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1180 mf9 E 08 p. 527. 

 in crastino octavarum epijphanie: vrijdag 14-01-1396. 

 

BP 1180 p 527r 01 vr 14-01-1396. 

Henricus Gruijter nzvw Leonius van Langvelt droeg over aan Bela wv 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem ¼ deel, dat behoorde aan Henricus 

Gruijter zvw Henricus Gruijter van Uden, in 1 morgen land uit 2 morgen land 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Roomput, naast erfgoed van wijlen Bartholomeus 

gnd Meus Wedigen nu van Aleijdis wv Martinus Monics, welke morgen jaarlijks 

gedeeld wordt tegen de andere morgen van voornoemde 2 morgen, welk ¼ deel 

eerstgenoemde Henricus gekocht had van voornoemde Henricus Gruijter zvw 

Henricus Gruijter. 

 

Henricus Gruijter filius naturalis quondam Leonii de Langvelt quartam 

partem (dg: ad se spectan) que spectabat ad Henricum Gruijter filium 

quondam Henrici Gruijter de Uden in uno iugero terre de duobus iugeribus 

terre que duo iugera terre predicta sita sunt in parochia de Roesmalen ad 

locum dictum Roemput iuxta hereditatem quondam Bartholomei dicti Meus 

Wedigen nunc ad Aleijdem relictam quondam Martini Monics spectantem et 

quod iuger terre predictum annuatim dividitur contra reliquum iuger terre 

dictorum duorum iugerum terre quam quartam partem primodictus Henricus 

erga dictum Henricum Gruijter filium quondam Henrici Gruijter emendo 

acquisiverat prout in litteris (dg: prou) hereditarie supportavit Bele 

relicte quondam Godefridi filii quondam Andree de Berlikem cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Rover et Martinus datum in crastino octavarum 

epijphanie. 

 

BP 1180 p 527r 02 vr 14-01-1396. 

Voornoemde Bela beloofde aan voornoemde Henricus Gruijter nzvw Leonius van 

Langvelt 4 1/3 Engelse nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 

15-02-1396) te betalen. 

 

Dicta Bela promisit super omnia dicto Henrico Gruijter filio (dg: quon) 

naturali quondam Leonii de Langvelt quatuor Engels nobel et (dg: q) 

terciam partem unius Engels nobel seu valorem ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 527r 03 vr 14-01-1396. 

Willelmus zv Luppertus gnd Rademaker van Oerscot verkocht aan Sijmon van 

Ghewanden een n-erfpacht1 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan in 

Den Bosch te leveren, gaande uit 8 lopen roggeland gnd die Scobraec, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Ghibo die Cuper enerzijds en 

Johannes gnd Goijknape anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

weg, reeds belast met 2 oude groot grondcijns. 

 

-. 

Willelmus filius (dg: rm) Lupperti dicti Rademaker de Oerscot hereditarie 

vendidit Sijmoni de Ghewanden hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Johannis et 

(verbeterd uit: ex) in Busco tradendam ex octo lopinatis terre siliginee 

dictis die Scobraec sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter 

hereditatem Ghibonis die Cuper ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Goijknape (dg: et) ex alio tendentibus cum uno fine ad communem plateam 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis domini fundi 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Scilder (dg: d) et Spina 

                         
1 Zie → BP 1182 p 340v 03 wo 16-03-1401, overdracht van de erfpacht. 
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datum supra. 

 

BP 1180 p 527r 04 vr 14-01-1396. 

Rijcoldus Belijen soen en zijn zoon Bernardus droegen over aan Arnoldus 

Groet Art een huis, erf, tuin en aangelegen erfgoederen, in Oss, ter 

plaatse gnd Osser Schadewijk, tussen Jacobus Collart en kvw Rutgherus gnd 

Zanders enerzijds en Oda wv Henricus Spormiers en Rodolfus Belijen 

anderzijds. 

 

Rijcoldus Belijen soen et Bernardus eius filius domum aream et ortum et 

hereditates sibi adiacentes sitos in parochia de Os ad locum dictum Osser 

Scadewijc inter hereditatem Jacobi Collart et liberorum quondam Rutgheri 

dicti Zanders ex uno et inter hereditatem Ode (dg: Henr f)ilie #relicte# 

quondam Henrici Spormiers (dg: ex alio) et Rodolfi Belijen ex alio ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Arnoldo Groet Art promittentes 

indivisi super omnia #habita et habenda# ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere (dg: excepto). Testes Rover et Martinus datum in 

crastino octavarum epijphanie. 

 

BP 1180 p 527r 05 vr 14-01-1396. 

Johannes Bits beloofde aan Henricus Hals en Ghibo Kesselman de jongere 39½ 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-

1396) te betalen. 

 

Johannes Bits promisit super omnia Henrico Hals et Ghiboni Kesselman 

juniori XXXIX et dimidium novos Gelre gulden seu valorem ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 527r 06 vr 14-01-1396. 

Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems verklaarde ontvangen te hebben van 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen 16 mud rogge, Bossche maat, en 12 pond 

geld, de termijnen van de afgelopen 4 jaren van een b-erfpacht van 4 mud 

rogge, Bossche maat, en een b-erfcijns van 3 pond, welke pacht en cijns 

voornoemde Nicholaus verschuldigd is aan kvw Everardus van den Water. De 

brief overhandigen aan zijn zoon Ludingus. 

 

o+. 

Henricus de Arkel filius quondam Reijneri Willems palam recognovit sibi 

per Nijcholaum dictum Coel Roelen soen fore satisfactum de sedecim modiis 

siliginis mensure de Buscoducis et de (dg: octo antiqu) XII libris monete 

qui et que provenerunt (dg: ad spaciu) in spacio quatuor annorum 

#preteritorum# ante festum! proxime preteritum (dg: preteritorum ...) de 

hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis (dg: et he) dicte mensure 

et de hereditario censu trium librarum quos paccionem et censum dictus 

Nicholaus solvere tenetur annuatim (dg: liberis) liberis quondam Everardi 

van den Water in litteris scabinorum in Busco ut dicebat promittens 

dictus Henricus super omnia dictum Nijcholaum indempnem a dictis XVI 

modiis siliginis et XII libris. Testes datum supra. Tradetur littera 

Ludingo eius filio. 

 

BP 1180 p 527r 07 vr 14-01-1396. 

Willelmus van Langelaer verkocht aan Gerardus Wael zv Ghibo Wael een 

n-erfcijns van 8 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, uit een b-erfcijns van 12 pond 10 schelling geld, welke 

cijns van 12 pond 10 schelling Johannes van Hemert zv Theodericus beloofd 

had aan voornoemde verkoper Willelmus, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft van een stenen huis met 

ondergrond, gnd die Oude Keuken, van wijlen hr Arnoldus Rover ridder, in 

Den Bosch, aan de Markt, achter erfgoed van wijlen Johannes van Gorpe, 

tussen erfgoed van Arnoldus gnd Groet Art enerzijds en de voorste zaal van 

voornoemde wijlen hr Arnoldus Rover anderzijds, te weten uit de helft aan 
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de kant van de Kolperstraat, en uit de helft van de stenen gevel, staande 

tussen voornoemd stenen huis gnd die Oude Keuken en het stenen achterhuis 

van voornoemde wijlen hr Arnoldus Rover dat nu behoort aan voornoemde 

Arnoldus Groet Art. 

 

Willelmus de Langelaer hereditarie vendidit Gerardo Wael filio Ghibonis 

Wael hereditarium censum octo librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini de et ex hereditario censu duodecim 

librarum et decem solidorum monete quem (dg: Joh) censum XII librarum et 

X solidorum Johannes de Hemert filius Theoderici promisit se daturum et 

soluturum dicto Willelmo venditori hereditarie terminis solucionis 

predictis ex medietate domus lapidee (dg: et ar) cum suo fundo dicte die 

Aude Koeken domini quondam Arnoldi Rover militis site in Busco ad forum 

retro hereditatem (dg: Joh) quondam Johannis de Gorpe inter hereditatem 

Arnoldi dicti Groet (dg: ex) Art ex uno et inter (dg: hereditatem) 

anteriorem aulam dicti quondam domini Arnoldi (dg: Ro) Rover ex alio 

scilicet ex illa medietate dicte domus lapidee cum suo fundo die Aude 

Koeken vocate que sita est versus vicum (dg: locum) dictum Colperstraet 

atque ex medietate edificii lapidei dicti ghevel consistentis inter 

dictam domum lapideam die Aude Koeken vocatam [et] inter (dg: he) 

posteriorem domum lapideam dicti quondam domini Arnoldi Rover nunc ad 

dictum Arnoldum Groet Art spectantem (dg: ex alio) scilicet ex illa 

medietate dicti edificii lapidei gevel vocati que sita est versus dictam 

domum lapideam die Aude Koeke vocatam prout in litteris (dg: he) quas 

vidimus promittens super habita (dg: hi) et habenda warandiam et aliam 

obligationem in dicto censu XII librarum et X solidorum (dg: deponere) 

existentem deponere et sufficientem facere. Testes Martinus et Lu datum 

supra. 

 

BP 1180 p 527r 08 vr 14-01-1396. 

Ghibo zvw Petrus van der Woerdt verkocht aan Johannes van Zelant zvw 

Willelmus van Zelant de helft in een kamp van 2 morgen gnd die Betu, in 

Meerwijk, tussen voornoemde Johannes van Zelant enerzijds en Ghisbertus gnd 

des Proefs soen anderzijds, van welk kamp de andere helft behoort aan 

voornoemde Johannes van Zelant. 

 

Ghibo filius quondam Petri van der Woerdt (dg: unum iuger terre situm in 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto in) medietatem ad se spectantem 

in quodam (dg: duo iu) campo duo iugera terre continente dicto die Betu 

sito in jurisdictione de Merewijc inter hereditatem Johannis de Zelant 

(dg: militis ex) filii Willelmi quondam de Zelant ex uno et inter 

hereditatem Ghisberti (dg: fil) dicti des Proefs soen ex alio et de quo 

campo reliqua medietas spectat ad dictum Johannem de Zelant (dg: ut 

dicebat here) prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Johanni de Zelant promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omni censu et aggere 

libera. Testes Scilder et Berwout datum in crastino octavarum epiphanije 

Domini. 

 

BP 1180 p 527r 09 vr 14-01-1396. 

Voornoemde Johannes van Zelant beloofde aan Hermannus Loden soen 40 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde en 1 mud gerst, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Dictus Johannes de Zelant promisit super omnia Hermanno Loden soen XL 

novos Gelre gulden seu valorem et unum modium ordei mensure de Busco ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 527r 10 vr 14-01-1396. 

Gerardus gnd Machiels soen voller: (1) een hofstad in Den Bosch, aan de 

straat gnd Beurde, tussen erfgoed van Lambertus gnd Campen enerzijds en 
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erfgoed van Willelmus gnd Wijnter anderzijds, (2) een ledig erfgoed in Den 

Bosch, aan de plaats gnd Oude Huls, tussen erfgoed van voornoemde Lambertus 

enerzijds en erfgoed van Theodericus Kempen {niet afgewerkt contract2}. 

 

Gerardus (dg: M) dictus Machiels soen fullo domistadium situm in Busco ad 

vicum dictum (dg: Bu) Buerde inter hereditatem Lamberti dicti Campen et 

inter hereditatem Willelmi dicti Wijnter ex alio atque vacuam hereditatem 

sitam in Busco ad locum dictum Aude Huls inter hereditatem Lamberti 

Campen predicti ex inter! hereditatem Theoderici (dg: Ca) Kempen. 

 

BP 1180 p 527r 11 vr 14-01-1396. 

Henricus zvw Henricus van Zanbeke verkocht aan Gerardus Heerken de oudere 

zvw Godefridus Heerken een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd den 

Hazenberg, in Gestel bij Herlaer, tussen de hoeve gnd Zegenworp enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, (2) een beemd gnd die Een !Lake, in Gestel 

bij Herlaer, tussen Ghibo gnd Keijot enerzijds en het water gnd die Dommel 

anderzijds, (3) een stuk land en een aangelegen beemd, gelegen tussen 

voornoemde hoeve Zegenworp enerzijds en kv Willelmus van Beke anderzijds, 

strekkend aan de bossen van Zegenworp, (4) de houtwas aan eerstgenoemde 

Henricus behorend in een beemd gnd der Papenhoernik, aldaar, welke 

erfgoederen eerstgenoemde Henricus uitgegeven had aan Gerardus van Aa, voor 

(a) de dijken, (b) 2 schelling gemeen paijment {p.528v} aan de kerk van 

Gestel, (c) 2 schelling gemeen paijment aan de kerk van Gemonde, (d) 18 

penning gaande uit voornoemde twee stukken land, (e) 11 pond geld 

b-erfcijns, (f) ½ vracht tiendhooi, (g) 3 cijnshoenderen, (h) 1 oude groot, 

uit voornoemde beemd die Een !Brake genaamd, (i) voornoemde pacht van 2 mud 

rogge. 

 

Henricus filius quondam Henrici de Zanbeke hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco quam se solvendam habere dicebat 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta 

communiter den (dg: Hazenb) Hazenberch sita in parochia de Gestel prope 

Herlaer inter mansum dictum Zegenworpe ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio atque ex quodam prato dicto communiter die Een 

Lake sito in dicta parochia inter [hereditatem] Ghibonis dicti Keijot ex 

uno et inter (dg: h) aquam dictam (dg: ex) die Dommel ex alio insuper ex 

quadam pecia terre et quodam prato sibi adiacente sitis [inter dictum] 

mansum Zeghenworpe vocatum ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: 

quondam) Willelmi de Beke ex alio tendentibus ad nemora de Zeghenworpe 

atque ex lignicrescentia ad primodictum Henricum spectante in quodam 

prato dicto communiter der (dg: Papenhg) Papenhoernic sito ibidem quas 

hereditates primodictus Henricus dederat ad pactum Gerardo de Aa scilicet 

pro aggeribus ad hereditates de jure spectantibus atque pro duobus 

solidis communis pagamenti  

 

1180 mf9 E 09 p. 528. 

 in crastino octavarum epiphanije: vrijdag 14-01-1396. 

 

BP 1180 p 528v 01 vr 14-01-1396. 

ecclesie de Gestel atque pro duobus solidis communis pagamenti ecclesie 

de Gemonden ac decem et octo denariis ex dictis duabus peciis terre atque 

pro undecim libris hereditarii census monete et dimidio plaustro feni 

decimalis et tribus pullis censualibus ?et uno grosso antiquo ex dicto 

prati die Een Brake! vocato annuatim de jure solvendis atque pro predicta 

paccione duorum modiorum (dg: sal) siliginis dicte mensure (dg: ann de) 

prout dicebat hereditarie vendidit Gerardo Heerken seniori (dg: filio 

quo) filio quondam Godefridi Heerken promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem (dg: in dicta paccione) in dictis hereditatibus 

                         
2 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 528v 06 vr 14-01-1396. 
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existentem deponere exceptis oneribus predictis et sufficientem facere. 

Testes (dg: Lu) Martinus et Lu datum in crastino octavarum epiphanije. 

 

BP 1180 p 528v 02 vr 14-01-1396. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1180 p 528v 03 vr 14-01-1396. 

Willelmus van Langelaer machtigde Johannes Gerijts soen kousenmaker een 

b-erfcijns3 te manen van 8 pond geld, die Johannes Bierman beloofd had aan 

voornoemde Willelmus, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met {niet genoteerd}, gaande uit 1/6 deel van een erfgoed van wijlen hr 

Arnoldus Rover ridder, in Den Bosch, bij de Markt, achter erfgoed van 

Amelius Specier, tussen erfgoed van voornoemde Amelius enerzijds en de oude 

stadsmuur anderzijds, te weten uit het 1/6 deel dat naast erfgoed van Ghibo 

Keijot ligt, in de richting van de Markt. 

 

Willelmus de Langelaer dedit (dg: H Johanni ?Melle) #Johanni Gerijts soen 

caligatori# potestatem monendi hereditarium censum octo librarum monete 

quem Johannes Bierman promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo 

hereditarie mediatim Domini et mediatim ex! una sexta parte cuiusdam 

hereditatis domini quondam Arnoldi Rover militis site in Busco apud forum 

retro hereditatem Amelii Specier inter hereditatem eiusdem Amelii ex uno 

et inter antiquum murum oppidi de Busco ex alio scilicet ex illa sexta 

parte que sita est contigue iuxta hereditatem Ghibonis Keijot in latere 

versus forum predictum prout in litteris present.. post revocacionem 

minime duratur... Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 528v 04 vr 14-01-1396. 

Jacobus Goes ev Elizabeth dv Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke 

priester droeg over aan Adam van Mierde, tbv Katherina dv eerstgenoemde 

Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester, een kamer4 met 

ondergrond in Den Bosch, in een straat die loopt van de Loefsbrug naar de 

straat gnd Huls, tussen erfgoed van eerstgenoemde Arnoldus enerzijds en een 

kamer waarin Arnoldus van Beke zvw Arnoldus van Beke woonde anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts naar de stal van eerstgenoemde 

Arnoldus, met de helft van de tussenwanden aan weerszijden van de kamer, 

welke eerstgenoemde kamer met ondergrond Adam van Mierde tbv voornoemde 

Arnoldus van Beke zvw Arnoldus van Beke verworven had van eerstgenoemde 

Arnoldus van Beke, en welke kamer met ondergrond met de helft van de 

tussenwanden voornoemde Arnoldus van Beke zvw Arnoldus van Beke in zijn 

testament nagelaten had aan voornoemde Elizabeth dv eerstgenoemde Arnoldus. 

 

Jacobus Goes maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

Arnoldi de Beke filii naturalis domini quondam Arnoldi de Beke 

#presbitri# quandam cameram cum suo fundo sitam in Buscoducis in vico 

tendente a ponte dicto Loefsbrugge versus vicum dictum Huls inter 

hereditatem primodicti Arnoldi ex uno et inter quandam cameram in qua 

Arnoldus de Beke filius quondam Arnoldi de Beke moratur ex alio tendentem 

a communi platea retrorsum a! stabulum primodicti Arnoldi cum medietate 

parietum consistentium ex utroque latere primodicte camere quam cameram 

cum suo fundo primodictam (dg: dictus Arnoldus de Beke filius quo) Adam 

                         
3 Zie ← BP 1178 f 308v 05 zo 08-08-1389, Willelmus van Langhelaer verkocht aan Theodericus zv 
Johannes van Herlaer timmerman kennelijk een andere b-erfcijns van 8 pond geld, die Johannes 

Bierman aan voornoemde Willelmus beloofd had, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit 1/6 deel van een erfgoed van wijlen hr Arnoldus Rover ridder, 

in Den Bosch, bij de Markt, achter erfgoed van Amelius gnd Specier, tussen erfgoed van 

voornoemde Amelius enerzijds en de oude stadsmuur anderzijds, welk erfgoed achterwaarts strekt 

tot aan erfgoed van voornoemde Amelius en aan de voorzijde tot aan een weg aldaar, 

afgescheiden van erfgoederen van wijlen voornoemde hr Arnoldus Rovers. Voornoemd zesde deel 

ligt tussen twee andere zesde gedeelten in dit erfgoed die aan voornoemde Johannes Bierman 

behoren. 
4 Zie → BP 1181 p 348v 05 wo 09-04-1399 (1), afstand doen van deze kamer. 
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de Mierde ad opus dicti Arnoldi de Beke filii quondam Arnoldi de Beke 

erga primodictum Arnoldum de Beke acquisiverat prout in litteris (dg: h) 

et quam cameram primodictam cum suo fundo et medietatem dictorum parietum 

dictus Arnoldus de Beke filius quondam Arnoldi de Beke in suo testamento 

legaverat dicte Elizabeth filie primodicti Arnoldi ut dicebat et quam 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Ade de Mierde ad opus 

Katherine filie primodicti Arnoldi de Beke filii naturalis domini quondam 

Arnoldi de Beke presbitri cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1180 p 528v 05 vr 14-01-1396. 

(dg: Gerardus gnd Machiels soen voller). 

 

(dg: Gerardus dictus Machiels soen fullo). 

 

BP 1180 p 528v 06 vr 14-01-1396. 

Johannes Mesmaker wollenklerenwever had destijds overgedragen aan Gerardus 

gnd Machiels soen voller (1) een hofstad in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Beurde, tussen erfgoed van Lambertus Campen enerzijds en erfgoed van 

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

plaats gnd Oude Huls, tussen erfgoed van voornoemde Lambertus Campen 

enerzijds en erfgoed van Theodericus Kempen anderzijds. Voornoemde Gerardus 

Machiels verkocht thans aan Ghibo zvw Ghibo gnd Donghelman voornoemde 

hofstad5, gelegen tussen erfgoed van wijlen Lambertus Campen enerzijds en 

erfgoed dat nu behoort aan Petrus zvw Everardus van Pettelaer anderzijds, 

met de gebouwen. 

 

Notum sit universis quod Johannes Mesmaker textor laneorum domistadium 

situm in Buscoducis ad locum dictum Buerde inter hereditatem Lamberti 

Campen ex uno et inter hereditatem Willelmi Wijnter ex alio atque vacuam 

hereditatem sitam in Busco ad locum dictum Aude Huls inter hereditatem 

Lamberti Campen predicti et inter hereditatem Theoderici Kempen 

hereditarie supportasset Gerardo dicto Machiels soen #fulloni# prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Gerardus 

Machiels soen dictum domistadium prout huiusmodi domistadium situm est 

inter hereditatem quondam Lamberti Campen ex uno et inter hereditatem 

(dg: nunc) nunc ad Petrum filium quondam Everardi de (dg: Pete) Pettelaer 

spectantem ex alio simul cum edificiis in dicto domistadio consistentibus 

ut dicebat hereditarie (dg: supportavit Ghibo) vendidit Ghiboni filio 

quondam Ghibonis dicti Donghelman cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Martinus et Cop et? datum supra. 

 

BP 1180 p 528v 07 vr 14-01-1396. 

Gerardus gnd Machiels soen voller droeg over aan Ghibo zvw Ghibo gnd 

Dongelman een b-erfcijns6 van 20 schelling geld, een helft te betalen met 

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

Bosch, aan de straat gnd Beurde, tussen erfgoed van Johannes van Lijt 

enerzijds en erfgoed van Lambertus Campen anderzijds, aan hem overgedragen 

door Johannes gnd Mesmaker wollenklerenwever. 

 

Gerardus dictus Machiels soen fullo hereditarium censum (dg: XX) viginti 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini de domo et area sita in Busco ad vicum dictum Buerde inter 

hereditatem Johannis de Lijt ex uno et inter hereditatem Lamberti Campen 

ex alio supportatum sibi a Johanne (dg: J) dicto Mesmaker textore 

laneorum prout in litteris hereditarie supportavit Ghiboni filio quondam 

Ghibonis dicti Dongelman cum litteris et aliis et jure promittens super 

                         
5 Zie → BP 1181 p 139r 06 zo 16-06-1398, overdracht van de hofstad. 
6 Zie → BP 1181 p 139r 07 zo 16-06-1398, overdracht van de cijns. 
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omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 528v 08 vr 14-01-1396. 

Voornoemde Ghibo beloofde aan voornoemde Gerardus Machiels soen 30 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 02-04-

1396) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396). 

 

Dictus Ghibo promisit dicto Gerardo Machiels soen XXX novos Gelre gulden 

seu valorem (dg: ?a) mediatim pasche et mediatim nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 528v 09 za 15-01-1396. 

Ghisbertus van den Hazenbossche zvw Maechelinius van Utrecht had destijds 

uitgegeven aan Henricus gnd Stevens soen schoenmaker (1) zijn voorhuis met 

ondergrond, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Tielmannus Mathijs soen enerzijds en een weg van voornoemde Ghisbertus 

aldaar anderzijds, welk voorhuis ligt tussen zijn osendrup enerzijds en 

erfgoed van wijlen Johannes Berwout anderzijds, en welke weg afgescheiden 

is van een erfgoed van voornoemde Ghisbertus aldaar gelegen tussen 

voornoemd voorhuis met zijn osendrup enerzijds en erfgoed van voornoemde 

wijlen Johannes Berwout anderzijds, en van een bouwwerk gnd ulaat van 

voornoemd voorhuis, (2) het achterhuis met ondergrond van voornoemde 

Ghisbertus, aldaar gelegen, naast de stroom, beneden die stroom, tussen 

erfgoed van voornoemde wijlen Tilmannus enerzijds en voornoemde weg, die 

deels afgescheiden is van een bouwwerk gnd ulaat van voornoemd achterhuis, 

anderzijds, zoals genoemd voorhuis en achterhuis met hun ondergrond en met 

de stijlen van hun gebinten, daar gelegen zijn, met de osendruppen richting 

voornoemde weg, welke osendruppen buiten voornoemde stijlen richting 

voornoemde weg ¾ voet breed zijn, (3) een tuin achter voornoemd voorhuis, 

tussen erfgoed van voornoemde wijlen Tielmannus enerzijds en voornoemde weg 

anderzijds, strekkend vanaf voornoemd voorhuis achterwaarts tot aan 

voornoemd achterhuis, strekkend naast voornoemde weg, vanaf het uiteinde 

van voornoemde osendrup van het voorhuis lijnrecht achterwaarts tot aan het 

uiteinde {p.529r} van de osendrup van voornoemd achterhuis, naast 

voornoemde weg, welke osendruppen, buiten de stijlen van voornoemde 

gebinten van voorhuis en achterhuis, richting voornoemde weg, ¾ voet breed 

zijn; de uitgifte was gedaan voor (a) 2 oude groot hertogencijns, (b) een 

b-erfcijns van 18 pond geld, aan voornoemde Ghiselbertus te betalen door 

voornoemde Henricus, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan 

baptist. 

Hr Johannes van Druenen kanunnik van de kerk van Sint-Petrus van Luik, aan 

welke kerk voornoemde huizen met ondergrond en tuin thans behoren, beloofde 

thans aan Jacobus Stevens soen dat hij jaarlijks zal betalen aan erfg vw 

Yda wv Willelmus Loijer 14 pond voornoemd geld, welke 14 pond voornoemd 

geld b-erfcijns voornoemde erfg vw Yda beuren, gaande uit voornoemde huizen 

met ondergrond en tuin, en uit andere erfgoederen van voornoemde wijlen 

Ghisbertus. Voorts zal voornoemde hr Johannes ook betalen aan hen die in de 

toekomst kwestie hebben wegens voornoemde wijlen Ghisbertus een bedrag van 

40 schelling voornoemd geld, op voornoemde termijnen, uit voornoemde huizen 

met ondergrond en tuin, in afkorting van voornoemde cijns van 18 pond. 

Voornoemde Jacobus Stevens soen beloofde voornoemde hr Johannes en 

voornoemde huizen met ondergrond en tuin schadeloos te houden van andere 40 

schelling voornoemd geld b-erfcijns van voornoemde cijns van 18 pond. 

 

Notum sit universis quod cum Ghisbertus van den Hazenbossche filius 

quondam Maechelinio de Traiecto Inferiori domum suam anteriorem cum suo 

fundo sitam in Buscoducis in vico Orthensi inter hereditatem quondam 

Tielmanni Mathijs soen ex uno et inter (dg: hereditatem) quandam viam 

dicti Ghisberti consistentem ibidem ex alio que scilicet #domus# jamdicta 

sita est inter stillicidium dicte (dg: an) domus anterioris et inter 
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hereditatem quondam Johannis Berwout et que via iamdicta sumpta est ac 

sumetur et ordinetur de hereditate dicti Ghisberti ibidem sita inter (dg: 

hereditatem) dictam domum anteriorem et eius stillicidium et inter 

hereditatem dicti quondam Johannis Berwout et eciam de edificio dicto 

ulaet dicte domus anterioris insuper domum posteriorem cum suo fundo 

dicti Ghisberti sitam ibidem juxta aquam ibidem currentem et infra eandem 

aquam inter hereditatem dicti quondam Tilmanni! ex uno et inter dictam 

viam (dg: ex alio) ibidem tendentem et (verbeterd uit: ex) que via ibidem 

pro parte sumpta est de edificio dicto ulaet dicte domus posterioris ex 

alio prout huiusmodi domus tam anterior quam posterior cum suis fundis ac 

suis stilis suarum ligaturarum ibidem sunt (dg: sunt) situate et cum 

stillicidiis dictarum domorum (dg: ?existente) tam anterioris quam 

posterioris versus dictam viam et que stillicidia dictarum domorum tam 

(dg: tam) anterioris quam posterioris continent extra dictos stilos 

dictarum ligaturarum dictarum (dg: dco) domorum versus dictam viam tres 

quartas partes unius pedate ibidem in latere atque ortum situm retro 

dictam domum anteriorem inter hereditatem dicti quondam Tielmanni ex uno 

et inter predictam viam ex alio et qui ortus tendit a dicta domo 

anteriori retrorsum usque ad dictam #domum# posteriorem et qui ortus 

tendit contigue iuxta dictam viam ab extremitate dicti stillicidii dicte 

domus (dg: antiq) anterioris linealiter retrorsum usque ad extremi 

 

1180 mf9 E 10 p. 529. 

