mensure de Busco de hereditaria paccione# 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam Henricus filius quondam 

Rodolphi dicti Bever die Gheest promisit se daturum et soluturum dicto 

Henrico hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et ex domo et 

orto et hereditate sibi adiacente sitis in parochia de Hezewijc inter 

hereditatem Johannis van den Eijnde ex uno et inter hereditatem 

Theoderici dicti die Bever ex alio atque de et ex quodam campo dicti 

quondam Willelmi Buijcke sito prope patibulum de Hezewijc inter 

communitatem ubicumque coadiacentem prout in litteris hereditarie 

supportavit (dg: Henrico van der Bruggen de Helvoert tinctori ad opus) 

Elizabeth relicte quondam Arnoldi Aleijden soen filii quondam Arnoldi de 

Bernheze ad opus eiusdem Elizabeth et ad opus Arnoldi sui filii (dg: f) 

ab eadem Elizabeth et dicto quondam Arnoldo Aleijten soen pariter geniti 
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cum litteris (dg: litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui de super). 

 

BP 1180 p 437r 07 do 27-04-1396. 

Gerardus Hoenken zvw Johannes Hoenken beloofde aan Godefridus van Zeelst en 

Godefridus van Driel 46½ Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Gerardus (dg: Hoernken) #Hoenken# filius quondam Johannis (dg: Hoernken) 

#Hoenken# promisit super omnia Godefrido de Zeelst et Godefrido de Driel 

(dg: XL) quadraginta sex #et dimidium# Engels nobel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Martinus 

datum quinta post jubilate. 

 

BP 1180 p 437r 08 do 27-04-1396. 

Ghibo zvw Zegherus van der Heijden verkocht aan Johannes van Ghenderen 

goudsmid een n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met 

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

aanstaande (ma 25-12-1396), gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

erfgoed, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen 

Johannes Wouters soen enerzijds en Henricus die Oneven anderzijds, reeds 

belast met een b-erfpacht van 7 zester rogge en met 8 hoenderen. 

 

Ghibo filius quondam Zegheri van der (dg: ve) Heijden hereditarie 

vendidit Johanni de Ghenderen aurifabro hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et pro 

primo termino nativitatis Domini (dg: ex) proxime futuro ex (dg: p) domo 

et orto et hereditate sibi adiacente sitis in parochia de Vucht sancti 

(dg: s) Lamberti ad dictum! Crumvoert (dg: inter hereditatem jux) inter 

hereditatem Johannis Wouters soen ex uno et inter hereditatem Henrici die 

Oneven ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

(dg: s) obligationem deponere exceptis hereditaria paccione (dg: octo) 

septem sextariorum siliginis et octo pullis (dg: cens) annuatim exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 437r 09 do 27-04-1396. 

Johannes Ziben soen van den Ymerle, Hilla dvw Henricus Mijs van den Ymerle 

en Theodericus zv Godefridus gnd die Weent verkochten aan Reijnaldus van 

Wordragen een achterhuis, erf en tuin die strekt vanaf voornoemd achterhuis 

achterwaarts tot aan een paal die daar door de naburen is geplaatst, in Den 

Bosch, aan een straat die loopt van de Vughterstraat naar het woonhuis van 

Jacobus gnd Geroij, tegenover huis en muur van de broeders van Postel, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes Spiker enerzijds en erfgoed van wijlen 

Hilla gnd Wellens anderzijds, welk achterhuis, erf en tuin Johannes zv 

Henricus gnd Mijs van Ymerle van Beke verworven had van Johannes zvw 

Stephanus van der Voert, en welk acherhuis, erf en tuin nu aan hen behoren, 

belast met 20 schelling geld aan het Geefhuis in Den Bosch en 5 schelling 

geld aan dekaan en kapittel in Den Bosch, welke 20 schelling en 5 schelling 

voornoemde wijlen Johannes zvw Henricus Mijs van Ymerle uit voornoemde 

onderpanden betaalde. 

 

Johannes Ziben #soen# van den (verbeterd uit: der) Ymerle Hilla filia 

quondam Henrici Mijs van den Ymerle cum tutore Theodericus filius (dg: 

quondam) Godefridi dicti die Weent domum et aream posteriorem atque ortum 

ad eandem domum pertinentem tendentem de dicta domo posteriori usque ad 

palum per vicinos ibidem limitatum! sitos in Busco ad (dg: vicum) vicum 

tendentem de vico Vuchtensi versus habitationem Jacobi dicti Geroij in 

opposito domus et muri fratrum de Postula inter hereditatem quondam 

Johannis Spiker et inter hereditatem quondam Hille dicte Wellens quos 

domum et aream (dg: pos) posteriorem atque ortum Johannes filius Henrici 

dicti Mijs de Ymerle de Beke erga Johannem filium quondam Stephani van 
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der Voert acquisiverat prout in litteris et quos nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie vendiderunt Reijnaldo de Wordragen supportaverunt 

cum litteris et aliis et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex #parte# sui! (dg: sit) et dicti quondam 

Johannis filii Henrici dicti Mijs de de! Ymerle et quorumcumque heredum 

eiusdem quondam Johannis filii quondam Henrici Mijs deponere exceptis XX 

solidis monete mense sancti spiritus in Busco et quinque solidis monete 

decano et capitulo in Busco exinde solvendis et quos XX solidos et 

quinque dictus! quondam Johannes filius quondam Henrici Mijs de Ymerle ex 

premissis eidem mense et decano et capitulo ........ Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 437r 10 do 27-04-1396. 