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

 

BP 1180 p 529r 01 za 15-01-1396. 

Duplicetur. 

tatem stillicidii dicte domus posterioris juxta viam predictam que 

scilicet stillicidia continent extra dictos stilos dictarum ligaturarum 

dictarum domorum tam anterioris (dg: p) quam posterioris versus dictam 

viam tres quartas partes unius pedate in latitudine prout huiusmodi domus 

cum suis fundis et ortus ibidem sunt siti et assignati (dg: des) dedisset 

ad annuum et hereditarium censum Henrico dicto Stevens soen (dg: scil) 

sutori scilicet pro duobus grossis antiquis domino nostro duci exinde 

(dg: exi) annuatim de jure solvendis a dicto Henrico annuatim et pro 

hereditario censu decem et octo librarum monete dando et solvendo dicto 

Ghiselberto a prefato Henrico mediatim Domini et mediatim baptiste prout 

in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dominus 

Johannes de Druenen canonicus ecclesie Petri Leodiensis ad quam dicti 

domus #cum suis fundis# et ortus spectant #pro presenti# ut dicebat 

promisit sub obligatione dictarum domorum cum suis fundis et orti (dg: 

quod ipsi) Jacobo Stevens soen quod ipse dominus Johannes de Druenen 

dabit et exsolvet heredibus (dg: quo) Yde relicte quondam (dg: Loijer) 

#Willelmi# Loijer annuatim (dg: terminis sol) XIIII libras dicte monete 

(dg: juxta contine) quem censum XIIII librarum dicte monete antedicti 

heredes dicte (dg: Ode) Yde solvendum habent hereditarie ex dictis 

domibus (dg: et areis et) cum suo fundo et orto et ex aliis hereditatibus 

dicti quondam Ghisberti juxta continentiam litterarum exinde confectarum 

(dg: sc) ut dicebat sic quod ad et supra alias hereditates dicti quondam 

Ghisberti dampna exinde non eveniant in futurum et quod ipse dominus 

Johannes predictus eciam dabit illi ac illis qui (dg: et q) pro tempore 

causam habebunt a dicto quondam Ghisberto et nomine ipsius XL solidos 

dicte monete termino solucionis predictis de et ex domibus cum suis 

fundis et orto predictis #scilicet de defalcatione dicti census XVIII 

librarum#. Quo facto (dg: sc) dictus Jacobus Stevens soen promisit super 

omnia quod ipse dictum dominum Johannem et dictas domus cum suis fundis 

et ortum perpetue indempnes a reliquis quadraginta solidis hereditarii 

census dicte monete antedicti census XV[I]II librarum indempnem servabit 

et perpetue relevabit. Testes Aa et Coptiten datum sabbato post octavas 

epiphanije. 
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BP 1180 p 529r 02 za 15-01-1396. 

Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van Laer droeg over aan Hubertus van den 

Veehuze en zijn vrouw Gloria dv voornoemde Henricus ¼ deel in ½ van een 

b-erfpacht7 van 4 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een hoeve in Enschot, die was van een zekere 

Nanna van de Einde, grootmoeder van wijlen Heijlwigis ev Jacobus zv 

Willelmus van Line bv Arnoldus Heijme, welke helft van de pacht van 4 mud 

voornoemde wijlen Franco (dg: Franco Valant zvw Arnoldus Valant) gekocht 

had van Thomas zvw Henricus Bac van Westilborch. 

 

Henricus (dg: di) Raet maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele sue 

uxoris filie quondam Henrici de Laer (dg: quartam partem #medietatem) 

quartam partem# ad se jure hereditario spectantem in in! (dg: hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis) #medietate hereditarie paccionis 

quatuor modiorum siliginis# mensure de Busco (dg: quam Franco Valant 

filius quondam Arnoldi Valant) solvendam! habuit hereditarie Andree 

apostoli et in Busco tradendam de quodam manso sito in (dg: J) Eijnschit 

qui mansus quondam fuerat dicte (dg: Na) Nanne de Fine avie quondam 

Heijlwigis uxoris Jacobi filii Willelmi de Line fratris Arnoldi Heijme 

quam medietatem (dg: medietatam) dicte paccionis quatuor (dg: s) modiorum 

siliginis dicte mensure dictus quondam Franco erga Thomam filium quondam 

Henrici Bac de Westilborch emendo acquisiverat prout in litteris dicebat 

contineri hereditarie supportavit Huberto van den Veehuze cum Gloria sua 

uxore filia dicti Henrici nomine dotis ad jus oppidi promittens super 

omnia warandiam et obligationem (dg: de) in dicta quarta parte (dg: ex 

parte sui) deponere. Testes Aa et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 529r 03 za 15-01-1396. 

Voornoemde Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van Laer droeg over aan 

Hubertus van den Veehuze en zijn vrouw Gloria dv voornoemde Henricus een 

b-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, die Petrus zvw Erevardus van 

Best beloofd had aan Gerardus Raet zvw voornoemde Henricus van Laer, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1/8 deel van een hoeve die 

was van wijlen Johannes Raet, in Kerkoerle, en 1/8 deel van de cijnzen die 

op voornoemde hoeve betaald worden, (2) 1/8 deel van een beemd in 

Blaerthem, tussen erfgoed van het klooster van Postel enerzijds en 

Rutgherus van der Meer anderzijds, welke pacht aan voornoemde Henricus en 

zijn vrouw Bela gekomen was na overlijden van voornoemde Gerardus Raet. 

 

Dictus Henricus Raet maritus ut supra hereditariam paccionem decem 

sextariorum siliginis mensure de Busco quam Petrus filius quondam 

Erevardi de Best promisit se daturum soluturum! Gerardo Raet filio dicti 

quondam Henrici de Laer hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

ex octava parte cuiusdam (dg: prati) mansi qui fuerat quondam Johannis 

Raet siti in parochia de (dg: Blaerthem Ke) Kercoerle cum attinentiis 

dicte octave partis singulis et universis atque ex octava parte censuum 

supra dictum mansum solvendorum (dg: pe) preterea ex octava parte 

cuiusdam prati siti in parochia de Blaerthem inter hereditatem conventus 

de Postula ex uno et inter hereditatem Rutgheri van der Meer ex alio 

prout in litteris et que paccio dictis Henrico et Bele sue uxori de morte 

dicti quondam Gerardi Raet successione est advoluta ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Huberto cum dicta Gloria ut supra (dg: pro) 

cum litteris et iure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 529r 04 za 15-01-1396. 

Henricus Raet droeg over aan Hubertus van den Veehuze en zijn vrouw Gloria 

dv voornoemde Henricus een erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die 

                         
7 Zie ← BP 1177 f 298r 17 vr 18-05-1386, overdracht van de helft van de 

helft van deze pacht. 
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Johannes Moerken zvw Gobelinus van Heze beloofd had aan voornoemde Henricus 

Raet, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Huisberg. 

 

Henricus Raet hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Johannes Moerken filius quondam Gobelini de Heze 

promisit se daturum et soluturum dicto Henrico Raet hereditarie 

purificationis et in Busco tradere ex quodam manso sito in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Huijsberch atque ex attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Huberto ut prius (dg: pro) cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1180 p 529r 05 za 15-01-1396. 

Voornoemde Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van Laer droeg over aan 

Hubertus van den Veehuze en zijn vrouw Gloria dv voornoemde Henricus een 

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

leveren, gaande uit (1) een huis, hofstad en boomgaard, in Beilver, in 

Haaren, naast Arnoldus Vos enerzijds en Henricus Cort anderzijds, (2) een 

zesterzaad roggeland, in Haaren, naast Elizabeth van den Rode enerzijds en 

Johannes Wijrinc anderzijds, (3) een bunder beemd in Haaren, ter plaatse 

gnd in Franken Broek, naast voornoemde Arnoldus Vos enerzijds en de gemeint 

van de naburen van Haaren, gnd Aspelaar, anderzijds, welke pacht voornoemde 

wijlen Henricus van den Laer gekocht had van voornoemde Arnoldus Vos. 

 

Henricus Raet maritus et tutor ut in primo contractu hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

(dg: p) Martini hyemalis et in Busco tradendam de quadam domo domistadio 

et pomerio sitis in Beilver in parochia de Haren contigue iuxta 

hereditatem (dg: Henrici Corte) Arnoldi Vos ex uno et inter hereditatem 

Henrici Cort ex alio atque de quadam sextariata terre siliginee sita in 

dicta parochia contigue iuxta hereditatem Elizabeth van den Rode ex uno 

et inter hereditatem Johannis Wijrinc ex alio necnon de quodam (dg: pr) 

bonario prati sito in dicta parochia de Haren ad locum dictum in Vrancken 

Broec contigue iuxta hereditatem dicti Arnoldi Vos ex uno et inter 

communitatem vicinorum de Haren conventualiter Aspelaer nominatam ibidem 

ex alio et quam paccionem dictus quondam Henricus van den Laer erga 

dictum Arnoldum Vos emendo acquisiverat hereditarie supportavit dicto 

Huberto #ut supra# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 529r 06 za 15-01-1396. 

Voornoemde Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van Laer droeg over aan 

Hubertus van den Veehuze en zijn vrouw Gloria dv voornoemde Henricus ¼ deel 

in een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in 

Enschot te leveren, gaande uit alle goederen van Jacobus gnd Coppen zv 

Willelmus van Lijne, in Enschot, welke pacht Franco zvw Arnoldus Valant 

gekocht had van Henricus Crabbe de jongere zv Henricus Crabbe de oudere. 

 

Dictus Henricus Raet maritus etc ut prius quartam partem ad se jure 

hereditario spectantem in hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis 

mensure de Oesterwijc solvenda hereditarie purificationis et in Eijnschit 

tradenda (dg: ex) de universis bonis Jacobi dicto! (dg: Co) Coppen filii 

Willelmi de Lijne sitis in Eijnschit quam paccionem (dg: ..) Franco 

filius quondam Arnoldi Valant erga Henricum (dg: B) Crabbe juniorem 

filium Henrici Crabbe seniorem emendo acquisiverat prout in litteris ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Huberto cum dicta Gloria etc ut 

supra promittens super omnia (dg: warandiam) #ratam servare# et 

obligationem in dicta (dg: quatuor) quarta parte existentem deponere. 

Testes datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1396 04. 

 

12 

BP 1180 p 529r 07 za 15-01-1396. 

Voornoemde Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van Laer droeg over aan 

Hubertus van den Veehuze en zijn vrouw Gloria dv voornoemde Henricus een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis bij Den Bosch te 

leveren, gaande uit een deel lands, in Oss, naast de Ussenre Weg, welk deel 

4 lopen rogge groot is, welk deel Cristina wv Gerardus gnd Cickart mv 

Cristina, ev Franco Valant en grootmoeder van voornoemde Bela, gekocht had 

van Henricus van Ossens. 

 

Dictus Henricus Raet maritus etc ut supra hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

apud Buscum tradendam de parte terre sita in Osse iuxta (dg: viam) viam 

dictam die Ussenre Wech (dg: que par) que pars terre (dg: p) quatuor 

lopinos siliginis in semine (dg: cont) capit quam partem (dg: Cop) 

Cristina relicta quondam Gerardi dicti Cickart (dg: ert .... .....) mater 

olim (dg: x) Cristine uxoris olim Franconis Valant avie olim dicte Bele 

erga Henricum de Ossens acquisiverat emendo prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Huberto cum dicta (dg: Glor) Gloria nomine dotis etc 

(dg: pro) cum litteris et iure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 529r 08 za 15-01-1396. 

Voornoemde Henricus Raet zvw Gerardus Raet droeg over aan Hubertus van den 

Veehuze en zijn vrouw Gloria dv voornoemde Henricus (1) 1/3 deel in een 

b-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen van jkr Johannes heer van Zevenborne, 

Craendonc en Hoeps, gnd ten Gruithuize, in Woensel, (2) een b-erfpacht van 

10 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde wijlen Gerardus Raet gekocht had 

van voornoemde jkr Johannes heer van Zevenborne, Craendonc en Hoeps. 

 

Henricus Raet (dg: maritus etc ut supra terciam p) #filius quondam 

Gerardi Raet# terciam partem ad se spectantem in hereditaria paccione 

decem modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex bonis domicelli Johannis domini de 

Zevenborne de Craendonc et de Hoeps dictis communiter ten Gruijthuze 

sitis in parochia de Woensel atque ex attinentiis eorundem bonorum 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque 

paccionem X modiorum siliginis dicte mensure dictus! quondam Gerardus 

Raet erga dictum (dg: J) domicellum Johannem dominum de Zevenborne de 

Craendonc et de Hoeps emendo acquisiverat prout in litteris quas vidimus 

hereditarie supportavit Huberto cum dicta Gloria (dg: ...) nomine d[otis] 

cum litteris et jure 

 

1180 mf9 E 11 p. 530. 

 in crastino Marcelli: maandag 17-01-1396. 

 Tercia post Marcelli: dinsdag 18-01-1396. 

 

BP 1180 p 530v 01 za 15-01-1396. 

promittens super omnia (dg: warandiam et obligationem in dicta tercia 

parte existentem deponere) ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 530v 02 za 15-01-1396. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “jkr Johannes heer van 

Zevenborne etc” en voornoemde Henricus Raet beloofde, zo nodig, de brief 

aan voornoemde Hubertus ter hand te stellen. 

 

{“krakeling” in margine sinistra}. 

Et fiet vidimus de littera incipiente domicellus Johannes dominus de 

Zevenborne etc et dictus Henricus Raet promisit super omnia tradere dicto 
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Huberto ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 530v 03 za 15-01-1396. 

Voornoemde Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van Laer droeg over aan 

Hubertus van den Veehuze en zijn vrouw Gloria dv voornoemde Henricus een 

erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, die Henricus van den Laer met 

Kerstmis in Den Bosch beurde, gaande uit (1) een stuk land van wijlen 

Gerardus Wouters soen, 12 lopen gerst en ½ mud haver groot, in Berghem, ter 

plaatse gnd Duer, (2) een huis en tuin van voornoemde wijlen Gerardus 

Wouters soen, in Duer, welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Henricus Raet #maritus etc ut prius# hereditariam paccionem (dg: unius 

modii siligi) duorum sextariorum siliginis mensure de Busco quam (dg: se) 

#Henricus van den Laer habuit# solvendam (dg: habere) dicebat hereditarie 

(dg: purificationis) nativitatis Domini et in Busco tradendam ex pecia 

terre #quondam Gerardi Wouters soen# duodecim lopinos ordei (dg: in 

semine capiente s) et dimidium modium avene in semine capiente sita in 

parochia de Berchen in loco dicto Duer atque ex domo et orto dicti 

quondam Gerardi Wouters soen sitis in Duer predicto et quam paccionem 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit dicto Huberto cum 

dicta Gloria etc ut prius promittens super omnia warandiam et 

obligationem (dg: ..) deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 530v 04 za 15-01-1396. 

Voornoemde Henricus Raet zvw Gerardus Raet droeg over aan Hubertus van den 

Veehuze en zijn vrouw Gloria dv voornoemde Henricus een b-erfpacht van 6 

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

eerst over een jaar (vr 02-02-1397), gaande uit een tuin, 4 lopen rogge 

groot, eertijds van wijlen Metta Marcelijs, in Berghem, reeds belast met 10 

oude groot. 

 

Henricus hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie hereditarie! purificationis et primo termino 

ultra annum et #in# Busco tradendam ex quodam orto (dg: sito in parochia 

de Berghe Berchen) quatuor lopinos siliginis in semine capiente qui ortus 

fuerat quondam Mette Marcelijs sito in (dg: p) Berchen ut dicebat (dg: 

promittens) hereditarie supportavit dicto Huberto cum dicta Gloria nomine 

dotis ut supra promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

(dg: d) deponere exceptis X antiquis grossis annuatim exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 530v 05 za 15-01-1396. 

Rutgherus van Loen zv Ghibo gnd Teije beloofde aan Petrus zvw Walterus van 

den Hoevel 39 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar (vr 

02-02-1397) te betalen. 

 

Rutgherus de Loen filius (dg: quondam) Ghibonis dicti Teije promisit 

super omnia Petro filio quondam Walteri van den Hoevel XXXIX Hollant 

gulden seu valorem a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 530v 06 ma 17-01-1396. 

Henricus zvw Albertus gnd Abe van Bucstel droeg over aan zijn schoonzoon 

Johannes Broec ev Mechtildis dv voornoemde Henricus zijn vruchtgebruik in 

een huis, hofstad en tuin, in Meerwijk, tussen Johannes Luwe enerzijds en 

eertijds Arnoldus Ruver anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Alberti dicti Abe de Bucstel suum usufructum 
?sibi competentem in domo domistadio et orto sitis in jurisdictione de 

Merewijc (dg: .) inter hereditatem Johannis Luwe ex alio! et inter 



Bosch’ Protocol jaar 1396 04. 

 

14 

hereditatem que fuerat Arnoldi (dg: Rrv) Ruver ex alio ut dicebat (dg: h) 

legitime (dg: vendidit) supportavit Johanni Broec suo genero marito 

legitimo Mechtildis sue uxoris filie dicti Henrici promittens super omnia 

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

Testes Coptiten et Lu datum in crastino (dg: Marcelli) Marcelli. 

 

BP 1180 p 530v 07 ma 17-01-1396. 

De broers Bartholomeus gnd Meus, Johannes, Gerardus en Henricus, kvw 

Bartholomeus gnd Meus Spadebaec, droegen over aan Willelmus Pigghe alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van hun ouders, gelegen 

onder Venloon. 

 

Bartholomeus dictus Meus (dg: filius) #Johannes Gerardus et Henricus 

fratres liberi# quondam Bartholomei dicti Meus Spadebaec omnia bona eis 

de morte quondam parentum dictorum liberorum (dg: successione so) 

successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de (dg: Loe) 

#Ven#loen consistentia sive sita ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Willelmo Pigghe promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes dominus Goeswinus et Lu 

datum supra. 

 

BP 1180 p 530v 08 di 18-01-1396. 

De broers Reijnerus Scaden en Arnoldus van Vlimen, kv Johannes van Vlimen, 

voor zich, hun vrienden en verwanten, verklaarden verzoend te zijn met 

Willelmus en Johannes gnd Herinc, kvw Johannes Herinc, en met Henricus van 

Beke bvw Johannes van Beke en hun bloedverwanten en vrienden, mbt de dood 

van wijlen Reijnerus Scade grootvader van eerstgenoemde broers Reijnerus en 

Arnoldus, toegebracht door voornoemde broers Willelmus en Johannes Herinc 

en Henricus van Beke. Ze beloofden aan Johannes van Ghemert dit zoenakkoord 

van waarde te houden. 

 

Reijnerus Scaden et Arnoldus de Vlinen! fratres liberi Johannis de Vlimen 

#pro se et suis amicis genitis et generandis# palam recognoverunt se 

plenarie fore reconciliatos cum Willelmo (dg: fi) et Johanne dictis 

Herinc liberis quondam Johannis Herinc et cum (dg: Johanne de Beke) 

Henrico de Beke fratre quondam Johannis de Beke #et cum eorum 

consanguineis et amicis genitis et generandis# occacione necis quondam 

Reijneri Scade avi olim primodictorum Reijneri et Arnoldi fratrum facte 

ut dicitur per dictos Willelmum Johannem Herinc fratres Henricum de Beke 

in personam dicti quondam Reijneri promittentes indivisi super habita et 

habenda (dg: ratam servare) Johanni de Ghemert ad opus omnium quorum 

interest ?et interesse poterit in futurum ratam servare. Testes Spina et 

Marten datum tercia post Marcelli. 

 

BP 1180 p 530v 09 di 18-01-1396. 

Johannes van Berlikem ev Gertrudis dvw Nijcholaus van Stakenborch verkocht 

aan Marcelius van den Broec de helft, die aan voornoemde wijlen Nijcholaus 

behoorde, in (1) een erfgoed, 55 voet lang en 55 voet breed, in Den Bosch, 

in de straat gnd Beurde, naast de stadsmuur, tussen erfgoed van Theodericus 

zvw Martinus van ?Mege enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) een 

deel van een tuin, 20 voet breed, direct naast voornoemd erfgoed gelegen, 

strekkend vanaf voornoemd erfgoed tot aan de stroom aldaar, met de helft 

(3) van de windmolen op eerstgenoemd erfgoed staande, met de helft van de 

wind en rechten van die molen, welke helften voornoemde wijlen Nijcholaus 

Stakenborch gekocht had van Johannes van Herlaer, en van welke helften 

voornoemde Johannes van Berlikem een helft verworven had van Nijcholaus zvw 

voornoemde Nijcholaus van Stakenborch, en welke helften nu aan voornoemde 

Johannes van Berlikem behoren. 

 

Johannes de Berlikem (dg: f) maritus et tutor legitimus Gertrudis sue 

uxoris filie quondam Nijcholai de Stakenborch medietatem (dg: ad se 
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spectantem) que ad dictum quondam Nijcholaum spectabat in quadam (dg: 

domistadio) hereditate quinquaginta quinque pedatas in longitudine et 

quinquaginta quinque pedatas in latitudine continente sita in Busco in 

vico dicto Buerde juxta murum oppidi de Buscoducis inter hereditatem 

Theoderici filii quondam Martini de Meg[e?] ex uno et inter (dg: here) 

communem stegam ex alio atque in quadam parte orti viginti pedatas in 

latitudine continente contigue iuxta predictam hereditatem sita tendente 

a dicta hereditate usque ad aquam ibidem currentem simul cum medietate 

molendini venti supra primodictam hereditatem consistentis et cum 

medietate venti et jurium dicti molendini quam medietatem primodicte 

hereditatis et cum dicta (dg: me parte) medietate (dg: dicti) dicte 

partis dicti orti et cum medietate molendini venti predicti et cum 

medietate venti et jurium dicti molendini dictus quondam Nijcholaus 

Stakenborch erga Johannem de Herlaer emendo acquisiverat prout in 

litteris (dg: hereditarie vendidit) et de qua medietate premissorum 

dictus Johannes de Berlikem unam medietatem erga Nijcholaum filium dicti 

quondam Nijcholai de Stakenborch acquisiverat prout in litteris et quam 

medietatem premissorum dictus Johannes de (dg: Berke) Berlikem (dg: erga) 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Marcelio van den Broec 

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

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Nijcholai 

Stakenborch et quorumcumque heredum dicti quondam (dg: d) Nijcholai de 

Stakenborch deponere. Testes Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 530v 10 di 18-01-1396. 

Voornoemde Johannes van Berlikem ev Gertrudis dvw Nijcholaus van 

Stakenborch droeg over aan Marcelius van den Broec een hofstad, 21 voet 

breed, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, met gebouwen, aan voornoemde 

wijlen Nijcholaus van Stakenborch verkocht door Johannes van Herlaer 

timmerman, welke hofstad nu van voornoemde Johannes van Berlikem is. 

 

Dictus Johannes de Berlikem maritus etc ut supra quoddam domistadium 

viginti unam pedatas in latitudine continens situm in Busco ad vicum 

dictum Buerde cum edificiis in dicto domistadio consistentibus venditum 

dicto quondam (dg: Nijch) Nijcholao de Stakenborch a Johanne de Herlaer 

carpentario prout in litteris (dg: here) et quod domistadium (dg: primo)-

dictus Johannes de Berlikem nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Marcelio van den Broec cum litteris et (dg: jure pro) aliis 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicti quondam Nijcholai et quorumcumque 

liberorum dicti quondam Nijcholai deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 530v 11 di 18-01-1396. 

Voornoemde Marcelius beloofde aan voornoemde Johannes van Berlikem 172 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te 

betalen. 

 

Dictus Marcelius promisit super omnia dicto Johanni de Berlikem (dg: 

duce) centum et septuaginta duos Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf9 E 12 p. 531. 

 Tercia post Marcelli: dinsdag 18-01-1396. 

 in festo Sebastiani: donderdag 20-01-1396. 

 

BP 1180 p 531r 01 di 18-01-1396. 

De broers Reijnerus Scaden en Arnoldus van Vlimen, kv Johannes van Vlimen, 

verklaarden namens bloedverwanten van wijlen Reijnerus Scaden zvw Gerardus 

Scade, vv voornoemde Reijnerus Scade, ontvangen te hebben 24 pond, 1 

kruiskens mottoen voor 26 groten gerekend, van het geld wegens de 

“hereditaria reconsiliatio” mbt de dood van voornoemde Reijnerus Scaden. Ze 
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beloofden aan Johannes van Ghemert deze 24 pond uit te geven aan wie dat 

moet. 

 

Reijnerus Scaden et Arnoldus de Vlimen fratres liberi Johannis de Vlimen 

(dg: pro) palam recognoverunt se recepisse (dg: XXIIII libras monete etc 

occacione etc) ex parte (dg: et nomine) consanguineorum quondam Reijneri 

Scaden #filii quondam Gerardi Scade# (dg: ex parte) scilicet ex parte 

nomine! consanguineorum quondam Gerardi Scade patris olim dicti quondam 

Reijneri Scade XXIIII libras (dg: monete) #scilicet uno cruijskens 

mottoen pro XXVI grossis computato# scilicet de pecunia que provenit (dg: 

ex parte) de hereditaria reconciliacione necis dicti quondam Reijneri 

Scaden et promiserunt indivisi super omnia Johanni de Ghemert ad opus 

omnium quorum interest aut interesse poterit quod ipsi dictas XXIIII 

libras exponent et convertent hiis quibus de jure fuerint convertende et 

exponende. Testes Spina et Marten datum (dg: qu) tercia post Marcelli. 

 

BP 1180 p 531r 02 di 18-01-1396. 

Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke en zijn vrouw Agnes dvw Metta van 

Berze wv Henricus van Amersoijen droegen over aan Henricus Buekentop een 

b-erfcijns van 4½ oude schild of ander paijment van dezelfde waarde, met 

Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) 5 morgen land gnd die Berg Kamp, 

in Empel, tussen Gerardus van Berkel enerzijds en erfgoed gnd die 

Bredeackeren anderzijds, (2) 1 morgen land in Empel, ter plaatse gnd die 

Sluiskamp, tussen de gemene waterlaat enerzijds en kinderen gnd Keelbrekers 

Kijnderen anderzijds, (3) ½ morgen land in Empel, tussen Theodericus gnd 

Bleijker enerzijds en wijlen Willelmus gnd Claes soen anderzijds, (4) een 

huis, erf en tuin in Empel, tussen een gemene weg enerzijds en erfg vw 

Jacobus Luwe anderzijds, welke cijns Henricus gnd Matheus tbv voornoemde 

Agnes gekocht had van Arnoldus gnd Ruver. Met achterstallige termijnen. 

 

Henricus de Beke filius Arnoldi de Beke maritus (dg: et t) legitimus 

Agnetis sue uxoris filie quondam Mette de Berze relicte quondam Henrici 

de Amersoijen et dicta Agnes cum eodem tamquam cum tutore hereditarium 

censum quatuor et dimidii aureorum denariorum antiquorum communiter aude 

scilde vocatorum (dg: bo) seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie Remigii de et ex quinque iugeribus terre dicti! die 

Berch Camp sitis in parochia de Empel inter hereditatem Gerardi de Berkel 

ex uno et inter hereditatem dictam die Bredeackeren ex alio atque de et 

ex uno iugero terre sito in predicta parochia in loco dicto die 

Sluijscamp inter (dg: hereditatem) communem aqueductum ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum Keelbrekers Kijnderen ex alio atque de et 

ex dimidio iugero terre sito in parochia jamdicta inter hereditatem 

Theoderici dicti Bleijker ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi 

dicti Claes soen ex alio atque de et ex domo area et orto sitis in dicta 

parochia inter communem plateam ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Jacobi Luwe ex alio quem censum Henricus dictus Matheus ad opus 

dicte Agnetis erga Arnoldum dictum Ruver emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportaverunt Henrico Buekentop cum litteris et 

jure et cum arrestadiis etc promittentes indivisi ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Scilder et Spina datum 

supra. 

 

BP 1180 p 531r 03 di 18-01-1396. 

Henricus Buekentop beloofde aan Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke 70 

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

en 70 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1396) te betalen. 

 

Henricus Buekentop promisit super omnia Henrico de Beke filio Arnoldi de 

(dg: de) Beke septuaginta novos Gelre gulden seu valorem (dg: pen) 

nativitatis Johannis proxime futurum et septuaginta novos Gelre gulden 
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seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 531r 04 di 18-01-1396. 

Arnoldus Zebrechts soen van Erwen alias gnd Pasteijbecker droeg over aan 

Henricus Buekentop een b-erfcijns van 2 oude schilden of ander paijment van 

dezelfde waarde, te betalen met Sint-Petrus-Stoel, gaande uit (1) 5 morgen 

land in Empel, tussen erfgoed gnd die Bergkamp enerzijds en erfgoederen gnd 

die Brede Akkeren anderzijds, (2) 1 morgen land in Empel, direct naast de 

gemene waterlaat, welke cijns aan voornoemde Arnoldus was verkocht door 

Arnoldus gnd Ruver. 

 

Arnoldus Zebrechts soen de Erwen alias dictus Pasteijbecker hereditarium 

censum duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie 

Petri ad cathedram ex quinque iugeribus terre sitis in parochia de Empel 

inter hereditatem dictam die Berch Camp ex uno et inter hereditates 

dictas die Brede Ackeren ex alio atque ex uno iugero terre sito in dicta 

parochia contigue iuxta communem aqueductum venditum dicto Arnoldo ab 

Arnoldo dicto Ruver prout in litteris hereditarie supportavit Henrico 

Buekentop cum litteris et iure (dg: promittens super) et arrestadiis 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 531r 05 di 18-01-1396. 

Henricus Buekentop beloofde aan Arnoldus Zibrechts soen den Pasteijbecker 

68 nieuwe Gelderse gulden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te 

betalen. 

 

Henricus Buekentop promisit super omnia Arnoldo Zibrechts soen den 

Pasteijbecker (dg: X) sexaginta octo novos Gelre gulden nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 531r 06 do 20-01-1396. 

Arnoldus zvw Rodolphus gnd Danen soen verkocht aan Conrardus Piec, tbv zijn 

vrouw Margareta en Elizabeth dv voornoemde Conrardus en Margareta, een 

lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te 

leveren, gaande uit huis, tuin en daaraan gelegen 3 malder roggeland en 1 

morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Herbertus zv 

Rodolphus Hals enerzijds en Marcelius gnd Zeel Gobels soen anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 17 lopen rogge, 

Bossche maat. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Arnoldus (dg: Roelofs soen) filius quondam Rodolphi dicti Danen soen 

legitime vendidit Conrardo Piec ad opus Margarete sue uxoris (dg: filie 

q) et Elizabeth filie dictorum Conrardi et Margarete vitalem pensionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dictarum Margarete et Elizabeth (dg: et .) seu alterius eorum diutius 

(dg: ve) viventis et non ultra Remigii et in Busco tradendam ex domo orto 

et tribus maldratis terre siliginee #et uno iugero terre# sibi 

adiacentibus sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter 

hereditatem Herberti filii Rodolphi Hals ex uno et inter hereditatem 

Marcelii dicti Zeel Gobels soen ex alio promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu (dg: 

census) #domino duci# et hereditaria paccione XVII lopinorum siliginis 

dicte mensure exinde prius solvendis et sufficientem facere et alter 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes Martinus et Coptiten datum 

(dg: qu) in festo Sebastiani. 

 

BP 1180 p 531r 07 do 20-01-1396. 

Henricus Loijer verkocht aan Johannes van den Wiel nzvw Jacobus van den 
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Wiel de helft van een erfgoed in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Nerinc enerzijds en een weg van hr Rodolphus Vosse 

kanunnik van de kerk van Sint-Bartholomeus in Luik en zijn broer Johannes 

gnd Vosse, kvw Gerardus Vosse, ter breedte van 9 1/3 voet tussen de stenen 

muur van het huis van Gerardus zvw voornoemde Gerardus Vosse en 

eerstgenoemd erfgoed, anderzijds, welk eerstgenoemd erfgoed reikt vanaf de 

Vughterstraat achterwaarts tot aan de stenen muur van de nieuwe gebouwen 

van voornoemde broers hr Rodolphus en Johannes, naast die muur echter 

uitgezonderd een strook ter breedte van 1½ voet, welk eerstgenoemd erfgoed 

voornoemde Henricus Loijer verkregen had van voornoemde broers hr Rodolphus 

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

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

weten de helft naast voornoemde weg, met de gebouwen op deze helft, belast 

met de helft van voornoemde cijnzen en met voorwaarden. 

 

Henricus Loijer medietatem cuiusdam hereditatis site in Busco in vico 

Vuchtensi inter hereditatem Johannis Nerinc ex uno et inter quandam viam 

domini Rodolphi Vosse canonici ecclesie sancti Bartholomei Leodiensis et 

Johannis dicti Vosse eius fratris liberorum quondam (dg: quon) Gerardi 

Vosse (dg: ex alio) que via (dg: v) continet ubique in latitudine inter 

parietem lapideum domus Gerardi filii dicti quondam Gerardi Vosse et 

inter primodictam hereditatem novem pedatas et unam terciam partem unius 

pedate ex alio et que hereditas primodicta tendit a dicto vico Vuchtensi 

retrorsum ad parietem seu murum lapideum novorum edificiorum predictorum 

domini Rodolphi et Johannis fratrum minus tamen ubique iuxta dictum murum 

lapideum seu parietem dictorum novorum edificiorum dictorum domini (dg: 

Johannis et J) Rodolphi et Johannis una et dimidia pedatis quam 

hereditatem primodictam dictus Henricus Loijer erga dictos dominum 

Rodolphum Vosse et Johannem Vosse fratres ad censum acquisiverat scilicet 

pro hereditario censu undecim grossorum Turonensium denariorum antiquorum 

monete regis Francie atque pro hereditario censu sex librarum monete 

prout in litteris scilicet illam medietatem (dg: versus) contigue iuxta 

viam dictorum domini Rodolphi et Johannis (dg: fratrum) fratrum #cum 

edificiis in dicta medietate consistentibus# hereditarie vendidit Johanni 

van den Wiel filio naturali quondam Jacobi van den Wiel (dg: cum l) 

supportavit cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepta medietate dictorum 

censuum in dictis litteris contentorum et condicionibus in dictis 

litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 531r 08 do 20-01-1396. 

Johannes Sceijvel ev Zensa dvw Jacobus van den Wiel verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Johannes Sceijvel tamquam maritus (dg: et tut) legitimus Zense sue uxoris 

filie quondam Jacobi van den Wiel (dg: cln) prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 531r 09 do 20-01-1396. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper Henricus 43½ nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) en 43½ 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) 

te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Henrico venditori (dg: oct) XLIII et 

dimidium novos Gelre gulden seu valorem nativitatis Johannis proxime et 

XLIII et dimidium novos Gelre gulden seu valorem nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 531r 10 do 20-01-1396. 

Petrus Keijot nzv Ghibo Keijot droeg over aan Arnoldus Groet Art een 
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b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 1 morgen land in Oss, ter plaatse gnd Rusheuvel, ter 

plaatse gnd Heren Godevarts Kamp, tussen Johannes van Dijnther enerzijds en 

wijlen Marcelius van Os anderzijds, welke pacht aan voornoemde Petrus 

Keijot was overgedragen door Sijmon zvw Engbertus gnd Ebbe zvw Everardus 

gnd Ebben soen ev Heijlwigis dvw Henricus gnd Ghisellen soen. 

 

Petrus Keijot filius naturalis Ghibonis Keijot hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex uno iugero terre sito in parochia 

de Os ad locum dictum Rushoevel in loco dicto Heren Godevarts Camp inter 

hereditatem Johannis de Dijnther ex uno et inter hereditatem quondam 

Marcelii de Os ex alio supportatam (dg: sibi) dicto Petro Keijot a 

Sijmone filio quondam Engberti dicti Ebbe filii quondam Everardi dicti 

Ebben soen marito et tutore legitimo Heijlwigis sue uxoris filie quondam 

Henrici dicti Ghisellen soen prout in litteris hereditarie supportavit 

Arnoldo Groet Art cum litteris et aliis et jure promittens super omnia 

(dg: w) warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

1180 mf9 E 13 p. 532. 

 Quinta post Marcelli: donderdag 20-01-1396. 

 

BP 1180 p 532v 01 do 20-01-1396. 

Johannes Gruijter van Os verkocht aan Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts 

soen van Geffen een erfgoed gnd een half veersel, in Nuland, aan het eind 

van een kampt gnd Volpkens Kamp, tussen Volpkinus Stevens soen enerzijds en 

erfgoed behorend aan het gasthuis van Hees anderzijds, belast met 

zegedijken en sloten. 

 

Johannes Gruijter de Os quandam hereditatem dictam een half veer[s]eel 

sitam in parochia de Nuwelant ad finem cuiusdam campi dicti Volpkens Camp 

inter hereditatem Volpkini Stevens soen ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad hospitale de Hees ex alio (dg: cum) prout ibidem sita est 

ut dicebat hereditarie (dg: s) vendidit Reijmboldo filio quondam Johannis 

Reijmbouts soen de Geffen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus dictis zegediken et fossatis ad 

hoc spectantibus. Testes Spina et Coptiten datum quinta post Marcelli. 

 

BP 1180 p 532v 02 do 20-01-1396. 

Johannes Buc zvw Johannes Buc van Lijt verkocht aan Johannes Vuchts, tbv 

Henricus van Ranst Costijns soen, (1) 12 vadem land in Kessel, ter plaatse 

gnd in het Strobroek, in een kamp gnd in het Joffrou Heijlwigen Kamp, 

tussen Henricus Loenman enerzijds en Reijnerus Mudekens anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Henricus van Ranst en met het andere eind aan 

de dijk gnd zegedijk, (2) 6 vadem land in Kessel, ter plaatse gnd in het 

Strobroek, tussen voornoemde Henricus van Ranst enerzijds en Peija van 

Mameren anderzijds, met een eind strekkend aan een steeg en met het andere 

eind aan Florencius Mudekens soen, belast met zegedijken en sloten. 

 

Johannes Buc filius quondam Johannis Buc de Lijt duodecim mensuras dictas 

vadem terre sitas in parochia de Kessel in loco dicto int Strobroec (dg: 

inter hereditatem Henrici fi) in campo dicto int Joffrou Heijlwigen Camp 

inter hereditatem Henrici Loenman ex uno et inter hereditatem Reijneri 

Mudekens ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Henrici de Ranst 

Costijns soen et (verbeterd uit: ex) cum reliquo fine ad aggerem dictum 

zeghedike ibidem (dg: pro) in ea quantitate qua ibidem site sunt ut 

dicebat hereditarie (dg: vendidit Johanni Vucht ad opus dicti Henrici de 

Ranst Costijns soen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis Seghediken et f aqueductibus ad has de jure 

spectantibus infra terram sitis) atque sex mensuras (dg: terre) dictas 
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vaden terre sitas in parochia et loco predictis inter hereditatem (dg: H) 

dicti Henrici de Ranst ex uno et inter hereditatem Peije de Mameren ex 

alio tendentes cum uno fine ad (dg: communem) #quandam# stegam et cum 

reliquo fine (dg: ad) et! cum reliquo fine ad hereditatem Florencii 

Mudekens soen in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Vuchts ad opus dicti Henrici de Ranst 

promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem 

deponere exceptis zeghediken et aqueductibus ad premissa de jure 

spectantibus et (dg: ad a) infra terram sitis. Testes Martinus et Lu 

datum supra. 

 

BP 1180 p 532v 03 do 20-01-1396. 

Willelmus van Mameren verkocht aan Johannes Vuchts, tbv Henricus van Ranst 

Costijns soen, 3 vadem land in Kessel, ter plaatse gnd in het Strobroek, 

ter plaatse gnd in die Zantvoert, tussen Peija van Mameren enerzijds en Yda 

Willems anderzijds, met een eind strekkend aan die Strobroekse Steeg en met 

het andere eind aan Florencius Mudekens soen, belast met zegedijken, 

waterlaten en sloten. De brief overhandigen aan Johannes Vuchts. 

 

Tradetur littera Johanni Vuchts. 

Willelmus de Mameren tres mensuras dictas vademen terre sitas in parochia 

de Kessel in loco dicto int Strobroec in loco dicto in die Zantvoert 

inter hereditatem Peije de Mameren ex uno et inter hereditatem Yde 

Willems ex alio tendentes cum uno fine ad stegam dictam die 

Strobroecssche Stege et cum reliquo fine ad hereditatem Florencii 

Mudekens soen in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Vuchts ad opus Henrici de Ranst Costijns 

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

obligationem deponere exceptis zeghediken et aqueductibus fossatis! ad 

premissa spectantibus de jure et infra terram sitis (dg: s). Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 532v 04 do 20-01-1396. 

Goeswinus zv Johannes gnd Erenbrechts soen van Kessel verkocht aan Johannes 

Vuchts, tbv Henricus van Ranst Costijns soen, (1) 5 vadem land in Kessel, 

ter plaatse gnd Strobroek, ter plaatse gnd in die Zandvoert, tussen 

Willelmus van Hees enerzijds en wijlen Arnoldus van Vechel anderzijds, met 

een eind strekkend aan de Strobroekse Steeg en met het andere eind aan 

Florencius Mudekens, (2) de helft in 8 vadem land in Kessel, ter plaatse 

gnd Kerijs Kamp, tussen Florencius zvw Henricus Mudekens enerzijds en Hugo 

zv Hugo gnd Swertken anderzijds, met een eind strekkend aan de waterlaat 

van de hertog en met het andere eind aan een kamp van Johannes van 

Eijndoven, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Goeswinus filius (dg: quond) Johannis dicti Erenbrechts soen de Kessel 

quinque mensuras dictas (dg: va) vadem terre sitas in parochia de Kessel 

#in loco dicto Stroebroec# in loco dicto in die Zantvoert inter 

hereditatem Willelmi de Hees ex uno et inter hereditatem (dg: quondam) 

quondam Arnoldi de Vechel ex alio tendentes cum fine! ad stegam dictam 

Strobroecssche Stegen et (dg: inter) cum reliquo fine ad hereditatem 

Florencii Mudekens atque (dg: quatuor) #medietatem ad se spectantem in 

octo# mensuris (dg: terre) dictas! vadem terre sitis in dicta parochia in 

(dg: camp) loco dicto Kerijs Camp inter hereditatem Florencii filii 

Henrici quondam Mudekens ex uno et inter hereditatem Hugonis filii 

Hugonis dicti Swertken ex alio tendentibus cum uno fine ad aqueductum 

domini ducis et cum reliquo fine ad campum Johannis de Eijndoven in ea 

quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Vuchts ad opus Henrici de Ranst (dg: Cos) Costijns soen promittens super 

omnia warandiam! #habita et habenda# et obligationem (dg: ex) deponere 

exceptis zeghediken #et aqueductibus# et fossatis ad hoc spectantibus de 
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jure et infra terram sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 532v 05 do 20-01-1396. 

Theodericus van Leemputten zvw Gerardus van Leemputten verkocht aan 

Walterus zvw Walterus van Oerle een heikamp, 3½ bunder groot, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Sanendonk, tussen Sijmon van Leemputten enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, belast met de grondcijns en een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat. 

 

(dg: v) Theodericus de Leemputten filius quondam Gerardi de Leemputten 

campum quendam terre mericalis tria et dimidium bonaria (dg: terre) 

continentem situm in parochia de Bucstel in loco dicto Sanendonc inter 

hereditatem Sijmonis de Leemputten ex uno et inter (dg: he) communem 

plateam ex alio (dg: ut) prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie 

vendidit Waltero filio quondam Walteri de Oerle promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis (dg: ex) mensure de Busco 

exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 532v 06 do 20-01-1396. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Theodericus van Leemputten 52 

nieuwe Gelderse gulden8 of de waarde met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-

1397) te betalen. 

 

(dg: scribatur). 

Dictus Walterus promisit super omnia dicto Theoderico (dg: venditori) de 

Leemputten LII novos Gelre gulden seu valorem a purificationis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 532v 07 do 20-01-1396. 

Godefridus Bac zvw Hermannus Bac verkocht aan Henricus Borchman zv Johannes 

gnd Borchman een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, met 

Allerheiligen in Oisterwijk te leveren, gaande uit alle goederen van 

Ludovicus gnd Lode Zorgen, welke pacht voornoemde wijlen Hermannus Bac 

gekocht had van voornoemde Ludovicus gnd Lode Zorghe, en welke pacht nu aan 

hem behoort. 

 

o. 

Godefridus Bac filius quondam Hermanni Bac hereditariam paccionem (dg: 

di) unius modii siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie 

omnium sanctorum et (verbeterd uit: ex) in Oesterwijc tradendam ex 

omnibus et singulis bonis Ludovici dicti Lode Zorgen quocumque locorum 

tam in humido quam in sicco in duro et in molli (dg: consistentibus sive) 

sitis quam paccionem dictus quondam Hermannus Bac erga (dg: Li) dictum 

(dg: d) Ludovicum Lode Zorghe vocatum! emendo acquisiverat ut dicebat et 

quam paccionem nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Henrico 

Borchman filio (dg: q) Johannis dicti Borchman promittens super omnia 

(dg: et) ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

dicti quondam Hermanni Bac et quorumcumque heredum eiusdem quondam 

Hermanni Bac deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 532v 08 do 20-01-1396. 

Godefridus zv Godefridus Bac verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus filius Godefridi Bac prebuit et reportavit. Datum! supra. 

 

BP 1180 p 532v 09 do 20-01-1396. 

De broers Walterus, Hermannus en Hubertus, kvw Bertoldus zvw Walterus gnd 

                         
8 Zie → BP 1181 p 074v 02 do 20-12-1397, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Groet Wouter van Berkel, verkochten aan Henricus Bont, zvw Henricus Bont en 

diens eerste vrouw Margareta, de helft9 van (1) een hoeve gnd het Goed ten 

Bosse Hoeve, eertijds van Hermannus die Vrieze, in Enschot, tussen kv 

Nijcholaus gnd Maerten enerzijds en Elizabeth dvw Henricus die Custer 

anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Elizabeth, zoals deze 

helft gedeeld is tegen de andere helft, (2) een beemd van voornoemde wijlen 

Hermannus Vrieze, in Tilburg, ter plaatse gnd Qualen Dijk, tussen erfg vw 

Johannes van den Eijnde enerzijds en Johannes van Heijst anderzijds, deze 

helften belast met grondcijnzen, een cijns aan de investiet van de kerk van 

Oisterwijk, en een b-erfpacht10 van 4 mud rogge, Bossche maat, aan Eustatius 

van Hedechusen. 

 

Walterus Hermannus et Hubertus fratres liberi quondam Bertoldi filii 

quondam Walteri dicti Groet Wouter de Berkel medietatem cuiusdam mansi 

dicti tGoet ten Bossche Hoeve qui fuerat Hermanni die Vrieze siti in 

parochia de Enschit inter hereditatem liberorum (dg: dictorum) Nijcholai 

dicti (dg: Marten) Maerten ex uno et inter hereditatem Elizabeth filie 

quondam Henrici die Custer ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

versus dictam hereditatem dicte Elizabeth prout huiusmodi medietas ibidem 

sita est et contra reliquam medietatem dicti mansi est divisa atque 

medietatem ad se spectantem in quodam prato (dg: sit) dicti quondam 

Hermanni Vrieze sito in parochia de Tilborch (dg: in loco) ad locum 

dictum (dg: Quaelre) Qualen Dijke inter hereditatem (dg: liber) heredum 

quondam Johannis van den Eijnde ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Heijst ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico Bont filio 

quondam Henrici (dg: H) Bont ab eodem quondam #Henrico# Bont et Margareta 

quondam sua (dg: ux) prima uxore pariter genito promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi et censu #investito# ecclesie (dg: seu) de 

Oesterwijc (dg: seu presbitris eiusdem ecclesie) ex dicta medietate 

premissorum solvendis et hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis 

mensure de Busco Eustatio de Hedechusen ex dicta medietate premissorum 

annuatim de jure solvendis (dg: quo facto). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 532v 10 do 20-01-1396. 

Voornoemde koper beloofde voornoemde pacht van 4 mud rogge te leveren aan 

Eustatius van Hedechusen. Voorts zal voornoemde Henricus koper op deze 

helft van de hoeve een huis laten zetten van 4 gebinten en een schuur. De 

brief overhandigen aan voornoemde Walterus. 

 

Dictus emptor promisit super omnia quod ipse dictam paccionem quatuor 

modiorum siliginis annuatim dabit et exsolvet Eustatio de Hedechusen 

juxta continentiam litterarum inde confectarum ex dicta medietate dicti 

mansi et prati sic quod dictis 3 venditoribus et supra eorum hereditates 

dampna non eveniant quovis modo in futurum et quod ipse Henricus emptor 

supra dictam medietatem dicti mansi edificabit et situari procurabit unam 

bonam domum quatuor (dg: librarum) ligaturarum et unum bonum horreum. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Waltero. 

 

1180 mf9 E 14 p. 533. 

 Quinta post Marcelli: donderdag 20-01-1396. 

 

BP 1180 p 533r 01 do 20-01-1396. 

Henricus van den Borne had destijds verkocht aan Henricus Maechelini de 

helft van een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen 

Johannes Bathen soen enerzijds en de gemeint anderzijds, te weten de helft 

richting de gemeint. Voornoemde Henricus van den Borne had vervolgens 

beloofd aan voornoemde Henricus Maechelini de lasten van deze helft af te 

                         
9 Zie ← BP 1180 p 496v 02 za 14-08-1395, overdracht van deze helft. 
10 Zie ← BP 1180 p 496v 04 za 14-08-1395, verkoop van deze pacht. 
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handelen, uitgezonderd 4 pond 10 schelling gemeen paijment b-erfcijns aan 

Hubertus Steenwech. Voornoemde Henricus Maechelini beloofde thans aan 

Rodolphus gnd Rover van den Borne, tbv hem en erfg vw voornoemde Henricus 

van den Borne, voornoemde 4 pond 10 schelling te betalen, zó dat voornoemde 

Rodolphus Rover en andere erfg vw voornroemde Henricus van den Borne 

daarvan geen schade ondervinden. 

 

Notum sit universis quod Henricus van den Borme medietatem ad se 

spectantem cuiusdam pecie terre site in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Hijnen inter hereditatem Johannis Bathen soen ex uno et inter 

communitatem ex alio scilicet illam medietatem dicte pecie terre que sita 

est contigue iuxta dictam communitatem hereditarie vendidisset Henrico 

Maechelini et cum deinde dictus Henricus van den Borme promisissit super 

omnia dicto Henrico Maechelini de dicta medietate per..nere warandiam et 

obligationem deponere exceptis quatuor libris et decem solidis communis 

pagamenti hereditarii census Huberto Steenwech ex dicta medietate 

annuatim de jure solvendis prout in litteris constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Henricus Maechelini promisit super omnia 

(dg: .. Rovero) #Rodolpho dicto Rover# van den Borne ad opus sui et ad 

opus heredum dicti quondam Henrici van den Borne quod ipse Henricus 

Maechelini (dg: dictum censum) dictos quatuor libras et decem solidos 

hereditarii census singulis annis et perpetue (dg: d) taliter dabit et 

exsolvet sic quod dictis Rodolpho Rover et aliis heredibus dicti quondam 

Henrici van den Borne dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum. 

Testes Martinus et Lu datum quinta post Marcelli. 

 

BP 1180 p 533r 02 do 20-01-1396. 

De broers Rodolphus Rover en Johannes, kvw Ghibo Rovers soen, Johannes 

Henrics soen, Johannes Herbrechts soen en Theodericus Mersman verklaarden 

ontvangen te hebben van Henricus Maechelini 15½ Brabantse dobbel mottoen in 

afkorting van 67 Brabantse dobbel, die voornoemde Henricus Maechilini in 

Bossche schepenbrieven beloofd had aan Henricus van den Borne. 

 

Rodolphus Rover Johannes fratres #(et Eefsa eorum soror)# liberi quondam 

Ghibonis Rovers soen Johannes Henrics soen et Johannes Herbrechts soen 

Theodericus Mersman palam recognoverunt eis fore satis factum per 

Henricum Maechelini de quindecim #et dimidium!# Brabant dobbel mottoen in 

abbreviationem sexaginta septem Brabant dobbel quos dictus Henricus 

Maechilini promisit (dg: ..) Henrico van den Borne in litteris scabinorum 

de Busco ut dicebant promittentes indivisi super omnia dictum Henricum 

Maechelini de dictis XV #et dimidio# Brabant dobbel indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 533r 03 do 20-01-1396. 

Florencius zvw Henricus Mudeken van Lijt verkocht aan Johannes Vuchts, tbv 

Henricus van Ranst Costijns soen, 3 vadem land in Kessel, ter plaatse gnd 

in het Strobroek, ter plaatse gnd in Kerijs Kamp, tussen Margareta dvw 

Arnoldus van Hoesden enerzijds en Gerardus zvw Arnoldus van Hees 

anderzijds, met een eind strekkend aan de dijk gnd zegedijk en met het 

andere eind aan Johannes van Eijndoven, belast met zegedijken, waterlaten 

en sloten. De brief overhandigen aan Johannes Vuchts. 

 

Florencius filius quondam Henrici Mudeken de Lijt tres mensuras dictas 

vadem terre sitas in parochia de Kessel in loco dicto int Strobroec in 

loco dicto in Kerijs Camp inter hereditatem Margarete filie quondam 

Arnoldi de Hoesden ex uno et inter hereditatem (dg: q) Gerardi filii 

quondam Arnoldi de Hees ex alio tendentes cum uno fine ad aggerem dictum 

zeghedijc (dg: et inter inter) et cum reliquo fine ad hereditatem 

Johannis de Eijndoven in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Vuchts ad opus Henrici #de# Ranst Costijns 

soen promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem 
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deponere exceptis zeghediken et aqueductibus #et fossatis# ad premissa de 

jure spectantibus et (dg: ad) infra terram sitis. Testes datum supra. 

Tradetur littera Johanni Vuchts. 

 

BP 1180 p 533r 04 do 20-01-1396. 

Petrus zvw Petrus gnd Reijners soen verkocht aan Rodolphus Keijmpt bakker 

zvw Godefridus Keijmpt molenaar (1) een huis en erf in Hintham, tussen 

Metta van Lijeshout enerzijds en Metta gnd Rasem anderzijds, (2) een 

b-erfcijns van 18 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van wijlen Johannes 

van Boenen, in Hintham, direct naast het eerstgenoemde huis en erf, (3) een 

b-erfcijns van 2½ schelling voornoemd geld, die Metta gnd van Lijeshout 

beloofd had aan Johannes, zvw Theodericus van Zanbeke en Elizabeth dv Maria 

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

Jan, gaande uit een huis en erf van voornoemde Metta, in Hintham, waarin 

zij woont, welke goederen aan eerstgenoemde Petrus waren verkocht door 

Johannes van Vucht zvw Gerardus Kathelinen soen. 