Voornoemde Reijnoldus beloofde aan voornoemde 3 verkopers 58 nieuwe 

Gelderse gulden (dg: of de waarde), een helft te betalen met Sint-Jan (za 

24-06-1396) en de andere helft met Allerheiligen aanstaande (wo 01-11-

1396). De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Zibben soen. 

 

Dictus Reijnoldus promisit super omnia dictis 3 venditoribus LVIII novos 

Gelre gulden (dg: seu valorem) mediatim Johannis et mediatim omnium 

sanctorum proxime futurum [persolvendos]. Testes datum [supra]. Tradetur 

littera dicto Johanni Zibben soen. 

 

1180 mf7 F 01 p. 438. 

 Quinta post jubilate: donderdag 27-04-1396. 

 Sabbato post jubilate: zaterdag 29-04-1396. 

 

BP 1180 p 438v 01 do 27-04-1396. 

Johannes Mersman van Hedel en zijn zoon Johannes die Nuboer beloofden aan 

Theodericus Waelwijns soen van Hemert en Andreas van Oudrigem 23¼ Engelse 

nobel of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1396) te betalen. 

 

Johannes Mersman de Hedel et Johannes die Nuboer eius filius promiserunt 

indivisi super omnia Theoderico Waelwijns soen de Hemert et Andree de 

Oudrigem XXIII Engels nobel et quartam partem unius Engels nobel seu 

valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Martinus 

datum quinta post jubilate. 

 

BP 1180 p 438v 02 do 27-04-1396. 

Willelmus Zeghers soen beloofde aan Willelmus zvw Ludovicus van Scijnle 

voortaan te betalen een b-erfcijns51 van 40 schelling, die voornoemde 

Willelmus zvw Ludovicus van Scijnle jaarlijks betaalde aan wijlen Arnoldus 

Egen van Scijnle, gaande uit 1½ lopen roggeland, in Schijndel, ter plaatse 

gnd het Wijbos, tussen Albertus van Kessel enerzijds en kinderen gnd Groet 

Mathijs Kijnderen anderzijds. 

 

Willelmus Zeghers soen promisit super omnia Willelmo filio quondam 

Ludovici de Scijnle quod ipse Willelmus primodictus hereditarium censum 

XL #solidorum# quem dictus Willelmus filius quondam Ludovici de Scijnle 

solvere tenebatur annuatim #(dg: heredibus)# Arnoldo #quondam# dicto Egen 

de Scijnle ex una et dimidia lopinatis terre siliginee (dg: mensure de 

Busco) sitis in (dg: Busco) parochia de Scijnle ad locum dictum 

tWijbossche inter hereditatem Alberti de Kessel ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum Groet Mathijs Kijnderen ex alio ut dicebat 

nunc deinceps annuatim et perpetue taliter (dg: solv) dabit et exsolvet 

sic quod dicto Willelmo filio quondam Ludovici de Scijnle (dg: d) et 

supra eius bona et hereditates dampna exinde non eveniant quovis modo in 

futurum. Testes datum supra. 

 

                         
51 Zie ← BP 1180 p 437r 03 do 27-04-1396, overdracht van de cijns van 40 

schelling. 
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BP 1180 p 438v 03 do 27-04-1396. 

Henricus zvw Theodericus van Os steenbakker verkocht aan Theodericus die 

Vroede zv Nijcholaus gnd Wisscart een stuk land, in Oss?, ter plaatse gnd 

op Paperot, tussen hr Gerardus Wilde priester enerzijds en voornoemde 

Theodericus die Vroede anderzijds. 

 

Henricus filius quondam (dg: Henrici de Os pan) Theoderici de Os 

pannicide peciam terre sitam in parochia !ad locum dictum op (dg: Papen) 

Paperot inter hereditatem domini Gerardi Wilde presbitri ex uno et inter 

hereditatem Theoderici die Vroede filii (dg: quondam) Nijcholai dicti 

Wisscart ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Theoderico die 

Vroede promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 438v 04 do 27-04-1396. 

Voornoemde Henricus verkocht aan Johannes zvw Johannes gnd Hillen soen (1) 

3½ lopen roggeland, in Oss, ter plaatse gnd in Lokart, tussen Cristina van 

den Grave enerzijds en Yda Aelwijns anderzijds, (2) een stuk land in Oss, 

ter plaatse gnd op Steenakker, tussen Nijcholaus gnd Robbekens soen 

enerzijds en wijlen Theodericus van Steenre anderzijds. 

 

Dictus Henricus (dg: q) tres et dimidiam lopinatas terre (dg: sita) 

siliginee sitas in parochia de Os in loco dicto in Lokart inter 

hereditatem Cristine van den Grave ex uno et inter hereditatem Yde 

Aelwijns ex alio (dg: item) prout ibidem sita est! item peciam terre 

sitam in dicta parochia ad locum dictum op Steenacker inter hereditatem 

(dg: Rodo) Nijcholai dicti (dg: Robke) Robbekens soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Theoderici de Steenre ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Johannis dicti Hillen soen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 438v 05 do 27-04-1396. 

Arnoldus die Writer zvw Engbertus die Writer en Ghibo van den Gheijn ev Ava 

dvw voornoemde Engbertus verklaarden ontvangen te hebben alle tegoeden en 

geldbedragen die wijlen Johannes Writer zvw voornoemde Engbertus en wijlen 

zijn vrouw Belia aan voornoemde Arnoldus en Ghibo verschuldigd waren. 