 

Petrus filius quondam Petri dicti Reijners soen domum et aream cum suis 

attinentiis sitam in Hijntham inter hereditatem Mette de Lijeshout ex uno 

et inter hereditatem Mette dicte Rasem ex alio atque hereditarium censum 

decem et octo solidorum monete solvendum hereditarie mediatim nativitatis 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area quondam Johannis de Boenen 

sita in Hijntam contigue iuxta domum et aream predictam atque (dg: 

hereditate) hereditarium censum duorum et dimidii solidorum dicte monete 

quem Metta dicta de Lijeshout promisit se daturum et soluturum Johanni 

filio quondam Theoderici de Zanbeke ab eodem quondam Theoderico et 

Elizabeth filia Marie de Hees (dg: pariter) pariter genito hereditarie 

terminis solucionis predictis ex domo et area (dg: j) eiusdem Mette sita 

in Hijntam in qua ipsa moratur venditos primodicto Petro a Johanne de 

Vucht filio quondam (dg: Gerardi) Gerardi Kathelinen soen prout in 

litteris hereditarie vendidit Rodolpho Keijmpt pistori filio quondam 

Godefridi Keijmpt multoris supportavit cum litteris et (dg: jure p) aliis 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 533r 05 do 20-01-1396. 

Everardus van Hoelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Everardus de Hoelt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 533r 06 do 20-01-1396. 

Voornoemde Rodolphus Keijmpt bakker zvw Godefridus Keijmpt molenaar 

beloofde aan voornoemde verkoper Petrus zvw Petrus gnd Reijners soen 123 

oude Gelderse gulden11 of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1396) en de andere helft met Sint-Jan over een jaar 

(zo 24-06-1397). 

 

Dictus Rodolphus promisit dicto venditori centum et viginti tres antiquos 

Gelre gulden seu valorem mediatim nativitatis Domini proxime futurum et 

mediatim a festo nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 533r 07 do 20-01-1396. 

Henricus gnd Aben soen van Berlikem verkocht aan hr Henricus Buc kanunnik 

in Den Bosch 2 zester roggeland in Rosmalen, ter plaatse gnd die Loefortse 

Hoeve, tussen Goeswinus Emonts soen enerzijds en Bernerus zvw Johannes 

                         
11 Zie → SAsH RA VB 1799 f 163r 08 ma 10-01-1401, Arnt Grotart die jonge dair toe gemechticht 
van Peter soen wilner Peter Reijners soen … was gericht … aen allen goide Roelof Keijmpt des 

Beckers soen wilner Godevarts geheijten Keijmpt des Moelners mit scepenen scout brieven. 
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Keijsters anderzijds, belast met 3 penning. 

 

Henricus dictus (dg: Abe) Aben soen de Berlikem duas sextariatas terre 

siliginee sitas in parochia de Roesmalen ad locum dictum die Loefortsche 

Hoeve inter hereditatem Goeswini Emonts soen ex uno et inter hereditatem 

Berneri filii quondam Johannis Keijsters ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit domino Henrico Buc canonico Buscensi promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus denariis (dg: antiqui 

census) talis monete in quali de jure sunt solvendi. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 533r 08 do 20-01-1396. 

Johannes van Broegel zv Willelmus Belen soen en Johannes zvw Johannes van 

den Noddenvelt beloofden aan Laurencius zvw Walterus Ermgarden soen 16 mud 

4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1396) in Den 

Bosch te leveren. 

 

Johannes de Broegel filius (dg: quondam) Willelmi Belen soen et Johannes 

filius (dg: Ade?) quondam Johannis van den Noddenvelt promiserunt 

indivisi super omnia Laurencio filio quondam Walteri Ermgarden soen XVI 

modios (dg: sil) et quatuor lopinos siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 533r 09 do 20-01-1396. 

Lambertus Keelbreker droeg over een stuk land onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Yvenlaar, tussen Henricus Vilt enerzijds en 

voornoemde Lambertus anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Lambertus (dg: Keeldon) #Keelbreker# peciam terre sitam infra libertatem 

oppidi de Busco ad locum dictum Yvenlaer inter hereditatem Henrici Vilt 

ex uno et inter dicti! Lamberti ex alio hereditarie (dg: ven) 

supportavit. 

 

BP 1180 p 533r 10 do 20-01-1396. 

Ludovicus gnd Lode Carper droeg over aan Lambertus Keelbreker een stuk land 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Yvenlaar, tussen Henricus 

Vilt enerzijds en voornoemde Lambertus Keelbreker anderzijds. 

 

Ludovicus dictus Lode Carper peciam terre sitam infra libertatem oppidi 

de Busco ad locum dictum Yvenlaer inter hereditatem Henrici Vilt ex uno 

et inter hereditatem Lamberti Keelbreker ex alio hereditarie supportavit 

dicto Lamberto Keelbreker promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 533r 11 do 20-01-1396. 

(dg: Laurencius Wijl). 

 

BP 1180 p 533r 12 do 20-01-1396. 

Petrus en Elizabeth, kvw Johannes gnd Aechteman, Laurencius zv Petrus gnd 

Canen soen ev Yda, en Willelmus van Ghele ev Metta, dv voornoemde Johannes 

Aechtemans, deden tbv Johannes zvw voornoemde Johannes Aechteman afstand 

van de helft van een kamp in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen een 

gemene weg enerzijds en Zegherus Vrancken soen anderzijds, welke helft 

voornoemde Johannes zvw voornoemde Johannes Aechteman eertijds verworven 

had van zijn broer Petrus. Ook deden ze afstand van het recht in deze helft 

dat aan hen zal komen na overlijden van hun moeder Aghata. 

 

Petrus Elizabeth liberi quondam Johannis dicti Aechteman cum tutore 

Laurencius filius Petri dicti Canen soen maritus et tutor legitimus Yde 

sue uxoris et Willelmus de Ghele maritus et tutor legitimus Mette sue 

uxoris filiarum dicti Johannis Aechtemans super medietate cuiusdam campi 
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siti in parochia de (dg: d) Scijnle in loco dicto Eilde inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex uno et inter hereditatem Zegheri 

Vrancken soen ex alio quam medietatem Johannes filius dicti quondam 

Johannis Aechteman erga Petrum suum fratrem pridem acquisiverat ut 

dicebat et super jure eis (dg: in dicta n) et dictis suis uxoribus in 

dicta medietate competente et post mortem Aghate matris dictorum 

liberorum competituro ad opus dicti Johannis filii quondam Johannis 

Aechtemans renunciaverunt promittentes cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 533r 13 do 20-01-1396. 

Johannes zvw Johannes Aechteman beloofde aan voornoemde Petrus, Elizabeth, 

Laurencius en Willelmus van Ghele bij de deling van de goederen die 

voornoemde wijlen Johannes Aechteman nagelaten heeft, resp. die hun moeder 

Aghata zal nalaten, 11½ Hollandse gulden of de waarde in te brengen. 

 

-. 

Johannes filius quondam Johannis Aechteman promisit super omnia (dg: Pet) 

dictis Petro Elizabeth Laurencio et Willelmo de Ghele quod (dg: ip) si 

(dg: ip) ipse Johannes primodictus (dg: in post) seu post eum sui heredes 

in posterum ad divisionem faciendam de bonis que dictus quondam 

#Johannes# Aechteman in sua morte post se reliquit et que (?dg: di) 

Aghata mater dictorum liberorum in sua morte ?prius (dg: post) se 

relinquet venire (dg: ve..) vellet et ea condividere extunc primodictus 

Johannes ?vel ?dicti heredes ad huiusmodi divisionem venientes 

importabunt ad eandem communem divisionem XI et dimidium Hollant gulden 

seu valorem antequam ad huiusmodi divisionem venire poterint et dicta 

[bona] condividere valebit seu ea apprehendere. Testes datum supra. 

 

1180 mf9 F 01 p. 534. 

 Quinta post Marcelli: donderdag 20-01-1396. 

 anno nonagesimo sexto mensis januarii die Sebastiani: 

  donderdag 20-01-1396. 

 anno Domini M CCC nonagesimo sexto index 3 mensis januarii 

  die Sebastiani: donderdag 20-01-1396. 

 

BP 1180 p 534v 01 do 20-01-1396. 

Barnierus zvw Johannes Keijsters beloofde aan Johannes zvw Ghibo van Best, 

tbv hem en Gertrudis zvw voornoemde Ghibo, 43 Hollandse gulden of de waarde 

met Allerheiligen aanstaande (wo 01-11-1396) te betalen. 

 

Barnierus filius quondam Johannis Keijsters promisit super omnia Johanni 

filio quondam Ghibonis de Best ad opus sui et ad opus Gertrudis filie 

eiusdem quondam Ghibonis XLIII Hollant gulden seu valorem ad omnium 

sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Coptiten datum 

quinta post Marcelli. 

 

BP 1180 p 534v 02 do 20-01-1396. 

Johannes zvw Lambertus van den Pettelaer verkocht aan Johannes gnd Hoernken 

een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een kamp, 2½ morgen groot, gelegen naast de plaats gnd 

Pettelaar, tussen Rodolphus Koijt enerzijds en Andreas Hoppenbrouwer, 

Johannes van Zelant en Johannes Meester anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Lamberti van den Pettelaer hereditarie vendidit 

Johanni dicto Hoernken hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex quodam campo dicti venditoris (dg: s) duo et dimidia iugera 

continente sito iuxta locum dictum Pettelaer inter hereditatem Rodolphi 

Koijt ex uno et inter hereditatem Andree Hoppenbrouwer Johannis de Zelant 

et Johannis Meester ex alio promittens super omnia warandiam et aliam 
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obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Rover et Martinus 

datum supra. 

 

BP 1180 p 534v 03 do 20-01-1396. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande heden, met 34 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde en met 2 mud rogge, Bossche maat, als pacht 

van het jaar van wederkoop, en met eventuele achterstallige termijnen. Zou 

hij niet terugkopen, dan zal voornoemde Johannes Hoernken nog aan 

voornoemde verkoper 17 nieuwe Gelderse gulden en 4 gemene plakken geven, 

voor wat voornoemde pacht meer waard is dan 34 nieuwe Gelderse gulden. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Johannes Molle, Ghibo Bac en 

Johannes Koc van Ghemert. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum datam presentium sine 

medio sequentium semper dictis quatuor annis durantibus cum (dg: XL 

Hollant gulden) XXXIIII (dg: Hollant gulden) #novos! Gelre gulden# seu 

valorem et cum (dg: paccione) duobus (dg: pac) modiis siliginis (dg: di) 

mensure de Busco pro (dg: anno) paccione anni redempcionis (dg: ut) et 

cum arrestadiis etc ut in forma et in casu quo non redemerit extunc 

dictus Johannes Hoernken dabit dicto venditori plus (dg: X .. sex Hollant 

ru) XVII novos Gelre gulden et quatuor gemeijn placken pro eo quod dicta 

paccio plus valet quam XXXIIII novos Gelre gulden. Acta in camera 

presentibus Johanne Molle et Ghibone Bac Johanne Koc de Ghemert datum 

anno nonagesimo sexto mensis januarii die Sebastiani hora complete. 

 

BP 1180 p 534v 04 do 20-01-1396. 

Salomon gnd Jans soen van Alem verkocht aan Nijcholaus van Goerle den 

Plaetmaker 6 vadem land in Alem, ter plaatse gnd in die Oude Reke, tussen 

Hubertus Claes soen enerzijds en Gerardus van Huesellingen anderzijds. 

 

Salomon dictus Jans soen de Alem (dg: v) sex mensuras dictas vaden terre 

sitas in parochia de Alem in loco dicto (dg: op) in die Aude Reke inter 

hereditatem Huberti Claes soen ex uno et inter hereditatem Gerardi de 

Huesellingen ex alio prout ibidem site sunt hereditarie vendidit 

Nijcholao de Goerle den Plaetmaker promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Spina et Coptiten datum 

quinta post Marcelli. 

 

BP 1180 p 534v 05 do 20-01-1396. 

Herbertus zv Walterus gnd Herbrechts soen van Essche verkocht aan Henricus 

nzvw hr Johannes van Sceepstal investiet van de kerk van Helvoirt, tbv hem 

en zijn moeder Metta dvw Arnoldus gnd Loijart, de helft in een stuk beemd 

in Helvoirt, ter plaatse gnd in het Oortbroek, tussen Rodolphus Koijt 

enerzijds en erfg vw Willelmus Berkelmans anderzijds, van welk stuk beemd 

de andere helft behoort aan Henricus van der Bunsbeke, belast met 1/6 deel 

van 1 roede van de dijk van Helvoirt. 

 

Herbertus filius Walteri dicti Herbrechts soen de Essche medietatem ad se 

spectantem in pecia prati sita in parochia de Helvoert in loco dicto int 

Oertbroec inter hereditatem Rodolphi Koijt ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Willelmi Berkelmans ex alio et de qua (dg: medietate) 

pecia prati reliqua medietas spectat ad Henricum van der Bunsbeke ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico filio naturali domini quondam 

Johannis de Sceepstal investiti olim ecclesie de Helvoert ad opus sui et 

ad opus Mette sue matris filie quondam (dg: J) Arnoldi dicti Loijart 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepta sexta 

parte ad dictam medietatem dicte pecie prati spectante unius virgate 

aggeris de Helvoert. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 534v 06 do 20-01-1396. 

Johannes zvw Wautgherus van Casteren verkocht aan Henricus Knijp 

steenbakker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Katherina in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 stukken land in Boxtel, 

in de dingbank van Liemde, ter plaatse gnd Casteren, ter plaatse gnd op 

Zanendonk, (1a) ter plaatse gnd op den Aenevens Akker, tussen Johannes die 

Hoessche enerzijds en Lambertus die Bont anderzijds, (1b) gnd dat 

Schildeke, tussen voornoemde Johannes die Hoessche enerzijds en kvw Emondus 

Loijt anderzijds, (1c) gnd dat Geerken, tussen kv Hadewigis gnd Josephs 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (1d) ter plaatse gnd de Woeste 

Bogaard, naast kv Heijlwigis van den Venne wv Willelmus Josephs soen, (2) 

een stuk weide gnd dat Laar, ter plaatse gnd Zanendonk, tussen voornoemde 

Johannes die Hoessche enerzijds en Rutgherus van Zanendonc anderzijds, (3) 

¼ deel, dat behoorde aan Gerardus zvw Petrus van Eillaer, in 9½ bunder 

broek gnd des Hoessen Bunder, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter 

plaatse gnd Eilde, tussen Reijnerus van Vinckenscoet enerzijds en Petrus 

zvw Walterus Neven soen anderzijds, welke erfgoederen eerstgenoemde 

Johannes in pacht verkregen had van voornoemde Gerardus zvw Petrus Eillaer, 

belast met lasten, (4) een akker in Boxtel, ter plaatse gnd Casteren, 

tussen Johannes die Hoessche enerzijds en kvw Joseph van Casteren 

anderzijds, deze akker belast met een penning gnd cleijken. 

 

Johannes filius quondam Wautgheri de Casteren hereditarie vendidit 

Henrico Knijp lathome hereditariam (dg: ui) paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Katherine et in Busco 

tradendam de quatuor peciis terre sitis in parochia de Bucstel in 

jurisdictione de Lijemde ad locum dictum Casteren in loco dicto op 

Sanendonc quarum una ad locum dictum op den (dg: Ane) Aenevens Acker 

inter hereditatem Johannis die Hoessche ex uno et inter hereditatem 

Lamberti die Bont ex alio secunda dicta dat Scildeken inter hereditatem 

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

liberorum quondam Emondi Loijt ex alio tercia dicta dat Gheerken inter 

hereditatem liberorum Hadewigis dicte Josephs ex uno et inter communem 

(dg: p) viam ex alio et quarta in loco dicto den Wuesten Boegart iuxta 

hereditatem liberorum Heijlwigis van den Venne relicte quondam Willelmi 

Josephs soen sunt site atque ex pecia pascue dicte eeuselken (dg: d) 

communiter dat Laer vocata sita in (dg: loco) dicto loco Sanendonc vocato 

inter hereditatem dicti Johannis die Hoessche ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri de Zanendonc ex alio atque ex quarta parte que ad Gerardum 

filium quondam Petri de (dg: Eilla) Eillaer spectabat in novem et dimidio 

bonariis paludis dictis des Hoesschen Buenre sitis in dicta parochia in 

dicta jurisdictione de Lijemde in loco dicto [E]ilde inter hereditatem 

Reijneri de Vinckenscoet ex uno et inter hereditatem Petri filii quondam 

(dg: Willelmi) Walteri Neven soen ex alio quas hereditates predictas 

primodictus Johannes erga dictum Gerardum filium quondam Petri Eillaer ad 

pactum acquisiverat ut dicebat atque ex quodam agro terre sito in 

parochia de Bucstel in loco dicto Casteren inter hereditatem (dg: dicti) 

Johannis die Hoessche ex uno et inter hereditatem (dg: Bele et Aleij) 

liberorum quondam Joseph de Casteren ex alio promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus ex 

supradictis hereditatibus quas dictus venditor erga dictum Gerardum 

filium quondam (dg: Johannis) Petri de Ellaer ad pactum acquisiverat 

annuatim de jure solvendis (dg: ..np) et uno denario dicto cleijken (dg: 

dicto) ex ultimodicto agro de jure solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 534v 07 do 20-01-1396. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Katherina 

(do 25-11-1395), met 20 Hollandse gulden, met de pacht van het jaar van 

wederkoop, met 3 Vlaamse groten, en eventuele achterstallige termijnen. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Johannes Molle, 
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Walterus van der Rulle de jongere en Petrus den Moelnere van Oesterwijc. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium (dg: trium duorum) #trium# annorum a festo 

Katherine proxime (dg: futuro) preterito sine medio sequentium semper 

dicto spacio cum! XX Hollant et! cum paccione anni redempcionis et cum 

tribus grossis Flandrensibus et cum arrestadiis etc ut in forma. Acta in 

camera presentibus scabinis Johanne Molle Waltero van der Rulle juniori 

Petro den Moelnere de (dg: Til) Oesterwijc. Acta anno Domini M CCC 

nonagesimo sexto index 3 mensis januarii die Sebasti- (dg: Walte) -ani 

hora vespararum. 

 

BP 1180 p 534v 08 do 20-01-1396. 

Walterus zv Petrus van Hezellaer verkocht aan Walterus zv Walterus van den 

Rullen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Veghel, met Lichtmis in 

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

(1) een huis en tuin in Veghel, ter plaatse gnd Hamveld, tussen een gemene 

weg enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, reeds belast met 1½ 

penning en 1 oude groot, (2) een stuk land gnd dat Vlasland, in Veghel, ter 

plaatse gnd in het Mutsaat, tussen Petrus van Langvelt enerzijds en 

Gheerlacus Cnode anderzijds. 

 

Walterus filius Petri de Hezellaer hereditarie vendidit Waltero filio 

Walteri van den Rullen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Vechel solvendam hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Vechel tradendam ex domo 

et orto sitis in parochia de Vechel ad locum dictum Hamvelt inter (dg: h) 

communem plateam ex uno et inter dicti! venditoris ex alio item ex pecia 

terre dicta dat Vlaslant sita in dicta parochia in loco dicto int (dg: 

Muds) Mutsaet inter hereditatem Petri de (dg: Koe) Langvelt ex uno et 

inter hereditatem Gheerlaci Cnode ex alio ut dicebat promittens super 

omnia (dg: w) habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

(dg: et a) exceptis uno et dimidio denariis et uno grosso antiquo ex 

dictis domo et orto prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 534v 09 do 20-01-1396. 

Egidius zvw Thomas gnd Gielijs soen van Crumvoert verkocht aan Henricus 

Melijs soen van Druenen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en schuur met 

ondergrond, tuin en aangelegen erfgoed, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, tussen Jacobus Roelofs soen enerzijds en Gerardus 

Hillen soen de oudere anderzijds, (2) 5 lopen roggeland, in Helvoirt, 

tegenover voornoemd huis, tussen voornoemde Jacobus Roelofs soen enerzijds 

en voornoemde Gerardus Hillen soen anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Egidius filius quondam Thome dicti Gielijs soen de Crumvoert hereditarie 

vendidit Henrico Melijs soen de Druenen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini 

et in Busco tradendam ex domo (dg: et orto) et horreo cum suis fundis et 

orto et hereditate sibi adiacente sitis in parochia de Vucht sancti 

Lamberti in loco dicto Crumvoert inter hereditatem Jacobi Roelofs soen ex 

uno et inter hereditatem Gerardi Hillen soen senioris ex alio atque ex 

(dg: una lopinat) quinque lopinatis terre siliginee (dg: si) dicti 

venditoris sitis in parochia de Helvoert in opposito dicte domus inter 

hereditatem dicti Jacobi Roelofs soen ex uno et inter hereditatem dicti 

Gerardi Hillen soen (dg: s) ex alio ut dicebat promittens super omnia 

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

excepto censu domini ducis exinde prius de jure solvendo et sufficientem 
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facere. Testes datum supra. 

 

1180 mf9 F 02 p. 535. 

 Quinta post Marcelli: donderdag 20-01-1396. 

 

BP 1180 p 535r 01 do 20-01-1396. 

Johannes, zvw Franco Luborgen en wijlen diens vrouw Bela dvw Henricus {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius quondam Franconis Luborgen ab eodem quondam Francone et 

quondam Bela sua uxore filia quondam Henrici. 

 

BP 1180 p 535r 02 do 20-01-1396. 

De broers Nijcholaus en Jacobus, kvw Jacobus uter Hasselt, beloofden aan 

Meijnnardus zvw Petrus Meijnnarts soen 4 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit. 

Nijcholaus et Jacobus fratres liberi quondam (dg: p Jac) Jacobi uter 

Hasselt promiserunt indivisi super omnia Meijnnardo filio quondam Petri 

Meijnnarts soen quatuor modios siliginis (dg: si) mensure de Busco ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes Spina et Coptiten datum quinta post Marcelli. 

 

BP 1180 p 535r 03 do 20-01-1396. 

Henricus Pape zvw Johannes Bollart gaf uit aan Willelmus zvw Jordanus van 

der Braken (1) een huis en schuur met ondergrond, tuin, akker en aangelegen 

erfgoederen, in Oirschot, in de herdgang van der Notelen, beiderzijds 

tussen Gertrudis dvw Johannes van Berze; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 6 mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren, voor het eerst over 

een jaar (vr 02-02-1397); ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Willelmus tot onderpand (2) een stuk land gnd die Underem, in Oirschot, in 

de herdgang van der Notelen, tussen kvw Theodericus Neve enerzijds en kvw 

Ghiso gnd Groet Ghise anderzijds. Beide brieven overhandigen aan Johannes 

Bollart en Theodericus van den Hoevel zv Cristianus. 

 

Henricus Pape filius quondam Johannis Bollart domum et horreum cum suis 

fundis et ortum ac agrum et hereditates sibi adiacentes sitas! in 

parochia de (dg: Oers) Oerscot in pastoria (dg: de) van der Notelen inter 

hereditatem Gertrudis filie quondam Johannis de Berze ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat (dg: he) dedit ad hereditariam paccionem Willelmo 

filio quondam Jordani van der Braken ab eodem hereditarie possidendos pro 

censibus domini fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione (dg: oct) sex modiorum siliginis mensure de Oerscot danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum (dg: et in Oerscot solv) in dicta domo 

tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Willelmus peciam terre dictam (dg: die) die Underem sitam in (dg: 

p) dicta! parochia et pastoria inter hereditatem liberorum quondam 

Theoderici Neve ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Ghisonis 

dicti Groet Ghise ex alio ut dicebat ad pignus imposuit et promisit super 

omnia (dg: aliam ob) warandiam et aliam obligationem (dg: de) in dicta 

pecia terre existentem deponere. Testes datum supra. Tradentur littere 

ambe (dg: He) Johanni Bollart et Theoderico van den Hoevel filio 

Cristiani. 

 

BP 1180 p 535r 04 do 20-01-1396. 

Petrus zvw Henricus die Custer van Nijsterle gaf uit aan Johannes zvw 

Gerardus Rijcarts soen van Os 2 strepen land in Nistelrode, tussen 
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Theodericus Plassart enerzijds en Henricus die Snider anderzijds, met een 

eind strekkend aan Henricus Hermans soen en met het andere eind aan de 

gemeint; de uitgifte geschiedde voor 3 penning hertogencijns, een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, aan erfg vw Matheus Becker en 

thans voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis op 

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

 

Petrus filius quondam Henrici die Custer de Nijsterle duas strepas terre 

sitas in parochia de Nijsterle (dg: quarum una) inter hereditatem 

Theoderici Plassart ex uno et inter hereditatem Henrici die Snider ex 

alio (dg: et altera inter) tendentes cum uno fine ad hereditatem (dg: 
?domini) Henrici Hermans soen ex uno et (dg: inter) cum reliquo fine ad 

communitatem ibidem (dg: e) ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Johanni filio quondam Gerardi Rijcarts soen de Os ab eodem hereditarie 

possidendas pro tribus denariis census (dg: exin) domino duci exinde 

solvendis atque pro hereditaria paccione XII lopinorum siliginis mensure 

de Busco heredibus quondam Mathei Becker exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et supra dictas duas strepas 

terre tradenda ex premissis promittens (dg: warandiam) super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit #super omnia# ex premissis et aliis suis bonis quibuscumque. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 535r 05 do 20-01-1396. 

Johannes van Kilsdonc beloofde aan Reijnkinus van Langhel 10 mud goede 

haver, Bossche maat, met Pasen aanstaande (zo 02-04-1396) te leveren. Is de 

knecht van hr Theodericus Rover. 

 

Johannes van Kilsdonc promisit super omnia Reijnkino de (dg: Langel) 

Langhel X modios #bone# avene mensure de Busco ad (dg: nativitatis 

Johannis) #pasche# proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. Iste 

est famulus domini Theoderici Rover. 

 

BP 1180 p 535r 06 do 20-01-1396. 

Godefridus Sceijnckel beloofde aan Henricus Scudrancke zvw Theodericus van 

Alfen een n-erfcijns van 30 schelling geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een erfgoed van wijlen hr 

Walterus van Cuke priester in Den Bosch, aan de Kolperstraat, over de 

stroom aldaar, naast erfgoed van Arnoldus van Os enerzijds en erfgoed van 

Godefridus die Visscher en andere naburen die wonen in de Beurdse Straat 

anderzijds, met een eind strekkend aan Jordanus van Beke. 

 

Godefridus Sceijnckel promisit se daturum et soluturum Henrico Scudrancke 

filio quondam Theoderici de Alfen hereditarium censum XXX solidorum 

monete hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex hereditate 

domini quondam Walteri de Cuke presbitri sita in Busco ad vicum dictum 

Colperstraet ultra aquam ibidem currentem (dg: inter) juxta hereditatem 

Arnoldi de (dg: Dord) Os ex uno et inter hereditatem Godefridi die 

Visscher aliorum vicinorum commorantium in vico dicto (dg: Colperstraet) 

#!Broetsche Straet# ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Jordani 

de Beke ut dicebat promittens super omnia warandiam et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 535r 07 do 20-01-1396. 

Henricus Scudrancke zvw Theodericus van Alphen en zijn vrouw Heijlwigis dvw 

Ghisbertus die Verwer droegen over aan Godefridus Sceijnckel een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, die wijlen hr Walterus van Kuijc priester in zijn 

testament vermaakt had aan voornoemde Heilwigis, gaande uit een erfgoed van 

wijlen hr Walterus van Cuke, in Den Bosch, aan de Kolperstraat, over de 
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stroom. 

 

Henricus Scudrancke filius quondam Theoderici de Alphen maritus legitimus 

Heijlwigis sue (dg: ux) uxoris filie quondam Ghisberti die Verwer et 

dicta Heilwigis cum eodem tamquam cum tutore hereditarium censum XX 

solidorum monete quem dominus quondam Walterus de Kuijc presbiter (dg: p) 

legaverat dicte Heilwigi in suo testamento ut dicebant ex hereditate 

quondam domini Walteri de (dg: L) Cuke sita in Busco ad vicum 

Colperstraet ultra aquam ibidem ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Godefrido Sceijnckel promittentes super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 535r 08 do 20-01-1396. 

Katherina dvw Henricus van der Scant verklaarde dat Johannes zvw Johannes 

van Audehoesden alle achterstallige termijnen betaald heeft van de helft, 

die aan haar behoort, van een lijfrente van 32 pond geld, welke lijfrente 

vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht ridder betaalde aan 

voornoemde Katherina en wijlen haar broer Walterus, volgens schepenbrieven 

van Den Bosch12,13. 

 

Katherina filia quondam Henrici van der Scant palam recognovit sibi per 

Johannem filium quondam Johannis de Audehoesden (dg: ab d) #fore 

satisfactum ab omnibus arrestadiis sibi deficientibus usque in diem 

presentem de# medietate ad se spectante in vitali pensione XXXII librarum 

monete quam pensionem domina Katherina relicta quondam domini Henrici de 

Mordrecht militis dicte Katherine et quondam Waltero suo fratri solvere 

consuevit in litteris scabinorum de Buscoducis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 535r 09 do 20-01-1396. 

Arnoldus, Elizabeth en Aleijdis, kvw Johannes Katherinen soen, droegen over 

aan Ghibo Voet zvw Willelmus Voet een stuk land in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Heze, tussen Godefridus Sceijvel enerzijds en Walterus Hals en zijn 

medeërfgenamen anderzijds, aan voornoemde wijlen Johannes Katherinen soen 

in pacht uitgegeven door Wellinus van Beke, belast met de pacht in de brief 

vermeld. Hun zuster Lena zal nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Arnoldus Elizabeth Aleijdis et (dg: Helena Lena dicta Leen) liberi 

quondam Johannis (dg: Kathe) Katherinen soen cum tutore quandam peciam 

terre sitam in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem 

Godefridi Sceijvel ex uno et inter hereditatem Walteri Hals et (verbeterd 

uit: ex) suorum coheredum ex alio datam ad pactum dicto quondam Johanni 

Katherinen soen a Wellino de Beke prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Ghiboni Voet filio (dg: f) quondam Willelmi (dg: Voet) 

Voet cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam Johannis Katherinen soen 

deponere excepta paccione in dictis litteris (dg: contentis) contenta et 

quod ipsi Lenam suam sororem perpetue talem habebunt quod nunquam 

presumet se jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 535r 10 do 20-01-1396. 

Wellinus van Beke had destijds uitgegeven aan Johannes Katherinen soen een 

stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Godefridus Sceijvel 

enerzijds en Walterus Hals en zijn medeërfgenamen anderzijds, voor een 

b-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren. 

                         
12 Zie ← BP 1178 f 061v 02 ±vr 27-11-1388, betaling van alle achterstallige 

termijnen van een liijfrente van 32 pond, door hr Henricus van Mordrecht 

beloofd aan Katherina en haar broer. 
13 Zie → BP 1181 p 187r 05 vr 31-01-1399, Johannes zvw Johannes van 

Audehoesden betaalde alle achterstallige termijnen van een lijfrente van 16 

pond. 
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Voornoemde Johannes Katherinen had vervolgens mede tot onderpand gesteld 

een huis en tuin aldaar, tussen erfgoed van het Geefhuis in de Bosch 

enerzijds en voornoemde Walterus Hals en zijn medeërfgenamen anderzijds. 

Ghibo Voet zvw Willelmus Voet beloofde thans aan Arnoldus, Elizabeth, 

Aleijdis en Lena, kvw voornoemde Johannes Kathelinen soen, voornoemde pacht 

van 1 zester rogge uit voornoemd stuk land te betalen, zó dat voornoemde 

kinderen en voornoemd huis en tuin daarvan geen schade ondervinden. De 

brief overhandigen aan voornoemde Aleijdis. 

 

Notum sit universis quod cum Wellinus de Beke quandam peciam terre sitam 

in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem (dg: di) 

Godefridi Sceijvel (dg: -s) ex uno et inter hereditatem Walteri Hals (dg: 

ex alio) et suorum (dg: h) coheredum ex alio dedisset ad hereditarium 

pactum Johanni Katherinen soen ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione unius sextarii siliginis mensure de Busco danda 

dicto Wellino a dicto Johanne Katherinen hereditarie nativitatis Domini 

ex premissis et deinceps dictus Johannes Katherinen domum et ortum sitos 

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

hereditatem dicti Walteri Hals et suorum coheredum ex alio ad maiorem 

securitatem pro solucione dicte paccionis simul (dg: dic) cum dicta pecia 

terre ad pignus imposuisset et obligasset prout in litteris constitutus 

igitur (dg: G Ghibo) coram scabinis infrascriptis (dg: di) Ghibo Voet 

filius quondam Willelmi Voet promisit super omnia (dg: q dicti) Arnoldo 

Elizabeth Aleijdi et Lene liberis dicti quondam Johannis Kathelinen soen 

quod ipse (dg: Willelmus) #Ghibo# dictam paccionem unius sextarii 

siliginis nunc deinceps taliter exsolvet ex dicta pecia terre sic quod 

dictis liberis et ad et supra dictos domum et ortum et alias hereditates 

dicti (dg: Jo) quondam Johannis Katherinen soen dampna exinde non 

eveniant qu[ovis modo in] futurum. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicte Aleijdi. 

 

1180 mf9 F 03 p. 536. 

 Quinta post Marcelli: donderdag 20-01-1396. 

 

BP 1180 p 536v 01 do 20-01-1396. 

Johannes zv Everardus van Beircke maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Nijcholaus 

zvw Willelmus gnd Coman van Oesterwijc. 

 

Johannes filius Everardi de Beircke hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco venditam sibi a Nijcholao filio quondam 

Willelmi dicti Coman de Oesterwijc prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes Rover et Martinus datum quinta post (dg: Marc) Marcelli. 

 

BP 1180 p 536v 02 do 20-01-1396. 

Johannes zv Everardus van Beircke maande 3 achterstallge jaren van een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Nijcholaus 

zvw Gerardus Sceijven soen van Oesterwijc. 

 

Johannes filius Everardi de Beircke hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco venditam sibi a Nijcholao filio quondam 

Gerardi Sceijven soen de Oesterwijc prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 536v 03 do 20-01-1396. 

Jacobus van Enghelant zvw Jacobus van Enghelant verkocht aan Johannes zvw 

Theodericus van der Heijden een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd aan 

Huisbergen, tussen voornoemde Johannes zvw Theodericus van der Heijden 

enerzijds en wijlen Nijcholaus zvw voornoemde Theodericus van der Heijden 

anderzijds, belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 5 schelling 
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paijment en een b-erfpacht van ½ lopen rogge. 

 

Jacobus de Enghelant filius quondam Jacobi de Enghelant peciam terre 

sitam in parochia de Roesmalen ad locum dictum aen Huijsbergen inter 

hereditatem Johannis (dg: Dircs soe) filii Theoderici quondam van der 

Heijden ex uno et inter hereditatem (dg: Ni) quondam Nijcholai filii 

dicti quondam Theoderici van der Heijden ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Johanni filio quondam Theoderici van der Heijden 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis 

et hereditario censu quinque solidorum pagamenti ?et hereditaria paccione 

dimidii lopini siliginis exinde prius solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 536v 04 do 20-01-1396. 

Henricus zvw Arnoldus gnd Noudeken Loijart verkocht aan Ghibo zvw Hermannus 

Bac een n-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit 3 lopen roggeland, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd Cromvoirt, tussen Marcelius gnd Zeel Ghiben soen enerzijds en Johannes 

van der Scueren anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 2 zester 

rogge, Bossche maat, aan de koper. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi dicti Noudeken Loijart hereditarie 

vendidit Ghiboni filio quondam Hermanni Bac hereditariam paccionem 

quinque sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini ex tribus lopinatis terre siliginee sitis in parochia 

de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter hereditatem 

Marcelii dicti Zeel Ghiben soen ex uno et inter hereditatem Johannis van 

der Scueren ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione duorum sextariorum 

siliginis dicte mensure dicto emptori exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 536v 05 do 20-01-1396. 

(dg: Johannes en Elizabeth, kvw). 

 

(dg: Johannes et Elizabeth liberi quondam). 

 

BP 1180 p 536v 06 do 20-01-1396. 

Elizabeth dvw Henricus van der Cappellen verkocht aan Johannes die Koc zvw 

Godefridus van Ghemert een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/6 deel, dat aan verkoopster 

gekomen was na overlijden van haar ouders, in een hoeve van voornoemde 

wijlen Henricus van der Cappellen, in Oirschot, ter plaatse gnd Best. 

Verkoopster en haar broer Johannes beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd de grondcijns en 1/3 deel van een b-erfcijns van 1 oude 

schild. 

 

Elizabeth filia quondam Henrici van der Cappellen cum tutore hereditarie 

vendidit Johanni die Koc filio quondam Godefridi de Ghemert hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex sexta parte (dg: ad) dicte 

venditrici de morte quondam suorum parentum successione advoluta in (dg: 

l) quodam manso dicti quondam Henrici van der Cappellen sito in parochia 

de Oerscot in loco dicto Best atque (dg: ex) in attinentiis dicti mansi 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis promittentes (dg: 

super et cum ea) cum tutore et cum ea Johannes eius frater indivisi super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

#censu domini fundi# tercia parte hereditarii census unius aude scilt de 

dicta sexta parte prius solvenda! et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 
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BP 1180 p 536v 07 do 20-01-1396. 

Hermannus Loden soen droeg over aan Johannes Molle de helft in de helft van 

een b-erfpacht van 20 zester rogge, Bossche maat, welke pacht van 20 zester 

Everardus zvw Willelmus van Hoelt en Petrus zvw Petrus gnd Reijners soen ev 

Katherina dvw voornoemde Willelmus van Hoelt met Lichtmis beurden, gaande 

uit (1) alle erfgoederen, die aan voornoemde Petrus, zijn vrouw Katherina 

en Everardus gekomen waren na overlijden van voornoemde Willelmus van Hoelt 

en diens vrouw Elizabeth, ouders van voornoemde Katherina en Everardus, 

gelegen in Boxtel, ter plaatse gnd Hal, uitgezonderd het deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van voornoemde echtelieden Willelmus en 

Elizabeth, in een huis en tuin van voornoemde wijlen Willelmus, ter plaatse 

gnd Hal, tussen Katherina Leeuwen enerzijds en Goeswinus van Hal 

anderzijds, welke helft van voornoemde pacht van 20 zester voornoemde 

Hermannus en Johannes Molle verworven hadden van voornoemde Everardus zvw 

Willelmus van Hoelt, (2) een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Lambertus Witmeri enerzijds en erfgoed van 

Johannes gnd Scoef anderzijds, welk huis en erf voornoemde Everardus mede 

tot onderpand had gesteld voor voornoemde helft van de pacht van 20 zester. 

 

Hermannus (dg: Loden) Loden soen medietatem ad se spectantem in medietate 

hereditarie paccionis viginti sextariorum siliginis mensure de Busco quam 

paccionem viginti sextariorum Everardus (dg: filius et Petrus) filius 

quondam Willelmi de Hoelt et Petrus filius quondam Petri dicti Reijners 

soen maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dicti quondam 

Willelmi de Hoelt solvendam habebant hereditarie purificationis de et ex 

omnibus et singulis hereditatibus dictis Petro et Katherine sue uxori et 

Everardo de morte dicti quondam Willelmi de Hoelt et Elizabeth sue uxoris 

parentum olim dictorum Katherine et Everardi successione advolutis 

quocumque locorum in parochia de Bucstel in loco dicto #Hal# sitis 

exceptis tamen in hoc tota parte et omni jure eis de morte dictorum 

Willelmi et Elizabeth coniugum successione advolutis in domo et orto 

dicti quondam Willelmi sitis in dicto loco (dg: Hal) Hal vocato inter 

hereditatem Katherine Leeuwen ex uno et inter hereditatem Goeswini de Hal 

ex alio (dg: quam medietatem dicte paccionis viginti sextariorum 

siliginis dictus Hermannus Loden soen et Johannes Molle erga dictum 

Everardum filium dicti quondam Willelmi de Hoelt acquisiverant prou) 

atque in (dg: ex domo et area sita in Busco in vico Ortensi inter 

hereditatem quondam Lamberti Witmeri ex uno et inter hereditatem Johannis 

Scoef ex alio) quam medietatem dicte paccionis viginti (df: lopinorum) 

#sextariorum# siliginis dictus Hermannus et Johannes Molle erga dictum 

Everardum filium quondam Willelmi de Hoelt predicti acquisiverant (dg: 

pro) atque ex domo et area sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem quondam Lamberti Witmeri ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Scoef ex alio quam domum et aream dictus Everardus simul cum 

supradictis hereditatibus dictis Hermanno et Johanni Molle pro solucione 

dicte medietatis dicte paccionis ad pignus imposuit prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Johanni Molle cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 536v 08 do 20-01-1396. 

Voornoemde Hermannus Loden soen beloofde aan Johannes Molle 62 oude 

Gelderse gulden of de waarde en 11 zester rogge, Bossche maat, met Pasen 

over een jaar (zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Dictus Hermannus Loden soen promisit super omnia Johanni Molle sexaginta 

duos antiquos Gelre gulden seu valorem et (dg: se) undecim sextaria 

siliginis mensure de Busco a pasca proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 536v 09 do 20-01-1396. 

Johannes zvw Johannes gnd Aechteman verkocht aan Ghibo gnd Jacobs soen een 

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

leveren, gaande uit (1) de helft in een kamp in Schijndel, ter plaatse gnd 

Eilde, tussen Zegherus gnd Vrancken soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, deze helft reeds belast met een erfpacht van 7 lopen rogge, (2) 

de helft in een akker gnd den Eikenakker, in Gemonden, tussen Metta van der 

Heijden enerzijds en Gerardus gnd Hillen soen anderzijds, (3) de helft in 

een akker gnd den Akker van den Driesse, in Gemonden, tussen Johannes gnd 

Huben soen enerzijds en Agnes dvw Theodericus van der Heijden anderzijds, 

de onderpanden reeds belast met grondcijnzen. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Aechteman hereditarie vendidit 

Ghiboni dicto Jacobs soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco (dg: 

ex) tradendam de et ex medietate ad dictum venditorem spectante in quodam 

campo sito in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde inter hereditatem 

Zegheri dicti Vrancken soen ex uno et inter communem plateam ex alio item 

de et ex medietate ad dictum venditorem spectante in quodam agro dicto 

den Eijkenacker sito in parochia de Ghemonden inter hereditatem Mette 

(dg: van den) van der Heijden ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti 

Hillen soen ex alio necnon ex medietate ad dictum venditorem spectante in 

quodam agro dicto den Acker van den Driesche sito in dicta parochia de 

Ghemonden inter hereditatem Johannis dicti Huben soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: tag) Agnetis filie quondam Theoderici van der Heijden ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi ex premissis et 

hereditaria paccione septem lopinorum siliginis (dg: de) ex dicta 

medietate dicti campi prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

1180 mf9 F 04 p. 537. 

 in festo Agnetis: vrijdag 21-01-1396. 

 in crastino Agnetis: zaterdag 22-01-1396. 

 Dominica post Agnetis: zondag 23-01-1396. 

 in profesto conversionis beati Pauli apostoli: maandag 24-01-1396. 

 

BP 1180 p 537r 01 vr 21-01-1396. 

Gerardus Vilt nzvw Gerardus Vilt verkocht aan Gerardus van Uden een 

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

eerst over een jaar (vr 02-02-1397), gaande uit een huis, erf en tuin van 

voornoemde wijlen Gerardus Vilt in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Gerardus van Bruggen enerzijds en erfgoed 

van Marcelius Vilt anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 10 schelling geld. 

 

Gerardus Vilt filius #naturalis# quondam Gerardi Vilt hereditarie 

vendidit Gerardo de Uden hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro primo 

termino solucionis a purificationis proxime futuro ultra annum ?ex domo 

et area et orto dicti quondam Gerardi Vilt sitis in Buscoducis ad locum 

dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Gerardi de Bruggen ex uno et 

inter hereditatem Marcelii Vilt ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: 

hereditario) censu domini ducis et hereditario censu X (dg: ps) solidorum 

monete exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Scilder et 

Uden datum in festo Agnetis. 

 

BP 1180 p 537r 02 vr 21-01-1396. 

Marcelius van der Bruggen van Doerne, zijn dochters Heilwigis, Margareta en 

Conegondis, en Willelmus Eliaes soen van Bucstel ev Katherina dv voornoemde 
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Marcelius verkochten aan Godefridus zv voornoemde Marcelius een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Deurne te leveren, voor 

het eerst over een jaar (vr 02-02-1397), gaande uit de helft in een hoeve 

in Deurne, ter plaatse gnd Bruggen, tussen Henricus die Smit van Bruggen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, welke helft van de hoeve aan voornoemde 

Marcelius gekomen was na erfdeling tussen hem en zijn kinderen, belast met 

de grondcijns en een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond. Johannes 

minderjarige zv voornoemde Marcelius zal, zodra hij meerderjarig is, 

hiermee instemmen. 

 

Marcelius van der Bruggen de Doerne #(dg: Willelmus Johannes) Heilwigis 

Margareta et Conegondis eius filie cum tutore Willelmus Eliaes soen de 

Bucstel maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dicti 

Marcelii# hereditarie vendiderunt Godefrido filio (dg: filio) #dicti 

Marcelii# #{in margine sinistra:} Godefrido filio dicti Marcelii# 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis et primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in villa de Doerne tradendam ex medietate 

ad dictum venditorem (dg: jure h) spectante ut dicebat in (dg: mo bonis) 

quodam manso sito in parochia de Doerne in loco dicto Bruggen inter 

hereditatem Henrici die Smit de Bruggen ex uno et inter communitatem 

ibidem ex alio atque ex attinentiis dicte medietatis mansi predicti que 

quidem medietas mansi predicti cum suis attinentiis (dg: competit) 

spectat ad dictum Marcelium vigore cuiusdam divisionis prius facte inter 

dictum Marcelium et inter liberos eiusdem Marcelii ut dicebant 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam 

et obligationem aliam deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis dicte mensure mensure! annuatim ex dicta 

medietate de jure solvendis et sufficientem facere et quod ipsi 

venditores Johannem filium dicti Marcelii quamcito ad annos pubertatis 

pervenerit dicte vendicioni facient consentire et perpetue ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 537r 03 za 22-01-1396. 

Johannes van Cleve en zijn vrouw Katherina wv Lambertus molenaar van Os, 

Katherina dv voornoemde Lambertus, Johannes die Vrieze bakker ev Aleijdis 

en Johannes zv Robbertus Hennen soen ev Bela, dvw voornoemde Lambertus, 

verkochten aan Henricus zvw Rodolphus gnd Rover van Vladeracken ½ morgen 

land in Lithoijen, ter plaatse gnd Rosmaat, tussen Ghibo Pels enerzijds en 

erfgoed gnd Robbijns Kamp anderzijds, belast met waterlaten en sloten. 

Reijmboldus zvw voornoemde Lambertus zal, zodra hij terug in het vaderland 

is, afstand doen. 

 

(dg: Godefridus filius Marcelii van der Bruggen de Doerne) #Johannes de 

(dg: Cleve) Cleve (dg: filius quondam Jordani dicti Haemrijs)# maritus 

legitimus Katherine sue uxoris (dg: Katherine sue uxoris) relicte quondam 

Lamberti multoris #de Os et dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore# 

(dg: Kathelin Katherina relicta quondam Lamberti multoris de) Os 

Katherina (dg: eius) filia #dicti Lamberti# cum tutore Johannes die 

Vrieze pistor maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et Johannes 

filius Robberti Hennen soen maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris 

filiarum dicti quondam Lamberti (dg: u) dimidium iuger terre situm in 

parochia de Lijttoijen in loco dicto Rosmaet inter hereditatem Ghibonis 

Pels ex uno et inter hereditatem dictam Robbijns Camp ex alio in ea 

quantitate qua ibidem situm est hereditarie vendiderunt Henrico filio 

quondam Rodolphi dicti Rover de Vladeracken promittentes (dg: indivisi) 

cum tutore indivisi super omnia (dg: ratam servare et) warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: fos) aqueductibus et fossatis ad hoc 

de jure spectantibus et quod ipse Reijmboldum filium dicti quondam 

Lamberti quamcito ad patriam redierit super premissis ad opus dicti 

emptoris facient renunciare. Testes Scilder et Martinus datum in crastino 
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Agnetis. 

 

BP 1180 p 537r 04 za 22-01-1396. 

Johannes van Cleve zvw Jordanus Hamrijs en zijn vrouw Katherina dv 

Theodericus Rover Bollekens wv Lambertus Moelners van Os droegen over aan 

haar dochter Katherina en haar schoonzoons Johannes Vrieze bakker en 

Johannes zv Robbertus Hennen soen, tbv hen en Reijmboldus zvw voornoemde 

Lambertus, een hofstad in Oss, ter plaatse gnd die Heuvel, tussen Henricus 

zvw Rutgherus Zanders soen enerzijds en Henricus van den Steen anderzijds, 

welke hofstad voornoemde Katherina verworven had van Petrus nzvw Rodolphus 

Rover van Vladeracken en Marcelius gnd Zeel Ketelken, als procuratores van 

de H.Geest in Oss. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Robbrechts 

soen. 

 

+{verwijst naar BP 1180 p 537r 05 in margine sinistra}. 

#Johannes de Cleve filius quondam Jordani (dg: Haem) Hamrijs maritus 

legitimus Katherine sue uxoris (dg: relicte) (dg: quondam) dudum (dg: 

Rov) Theoderici Rover Bollekens# (dg: Katherina) relicte (verbeterd uit: 

relicta) quondam Lamberti Moelners de Os (dg: cum tutore) #et dicta 

Katherina cum eodem tamquam cum tutore# domistadium situm in parochia de 

Os ad locum dictum die Hoevel (dg: inf) inter hereditatem Henrici filii 

quondam Rutgheri Zanders soen ex uno et inter hereditatem Henrici van den 

Steen ex alio quod domistadium dicta Katherina erga (dg: Piter filium 

natural) Petrum filium naturalem quondam Rodolphum! Rover de Vladeracken 

et Marcelium dictum Zeel Ketelken tamquam procuratores mense sancti 

spiritus in (dg: U) Os acquisiverant ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Katherine sue (dg: sue) filie Johanni Vrieze pistori et 

Johanni filio Robberti Hennen soen generis dicte Katherine ad opus eorum 

et ad opus Reijmboldi filii dicti quondam Lamberti (dg: fi) promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Johanni Robbrechts soen. 

 

BP 1180 p 537r 05 za 22-01-1396. 

Gerardus zvw Johannes Roden van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{in margine sinistra en verwijst met streep naar: BP 1180 p 537r 04} 

+ Gerardus filius quondam Johannis Roden de Os prebuit et reportavit. 

Testes datum. 

 

BP 1180 p 537r 06 zo 23-01-1396. 

Voornoemde Katherina, Johannes Vrieze en Johannes zv Robbertus Hennen soen 

verhuurden voornoemde hofstad aan voornoemde Johannes van Cleve en 

Katherina, voor zolang laatstgenoemde Katherina zal leven, voor de lasten 

die eruit gaan. Verhuurders zullen de hofstad niet belasten. Johannes van 

Cleve en zijn vrouw Katherina beloofden voornoemde lasten te betalen, 

zolang zij de hofstad bezitten, en intussen zullen ze de gebouwen 

onderhouden van dak en wand, uitgezonderd het gevaar van brand. Ze kunnen 

de hofstad voor deze lasten verlaten, wanneer ze willen. 

 

Duplicetur. 

Dicti Katherina Johannes Vrieze et Johannes filius Robberti Hennen soen 

dictum domistadium locaverunt (dg: dicto) dicto Johanni de Cleve et 

Katherine ab eisdem quamdiu dicta Katherina (dg: fi) uxor dicti quondam 

vixerit! in humanis et non ultra possidendum pro oneribus exinde (dg: 

sol) de jure solvendis promittentes ratam et! obligationem ex parte eorum 

deponere et ad vitam dicte Katherine relicte quondam Lamberti deponere et 

ad (dg: ad) vitam eiusdem Katherine obligationem supra dictum domistadium 

non facere. Quo facto repromiserunt Johannes de Cleve et Katherina eius 

uxor et dicta onera ad vitam dicte Katherine deponere quamdiu ipsi dictum 

apprehendent! et non ultra et interim edificia dicti domistadii de tecto 

et pariete in bona disposicione periculo ignis excepto et poterint 
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resignare pro dictis oneribus quando eis placuerit. Testes Rover et 

Martinus dominica post Agnetis. 

 

BP 1180 p 537r 07 zo 23-01-1396. 

Bela wv Godefridus zvw Andreas van Berlikem droeg over aan Arnoldus gnd 

Groet Art een stuk land gnd die Beirkhof, in Oss, tussen Rijcoldus Belijen 

soen enerzijds en Oda Spormers anderzijds, welk stuk land voornoemde wijlen 

Godefridus verworven had van Petrus Quattel. Haar minderjarige zoon Petrus 

zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen {niet afgewerkt contract}. 

 

Bela relicta quondam Godefridi filii quondam Andree de Berlikem cum 

tutore peciam terre dictam die Beirchof sitam in parochia de Os (dg: in 

loco dicto Ghiben Coetkens? Camp in loco dicto die Vierhoeven quam peciam 

terre dictus quondam Godefridus erga Petrum Quattel acquisiverat prout) 

inter hereditatem Rijcoldi Belijen soen ex (dg: utroque latere 

coadiacentem) uno et inter hereditatem Ode Spormers ex alio quam peciam 

terre dictus quondam Godefridus erga Petrum Quattel acquisiverat prout 

hoc et alia in litteris continentur #quas vidimus# hereditarie 

supportavit Arnoldo dicto Groet Art cum litteris et jure occacione 

promittens (dg: super) cum tutore ratam! servare et obligationem ex parte 

et! dicti quondam Godefridi deponere et quod ipsa Petrum suum filium 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit super dicta pecia terre ad opus 

(dg: op) dicti. 

 

BP 1180 p 537r 08 ma 24-01-1396. 

Arnoldus, Aleijdis en Helena, kvw Johannes Kathelinen soens, Arnoldus zvw 

Henricus Bloemelinc van Os ev Katherina dvw voornoemde Johannes Kathelinen 

soen, Johannes van Zonne zv Ludekinus Jans soen van Zonne en zijn vrouw 

Elizabeth dvw voornoemde Johannes Katherinen soen verkochten aan Willelmus 

zvw Willelmus Loijer 4 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd in het Rot, 

ter plaatse gnd Lijnbeemd, tussen Maria dvw Gheerlacus met den Brode 

enerzijds en Ambrosius gnd Broes Balen soen anderzijds, strekkend vanaf een 

afscheiding gnd schoutuin tot aan 1½ morgen land behorend aan Henricus Aben 

en Andreas zvw Henricus Ruse, belast met 6½ penning en ½ ort oude cijns, ½ 

hoen aan de grondheer, een lijfrente van 4 pond geld op het leven van 

Godefridus die Becker en zijn vrouw Hilla, 3 roeden zegedijk ter plaatse 

gnd Kepkens Donk en waterlaten. 

 

Arnoldus Aleijdis et Helena liberi quondam Johannis Kathelinen #soens# 

cum tutore Arnoldus filius quondam Henrici Bloemelinc de Os maritus (dg: 

et tu) #et tutor# legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie dicti 

quondam Johannis Kathelinen soen et Johannes de Zonne filius (dg: quon) 

Ludekini Jans soen de Zonne maritus et! tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis Katherinen soen et dicta Elizabeth 

cum eodem tamquam cum tutore quatuor iugera terre sita in parochia de 

Roesmalen in loco dicto int Rot ad locum dictum Lijnbeemt inter 

hereditatem Marie filie quondam Gheerlaci met den Brode ex uno et inter 

hereditatem Ambrosii dicti Broes Balen soen ex alio tendentia a sepe 

dicto (dg: de scout) scoutuijn ad unum et dimidium iugera terre 

spectantia ad Henricum Aben et Andream filii! quondam Henrici Ruse in ea 

quantitate qua ibidem sita (dg: sita) sunt hereditarie vendiderunt 

Willelmo filio quondam Willelmi Loijer promittentes cum tutore indivisi 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis sex 

et dimidio denariis et dimidio ort antiqui census (dg: domino fundi-s) et 

dimidio pullo domino fundi et hereditario censu quatuor librarum monete 

vitalis pensionis ad vitam (dg: Wi) Godefridi (dg: Beel) die Becker et 

(dg: sue) Hille uxoris annuatim exinde solvendis et tribus virgatis 

zegedijcs ad premissa spectantibus et ad locum dictum Kepkens Donc 

situatis et aqueductibus ad premissa de (dg: pre) jure spectantibus. 