Voornoemde Arnoldus en Ghibo droegen over aan Walterus Boij ev van 

voornoemde Belija hun deel in alle potten, ketels, bedden, kisten en andere 

kleinodiën, huisraad en gebruiksvoorwerpen die voornoemde wijlen Johannes 

Writer en zijn vrouw Belia hadden nagelaten, voorzover voornoemde Walterus 

Boij die thans bezit. Voornoemde Arnoldus en Ghibo behouden andere 

erfgoederen en cijnzen die voornoemde Johannes Writer had nagelaten. 

 

Arnoldus de! Writer filius quondam Engberti die Writer et Ghibo van den 

Gheijn maritus et tutor legitimus Ave sue uxoris filie dicti quondam 

Engberti (dg: quitum clamaverunt) palam recognoverunt eis fore 

satisfactum (dg: per) ab omnibus (dg: d) creditis et pecuniarum summis 

qu[as] quondam Johannes Writer filius #dicti quondam Engberti# et Belia 

quondam eius uxor aut alter eorum dictis Arnoldo et Ghiboni debebant (dg: 

a) a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem clamantes eosdem 

Johannem et Beliam et eorum bona et heredes inde quitos insuper dicti 

Arnoldus et Ghibo totam partem et (dg: omnes) omne jus eis competentes 

quovis modo in omnibus (dg: bo clen) ollis #cacabis# lectis scrineis (dg: 

d...le) #et# et aliis clenodiis et domiciliis et utensilibus que dictus 

quondam Johannes Writer et dicta quondam Belia eius uxor in sua morte 

post se reliquerunt prout et in quantum (dg: dc) Walterus Boij (dg: .) 

maritus olim dicte Belije huiusmodi ad presens possidet et (dg: hi r) et 

habet (dg: ad opus) supportaverunt dicto Waltero Boij promittentes 

indivisi super omnia ratam servare salvis tamen dictis Arnoldo et Ghiboni 

(dg: -s) aliis hereditatibus et censibus que dictus quondam Johannes 
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Writer in sua morte post se reliquit. Testes Martinus et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 438v 06 do 27-04-1396. 

Voornoemde Arnoldus en Ghibo droegen over aan Walterus gnd Boij hun deel in 

het geld wegens de gevangenschap van wijlen Johannes bv voornoemde 

Arnoldus, die gevangen was tijdens de oorlog tussen de Brabanders en de 

Geldersen. 

 

Dicti Arnoldus et Ghibo (dg: -n) totam partem et omne jus eis competentes 

et competituras in tota pecunia que provenit et proveniet de captivitate 

quondam Johannis Writer fratris olim dicti Arnoldi ?qua captivitate? 

dictus Johannes dudum fuerat (dg: fi) captus a Gelriensibus tempore (dg: 

gher) gwerre dudum habite inter Brabantinos et Gelrienses ut dicebant 

legitime supportaverunt Waltero dicto Boij (dg: ..). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 438v 07 do 27-04-1396. 

Katherina wv Egidius gnd Zegers soen van Oerscot en haar zoon Willelmus 

beloofden aan Johannes zvw Johannes van Audehoesden 10 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Katherina relicta quondam Egidii dicti (dg: Z) Zegers soen de Oerscot et 

Willelmus eius filius promiserunt Johanni filio quondam Johannis de 

Audehoesden X Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Spina et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 438v 08 za 29-04-1396. 

Johannes Sceijvel ev Zoeta dvw Jacobus van den Wiel droeg over aan 

Goeswinus en Hilla, nkvw hr Johannes van Tula dekaan van Beek, een 

b-erfcijns van 20 pond geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande 

uit een hoeve van hr Gheerlacus Rover ridder, gnd ten Hulze, in Sint-

Oedenrode, welke cijns voornoemde wijlen Jacobus van den Wiel gekocht had 

van Arnoldus zv Ghevardus van Eijndoven ev Jutta dvw Petrus Steenwech, en 

welke cijns voornoemde Johannes Sceijvel nu bezit. Zou een van beiden, 

Goeswinus of Hilla, overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat de cijns 

geheel naar de ander. Zouden Goeswinus en Hilla, beiden, overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan gaat de cijns naar Ghisbertus van Vlochoven zvw 

Ghisbertus van Vlochoven. 

 

Johannes Sceijvel maritus et tutor legitimus ut asserebat Zoete sue 

uxoris filie quondam Jacobi van den Wiel hereditarium censum viginti (dg: 

lb) librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex quodam manso domini Gheerlaci Rover militis dicto communiter 

ten Hulze sito in parochia de Rode sancte Ode atque ex attinentiis dicti 

mansi singulis et universis quem censum dictus quondam Jacobus van den 

Wiel erga Arnoldum filium Ghevardi de Eijndoven maritum et tutorem 

legitimum Jutte sue uxoris filie quondam Petri Steenwech emendo 

acquisiverat prout in litteris et quem censum dictus Johannes Sceijvel 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Goeswino et Hille 

pueris naturalibus domini quondam Johannis de Tula decani Bekensis cum 

litteris et aliis et (dg: jure) jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Jacobi van 

den Wiel et quorumcumque heredum eiusdem quondam Jacobi deponere tali 

condicione si contingat aliquem vel aliquam dictorum Goeswini et Hille 

decedere absque prole legitima ab huiusmodi decedente superviva remanente 

quod extunc dictus census XX librarum ad alterum eorundem Goeswini et 

Hille (dg: here) pleno jure succedet et devolvetur si vero contingat 

dictos Goeswinum et Hillam (dg: decedere) ambos decedere absque prole 

legitima ab eis vel eorum! genita vel generanda superviva remanente quod 

extunc dictus hereditarius census XX librarum ad Ghisbertum de Vlochoven 

#filium quondam Ghisberti de Vlochoven# (dg: si ipsum extunc vivere 

contingat in humanis alioquin ad illum seu illos cui vel quibus dictus 
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Ghisbertus legaverit seu [com?]miserit in extremis) hereditario jure 

devolvetur. Testes Aa et Spina datum sabbato post jubilate. 