Testes Scilder et Rover datum in profesto conversionis beati Pauli 
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apostoli. 

 

BP 1180 p 537r 09 ma 24-01-1396. 

Henricus van der Heijden zvw Jacobus van der Heijden verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Henricus van der Heijden filius quondam Jacobi van der Heijden prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1180 mf9 F 05 p. 538. 

 in profesto conversionis beati Pauli: maandag 24-01-1396. 

 in festo conversionis Pauli: dinsdag 25-01-1396. 

 in crastino conversionis Pauli: woensdag 26-01-1396. 

 in octavis Sebastiani: donderdag 27-01-1397. 

 

BP 1180 p 538v 01 ma 24-01-1396. 

Arnoldus die Wilde zvw Henricus Bloemelincs verklaarde ontvangen te hebben 

18 gulden14 en alle geldsommen die Wellinus nzvw Johannes nzvw hr Arnoldus 

van Beke priester in schepenbrieven van Den Bosch beloofd had aan 

voornoemde Arnoldus Wilde. Voornoemde Arnoldus Wilde beloofde aan Arnoldus 

van Beke, tbv erfg vw voornoemde Wellinus, dat hij voornoemde Wellinus, 

zijn goederen en erfgenamen hiervan schadeloos zal houden. 

 

Arnoldus die Wilde filius quondam Henrici Bloemelincs palam recognovit 

sibi fore satisfactum a (dg: XX) XVI[I]I (dg: Gelre) gulden #et ab 

omnibus pecuniarum summis# quos et ?quas (dg: dictu Joh) Wellinus filius 

naturalis quondam Johannis filii naturalis quondam domini quondam! 

Arnoldi de Beke presbitri promisit dicto Arnoldo Wilde in litteris 

scabinorum de Busco ut dicebat et promisit dictus Arnoldus Wilde super 

omnia habita et habenda Arnoldo de Beke ad opus (dg: libe) heredum dicti 

quondam Wellini quod ipse Arnoldus Wilde dictum Wellinum et eius bona et 

heredes nunquam impetet (dg: -e) occacione premissorum et quod ipse 

dictum Wellinum eius (dg: lib) bona et heredes a predictis pecunia et 

pecuniarum summis indempnes servabit. Testes Aa et Scilder datum in 

profesto conversionis beati Pauli. 

 

BP 1180 p 538v 02 di 25-01-1396. 

Henricus Snellart zv Snellardus die Bruijn gaf uit aan Henricus van Merlaer 

oudste zoon van Rodolphus van Merlaer (1) een hoeve in Uden, ter plaatse 

gnd op Loeken bij Diklaar, naast erfg vw Jacobus van Dickelaer, welke hoeve 

eertijds behoorde aan voornoemde Snellardus die Bruijn, (2) de helft van 

een kamp of beemd, in Uden, ter plaatse gnd aan die Weetfort, tussen wijlen 

Jacobus van Diclaer enerzijds en Wellinus van den Eijkenhoevel anderzijds, 

(3) 1 bunder beemd in Uden, ter plaatse gnd in die Wedehage, tussen Jacobus 

van Merlaer enerzijds en voornoemde Henricus van Merlaer anderzijds, (4) 

een stuk beemd in Uden, ter plaatse gnd die Valendonk, naast wijlen 

Johannes van der Heijden, zoals Nijcholaus Bloemart deze goederen als 

hoevenaar bezit; de uitgifte geschiedde voor cijnzen, hoenderen, een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, aan Johannes van Erpe? en thans 

voor een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

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

Henricus van Merlaer mag altijd het hout op de hoeve zagen en de gebouwen 

verwijderen. 

 

Henricus Snellart filius (dg: f h) Snellardi die Bruijn mansum (dg: 

situm) quendam situm in parochia de Uden ad locum dictum op (dg: Lok) 

Loeken prope (dg: Dig) Diccelaer #contigue# iuxta hereditatem heredum 

                         
14 Zie ← BP 1179 p 499r 09 di 29-10-1392, Wellinus nzvw Johannes zvw hr 

Arnoldus van Beke beloofde aan Arnoldus die Wilde zvw Henricus Bloemelijc 

van Os 18 Gelre gulden op 25-12-1393 te betalen. 
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quondam Jacobi de Dickelaer (dg: ex uno et inter hereditatem quen qui 

mansus q) cum (dg: suis) edificiis terris pratis pascuis ad dictum mansum 

spectantibus et (dg: cet) cum ceteris attinentiis dicti mansi singulis et 

universis qui mansus cum suis edificiis terris pratis pascuis et ceteris 

suis attinentiis dudum spectabat (dg: ad Godefridum Rike et Mechtildem 

liberos quondam Godefridi dicti Ke) #ad dictum quondam Snellardum die 

Bruijn atque Nijcholaus Bloemart tamquam colonus ad presens possidet# 

atque medietatem cuiusdam campi vel prati siti in dicta parochia ad locum 

aen die (dg: We) Weetfort inter hereditatem quondam Jacobi de Dicl[a]er 

ex uno et inter hereditatem Wellini (dg: v de) van den Eijkenhoevel ex 

alio atque unum (dg: bonarium) bonarium prati situm in dicta parochia in 

loco dicto in die Wedehage inter hereditatem Jacobi de (dg: Merlaer) 

Merlaer ex uno et inter hereditatem Henrici de (dg: Merl) Merlaer ex alio 

(dg: in ?e) atque peciam prati sitam in dicta parochia in loco dicto die 

Valendonc #contigue# iuxta hereditatem quondam Johannis van der Heijden 

#prout (dg: ?ad dictus M Nijcholaus ... ad dictum quondam Nij) Nijcholaus 

(dg: Bo) Bloemart tamquam colonus possidet et possidere consuevit# ut 

dicebat (dg: here) dedit ad hereditarium pactum Henrico de Merlaer 

predicto filio seniori (dg: Jacobi) Rodolphi de Merlaer ab eodem 

hereditarie possidendos pro (dg: censibu) censibus et pullis exinde 

solvendis (dg: ...) et pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco Johanni de E[r?]pe exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie (dg: purificationis nativitatis Domini) 

purificationis et (dg: in Busco tradenda ex premissis) pro primo termino 

a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit tali condicione quod dictus 

Henricus #de Merlaer# semper poterit sedare! ligna et effodere cespites 

pro tempore supra premissa consistentes #et ea amovere et edificia 

amovere# sine contradictione et sine inhibitione dicti Henrici Snellart. 

Testes Scilder et Coptiten datum in festo conversionis Pauli. 

 

BP 1180 p 538v 03 di 25-01-1396. 

Rodolphus van Merlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus de Merlaer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 538v 04 di 25-01-1396. 

Voornoemde Henricus van Merlaer beloofde aan voornoemde Henricus Snellart 

252 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren over een jaar (zo 10-06-

1397) te betalen. 

 

Dictus Henricus de Merlaer promisit super omnia dicto Henrico Snellart 

ducentos et quinquaginta duos Hollant gulden seu valorem a penthecostes 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 538v 05 wo 26-01-1396. 

Johannes Buekentop zvw Rutgherus droeg over aan Petrus van den Yvenlaer een 

huis, erf en tuin in den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, naast 

erfgoed van wijlen Johannes gnd Loze, aan hem gerechtelijk15 verkocht door 

Arnoldus zvw Willelmus van den Yvenlaer. 

 

Johannes Buekentop filius quondam Rutgheri domum aream et ortum sitos in 

Busco ad finem vici Hijnthamensis contigue iuxta hereditatem quondam 

Johannis dicti Loze venditam sibi ab Arnoldo filio quondam (dg: W) 

Willelmi van den Yvenlaer per judicem mediante sententia scabinorum etc 

prout in litteris hereditarie supportavit Petro van den Yvenlaer cum 

                         
15 Zie ← SAsH RA VB 1799 f 083v 01, ma 23-02-1394, Art soen wilner Willems van den Yvenlaer 
was gericht aen huus erven ende hof gelegen aen dat Hijnthamer Eijnde alre naest den erve Jans 

geheiten Loze overmids gebrecke van erftsijnsen die hij dair aen heeft. 
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litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Berwout datum in 

crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1180 p 538v 06 wo 26-01-1396. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Johannes Buekentop 33 Hollandse 

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

 

Dictus Petrus promisit super omnia dicto Johanni Buekentop XXXIII Hollant 

gulden seu valorem #ad# nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 538v 07 wo 26-01-1396. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Johannes Buekentop 33 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te 

betalen. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia dicto Johanni Buekentop XXXIII Hollant 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 538v 08 wo 26-01-1396. 

Jacobus van der Beke droeg over aan Gerardus zvw Johannes Kijevits van 

Nijsterle een stuk land in Nistelrode, in een kamp van Willelmus gnd 

Ghijsbrechts soen, tussen Henricus van Stralen enerzijds en het gemene 

water gnd die Beke anderzijds, aan hem in pacht uitgegeven door Willelmus 

zvw Rodolphus gnd Roef die Volre, belast met de erfpacht in de brief 

vermeld. De brief overhandigen aan hem of aan hr investiet van Nistelrode. 

 

Solvit 3 grossos. 

Jacobus van der Beke quandam peciam terre sitam in parochia de Nijsterle 

in campo Willelmi dicti Ghijsbrechts soen inter hereditatem Henrici de 

Stralen ex uno et inter communem aquam dictam die Beke ex alio ut dicebat 

(dg: h) datam sibi ad paccionem a Willelmo filio quondam Rodolphi dicti 

Roef die Volre prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo filio 

quondam Johannis Kijevits de Nijsterle cum litteris et jure promittens 

super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta hereditaria paccione in dictis litteris contenta. Testes 

datum supra. Tradetur littera sibi vel domino (dg: Johanni) investito de 

Nijsterle. 

 

BP 1180 p 538v 09 wo 26-01-1396. 

Johannes Gerijts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Gerijts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 538v 10 wo 26-01-1396. 

Gerardus Loij Willems, zijn vrouw Batha, zijn broer Johannes Loij en 

Johannes Loij Ghijsbrechts soen beloofden aan Johannes Reijmbrant 111 

nieuwe Gelderse gulden16 zoals die vandaag (dg: gemeenlijk gaan) zijn 

geslagen en vandaag gemeenlijk in de beurs gaan of de waarde, met 

Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1396) te betalen. 

 

Gerardus Loij (dg: Willems soen) #Willems# et Batha eius uxor et Johannes 

Loij frater (verbeterd uit: fratres) dicti Gerardi (dg: promiserunt 

indivisi super omnia Johanni R) et Johannes Loij (dg: filius Ghi) 

Ghijsbrechts soen promiserunt indivisi super omnia Johanni Reijmbrant 

centum et (dg: LXI) #XI# novos Gelre gulden quales ad presens (dg: 

communiter curru) sunt monetati et pro presenti ad bursam communiter 

                         
16 Zie → BP 1180 p 567r 11 ma 03-07-1396, overdracht met adiusticatie. 
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currunt seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 538v 11 wo 26-01-1396. 

Voornoemde Gerardus en zijn vrouw Batha beloofden voornoemde Johannes Loij 

en Johannes Loij schadeloos te houden. 

 

Solvit 1 grossum. Scabini noluerunt. 

Dicti Gerardus et Batha eius uxor promiserunt dictos Johannem Loij et 

Johannem Loij indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 538v 12 do 27-01-1396. 

Goeswinus zv Gerardus van Berkel had op ma 22-04-139217 aan zijn voornoemde 

vader Gerardus om toestemming gevraagd buiten het huis, de leefgemeenschap 

en de kosten te mogen gaan van zijn voornoemde vader. Voornoemde Gerardus 

had die toestemming verleend. Henricus gnd Borchsat en Petrus Scamparts 

soen van Wedart, poorters in Den Bosch, verklaarden thans dat daarna 

voornoemde Goeswinus gedurende 6 weken 3 dagen en langer, direct volgend op 

zijn verzoek en de datum van de brief, geheel overeenkomstig de wijze van 

emanciperen “daarbuiten was geweest”. 

 

Notum sit universis quod cum Goeswinus filius Gerardi de Berkel cum 

instantia qua decuit #anno Domini Mo CCCmo nonagesimo secundo feria 

secunda post octavas pasce# petivisset a dicto Gerardo suo patre 

licenciam exeundi et essendi extra domum convictum et expensas dicti 

Gerardi s[ub] debito modo vero emancipationis ad jus opidi de Busco et 

cum eciam dictus Gerardus in hoc annuens et favens petitioni dicti 

Goeswini sui filii dedisset et contulisset dicto Goeswino suo filio 

plenam licenciam exeundi et essendi extra domum convictum et expensas 

dicti Gerardi sub debito modo vero emancipationis ad jus oppidi de Busco 

prout in litteris constituti igitur coram scabinis infrascriptis Henricus 

dictus Borchsat et Petrus Scamparts soen de Wedart oppidani in Busco 

deposuerunt ad requisitionem judicis in Busco quod dictus Goeswinus (dg: 

fui) fuerat per spacium sex septimanarum (dg: et trium dierum) et trium 

dierum et amplius quod spacium immediate sequebatur post huiusmodi 

petitionem et post (dg: dat datum) dictum datum dictarum litterarum 

immediate sequebatur juxta omnem modum emancipationis. Testes Martinus et 

Coptiten datum in octavis Sebastiani. 

 

1180 mf9 F 06 p. 539. 

 in octavis Agnetis: vrijdag 28-01-1396. 

 Secunda post conversionem Pauli: maandag 31-01-1396. 

 in crastino purificationis: donderdag 03-02-1396. 

 

BP 1180 p 539r 01 vr 28-01-1396. 

Willelmus Kemmer droeg over aan Johannes Loijer zvw Johannes Loijer een 

b-erfcijns van 30 schelling, 1 oude groot Toournooois geld van de koning 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Sint-Martinus in Den Bosch te betalen, gaande uit een huis en 

hofstad van Franco van Belver, in Belver, en 5 lopen roggeland aldaar, 

welke cijns Willelmus van den Hoernic gekocht had van Woltherus gnd Bexken 

Dicbier, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Willelmus Kemmer hereditarium censum (dg: triginta) #triginta# solidorum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum (dg: here) anno quolibet in festo beati Martini hyemalis et ad 

Buscumducis tradendum de domo et domistadio Franconis de Belver sitis in 

Belver et de quinque lopinatis terre seminis! siliginei ibidem sitis quem 

                         
17 Zie ← BP 1179 p 386v 07 ma 22-04-1392, verzoek om emancipatie. 
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censum Willelmus van den Hoernic erga Woltherum dictum Bexken Dicbier 

emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Johanni Loijer filio quondam Johannis 

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

et obligationem #et impeticionem# ex parte sui (dg: de) et dicti quondam 

Willelmi van den Hoernic et heredum eiusdem quondam Willelmi (dg: d) 

deponere. Testes Scilder et Martinus datum in octavis Agnetis. 

 

BP 1180 p 539r 02 vr 28-01-1396. 

Bertoldus Voeget zvw Johannes Voeget zvw Bertholdus van Hoesden droeg over 

aan mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer (1) 10 hont land in Maren, in de 

dingbank van Alem, tussen Johannes van Eijndoven enerzijds en Petrus van Os 

anderzijds, welke 10 hont land voornoemde Petrus van Os de afgelopen tijden 

in huur had, (2) 10 hont land in Maren, ter plaatse gnd op Kort Maar 

Heuvel, tussen de plaats gnd die Meer enerzijds en Emondus van Hellu 

anderzijds, welke 10 hont land Rijxkinus Mersman thans huurt, (3) 3 

erfgoederen gnd vier scharen in Maren, ter plaatse gnd in Jordens Goer 

{niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Bertoldus Voeget filius quondam (dg: q) Johannis Voeget filii quondam 

Bertholdi de Hoesden decem hont terre sita in parochia de Maren (dg: ad 

lo) in jurisdictione de Alem inter hereditatem Johannis de Eijndoven ex 

uno et inter hereditatem Petri de Os ex alio et que decem hont terre 

dictus Petrus de Os (dg: nomine) #sub modo# locacionis in quibusdam 

temporibus preteritis possedit item decem hont terre sita in dicta 

parochia de Maren in loco dicto op Cort (dg: Mare) Maer Hoevel inter (dg: 

M) locum dictum die Meer ex uno et inter hereditatem Emondi de Hellu ex 

(dg: .) alio et que X hont (dg: terre) terre Rijxkinus Mersman ad presens 

sub nomine locacionis ad presens possidet item quatuor hereditates dictas 

vier scharen sitas in parochia de Maren in loco dicto in Jordens Goer 

prout (dg: ibidem sit) huiusmodi quatuor hereditates dictas! vierscharen 

ibidem site sunt et ad (dg: et ?pertinet q ad dictum ad) dictum quondam 

Bertoldum Voeget spectare consuevit ut dicebat hereditarie supportavit 

magistro Jacobo Groij filio quondam Willelmi Loijer. 

 

BP 1180 p 539r 03 vr 28-01-1396. 

Heijlwigis wv Goeswinus gnd Vrancken droeg over aan haar zoon Arnoldus het 

vruchtgebruik in 1/3 deel, dat aan haar voornoemde zoon Arnoldus gekomen 

was na overlijden van voornoemde Goeswinus, resp. dat aan hem zal komen na 

overlijden van voornoemde Heijlwigis, in een huis en erf in Den Bosch, in 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van Zibertus van Hoculem enerzijds en een 

gemeen straatje dat daar achterwaarts naar het gemene water loopt 

anderzijds, strekkend vanaf de Orthenstraat tot aan erfgoed van wijlen mr 

Johannes Basijn. Een brief voor Theodericus Scoerre en de andere voor 

voornoemde Arnoldus. 

 

Duplicetur. 

Heijlwigis relicta quondam Goeswini dicti Vrancken cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in una tercia parte que Arnoldo suo filio de 

morte dicti quondam Goeswini successione est advoluta et post mortem 

dicte Heijlwigis successione advolvetur in domo et area sita in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem Ziberti de Hoculem ex uno et inter (dg: 

h) quendam viculum tendentem ibidem retrorsum #versus# communem aquam ex 

alio et que domus et area tendit a dicto vico Orthensi (dg: Or) retrorsum 

usque ad hereditatem quondam magistri Johannis Basijn ut dicebat legitime 

supportavit dicto Arnoldo suo filio promittens cum tutore ratam servare. 

Testes Martinus et Coptiten datum in octavis Agnetis. Unam litteram 

habebit Theodericus Scoerre et alteram dictus Arnoldus. 
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BP 1180 p 539r 04 ma 31-01-1396. 

Jacobus van Kiglaer zvw Arnoldus van Kiglaer ev Katherina dvw Godefridus 

van Langvelt gaf uit aan Willelmus, Jutta en Aleijdis, kvw Henricus zvw 

voornoemde Godefridus van Langvelt, de helft in (1) een hoeve gnd tot 

Scoulen van voornoemde wijlen Godefridus, in Nuenen, (2) 2 bunder beemd van 

voornoemde wijlen Godefridus, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd in die 

Leke, met een eind strekkend aan Johannes van der Hamsvoert, van welke 

goederen de andere helft behoort aan voornoemde Willelmus, Jutta en 

Aleijdis; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen, een b-erfpacht van 

11 lopen rogge, maat van Nuenen, aan de investiet der kerk van Nuenen, 

gaande uit de gehele hoeve, en thans voor een lijfpacht van 10 mud rogge 4 

mud gerst, maat van Nuenen, op het leven van voornoemde Jacobus en 

Katherina of de langstlevende, met Lichtmis op de hoeve te leveren, voor 

het eerst over een jaar (vr 02-02-1397). Ter meerdere zekerheid stelden 

voornoemde Willelmus, Jutta en Aleijdis de andere helft tot onderpand. 

 

Jacobus de Kiglaer filius quondam Arnoldi de Kiglaer maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Godefridi de Langvelt 

medietatem ad se et dictam Katherinam suam uxorem spectantem in quodam 

manso dicto tot Scoulen #dicti quondam Godefridi# sito in parochia de 

Nuenen et in attinentiis dicti mansi universis quocumque sitis atque in 

duobus bonariis prati (dg: sit) dicti quondam Godefridi sitis in parochia 

de Beke prope Arle ad locum dictum in die Leke tendentibus cum uno fine 

ad hereditatem Johannis van der Hamsvoert ut dicebat (dg: dedit ad 

hereditarium pactum) et de quibus manso cum suis attinentiis et duobus 

bonariis prati reliqua medietas spectat ad Willelmum Juttam et Aleijdem 

liberos quondam Henrici filii quondam Godefridi de Langvelt predicti ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem dictis Willelmo Jutte et Aleijdi 

liberis dicti quondam Henrici filii quondam Godefridi de Langvelt ab 

eisdem hereditarie possidendam pro censibus dominorum fundi exinde 

solvendis atque pro hereditaria paccione undecim lopinorum siliginis 

mensure mensure! de Nuenen (dg: ecclesie) investito ecclesie de Nuenen 

(dg: exinde so) ex dictis integro (dg: -is m) manso cum suis attinentiis 

de jure solvendis dandis etc atque pro vitali pensione decem modiorum 

siliginis et quatuor modiorum ordei mensure de Nuenen danda dictis Jacobo 

et Katherine sue uxori (dg: anno q) ab aliis anno quolibet ad vitam eorum 

Jacobi et Katherine seu alterius eorundem diutius viventis et non ultra 

purificationis et pro primo termino ultra annum et supra dictum mansum 

tradenda ex dicta medietate dicti mansi cum suis attinentiis et duorum 

bonariorum prati promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii indivisi repromiserunt (dg: cum tutore) et 

ad maiorem securitatem solucionis dicte pensionis vitalis dicti Willelmus 

Jutta et Aleijdis cum tutore reliquam medietatem (dg: dictorum mans) ad 

se spectantem in dicto manso cum suis attinentiis et duobus bonariis 

prati ad pignus imposuerunt et alter dictorum Jacobi et Katherine diutius 

vivens integraliter possidebit etc. Testes (dg: Scilder) Rover et Scilder 

datum secunda post conversionem Pauli. 

 

BP 1180 p 539r 05 ma 31-01-1396. 

De broers Johannes en Henricus van de Kloot maanden 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 50 oude schilden, die hun moeder Sophia wv Arnoldus 

van de Kloot aan hen beloofd had met Lichtmis te betalen. 

 

Johannes et Henricus de Globo fratres hereditarium censum quinquaginta 

aude scilde quem Sophia relicta quondam Arnoldi de Globo #eorum mater# 

promisit super omnia mobilia et immobilia hereditaria atque parata se 

daturam et soluturam dictis Johanni et Henrico (dg: p) hereditarie 

purificationis prout in litteris monuit de tribus annis. Testes datum ut 

supra. 
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BP 1180 p 539r 06 ma 31-01-1396. 

Cristianus zvw Paulus zvw Henricus gnd die Man verkocht aan Petrus zvw 

Ghevardus van Essche, tbv hem en zijn vrouw Aleijdis dvw {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Cristianus filius quondam Pauli filii quondam Henrici dicti die Man 

legitime vendidit Petro filio quondam Ghevardi de Essche ad opus sui et 

ad opus Aleijdis sue uxoris filie quondam. 

 

BP 1180 p 539r 07 do 03-02-1396. 

Arnoldus Cleijnnael maakte bezwaar tegen verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen gedaan door zijn kinderen Hermannus en Willelmus en door 

Leonius Raet en Johannes gnd die Brouwer met hun goederen. 

 

Arnoldus Cleijnnael (verbeterd uit: Cleijnnall) omnes vendiciones et 

alienaciones et obligationes (dg: factas) factas ab Hermanno (dg: f) et 

Willelmo suis liberis et Leonio Raet Johanne dicto die Brouwer seu ab 

eorum altero cum suis bonis seu cum bonis quibuscumque eorum ut dicebat 

calumpniavit. Testes Aa et Scilder datum (dg: supra) in crastino 

purificationis. 

 

BP 1180 p 539r 08 ±do 03-02-1396. 

Hugo Peters soen ev Aleijdis, dvw Nijcholaus zvw Petrus van Orthen en diens 

vrouw Hilla dvw Henricus Molen, droeg over aan Henricus Molen zvw 

voornoemde Nijcholaus een erfcijns van 16 pond 13 schelling 4 penning, die 

Gheerburgis dvw voornoemde Henricus Molen beloofd had aan voornoemde wijlen 

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

Kerstmis, gaande uit alle goederen van voornoemde Gheerburgis. 

 

Hugo Peters soen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Nijcholai #filii quondam Petri# de Orthen ab eodem quondam 

Nijcholao et Hilla quondam sua uxore filia quondam Henrici (dg: Moe) 

Molen pariter genite hereditarium censum sedecim librarum (dg: monete) 

#tredecim solidorum# et quatuor denariorum monete quem Gheerburgis filia 

dicti quondam Henrici Molen promisit se daturam et soluturam dicto 

quondam Nijcholao hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

omnibus et singulis bonis dicte Gheerburgis (dg: ad) quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout in litteris et quem cen[sum nunc] ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Henrico Molen filio dicti 

quondam Nijcholai cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes ....... Scilder 

....... ....... ........ 

 

1180 mf9 F 07 p. 540. 

 in crastino purificationis: donderdag 03-02-1396. 

 Sexta post purificationis: vrijdag 04-02-1396. 

 

BP 1180 p 540v 01 do 03-02-1396. 

Henricus Molen zvw Nijcholaus van Orten beloofde aan Hugo gnd Peters soen 

152 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). De 

brief overhandigen aan hr Johannes van Orthen. 

 

O+X. 

Henricus Molen filius quondam Nijcholai de Orten promisit super omnia 

Hugoni dicto Peters soen centum (dg: ..) LII Hollant gulden seu valorem 

mediatim Johannis et mediatim nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: Scilder) Aa et Scilder datum in crastino 

purificationis. Detur domino Johanni de Orthen. 
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BP 1180 p 540v 02 do 03-02-1396. 

De broers Arnoldus en Henricus, kvw Albertus van Maren, Johannes van Loet 

ev Katherina dvw voornoemde Albertus en Henricus die Weder szvw voornoemde 

Albertus droegen over aan Albertus zvw voornoemde Albertus van Maren hun 

deel in een stuk land in Maren, ter plaatse gnd in die Vranken Meren, 

tussen Arnoldus van Ghewanden enerzijds en Rijcoldus Borchgreve anderzijds. 

 

(dg: .. ad) Arnoldus et Henricus fratres liberi quondam Alberti de Maren 

(dg: Henricus die Weder de Eijndoven maritus et tutor legitimus) Johannes 

de Loet maritus et tutor Katherine sue uxoris filie dicti quondam Alberti 

et Henricus die Weder gener olim dicti quondam Alberti (dg: totam partem) 

#totam partem# et omne jus eis competentes in (dg: pecia) pecia terre 

sita in parochia de Maren in loco dicto in die (dg: Vrancken) Vrancen 

Meeren inter hereditatem Arnoldi de Ghewanden ex uno et inter hereditatem 

Rijcoldi Borchgreve ex alio ut dicebant hereditarie (dg: vendiderunt) 

supportaverunt (dg: dicto Arnoldo de Gewanden) #Alberto filio dicti 

quondam Alberti de Maren# promittentes indivisi super omnia (dg: 

warandiam et) ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 540v 03 do 03-02-1396. 

Godefridus Vos zv Godefridus Vos van Beilver verkocht aan Florencius zvw 

Willelmus van den Velde een stuk land in Esch, ter plaatse gnd in die 

Compe, tussen Jutta van den Aker enerzijds en Johannes van den Brede Acker 

anderzijds, belast met 1½ lopen rogge, Bossche maat. 

 

Godefridus Vos filius Godefridi Vos de Beilver peciam terre sitam in 

parochia de Essche in loco dicto in die Compe inter hereditatem Jutte van 

den Aker ex uno et inter hereditatem Johannis van den Brede Acker ex alio 

ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) vendidit Florencio filio quondam 

Willelmi van den Velde promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis uno et dimidio lopinis siliginis mensure de Busco 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 540v 04 do 03-02-1396. 

Florencius zvw Willelmus van den Velde: (1) de helft van een stuk land in 

Esch, tussen een gemene weg enerzijds en Godefridus Vos anderzijds, (2) ¼ 

deel van een stuk land in Esch, naast het kerkhof, tussen Gerardus van der 

Hoeven enerzijds en Henricus Machiels soen anderzijds, (3) een stuk beemd 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Florencius filius quondam Willelmi van den Velde #medietatem# pecie terre 

site in parochia de Essche inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Vos #item! quartam partem# (dg: ..) peciam! terre 

sita! in dicta parochia juxta cijmiterium ibidem inter hereditatem 

Gerardi van der Hoeven ex uno et inter hereditatem Henrici Machiels soen 

ex alio atque peciam prati. 

 

BP 1180 p 540v 05 do 03-02-1396. 

Cristianus zvw Paulus zvw Henricus die Man verkocht aan Petrus zvw 

Ghevardus van Essche, tbv hem, zijn vrouw Aleijdis dvw Lambertus Colen 

soen, en hun beider kinderen Ghevardus en Elizabeth, een lijfpacht van 1 

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

uit ¼ deel in een stuk beemd in Esch, tussen het water gnd die Aa enerzijds 

en wijlen hr Eligius van den Aker priester anderzijds, het gehele stuk 

reeds belast met een b-erfcijns van 30 schelling geld. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Cristianus filius quondam Pauli filii quondam Henrici die (dg: d) Man 

legitime vendidit Petro filio quondam Ghevardi de Essche ad opus sui et 

ad opus Aleijdis sue uxoris filie quondam Lamberti Colen soen et ad opus 
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Ghevardi et Elizabeth liberorum suorum ad! dictis Petro et Aleijde 

pariter genitorum vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Petri Aleijdis Ghevardi 

et Elizabeth seu alterius eorum et non ultra (dg: p) omnium sanctorum et 

in Busco tradendam ex quarta parte ad dictum venditorem spectante in 

pecia prati sita in parochia de Essche inter aquam dictam die Aa ex uno 

et inter hereditatem quondam domini Eligii van den Aker presbitri ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis! hereditario censu XXX solidorum monete ex dicta 

integra pecia prati annuatim de jure solvendo et sufficientem facere et 

alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 540v 06 do 03-02-1396. 

Florencius zvw Willelmus van den Velde: (1) de helft van een stuk beemd, in 

Esch, tussen een gemene weg enerzijds en Godefridus zv Godefridus Vos 

anderzijds, (2) ¼ deel van een stuk land in Esch, naast het kerkhof, tussen 

Gerardus van der Hoeven enerzijds en !Machiels soen anderzijds, (3) zijn 

deel {niet afgewerkt contract}. 

 

{Voor geheel het contract: <}. 

Florencius filius quondam Willelmi van den Velde medietatem ad se 

spectantem pecie prati site in parochia de Essche inter communem plateam 

ex uno et inter hereditatem (dg: .) Godefridi filii Godefridi Vos ex alio 

atque (dg: p me) quartam partem ad se spectantem (dg: in) pecie terre 

site in dicta parochia juxta cijmiterium ibidem inter hereditatem Gerardi 

van der Hoeven ex uno et inter hereditatem !Machiels soen ex alio item 

totam partem et omne jus sibi competentes. 

 

BP 1180 p 540v 07 vr 04-02-1396. 

Everardus Rover van Mordrecht droeg over aan Johannes Koijt (1) zijn 

vruchtgebruik in de helft van een hoeve die was van wijlen Weijndelmoedis 

dvw Sijmon van Diefhout ev Rodolphus Koijt, in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Leemput, (2) ¼ deel in alle beesten, varend goed en roerende goederen op 

voornoemde hoeve, (3) zijn vruchtgebruik in (3a) een b-erfcijns van 40 

schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een hofstad met gebouwen in Den Bosch, in een straat 

die loopt van het Hinthamereinde naar de plaatse gnd Windmolenberg, tussen 

erfgoed van de Tafel van van Rode enerzijds en erfgoed van Johannes zv 

Sisarius gnd Serijs anderzijds, (3b) een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

aan voornoemde wijlen Rodolphus Koijt verkocht door Henricus Goetkijnt, een 

helft te betalen met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit 

2/3 deel van een huis en erf in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, tussen 

erfgoed van Johannes van de Steen enerzijds en erfgoed van Johannes Kuiper 

anderzijds, (3c) een b-erfcijns van 40 schelling, aan voornoemde wijlen 

Rodolphus Koijt verkocht door Johannes Scunde van Alem, met ’s-Heren 

Besnijdenis te betalen, gaande uit 4 morgen land van voornoemde Johannis 

Scunne, in Maren, ter plaatse gnd tot Luttel Maren, (3d) een b-erfcijns van 

40 schelling geld, aan voornoemde wijlen Rodolphus verkocht door Johannes 

van Maren zvw Johannes zv Albertus van Maren, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een b-erfcijns van 3 pond 8 schelling, welke cijns van 3 pond 8 

schelling Lambertus gnd uten Werde met Kerstmis moet betalen aan voornoemde 

Johannes, gaande uit een stuk land gnd Twee Gans Weiden en een morgen land 

gnd Stokbeemd, in Alem, (3e) een b-erfcijns van 6 pond geld, die Johannes 

van Engelant met Kerstmis moet betalen aan wijlen voornoemde Rodolphus 

Koijt, gaande uit ongeveer 2½ morgen land ter plaatse gnd in den Vliedert, 

in het bovenste deel van voornoemd erfgoed die Vliedert, tussen een gemene 

weg enerzijds en wijlen Jacobus gnd Reemken anderzijds, (4) een 

lijfrente18,19 van 8 oude schilden, op het leven van hr Everardus Rover en 

                         
18 Zie ← BP 1179 p 300v 11 za 30-09-1391, verkoop van de lijfrente. 
19 Zie → SAsH RA VB 1799 f 149v 02 ma 26-04-1400, Lucaes van Erpe dair toe mechtich gemaect 
van (dg: heren Lonijs van Erpe proeft van Sente Gheertruden van Loven ende) van Jutten sijnre 
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zijn vrouw Agnes dvw voornoemde Rodolphus Koijt, een helft te betalen met 

Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, gaande uit een huis en erf in 

Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Gerardus Heerken de oudere zvw 

Godefridus Heerkini enerzijds en erfgoed van Arnoldus Wonder anderzijds, 

welke rente voornoemde Everardus Rover en wijlen zijn vrouw Agnes gekocht 

hadden van Engbertus Luding zvw Jacobus van Uden. 

 

Everardus Rover de Mordrecht suum usufructum sibi competentem in 

medietate cuiusdam mansi qui fuerat quondam Weijndelmoedis (dg: re 

uxoris) filie quondam Sijmonis de Diefhout uxoris olim Rodolphi Koijt 

siti in parochia de Helvoert ad locum dictum (dg: Udenhout) #Leemput# et 

in attinentiis dicte medietatis mansi quocumque sitis ut dicebat (dg: 

legitime supportavit Johanni) insuper quartam partem ad se spectantem in 

omnibus bestiis et bonis pecoralibus #et in bonis mobilibus# supra dictum 

mansum consistentibus ut dicebat (dg: legitime) atque usufructum sibi 

competentem in hereditario censu XL solidorum monete solvendo hereditarie 

mediatim (dg: Domini) Johannis et mediatim Domini ex quodam domistadio 

cum suis edificiis sito in Busco in vico tendente a fine Hijnthamensi 

versus locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem mense de Rode ex uno 

et inter hereditatem Johannis filii Sisarii dicti Serijs ex alio atque in 

hereditario censu XL solidorum monete vendito dicto quondam Rodolpho 

Koijt ab Henrico Goetkijnt solvendo hereditarie (dg: Remigii) mediatim 

pasche et mediatim Remigii de duabus terciis partibus domus et aree site 

in Busco in vico selliparorum inter hereditatem Johannis de Lapide ex uno 

et inter hereditatem Johannis (dg: Crop) Cuparii ex alio (dg: atque in 

hereditario censu XL solidorum monete vendito dicto quondam Rodolpho 

Koijt a Waltero filio Henrici de Wolfaert de [C]olwijc solvendo 

hereditarie nativitatis Domini de hereditatibus quibus Walteri 

conscriptis in litteris scabinorum de Buscoducis prout ..) necnon in 

hereditario censu XL solidorum vendito dicto quondam Rodolpho Koijt a 

Johanne Scunde de Alem solvendo hereditarie in festo circumcisionis 

Domini de quatuor iugeribus terre dicti Johannis Scunne sitis in parochia 

de Maren ad locum dictum tot Luttel Maren atque in hereditario censu XL 

solidorum vendito dicto quondam Rodolpho a Johanne de Maren filio quondam 

Johannis filii Alberti de Maren solvendo hereditarie nativitatis Domini 

(dg: solvendo here) ex hereditario censu trium librarum et octo solidorum 

quem censum trium librarum et octo solidorum Lambertus dictus uten Werde 

antedicto Johanni solvere tenetur hereditarie termino supradicto de 

quadam pecia (dg: .) terre dicta vulgaliter Twee Gans Weijden et de 

iugero terre dicto communiter Stocbeemde sito in parochia de (dg: de) 

Alem atque in hereditario censu sex librarum monete quem Johannes de 

Engelant prefato Rodolpho quondam Koijt solvere tenebatur annuatim 

hereditarie nativitatis Domini de duobus ac dimidio iugeribus terre vel 

circiter sitis in loco dicto in den Vliedert in superiori parte 

hereditatis predicte die Vliedert (dg: vo) nominate inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem quondam Jacobi (dg: J) dicti Reemken 

ex alio insuper vitalem pensionem octo denariorum aureorum antiquorum 

scilde communiter vocatorum solvendam anno quolibet ad vitam domini 

Everardus! Rover ac Agnetis eius uxoris filie dicti quondam Rodolphi 

Koijt mediatim Remigii et mediatim pasche ex domo et area sita in Busco 

ad forum inter hereditatem Gerardi Heerken senioris filii quondam 

Godefridi Heerkini ex uno [et] inter hereditatem Arnoldi Wonder ex alio 

quam pensionem dictus Everardus Rover et dicta Agnes quondam eius uxor 

erga Engbertum L[u]ding filium quondam Jacobi de Uden emendo 

acquisiverant prout in litteris legitime supportavit Johanni Koijt cum 

omnibus litteris et jure et arrestadiis promittens super omnia ratam 

                         
moeder wijf wilner Jans van Erpe was gericht … aen alle goide Engbrechts Ludincs van Uden ende 

Elijaes van den Wiel met scepenen scoude brieven (BP 1181 p 054v 02 di 25-09-1397). 

Hieraf sal men uijtsceijden een lijfpensien van acht aude scilden die Pouwels Rover (dg: -s 

soen) van Mordrecht dair aen had ende nu tot Jan Koijt behoren nae begrippe der scepenen 

letteren dair op gemaect. 
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servare. Testes Spina et Coptiten datum sexta post purificationis. 

 

1180 mf9 F 08 p. 541. 

 in crastino purificationis: donderdag 03-02-1396. 

 in festo Scolastice: donderdag 10-02-1396. 

 

BP 1180 p 541r 01 do 03-02-1396. 

Rodolphus zv Johannes Rutghers soen verkocht aan Theodericus Mersman zvw 

Arnoldus Mersman de oudere 1 morgen land, in Oss, achter Schadewijk, ter 

plaatse gnd die Vorste Weide, beiderzijds tussen Walterus Delijen, met een 

eind strekkend aan erfgoed gnd Heilig Land en met het andere eind aan een 

gemene weg. 

 

Rodolphus filius Johannis Rutghers soen unum juger terre situm in 

parochia de Os retro Scadewijc in loco dicto die Vorste Weijde inter 

hereditatem Walteri Delijen ex utroque latere coadiacentem tendens cum 

uno fine ad hereditatem dictam Heijlig Lant et cum reliquo fine ad 

communem plateam prout ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit 

(dg: M) Theoderico Mersman filio (dg: M) quondam Arnoldi Mersman senioris 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes (dg: d) 

Aa et Scilder datum in crastino purificationis. 

 

BP 1180 p 541r 02 do 03-02-1396. 

Godefridus die Vischer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus die (dg: V) Vischer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 541r 03 do 03-02-1396. 

Arnoldus Jans soen van Crumvoert en zijn schoonzoon Petrus Boertman 

beloofden aan Henricus Knijp 14 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Arnoldus Jans soen (dg: C) de Crumvoert et Petrus Boertman eius gener 

promiserunt indivisi super omnia Henrico Knijp (dg: XX) XIIII novos Gelre 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 541r 04 do 03-02-1396. 

Andreas zvw Mathias Fien soen vernaderde in afwezigheid van Willelmus gnd 

Cepper (1) de helft van een heidekamp in Gestel bij Herlaer, tussen 

Theodericus van Gherwen enerzijds en Johannes zv Ghibo gnd Bathen soen 

anderzijds, (2) de helft van een stuk land, naast voornoemd heidekamp 

gelegen, tussen voornoemde Theodericus van Gherwen enerzijds en Willelmus 

Voegel anderzijds, (3) de helft van een ander heidekamp aldaar, tussen kvw 

Hubertus Mersman enerzijds en Matheus van Mughoevel anderzijds, welke 

erfgoederen Willelmus Cepper in pacht verkregen had van Godefridus zvw 

voornoemde Mathijas Fijen soen. 

 

Solvit. -. 

Andreas (dg: Mathijs) filius quondam Mathie Fien soen (dg: de Spoerdonc 

in van der Sporct) in absentia (dg: Godefrid) Willelmi dicti Cepper 

prebuit (dg: et report) exhibuit patentes denarios etc ad redimendum (dg: 

duas pecias terre meric m) medietatem cuiusdam campi merice siti in 

parochia de Ghestel prope Herlaer inter hereditatem Theoderici de Gherwen 

ex uno et inter hereditatem (dg: Ghibonis) Johannis filii Ghibonis dicti 

Bathen soen ex alio item medietatem cuiusdam pecie terre (dg: s) dicto 

campo merice adiacentis site inter hereditatem dicti Theoderici de 

Gherwen ex uno et inter hereditatem Willelmi Voegel ex alio atque 

medietatem cuiusdam alterius campi merice site ibidem inter hereditatem 

liberorum quondam Huberti Mersman ex uno et inter hereditatem Mathei de 

Mughoevel ex alio quas hereditates (dg: Godefridus filius quondam Mathie 
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Fien soen) #Willelmus Cepper# erga (dg: W) Godefridum filium dicti 

quondam Mathije Fijen soen ad paccionem acquisiverat ut dicebat. Testes 

Scilder et Rover datum supra. 

 

BP 1180 p 541r 05 do 10-02-1396. 

Theodericus van Spoerdonc droeg over aan Godefridus Visscher zv Henricus 

Visscher van Os een b-erfcijns van 5 schelling 6 penning geld, een helft te 

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

huis en tuin in Vught Sint-Lambertus, naast de gemene weg gnd die Holle 

enerzijds en wijlen Johannes Henrics soen anderzijds. 

 

-. 

Theodericus de Spoerdonc hereditarium censum quinque solidorum et sex 

denariorum monete (dg: so) quem se solvendum habere dicebat hereditarie 

mediatim Lamberti et mediatim nativitatis Domini ex domo et orto sitis in 

Vucht in parochia sancti Lamberti juxta communem plateam dictam die Holle 

ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Henrics soen ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Godefrido Visscher filio Henrici Visscher 

de Os promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Spina et Martinus datum in festo Scolastice. 

 

BP 1180 p 541r 06 do 03-02-1396. 

Henricus Buekentop droeg over aan Jacobus Keelbreker 2 stukken land in 

Middelrode, (1) 3 vaten rogge groot, gelegen ter plaatse gnd aan het 

Valhekken, beiderzijds tussen wijlen Johannes van Best, (2) 2 vaten rogge 

groot, ter plaatse gnd in het Molenven, tussen hr Willelmus van Den Bosch 

ridder enerzijds en Margareta gnd sDorren anderzijds, aan hem gerechtelijk 

verkocht door Johannes van de Kloot, na schepenvonnis in Den Bosch. 

 

Henricus Buekentop duas pecias terre sitas in Middelrode quarum una tria 

vasa siliginis in semine continet et sita est ad locum dictum aent 

Valhecken inter hereditates quondam Johannis de Best in utroque latere 

dicte pecie situatas et altera pecia dictarum duarum peciarum terre duo 

vasa siliginis annuatim in semine (dg: con) capit et est sita in loco 

dicto int Molenvenne inter hereditatem domini Willelmi de Busscho (dg: 

ex) militis et inter hereditatem Margarete dicte sDorren venditas sibi a 

Johanne de Globo per judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout 

in litteris hereditarie supportavit Jacobo Keelbreker cum litteris et 

iure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: R) Rover et Scilder datum (dg: supra) in crastino 

purificationis. 

 

BP 1180 p 541r 07 do 03-02-1396. 

(dg: Gerardus). 

 

BP 1180 p 541r 08 do 03-02-1396. 

Gerardus en Aleijdis, kvw Johannes zvw Gerardus van Herende, droegen over 

aan Arnoldus zvw Johannes van der Spanct een stuk beemd20 gnd die Spoel, in 

Sint-Oedenrode, tussen de plaats Neinsel en de plaats Veretzel, naast die 

Dommel, tussen eertijds Arnoldus Stamelart van Spanct enerzijds en Truda wv 

Sijmon gnd Moen van Langel anderzijds, belast met 1 Vlaamse plak. 

 

Gerardus et Aleijdis liberi quondam Johannis filii quondam Gerardi de 

Herende cum tutore peciam prati (dg: sit) dictam (dg: die Erde Spoel .) 

die (dg: Ed) Spoel sitam in parochia de Rode sancte Ode (dg: ad locum 

retro) #inter# locum dictum Nijjnsel! et locum dictum Veretzel iuxta 

aquam dictam die Dommel inter hereditatem que fuerat Arnoldi Stamelart de 

Spanct ex uno et inter hereditatem Trude (dg: d) relicte quondam Sijmonis 

                         
20 Zie → BP 1180 p 541r 13 do 03-02-1396, erfpacht uit helft die aan 

Aleijdis behoorde. 
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dicti Moen de Langel ex alio ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Arnoldo filio quondam Johannis van der Spanct promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere excepto uno Vleessche! placke annuatim 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 541r 09 do 03-02-1396. 

Arnoldus zvw Johannes van der Spanct droeg over aan Gerardus van Herende 

zvw Johannes gnd Gerijts soen van Herende de helft in 1¾ bunder beemd in 

Veghel, ter plaatse gnd die Monic Hoeve, waarvan de andere helft behoort 

aan Elizabeth dvw voornoemde Johannes van der Spanct, welke 1¾ bunder 

jaarlijks gedeeld worden tegen andere 1¾ bunder aldaar. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis van der Spanct (dg: peciam prati sitam 

in p) medietatem ad se spectantem in uno et dimidio bonariis et in quarta 

parte unius bonarii prati sitis in parochia de Vechel in loco dicto die 

Monic Hoeve (dg: inter) et de quibus uno et dimidio bonariis et quarta 

parte unius bonarii prati reliqua medietas spectat ad Elizabeth filiam 

dicti quondam Johannis van der Spanct et que unum et dimidium bonarium! 

et quarta pars unius bonarii prati annuatim dividuntur contra #alia!# 

unum et dimidium bonaria et quartam partem unius bonarii prati ibidem 

sita! ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo de Herende filio quondam 

Johannis dicti (dg: ..es) #Gerijts# soen de Herende promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 541r 10 do 03-02-1396. 

Steijnskinus Kathelinen soen van Berchen beloofde aan Henricus Weijer 33½ 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te 

betalen. 

 

Steijnskinus Kathelinen soen de Berchen promisit super omnia Henrico 

Weijer XXXIII et dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 541r 11 do 03-02-1396. 

Gerardus Muijl en Marcelius gnd Zeel Wouters soen beloofden aan Henricus 

Weijer 43¾ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-

1396) te betalen. 

 

Gerardus Muijl (dg: promisit super omnia He) et Marcelius dictus Zeel 

Wouters soen promiserunt indivisi super omnia Henrico Weijer XLIII et 

dimidium Hollant gulden gulde! et quartam partem unius Hollant gulde seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 541r 12 do 03-02-1396. 

Albertus Buc van Lijt beloofde aan Henricus Weijer 15¾ Hollant gulden met 

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

 

Albertus Buc de Lijt promisit super omnia Henrico Weijer XV et dimidium 

Hollant gulden et quartam partem unius Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis (dg: D) Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 541r 13 do 03-02-1396. 

Arnoldus zvw Johannes van der Spanct beloofde aan Henricus nzvw Henricus 

zvw Petrus Mabelen soen een n-erfpacht van 3 lopen rogge, maat van Sint-

Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode op het onderpand te leveren, 

gaande uit de helft, die behoorde aan Aleijdus mv voornoemde Henricus nzvw 

Henricus, in een stuk beemd gnd die Spoel, in Sint-Oedenrode, tussen de 

plaats gnd Neinsel en de plaats gnd Veretzel, naast het water gnd die 

Dommel, tussen eerftijds Arnoldus Stamelart van Spanct enerzijds en Truda 
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wv Sijmon gnd Moen van Langel anderzijds, welke helft voornoemde Arnoldus 

verworven21 had van voornoemde Aleijdis. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis van der Spanct promisit se daturum 

soluturum! Henrico filio #naturali# quondam (dg: p) Henrici filii quondam 

Petri Mabelen soen hereditariam paccionem trium lopinorum siliginis 

mensure de Rode sancte (dg: sanc) Ode hereditarie purificationis et in 

Rode supra hereditatem infrascriptam tradendam ex medietate (dg: q) que 

spectabat ad Aleijdem (dg: relictam dicti quondam Henrici filii quondam 

Petri Mabelen soen) #matrem dicti Henrici filii naturalis dicti quondam 

Henrici# in pecia prati dicta die Sp[o]el sita in parochia de Rode sancte 

Ode inter locum dictum Neijnsel et locum dictum Veretzel iuxta aquam 

dictam die Dommel inter hereditatem que fuerat Arnoldi St[ame]lart de 

Spanct ex uno et inter hereditatem Trude relicte quondam Sijmonis dicti 

Moen de Langel ex alio ut dicebant et quam medietatem dicte pecie prati 

dictus Arnoldus erga dictam Aleijdem acquisiverat. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 541r 14 do 03-02-1396. 

Elizabeth ndv Eligius gnd Loij Luntens soen van den Berghe machtigde 

Johannes Perman haar cijnzen, pachten, renten en tegoeden te manen en haar 

goederen te beheren. 

 

Elizabeth filia naturalis Eligii dicti Loij Luntens soen van den Berghe 

dedit et contulit Johanni Perman potestatem monendi levandi (dg: ....) 

omnes suos redditus et census et pacciones et credita sua quecumque que 

sibi debentur et debebuntur a personis quibuscumque et omnia bona sua 

regendi usque ad revocacionem. Testes Scilder et Martinus datum supra. 

 

1180 mf9 F 09 p. 542. 

 Sexta post purificationis: vrijdag 04-02-1396. 

 

BP 1180 p 542v 01 ±do 03-02-1396. 

De broers Lambertus, Arnoldus en Johannes, kvw Arnoldus van Engelant, en de 

broers Johannes, Jacobus en Lambertus, kvw Jacobus van Engelant, beloofden 

aan Henricus Loijt kanunnik Ruttensis 40 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde na maning te betalen. 

 

-. 

Lambertus Arnoldus et Johannes fratres liberi quondam Arnoldi de Engelant 

Johannes Jacobus et Lambertus fratres liberi quondam Jacobi de Engelant 

promiserunt indivisi super habita et habenda Henrico Loijt canonico 

Ruttensi (dg: quod si contingat Lambertum) XL novos Gelre gulden seu 

valorem ad monitionem persolvendos. 

 

BP 1180 p 542v 02 ±do 03-02-1396. 

Voornoemde Johannes zvw Arnoldus van Engelant beloofde de andere vijf 

schadeloos te houden. 

 

-. 

(dg: dictus) Johannes filius quondam Arnoldi de Engelant promisit super 

habita et habenda dictos alios quinque indempnes servare. 

 

BP 1180 p 542v 03 vr 04-02-1396. 

Petrus gnd Aelbrechts soen van Gravia ev Belia dvw Arnoldus Hoenrecoper 

droeg over aan Engbertus Ludinc van Uden en Johannes van der Hautart alle 

goederen, die aan hem en aan zijn voornoemde vrouw Belija gekomen waren na 

overlijden van Katherina evw Gerardus Cangieter. 

 

                         
21 Zie ← BP 1180 p 541r 08 do 03-02-1396, overdracht van de hele beemd. 
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Petrus (dg: filius quondam Alberti dicti W) dictus Aelbrechts soen de 

Gravia maritus et tutor legitimus Belie sue uxoris filie quondam Arnoldi 

Hoenrecoper omnia bona sibi #et dicte Belije sue uxori# de morte quondam 

(dg: K Gerardi filii qu naturalis quondam Johannis Cangieter et quondam) 

Katherine (dg: eius uxoris ..) #uxoris# quondam Gerardi Cangieter (dg: 

seu de morte alterius eorundem) successione advoluta (dg: hereditarie sup 

supportavit) quocumque locorum consistentia sive sita hereditarie 

supportavit Engberto Ludinc de Uden et Johanni van der Hautart promittens 

super omnia ratam servare (dg: ..). Testes Spina et Martinus datum s! 

sexta post purificationis. 

 

BP 1180 p 542v 04 vr 04-02-1396. 

Johannes Spiker zvw Theodericus gnd Spiker droeg over aan Willelmus zvw 

Henricus van den Rode een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Someren uit 

een n-erfpacht van 6 mud 11 lopen rogge, maat van Someren, welke pacht van 

6 mud 11 lopen voornoemde Johannes Spiker met Lichtmis op het onderpand 

beurde, gaande uit een hoeve in Someren, eertijds van Katherina van 

Zoemeren, welke hoeve voornoemde Johannes Spiker uitgegeven had aan 

voornoemde Willelmus zvw Henricus van den Rode, voor de grondcijnzen, een 

b-erfcijns van 3 pond gemeen paijment, een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Someren, en voor voornoemde pacht van 6 mud 11 lopen. 

 

Johannes Spiker filius quondam Theoderici dicti Spiker hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Zoemeren (dg: de q) solvendam 

hereditaria! paccione sex modiorum et undecim lopinorum siliginis dicte 

mensure quam paccionem sex modiorum et undecim lopinorum siliginis dicte 

mensure predictus Johannes Spiker solvendam habet hereditarie 

purificationis et supra mansum infrascriptum tradendam ex quodam manso 

sito in parochia de Zoemeren et qui mansus ad Katherinam de Zoemeren 

spectare consuevit et ex attinentiis dicti mansi singulis et universis 

quem mansum cum suis attinentiis predictus Johannes Spiker dederat ad 

paccionem Willelmo filio quondam Henrici van den Rode (dg: prout in 

litteris) scilicet pro censibus dominorum fundi et pro hereditario censu 

trium librarum communis pagamenti atque pro hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis dicte mensure annuatim exinde prius solvendis et pro 

predicta paccione (dg: sex) sex modiorum et undecim lopinorum siliginis 

dicte mensure prout in litteris hereditarie supportavit dicto Willelmo 

filio quondam (dg: Walteri de Rode) #Henrici van den Rode# promittens 

(dg: warandiam) super omnia warandiam et obligationem (dg: ex parte) in 

dicta paccione existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 542v 05 vr 04-02-1396. 