 

BP 1180 p 438v 09 za 29-04-1396. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “hr Gheerlacus Rover ridder” 

en “Arnoldus zv Ghevardus van Eijndoven” en Ghisbertus van Vlochoven 

beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan Goeswinus en Hilla, 

nkvw hr Johannes van Tula dekaan van Beek. Zouden voornoemde Goeswinus en 

Hilla, beiden, overlijden zonder wettig nageslacht, dan is Ghisbertus 

ontlast van deze verplichting. Ze hebben de brieven behouden. 

 

Et fiet vidimus de 2 litteris quarum una incipit dominus Gheerlacus Rover 

miles et altera Arnoldus filius Ghevardi de Eijndoven et Ghisbertus de 

Vlochoven promisit super omnia tradere Goeswino et Hille pueris 

naturalibus domini quondam Johannis de Tula decani Bekensis ut in forma 

hoc tamen addito si contingat dictos Goeswinum et Hillam ambos decedere 

absque prole legitima ab eisdem (dg: Hilla) Goeswino Hilla seu eorum 

alteri genita vel generanda superviva remanente quod extunc dictus 

Ghisbertus et eius bona a presente obligatione et a dictis litteris 

deliberandis erunt quiti et absoluti. Testes datum supra. Ipsi 

obtinuerunt litteras. 

 

1180 mf7 F 02 p. 439. 

 Sabbato post jubilate : zaterdag 29-04-1396. 

 

BP 1180 p 439r 01 za 29-04-1396. 

Ghisbertus van Vlochoven droeg over aan Johannes Sceijvel een huis en erf, 

eertijds van Bartholomeus gnd Spring int Goet, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, waarin hr Johannes van Tula woonde, aan hem gerechtelijk 

verkocht door Gerardus zv Gerardus gnd Vosse. 

 

Ghisbertus de Vlochoven domum et aream que fuerat Bartholomei dicti 

Spring int Goet (dg: s) #sita! in Busco in vico Hijnthamensi# in qua (dg: 

m) dominus Johannes de Tula commorari consuevit venditam sibi a Gerardo 

filio Gerardi dicti Vosse per judicem mediante sententia etc prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni Sceijvel cum litteris #et aliis# 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Spina datum sabbato post jubilate. 

 

BP 1180 p 439r 02 za 29-04-1396. 

Goeswinus en Hilla, nkvw hr Johannes van Tula dekaan van Beek, droegen over 

aan Johannes Sceijvel hun deel in een huis en erf van wijlen Bartholomeus 

gnd Spring int Goet, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed 

van wijlen Nijcholaus van Megen enerzijds en erfgoed van wijlen Ghibo gnd 

Lanen soen anderzijds, en in het recht te mogen bouwen in de muur van het 

stenen huis van voornoemde wijlen Nijcholaus van Megen. 

 

Goeswinus et (dg: Hill) Hilla pueri naturales domini quondam Johannis de 

Tula decani Bekensis cum tutore totam partem et omne jus eis competentes 

quovis modo in domo et area quondam Bartholomei dicti Spring int Goet 

sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam Nijcholai de 

Megen ex uno et inter hereditatem quondam Ghibonis dicti Lanen soen ex 

alio atque in jure edificandi (dg: domo lapidea) in muro domus lapidee 

(dg: q) dicti quondam Nijcholai de Megen #(dg: juxta continentiam 

litterarum inde confectarum)# ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Johanni Sceijvel cum omnibus #litteris# et jure promittentes cum tutore 

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

 

BP 1180 p 439r 03 za 29-04-1396. 

Voornoemde Johannes verhuurde voornoemd huis aan voornoemde Hilla en 

Goeswinus, waarschijnlijk vanaf nu tot Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396). 
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De huur is voldaan. 

 

Dictus Johannes dictam domum locavit dictis Hille et Goeswino hinc ?i 

festum nativitatis Johannis proxime futurum promittens ratam servare et 

recognovit sibi de pretio locacionis fore satisfactum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 439r 04 za 29-04-1396. 

Johannes Sceijvel beloofde aan Ghisbertus van Vlochoven 70 Hollandse 

gulden, 1 Engelse nobel of de waarde in ander goed gouden paijment voor 3 

Hollandse gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te 

betalen. 

 

Johannes Sceijvel promisit super omnia Ghisberto de Vlochoven LXX Hollant 

gulden scilicet uno Engels nobel (dg: pro tribus Ho pro) seu valorem #in 

alio bono pagamento aureo# pro tribus Hollant gulden computato ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 439r 05 za 29-04-1396. 

Voornoemde Johannes beloofde aan Ghisbertus van Vlochoven 110 Hollandse 

gulden, 1 Engelse nobel of de waarde in ander goed gouden paijment voor 3 

Hollandse gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia Ghisberto de Vlochoven centum et X 

Hollant gulden scilicet uno Engels nobel seu valorem #in alio bono aureo 

pagamento# pro III Hollant gulden computato (dg: ad) ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 439r 06 za 29-04-1396. 

Voornoemde Ghisbertus beloofde aan voornoemde Goeswinus en Hilla voornoemde 

geldbedragen, in overleg met voornoemde Goeswinus en Hilla, aan te wenden 

voor de koop van erfgoederen en erfrentes, tbv voornoemde Goeswinus en 

Hilla. Als een van beiden overlijdt zonder wettig nageslacht, dan komen 

deze erfgoederen en erfrentes aan de ander. Zouden beiden overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan gaan deze erfgoederen en erfrentes naar voornoemde 

Ghisbertus. 

 

Dictus Ghisbertus promisit super omnia dictis Goeswino et Hille quod ipse 

dictas pecuniarum summas postquam sibi exsolute fuerint convertet et 

exponet de consilio dictorum Goeswini et Hille pro hereditatibus seu 

hereditariis redditibus prout huiusmodi pecunia se extendet (dg: q) ad 

opus eorundem Goeswini et Hille sub ista condicione quod dicti Goeswinus 

et Hilla huiusmodi hereditates et redditus possidebunt quoad vixerint 

post eorum decessum ad eorum prolem legitimam (dg: possiden) 

#devolvendos# et si aliquis dictorum Goeswini et Hille decesserit absque 

prole legitima ab eo genita vel generanda superviva remanente extunc 

dicti hereditates et redditus ad alterum eorundem devolventur et si 

contingat dictos Goeswinum et Hillam ambos decedere absque prole legitima 

genita vel generanda (dg: supervi) ab eis vel eorum altero superviva 

remanente extunc dicti hereditates seu (dg: l) redditus cum dicta pecunia 

acquirendi a! (dg: Ghi) dictum Ghisbertum hereditario jure devolvetur!. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 439r 07 za 29-04-1396. 

Gerardus zvw Gerardus van Berze droeg al zijn goederen over aan Adam van 

Mierde, tbv Willelmus Bac zvw Mathias. De brief overhandigen aan voornoemde 

Gerardus. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Berze omnia bona sua mobilia et parata 

quocumque locorum consistentia supportavit Ade de Mierde ad opus Willelmi 
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Bac filii quondam Mathie promittens ?ratam servare. Testes Spina et 

Martinus datum supra. Tradetur littera dicto Gerardo. 

 

BP 1180 p 439r 08 za 29-04-1396. 

Katherina dv Theodericus gnd Vaelbier verkocht aan Albertus Wael een huis 

en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Nijcholaus 

Scilder enerzijds en erfgoed van Johannes zv Truda snijder anderzijds, aan 

haar verkocht door Gerardus gnd die Wael zv Ghibo gnd die Wael ev Elizabeth 

dvw Bartholomeus gnd van Bergen snijder. 

 

Katherina filia Theoderici dicti Vaelbier cum tutore l? domum et aream 

sitam in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Nijcholai Scilder ex 

uno et inter hereditatem Johannis filii Trude sartoris ex alio venditam 

sibi a Gerardo (dg: f) dicto #die# Wael filio Ghibonis dicti die Wael 

(dg: et) marito et tutore legitimo Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Bartholomei dicti de Bergen sartoris prout in litteris hereditarie 

vendidit Alberto Wael supportavit cum litteris et iure promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 439r 09 za 29-04-1396. 

Gerardus Wael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Wael prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 439r 10 za 29-04-1396. 

Henricus van der Heijden en Elizabeth dvw Johannes van der Heijden gaven 

uit aan Willelmus Priem (1) een stuk land gnd die Groot Akker en aangelegen 

beemd en erfgoederen, in Haaren, tussen voornoemde Willelmus Priem 

enerzijds en Godefridus zvw Henricus gnd Langhe Heijn anderzijds, (2) een 

stuk beemd gnd die Hard Berg, in Haaren, bij de plaats gnd Nemelaar, tussen 

voornoemde Willelmus gnd Priem enerzijds en voornoemde Godefridus 

anderzijds, (3) een stuk land gnd die Waalzaad, in Haaren, tussen 

voornoemde Willelmus Priem enerzijds en Henricus Sticker anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 1/5 deel van 6½ penning cijns gaande uit voornoemd 

stuk land die Waalzaad, en thans voor 1 oude groot en een n-erfpacht van 1 

mud 1 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

Voornoemde Willelmus zal een sloot en een hek onderhouden, in Haaren, 

tussen erfgoed van voornoemde Godefridus Lange Heinen soen en erfgoed van 

Henricus Baudewijns soen. 

 

Henricus van der Heijden et Elizabeth filia quondam Johannis van der 

Heijden cum tutore peciam terre dictam die Groet Acker et pratum et 

hereditates sibi adiacentes sitas in parochia de Haren inter hereditatem 

Willelmi Priem ex uno et inter hereditatem Godefridi filii #quondam# 

Henrici dicti Langhe Heijn ex alio atque peciam prati dictam die Hard 

Berch sitam in dicta parochia prope locum dictum (dg: Ne) Nemelaer inter 

hereditatem Willelmi dicti Priem predicti (dg: p) ex alio! et inter 

hereditatem dicti Godefridi (dg: filii quondam Henrici Langhe Heijn) ex 

alio item peciam terre dictam die Waelzaet sitam in predicta parochia 

inter hereditatem dicti Willelmi Priem ex uno et inter hereditatem 

Henrici Sticker ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum dicto 

Willelmo Priem ab eodem Willelmo jure hereditario (dg: pacc) possidendas 

pro (dg: uno) quinta parte de (dg: sep) sex (dg: denariis et uno obulo) 

et dimidio denariis census ex dicta pecia terre die Waelzaet de jure 

solvenda danda et solvenda etc atque (dg: #pro uno# pro hereditaria 

paccione unius modii et unius lopini) atque pro uno grosso antiquo et pro 

hereditaria paccione unius modii et unius lopini siliginis mensure de 

Busco dandis eis ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradendis 

ex premissis promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali 
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condicione quod dictus Willelmus perpetue observare tenebitur in bona 

disposicione quoddam fossatum et sepem sitas in dicta parochia inter 

hereditatem dicti Godefridi Lange Heinen soen et inter hereditatem 

Henrici Baudewijns (dg: dicti Henrici van der Heijden et Eliz Elizabeth 

cum tutore) soen ut dictus Willelmus recognovit. Testes Scilder et Lu 

datum supra. 

 

BP 1180 p 439r 11 za 29-04-1396. 

Johannes van den Bossche de jongere beloofde aan Willelmus van Vucht en 

Johannes Sparre 92 Rijnse gulden, 57 gemene plakken voor 1 Rijnse gulden 

gerekend, binnen 15 dagen na Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te 

betalen. 

 

Johannes van den Bossche junior promisit super omnia Willelmo de Vucht et 

Johanni Sparre nonaginta duos Rijnssche gulden scilicet LVII gemeijn 

placken pro quolibet Rijnsschen gulden computato infra quindenam post 

festum nativitatis (dg: Domini) #Johannis# proxime futurum persolvendos. 

Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 439r 12 za 29-04-1396. 

Johannes van Driel en zijn zoon Arnoldus beloofden aan Theodericus 

Waelwijns soen van Hemert en Andreas van Oudrigem 23¼ Engelse nobel of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Johannes de Driel et Arnoldus eius filius promiserunt indivisi super 

omnia Theoderico Waelwijns soen de Hemert et Andree de Oudrigem XXIII 

Engels (dg: nobel) nobel et (dg: q) unam quartam partem unius Engels 

nobel seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 439r 13 za 29-04-1396. 

Henricus van der Heijden en Elizabeth dvw Johannes van der Heijden gaven 

uit aan Godefridus zvw Henricus gnd Lange Heijnen (1) een stuk heideland en 

aangelegen stuk beemd, in Haaren, beiderzijds tussen voornoemde Godefridus 

zvw Henricus gnd Lange Heijnen soen, (2) een stuk beemd in Haaren, ter 

plaatse gnd in het Broekske, tussen voornoemde Godefridus enerzijds en 

Willelmus Priem anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 3½ penning 

hertogencijns en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus van der Heijden et Elizabeth filia quondam Johannis van der 

Heijden cum tutore (dg: peciam quandam hereditatem sit) peciam (dg: 

hereditatis) terre mericalis et peciam prati sibi adiacentem sitas in 

parochia de Haren inter hereditatem Godefridi filii quondam Henrici dicti 

Lange Heijnen soen ex (dg: uno et inter) utroque latere coadiacentem 

atque peciam prati sitam in dicta parochia in loco dicto int Broexken 

inter hereditatem dicti Godefridi ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Priem ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem dicto 

Godefrido filio quondam Henrici dicti Lange Heijnen ab eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: duobus) #tribus# et dimidio denariis census domino 

duci exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes cum tutore 

indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Scilder et Lu datum s[upra]. 

 

1180 mf7 F 03 p. 440. 

 Sabbato post jubilate : zaterdag 29-04-1396. 

 Quinta post canatate: donderdag 04-05-1396. 

 in octavis sacramenti: donderdag 08-06-1396. 
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BP 1180 p 440v 01 za 29-04-1396. 

Henricus van der Heijden zvw Gerardus van der Heijden droeg over aan 

Walterus zv Henricus Sticker een deel, dat behoorde aan Godefridus zvw 

Henricus gnd Langhe Heijne, in een tuin in Haaren, ter plaatse gnd 

tEindoven, tussen Henricus Loijarts zvw Boudewinus van der Heijden 

enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemeint, welk deel eerstgenoemde Henricus gekocht had van voornoemde 

Godefridus. 

 

Henricus van der Heijden filius quondam Gerardi van der Heijden (dg: 

partem) quandam partem (dg: cuisdam orti) que ad Godefridum filium 

quondam Henrici dicti Langhe Heijne spectabat in quodam orto sito in 

parochia de Haren in loco dicto tEijntoven inter hereditatem Henrici 

Loijarts filii quondam (dg: Boudew) Boudewini van der Heijden ex uno et 

inter communitatem ex alio tendentis! cum utroque fine ad communitatem 

(dg: ut) quam partem primodictus Henricus erga dictum Godefridum emendo 

acquisiverat (dg: prout in litteris) hereditarie supportavit Waltero 

filio Henrici Sticker promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et Lu datum (dg: q) 

sabbato post jubilate. 

 

BP 1180 p 440v 02 za 29-04-1396. 

Henricus van der Heijden en Elizabeth dvw Johannes van der Heijden gaven 

uit aan Walterus zv Henricus Sticker (1) 2/3 deel in voornoemde tuin, (2) 

een stuk land in Haaren, ter plaatse gnd in die Lose Hoeve, tussen wijlen 

Martinus Monics enerzijds en kvw Petrus Bolant anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 3 penning oude cijns en een n-erfpacht van 4 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Walterus tot onderpand het andere 1/3 deel in voornoemde 

tuin, dat behoorde aan Godefridus zvw Henricus gnd Lange Heijn, welk 1/3 

deel voornoemde Walterus verworven had van voornoemde Henricus van der 

Heijden. 

 

Henricus van der Heijden et Elizabeth filia quondam Johannis van der 

Heijden cum tutore (dg: duas) #duas# tercias partes ad se spectantes in 

dicto orto dederunt (dg: ad hereditarium pactum Waltero filio Henrici 

Sticker ab eodem hereditarie possidendas pro tribus denariis antiqui 

census et pro quatuor) atque peciam terre sitam in dicta parochia in loco 

dicto in die Losche Hoeve inter hereditatem quondam Martini Monics ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Petri Bolant ex alio ut dicebant 

dederunt ad hereditariam paccionem Waltero filio Henrici Sticker ab eodem 

hereditarie possidendas pro tribus denariis antiqui census et pro 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco dandis 

eis ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradendis ex premissis 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

solucionis premissorum dictus Walterus reliquam terciam partem que dudum 

spectabat ad Godefridum filium quondam Henrici dicti Lange Heijn (dg: in) 

in orto predicto et quam reliquam terciam partem dictus Walterus erga 

dictum Henricum van der Heijden acquisiverat pro solucione premissorum ad 

(dg: pin) pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 440v 03 za 29-04-1396. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Henricus van der Heijden 9 oude 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) 

te betalen. 

 

Dictus Walterus promisit super omnia dicto Henrico van der Heijden novem 

aude Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1180 p 440v 04 do 04-05-1396. 

Ghisbertus Danels soen beloofde aan Jacobus Kesselman 27 Gentse nobel of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Ghisbertus Danels soen promisit super omnia Jacobo Kesselman XXVII 

Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Spina et Coptiten datum quinta post canatate. 

 

BP 1180 p 440v 05 do 04-05-1396. 

Willelmus zvw Henricus die Rode van Bucstel droeg over aan Gerardus die 

Wolf ½ oude groot erfcijns en een b-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche 

maat, die Willelmus nzvw hr Henricus van Bucstel ridder beloofd had aan 

Maria dvw voornoemde Henricus die Rode, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit de helft van 5/6 delen, die behoorden aan voornoemde 

wijlen Henricus die Rode, in een stuk beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Elsbroek, tussen erfgoed van Sophia van den Cloet enerzijds en erfgoed van 

kvw Henricus van den Elsbroec anderzijds en uit het recht, bij dit stuk 

beemd behorend, van weg over een weg aldaar in voornoemd erfgoed van 

voornoemde Sophia en in een stukje beemd van voornoemde wijlen Henricus 

Rode, gelegen voor voornoemd stuk beemd, welke cijns en pacht aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde zuster Maria. 

 

Willelmus filius quondam Henrici (dg: Ro) die Rode de Bucstel (dg: 

hereditariam pa) dimidium grossum antiquum hereditarii census atque 

hereditariam paccionem decem lopinorum siliginis mensure de Busco quos 

Willelmus filius naturalis domini quondam Henrici de Bucstel militis 

promisit (dg: super omnia) se daturum et soluturum Marie filie dicti 

quondam Henrici die Rode hereditarie purificationis et in Busco tradendos 

de et ex medietate quinque sextarum partium que spectabant ad dictum 

quondam Henricum die Rode in quadam pecia prati sita in parochia de 

Bucstel in loco dicto Elsbroec inter hereditatem Sophie van den Cloet ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici van den Elsbroec ex 

alio atque ex jure ambulandi eundi et redeundi ac pergendi per quandam 

viam ad dictam peciam (dg: terre) prati spectantem consistentem ibidem in 

dicta (dg: pe) hereditate antedicte Sophie et in particula prati dicti 

quondam quondam! Henrici Rode sita ante supradictam peciam prati prout in 

litteris hereditarie (dg: supportavit Gerardo die Wolf cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et impe) et 

quos sibi de morte dicte quondam Marie sue sororis successione advolu-

(dg: ten)-tas esse dicebat et nunc integraliter ad se spectare dicebat 

(dg: ut dicebat) hereditarie supportavit Gerardo die Wolf cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte sui et quorumcumque heredum dicte Marie deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 440v 06 do 04-05-1396. 

Petrus van den Reijtsel en zijn vrouw Metta dvw Theodericus van den Hogen 

verkochten aan Rodolphus Kepken een stuk land in Nuland, ter plaatse gnd in 

Nulander Bos, tussen erfgoed van de investiet van Nuland enerzijds en 

Willelmus Zoetart szvw Johannes van Ghemert anderzijds, welk stuk land aan 

voornoemde Petrus en Metta, staande hun huwelijk, gekomen was na overlijden 

van voornoemde Theodericus van den Hogen, belast met hekken, gnd scoutuijn, 

aan beide einden van voornoemd stuk beemd. 

 

Petrus van den Reijtsel maritus (dg: et tutor) legitimus Mette #sue 

uxoris# filie quondam Theoderici van den Hogen et dicta Metta cum eodem 

tamquam cum tutore peciam terre sitam in parochia de Nuwelant in loco 

dicto in Nulander Bossche inter hereditatem spectantem ad investitum de 

Nuwelant ex uno et inter hereditatem (dg: Willelmi quondam) Willelmi 

Zoetart generi quondam Johannis de Ghemert ex alio ut dicebant (dg: 

hereditarie vendiderunt Rodolpho Kepken promittentes) et que pecia terre 
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dictis Petro et Mette sue uxori de morte (dg: quo) dicti quondam 

Theoderici van den Hogen stante integro matrimonio inter dictos Petrum et 

Mettam successione (dg: ad) est advoluta ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Rodolpho Kepken promittentes indivisi super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis sepibus dictis scoutuijn ad utrumque 

finem dicte pecie terre sitis et ad hanc de jure spectantibus. Testes 

Spina et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 440v 07 do 04-05-1396. 

Willelmus Funsel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Funsel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 440v 08 do 04-05-1396. 

Johannes Wert zvw Henricus Wert gaf uit aan Henricus van Merlaer de oudere 

zv Rodolphus van Merlaer een stuk beemd in Veghel, ter plaatse gnd in 

Koelners Hoeve, tussen Nijcholaus van den Loeken en zijn broers enerzijds 

en Delija van Hazenberch en haar kinderen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 3 oude groot grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde 

Johannes en zijn zoon Johannes beloofden lasten af te handelen. 

 

Johannes Wert filius quondam Henrici Wert peciam prati sitam (dg: ...) in 

parochia de Vechel in loco dicto in Coelners (dg: So) Hoeve inter 

hereditatem Nijcholai (dg: de) van den Loeken et suorum fratrum ex uno et 

inter hereditatem Delije (dg: van) de Hazenberch et eius liberorum ex 

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

de Merlaer (dg: ab filio) seniori filio (dg: quonda) Rodolphi de Merlaer 

ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: hereditaria paccione) tribus 

grossis antiquis domino fundi annuatim exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et (dg: in Busco) in Busco 

tradenda ex premissis promittentes et cum eo Johannes eius filius 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Scilder et Sp[ina] datum supra. 

 

BP 1180 p 440v 09 do 04-05-1396. 

Voornoemde Johannes Wert verkocht aan Johannes van Zochel zvw Arnoldus van 

Zochel een stuk land in Dinther, ter plaatse gnd Vorstenbos, tussen 

Johannes zv Johannes gnd Aelbrechts soen enerzijds en Johannes die Jonger 

anderzijds. Eerstgenoemde Johannes en zijn zoon Johannes beloofden lasten 

af te handelen, uitgezonderd 6 penning grondcijns. 

 

Dictus Johannes Wert (dg: qu) peciam terre sitam in parochia de Dijnter 

ad locum dictum Vorstenbossche inter hereditatem Johannis filii Johannis 

dicti Aelbrechts soen ex uno et inter hereditatem Johannis die Jonger ex 

alio ut dicebat (dg: dedit ad hereditariam paccionem) #hereditarie 

vendidit# Johanni de Zochel filio quondam Arnoldi de Zochel (dg: ab eodem 

Johanne hereditarie possidendam pro sex denariis novi census domino fundi 

exinde sovlendis dandis etc atque pro hereditaria) promittentes et cum 

eodem Johannes eius filius indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex denariis (dg: novi) census domino (dg: -s) fundi 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 440v 10 do 08-06-1396. 

Voornoemde Johannes Wert gaf uit aan zijn broer Stephanus Wert (1) 1 bunder 

beemd in Nistelrode, ter plaatse gnd in die Wolfs Meer, tussen wijlen 

Johannes die Heect enerzijds en de gemeint van Nistelrode gnd dat Riet 

anderzijds, (2) 5 strepen land in Nistelrode, ter plaatse gnd in die 

Hamsvoort, tussen Petrus Lommelman enerzijds en voornoemde Stephanus Wert 

anderzijds, (3) een stuk land en een aangelegen stuk heideland in 
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Nistelrode, voor de deur van voornoemde Stephanus Wert, tussen de gemeint 

enerzijds en voornoemde Johannes Wert anderzijds, zoals afgepaald; de 

uitgifte geschiedde voor 5 penning oude cijns en ½ oude groot en thans voor 

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

leveren. Eerstgenoemde Johannes en zijn zoon Johannes beloofden lasten af 

te handelen. Voornoemde Stephanus en? zijn zoon Elijas stelden mede tot 

onderpand een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande uit de hoeve 

van voornoemde Stephanus, ter plaatse gnd Vorstenbos. 

 

Dictus Johannes Wert unum bonarium prati situm in parochia de Nijsterle 

in loco dicto in die Wolfs Meer inter hereditatem quondam Johannis die 

Heec[t?] ex uno et inter (dg: he) communitatem (dg: de M) de Nijsterle 

dictam dat Riet ex alio atque quinque strepatas terre sitas in dicta 

parochia in loco dicto in d[ie] Hamsvoert inter hereditatem Petri 

Lommelman ex uno et inter hereditatem Stephani Wert ex alio item peciam 

terre #et peciam terre mericalis sibi adiacentem# sitas in dicta parochia 

de Nijsterle ante (dg: jac) januam dicti Stephani Wert inter communitatem 

ex uno et inter dicti! Johannis Wert ex alio prout huiusmodi pecia terre 

et pecia terre mericalis ibidem site sunt et limitate ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Stephano Wert suo fratri ab eodem 

hereditarie possidendas pro (dg: censibus domino fundi et vicinorum 
!vicinorum ibidem ex de Nijsterle exinde solvendis) #pro quinque denariis 

antiqui census et pro dimidio grosso antiquo# de jure dandis ?et #pro d# 

atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes et cum eo Johannes eius filius (dg: warandiam) 

indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Stephanus 

hereditariam paccionem unius modii siliginis dicte mensure solvendam et 

recipiendam ex manso dicti Stephani sito in dicto loco de Vorsten-(dg: 

ho)-bossche vocato #!Elijas eius filius# ad pignus imposuit (dg: pro 

quinque denariis census et pro dimidio grosso antiquo annuatim exinde 

solvendis). #Testes Aa et Spina datum in octavis sacramenti#. 

 

 