Voornoemde Willelmus zvw Henricus van den Rode beloofde aan voornoemde 

Johannes Spiker 8½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(za 24-06-1396) te betalen. 

 

Dictus Willelmus filius quondam Henrici de #van den# Rode promisit super 

omnia dicto Johanni Spiker octo et dimidium Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 542v 06 vr 04-02-1396. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan Henricus van Hees zvw Henricus van der 

Vanderen 41 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Nijcholaus de Baerle promisit super omnia Henrico de Hees filio quondam 

Henrici van der (dg: Vand) Vanderen XLI novos Gelre gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 542v 07 vr 04-02-1396. 

Theodericus gnd Sceijven soen van Zoemeren droeg over aan Johannes zvw 
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Theodericus Spiker een lijfpacht van 2 mud rogge, maat van Someren, die 

voornoemde Johannes zvw Theodericus Spiker beloofd22 had aan voornoemde 

Theodericus Sceijven soen, met Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit 

een hoeve die was van wijlen Ghevardus van den Hoernic, in Someren. 

 

Theodericus dictus Sceijnen soen de Zoemeren vitalem pensionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Zoemeren quam Johannes filius quondam 

Theoderici Spiker promisit se daturum et soluturum dicto Theoderico 

Sceijven soen anno quolibet ad vitam primodicti Theoderici et non ultra 

(dg: ul) purificationis et in Zoemeren tradendam ex quodam manso qui 

fuerat quondam Ghevardi van den Hoernic sito in parochia de Zoemeren 

atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis prout in 

litteris legitime supportavit dicto Johanni (dg: Spiker pro) #filio 

quondam Theoderici Spiker# cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1180 p 542v 08 vr 04-02-1396. 

Johannes van Heze zvw Denkinus van Huijsbergen en Petrus die Man beloofden 

aan Arnoldus van Beke nzv etc 3 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Johannes de Heze filius quondam Denkini de Huijsbergen et Petrus die Man 

promiserunt indivisi super omnia Arnoldo de Beke filio naturali etc tres 

novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 542v 09 vr 04-02-1396. 

Lambertus zv Arnoldus van Engelant en zijn broer Henricus Noet droegen over 

aan23 Ghibo zvw Rutgherus van Vlimen (1) de helft van een stuk land gnd den 

Berg aan den Onderstal, eertijds van wijlen Henricus van Heze, ter plaatse 

gnd Hintham, tussen Cristianus met den Ymen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) de helft van 2/3 deel van een stuk beemd in Hintham, ter 

plaatse gnd Els, beiderzijds tussen Thomas van Hijntham, aan voornoemde 

broers Lambertus en Henricus Noet verkocht door Johannes zv Goddinus van 

Lijt, Theodericus zv Johannes molenaar szv voornoemde Goddinus, en Goddinus 

gnd Pijekenvet. 

 

-. 

Lambertus filius (dg: f) Arnoldi de Engelant et Henricus (dg: e) Noet 

eius frater medietatem cuiusdam pecie terre dicte communiter den Berch 

aen den Onderstal que fuerat quondam Henrici de Heze site in loco dicto 

Hijntham inter hereditatem Cristiani met den Ymen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio atque medietatem duarum terciarum 

partium cuiusdam pecie prati site in dicto loco Hijntham vocato in loco 

dicto communiter Els inter hereditates Thome de Hijntham ex utroque 

latere coadiacentes (dg: supportatas #venditas) venditas# dictis Lamberto 

et Henrico Noet fratribus a Johanne filio Goddini de Lijt Theoderico 

filio (dg: q) Johannis multoris genero dicti Goddini et Goddino dicto 

Pijekenvet prout in litteris hereditarie supportaverunt (dg: Ade de 

Mierde ad opus) Ghiboni (dg: -s) filio quondam (dg: Gh) Rutgheri de 

Vlimen cum litteris #et# jure promittentes super omnia habita et habenda 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere (dg: testes datum 

supra). Testes Coptiten et Lu datum ut supra. 

 

BP 1180 p 542v 10 vr 04-02-1396. 

Henricus zvw Hubertus van Heselt ev Hilla dvw Wautgherus Erenbrechts soen 

                         
22 Zie ← BP 1178 f 101r 01 do 29-04-1389, belofte van de lijfpacht. 
23 Zie → BP 1180 p 542v 13 vr 04-02-1396, overdracht van een deel van deze 

goederen. 
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van Nijsterle droeg over aan Zegherus uten Dael alle goederen24, die aan hem 

en aan zijn voornoemde vrouw Hilla gekomen waren na overlijden van 

Katherina ev Gerardus Cangieters tante van voornoemde Hilla. 

 

Henricus filius quondam Huberti de Heselt maritus et tutor legitimus 

Hille sue uxoris filie quondam (dg: Ar) Wautgheri Erenbrechts soen de 

Nijsterle omnia bona sibi #et dicte Hille sue uxori# de morte quondam 

Katherine uxoris olim Gerardi Cangieters matertere olim dicte Hille 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita hereditarie 

supportavit Zeghero uten Dael promittens super omnia ratam servare. 

Testes Spina et Martinus datum sexta post purificationis. 

 

BP 1180 p 542v 11 vr 04-02-1396. 

Henricus Noet zvw Arnoldus van Engelant droeg over aan Adam van Mierde, tbv 

Ghibo zvw Rutgherus van Vlimen, 3 lopen roggeland en een aangelegen stuk 

beemd, in Rosmalen, ter plaatse gnd in die Klein Sporkt, tussen Thomas van 

Hijntham enerzijds en Jacobus van Engelant anderzijds, aan voornoemde 

Henricus Noet verkocht door zijn broer Johannes zvw voornoemde Arnoldus van 

Engelant. 

 

Henricus Noet filius quondam Arnoldi de Engelant tres lopinatas terre 

siliginee et peciam prati sibi adiacentem sitas in parochia de Roesmalen 

in loco dicto in die Cleijn Sporct inter hereditatem Thome de Hijntham ex 

uno et inter hereditatem Jacobi de Engelant ex alio prout ibidem site 

sunt venditas dicto Henrico Noet a Johanne suo fratre filio dicti quondam 

Arnoldi de Engelant prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Ghi) 

Ade de Mierde ad opus Ghibonis filii quondam Rutgheri de Vlimen cum 

litteris et jure promittens super (dg: omnia) habita et habenda ratam 

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

 

BP 1180 p 542v 12 vr 04-02-1396. 

Henricus Loijt kanunnik Ruttensis beloofde aan voornoemde Henricus Noet 16 

Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te 

betalen. 

 

Henricus Loijt canonicus Ruttensis promisit super omnia dicto Henrico 

Noet XVI Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 542v 13 vr 04-02-1396. 

Lambertus zvw Arnoldus van Engelant en zijn broer Henricus gnd Noet droegen 

over aan Ghiselbertus zvw Rutgherus van Vlimen hun deel en recht in25 (1) 

een stuk land, gnd die Berg aan den Onderstal, ter plaatse gnd Hintham, 

tussen Christianus gnd met den Ymen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(2) de helft van een stuk beemd aldaar, ter plaatse gnd die Els, 

beiderzijds tussen Thomas van Hijntham, aan voornoemde Lambertus zvw 

Arnoldus van Engelant, tbv hem en zijn voornoemde broer Henricus Noet, 

verkocht door Johannes gnd Poelman, diens zuster Bertha, Henricus gnd van 

den Voerne en Hubertus gnd van Diest. 

 

Lambertus filius #quondam# Arnoldi de Engelant et Henricus dictus Noet 

eius frater totam partem et omne jus ad se spectantes in quadam pecia 

terre dicta communiter die Berch aen den Onderstal sita in loco dicto 

Hijntham inter hereditatem Christiani dicti met den Ymen ex uno et inter 

communem plateam ex alio atque in medietate cuiusdam prati site ibidem in 

loco communiter dicto die Els inter hereditates Thome de Hijntham ex 

utroque latere coadiacentes venditas dicto Lamberto filio #quondam# 

                         
24 Zie → BP 1181 p 495r 05 ±do 28-08-1399, overdracht of verkoop van de helft van deze 
goederen. 
25 Zie ← BP 1180 p 542v 09 vr 04-02-1396, verkoop van een deel van deze 

goederen. 
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Arnoldi de Engelant ad opus sui et ad opus dicti Henrici Noet sui fratris 

a Johanne dicto Poelman Bertha eius sorore Henrico dicto van den Voerne 

et Huberto dicto de Diest prout in litteris hereditarie supportaverunt 

Ghiselberto filio quondam Rutgheri de Vlimen simul cum litteris et jure 

promittentes super habita et habenda ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Coptiten et Lu datum ut supra. 

 

1180 mf9 F 10 p. 543. 

 in die Scolastice: donderdag 10-02-1396. 

 anno Domini M CCC XC sexto mensis februarii die Scolastice virginis: 

  donderdag 10-02-1396. 

 in festo Agate: zaterdag 05-02-1396. 

 

BP 1180 p 543r 01 do 10-02-1396. 

{Invoegen in BP 1180 p 543r 02}. 

+et ex orto quodam #quondam# Arnoldi Oeden soen sito in dicta parochia 

inter (dg: he) hereditatem Johannis Yden soen ex uno et inter hereditatem 

dicti Henrici Oeden soen ex alio quem ortum dictus Henricus pro solucione 

dictarum paccionum ad pignus imposuit. 

 

BP 1180 p 543r 02 do 10-02-1396. 

Hermannus Oden soen droeg over aan Theodericus zv Godefridus die Weent een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Diessen te 

leveren, gaande uit (1) een stuk beemd in Diessen, in de akkers aldaar, 

tussen Theodericus gnd Wetter enerzijds en Ghibekinus Hannen soen 

anderzijds, welk stuk beemd voornoemde Hermannus Oeden soen en Petrus zvw 

Petrus gnd Scamparts soen uitgegeven hadden aan Henricus Oeden soen van 

Dijessen voor (1a) de lasten die eruit gaan, (1b) voornoemde pacht van 12 

lopen rogge, aan voornoemde Hermannus te leveren, (1c) een b-erfpacht van 4 

lopen rogge, Bossche maat, aan voornoemde Petrus te leveren, (2) een tuin 

van wijlen Arnoldus Oeden soen, in Diessen, tussen Johannes Yden soen 

enerzijds en voornoemde Henricus Oeden soen anderzijds, welke tuin 

voornoemde Henricus mede tot onderpand had gesteld voor de beide pachten. 

 

Hermannus Oden soen hereditariam paccionem duodecim lopinorum siliginis 

mensure de Busco quam ipse solvendam habet hereditarie purificationis et 

in Dijessen tradendam ex pecia prati sita in parochia de Dijessen in 

agris ibidem inter hereditatem Theoderici (dg: W) dicti Wetter ex uno et 

inter hereditatem Ghibekini Hannen soen ex alio quam peciam prati dictus 

Hermannus Oeden soen et Petrus filius quondam Petri dicti Scamparts soen 

dederant ad pactum Henrico Oeden soen de Dijessen scilicet pro oneribus 

exinde de jure solvendis atque pro dicta paccione XII lopinorum siliginis 

dicte mensure dicto Hermanno exinde solvenda et pro hereditaria paccione 

quatuor lopinorum siliginis dicte mensure antedicto Petro exinde solvenda 

et danda #+{BP 1180 p 543r 01 invoegen}# prout in litteris hereditarie 

supportavit Theoderico filio (dg: quon) Godefridi die Weent cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Spina et Martinus datum in die Scolastice. 

 

BP 1180 p 543r 03 do 10-02-1396. 

Hermannus Oeden soen droeg over aan Theodericus zv Godefridus die Weent een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis in Diessen 

op de plaats gnd van den Kerkhove te leveren, gaande uit een stuk land in 

Diessen, in de goederen gnd van den Kerkhove, tussen Johannes gnd van den 

Kerchove en Arnoldus gnd Hannen enerzijds en Jacobus van den Hoeve 

anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door Ghibo zvw Petrus van der 

Lijnden alias gnd van den Kerchof. 

 

Hermannus Oeden soen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Hildwarenbeke solvendam hereditarie purificationis et in 

parochia de Dijessen supra locum dictum van den Kerchove tradendam et 
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deliberandam ex pecia terre sita in parochia de Dijessen (dg: supra) in 

bonis dictis van den Kerchove inter hereditatem Johannis dicti van den 

Kerchove (dg: ex uno et inter) et Arnoldi dicti Hannen ex uno et inter 

hereditatem Jacobi van den Hoeve ex alio venditam sibi a Ghibone filio 

quondam Petri van der (dg: Lijnden) Lijnden alias dicti van den (dg: 

Kerhofe) Kerchof prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico 

filio Godefridi die Weent cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1180 p 543r 04 do 10-02-1396. 

En hij kan de pachten van 12 lopen en ½ mud terugkopen gedurende 4 jaar, 

ingaande heden, met 42 oude Gelderse gulden of de waarde en de pacht van 

het jaar van wederkoop. Zou, gedurende deze 4 jaar, voornoemde Theodericus 

de pachten niet willen behouden voor het geld, waarvoor voornoemde 

Theodericus de pachten verwierf, dan is voornoemde Hermannus verplicht de 

pachten terug te kopen en aan voornoemde Theodericus 42 oude Gelderse 

gulden of de waarde te geven, achterstallige termijnen te leveren en de 

pachten van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in Den Bosch in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Gerardus Ossen, Roverus Boest en 

Godefridus Visscher. 

 

A. 

Et poterit redimere dictas pacciones XII lopinorum et dimidii modii 

siliginis ad spacium (dg: s trium) quatuor annorum datam presentium sine 

medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XLII aude Gelre gulden 

seu valorem et cum paccione anni redempcionis ut in forma hoc addito quod 

si (dg: in) infra dictum spacium quatuor annorum (dg: p) non placuerit 

dicto Theoderico dictas pacciones obtinere pro (dg: dicta pecunia summa) 

pecunia pro qua idem Theodericus dictas pacciones acquisiverat extunc 

dictus Hermannus redimere tenebitur dictas pacciones et dare dicto 

Theoderico XLII aude Gelre gulden seu valorem et (dg: a) arrestadia et 

pacciones anni redempcionis et (dg: ex) dictus Theodericus extunc reddet 

et resignabit dicto Hermanno dictas pacciones et promisset! extunc super 

omnia obligationem ex parte sui deponere ut in forma. Acta in camera in 

Busco presentibus scabinis predictis Gerardo Ossen Rovero Boest Godefrido 

Visscher datum anno Domini M CCC XC sexto mensis februarii die Scolastice 

virginis hora versperarum. 

 

BP 1180 p 543r 05 za 05-02-1396. 
Vergelijk: GAH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.125. 

Godescalcus zvw Ghiselmarus van Vlimen verkocht aan Jacobus van Berze van 

der Horst een n-erfcijns van 5 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit 2 morgen land, eertijds van Johannes van den Camp, onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, ter plaatse in den Kamp, tussen 

voornoemde Godescalcus verkoper enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

welke 2 morgen voornoemde verkoper verworven had van Johannes zvw 

Ghisbertus van der Rennendonc. 

 

Godescalcus filius quondam Ghiselmari de Vlimen hereditarie vendidit 

Jacobo de Berze van der Horst hereditarium censum quinque librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex duobus iugeribus terre que 

fuerant (dg: quondam) #dudum# Johannis van den Camp sitis infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Dungen in loco in! den Camp 

inter hereditatem dicti Godescalci venditoris ex uno et inter communem 

plateam ex alio et que duo iugera terre dictus venditor dudum erga 

Johannem filium quondam Ghisberti van der (dg: . Reij) Rennendonc 

acquisiverat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Rover et Spina datum 

in festo Agate. 
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BP 1180 p 543r 06 za 05-02-1396. 

Ygrammus zvw Robbertus van Doerne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ygrammus filius quondam Robberti de (dg: Os) Doerne prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 543r 07 za 05-02-1396. 

Henricus en Yda, kvw Johannes Screijnmakers, verkochten aan Wiskinus zvw 

Theodericus Neven soen ¾ deel, aan hen en aan hun zuster Margareta 

behorend, in 1/5 deel in een stuk land gnd Maalgijs Busselke, in Schijndel, 

achter de tuin van Gerardus van den Acker, tussen voornoemde Gerardus van 

den Acker enerzijds en Johannes zvw Willelmus van Oijen anderzijds, en in 

de houtwas op dit 1/5 deel, dit 1/5 deel belast met 3 schelling geld aan 

kvw Jutta dvw Henricus Maelghijs. Voornoemde Margareta zal nimmer hierop 

rechten doen gelden. 

 

Henricus et Yda liberi quondam Johannis Screijnmakers cum tutore tres 

quartas partes ad se et ad Margaretam #eorum sororem# spectantes in una 

quinta parte in pecia terre dicta Maelghijs Busschelken sita in parochia 

de Scijnle retro ortum Gerardi van den Acker inter hereditatem dicti 

Gerardi van den Acker ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam 

Willelmi de Oijen ex alio et in lignicrescentiis dicte quinte partis ut 

dicebant hereditarie (dg: su) vendiderunt (dg: Will) Wiskino filio 

quondam (dg: Gerardi) #Theoderici# Neven soen promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus solidis monete liberis 

quondam Jutte filie quondam Henrici Maelghijs (dg: exinde) #ex dicta 

quinta parte# solvendis et quod ipsi dictam Margaretam eorum sororem et 

heredes eiusdem Margarete perpetue tales habebunt quod nunquam presument 

se jus in dictis tribus #quartis# partibus dicte quinte partis habere 

quovis modo. Testes Theodericus et Ghisbertus datum supra. 

 

BP 1180 p 543r 08 za 05-02-1396. 

Arnoldus Rover zv Wellinus Roveri verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Rover filius Wellini Roveri prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 543r 09 za 05-02-1396. 

Johannes zvw Theodericus Bolant en Johannes Carnau ev Elizabeth dvw 

voornoemde Theodericus Bolant enerzijds en Aleijdis en Dilla, kv Godefridus 

Herbrechts soen, anderzijds spraken af dat ze gelijkelijk zullen delen de 

goederen die voornoemde wijlen Theodericus Bolant nagelaten heeft resp. die 

voornoemde Godefridus Herbrechts soen en zijn vrouw Foijssa zullen nalaten, 

als waren ze kinderen van één ouderpaar. Voornoemde Godefridus Herbrechts 

soen en zijn vrouw Foijssa stemden hiermee in. 

 

Duplicetur. 

Johannes filius quondam Theoderici Bolant et Johannes Carnau maritus et 

legitimus! Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Theoderici Bolant ex 

una et Aleijdis et Dilla liberi Godefridi Herbrechts soen cum tutore ex 

altera parte palam recognoverunt se (dg: d) condiciones et contractus 

infrascriptos mutuo fecerunt videlicet quod dicti Johannes Johannes 

Aleijdis et Dijlla omnia et singula bona que dictus quondam Theodericus 

Bolant in sua morte post se reliquit et que dictus Godefridus (dg: d) 

Herbrechts soen et Foijssa eius uxor in sua morte post se relinquent 

inter eos equaliter et secundum portiones equales habebunt dividerent et 

participabunt #post decessum dictorum Godefridi et Foijsse amborum# ac si 

essent uno thoro et de eisdem parentibus essent geneti et procreati (dg: 

quos) quos condiciones et contractus dicte partes cum tutore promiserunt 

indivisi super habita (dg: h) et habenda ratos servare et cum effectu 

adimplere. Quo facto dictus Godefridus Herbrechts soen #et Foijssa eius 
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uxor cum eodem tamquam cum tutore# (?dg: p) suum adhibuit consensum et 
?assim et promisit super omnia (dg: dictos) contra dictos contractus 

nunquam facere vel venire. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 543r 10 za 05-02-1396. 

Petrus Priker zv Johannes Priker verkocht aan broeder Henricus van Gorichem 

derde orde etc, tbv hem en broeder Ghisbertus zvw Walterus gnd Gheijnssers, 

een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een beemd gnd de Nieuwe Beemd, in Mierlo, tussen 

Martinus van der Aelsvoert enerzijds en Jacobus van Kiglaer anderzijds. De 

langstlevende zal de gehele pacht hebben. De brief overhandigen aan 

voornoemde broeder Henricus. 

 

Petrus Priker filius Johannis Priker legitime vendidit fratri Henrico de 

Gorichem (dg: .. # ad) tercii ordinis etc ad opus sui et ad opus# fratris 

Ghisberti filii quondam Walteri dicti Gheijnssers (dg: vita) vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam dictorum fratris Henrici et fratris Ghisberti et non ultra 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex prato dicto den Nuwebeemt 

sito in parochia de Mierle inter hereditatem Martini van der Aelsvoert ex 

uno et inter hereditatem Jacobi de Kiglaer ex alio promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem et! 

alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes Spina et Coptiten 

datum supra. Tradetur littera dicto fratri Henrico. 

 

BP 1180 p 543r 11 za 05-02-1396. 

Johannes Poelman, zijn zuster Bertha, Henricus van der Voeren en Hubertus 

van Dijest hadden destijds verkocht aan Johannes zv Arnoldus van Enghelant 

alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van Gheza van Heze, 

daarvan echter uitgezonderd de helft van een stuk land gnd dat Berg aan den 

Onderstal, ter plaatse gnd Hintham, en de helft van een stuk beemd aldaar 

ter plaatse gnd die Els. Voornoemde Johannes zv Arnoldus van Enghelant 

verkocht thans aan Ghibo zvw Rutgherus van Vlimen de helft, die behoorde 

aan voornoemde Johannes Poelman, zijn zuster Berta, Henricus van der Voeren 

en Hubertus, in (1) een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Hintham, 

tussen een gemene weg enerzijds en een sloot die bij dit stuk land hoort 

anderzijds, dit stuk belast met een b-erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche 

maat, (2) een stuk land in Rosmalen, op de plaats gnd Oostakker, tussen 

wijlen Petrus van Hijntham enerzijds en Mechtildis gnd Broes anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes Poelman Bertha eius soror Henricus 

van der Voeren et Hubertus de Dijest omnia et singula bona eis de morte 

quondam Gheze de Heze jure successionis hereditarie advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita salvis tamen dictis Johanni Berthe Henrico 

et Huberto ac ipsis libere reservatis medietate pecie terre dicte dat 

Berch aen den Onderstal site in loco dicto Hijntham atque medietate pecie 

prati site (dg: ..) ibidem in loco dicto die Els hereditarie vendidissent 

Johanni filio Arnoldi de Enghelant prout in litteris quas vidimus 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes filius 

(dg: q) Arnoldi de Enghelant medietatem que ad dictum Johannem Poelman 

Bertam eius soror! Henricum van der Voeren et Hubertum spectabat in pecia 

terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto Hijntam inter communem 

plateam ibidem ex uno et inter fossatum ad eandem peciam terre 

pertinentem ex alio atque in pecia (dg: ..) terre sita in parochia supra! 

locum dictum Oestacker inter hereditatem quondam Petri de Hijntham ex uno 

et inter hereditatem Mechtildis dicte Broes ex alio 

 

1180 mf9 F 11 p. 544. 

 in festo Aghate: zaterdag 05-02-1396. 

 Tercia post Aghate: dinsdag 08-02-1396. 
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 Quarta post Aghate: woensdag 09-02-1396. 

 

BP 1180 p 544v 01 za 05-02-1396. 

hereditarie vendidit Ghiboni (dg: -s) filio quondam Rutgheri de Vlimen 

supportavit cum litteris et jure occacione promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem (dg: ex parte sui) deponere excepta 

hereditaria paccione (dg: pa) trium (dg: librarum) lopinorum siliginis 

mensure #de Busco# ex (dg: dicta) primodicta pecia terre de jure 

solvenda. Testes Spina et Berwout datum in festo Aghate. 

 

BP 1180 p 544v 02 za 05-02-1396. 

Johannes van Enghelant zvw Arnoldus van Engelant droeg over aan Ghibo zvw 

Rutgherus van Vlimen de andere helft van voornoemde twee stukken land, 

welke helft voornoemde Johannes van Engelant gekocht had van Johannes zv 

Goddinus die Olijsleger, Theodericus zvw Johannes Moelner en de broers 

Johannes en Goddinus, kvw Johannes Piekenvets. 

 

Johannes de Enghelant filius quondam Arnoldi de Engelant #reliquam# 

medietatem dictarum duarum peciarum terre quam medietatem dictus Johannes 

de Engelant (dg: ege) erga Johannem filium Goddini die Olijsleger 

Theodericus! filius quondam Johannis Moelner (dg: et Gode Goddinum) 

Johannem et Goddinum fratres liberos quondam Johannis Piekenvets 

acquisiverat emendo prout in litteris hereditarie supportavit Ghiboni 

filio quondam Rutgheri de Vlimen promittens super habita et habenda ratam 

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

 

BP 1180 p 544v 03 za 05-02-1396. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes gnd Poelman en zijn 

zuster Bertha” en Ghibo zvw Rutgherus van Vlimen beloofde, zo nodig, de 

brief ter hand te stellen aan Johannes van Enghelant zvw Arnoldus van 

Engelant. 

 

OX. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes dictus (dg: Po) Poelman et 

Bertha eius soror cum suo tutore etc et Ghibo filius quondam Rutgheri de 

Vlimen promisit super omnia dictas litteras tradere (dg: ut in forma) 

Johanni de Enghelant filio quondam Arnoldi de Engelant ut in forma. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 544v 04 za 05-02-1396. 

Hr Philippus van Gheldorp investiet van Geffen verkocht aan Johannes zvw 

Johannes gnd Wouters soen een akker in Geldrop, ter plaatse gnd op Hauter 

Akker, tussen kvw Theodericus gnd des Joncheren soen enerzijds en kvw 

Egidius van de Boegart anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg gnd een 

pad achterwaarts tot aan Jacobus Gielijs soen, belast met 1 kleine tournose 

grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan de jonkheer 

van Geldrop in Geldrop te leveren. 

 

Dominus Philippus de Gheldorp investitus de Geffen quendam agrum terre 

situm in parochia de Gheldorp ad locum dictum op Hauter Acker inter 

hereditatem liberorum quondam Theoderici dicti des Joncheren soen ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Egidii van de Boegart ex alio (dg: 

ut dicebat) tendentem a communi via dicta een (dg: pa) pat (dg: u) 

retrorsum ad hereditatem Jacobi Gielijs soen ut dicebat (dg: dedit ad 

here) hereditarie vendidit Johanni filio quondam Johannis dicti Wouters 

soen promittens super warandiam! et obligationem deponere exceptis uno 

(dg: Turonensi) parvo Turonensi denario domino fundi et hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco domicello de Gheldorp 

exinde solvendis et in Gheldorp tradendis ut dicebat. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 544v 05 za 05-02-1396. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde hr Philippus 44 nieuwe 

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

betalen. 

 

Dictus Johannes emptor promisit super omnia dicto domino Philippo XLIIII 

novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 544v 06 za 05-02-1396. 
Vergelijk: GAH GZG regest 263, inv.nr. 1897, za 05-02-1396. 

Reijnerus zvw Johannes van Berze zvw Willelmus gnd Wil Ghilijs soen droeg 

over aan Johannes van Vladeracken, tbv de armen in het Groot Gasthuis naast 

de Gevangenpoort, (1) 22 schelling 8 penning b-erfcijns, een helft te 

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

en erf in Den Bosch, in de straat gnd Beurde, tussen huis en erf van 

Johannes gnd Paneij enerzijds en huis en erf van Johannes gnd Ulmans 

anderzijds, (2) het deel, dat aan Willelmus gnd Moelner, Lambertus gnd 

Campen, Ghibo gnd Scermer, Ghibo zvw Hadewigis, de broers Godescalcus en 

Henricus gnd Wreijchaels en Sanderus gnd van Driel behoorde, in een 

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

helft met Kerstmis, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, welke 22 schelling 8 penning b-erfcijns en welk deel in de 

cijns van 20 schelling voornoemde wijlen Johannes van Berze verworven had 

van Reijnerus van Aken zv Margareta. 

 

Reijnerus filius quondam Johannis de Berze filii quondam Willelmi dicti 

Wil Ghilijs soen (dg: hereditarium) viginti duos solidos et octo !solidos 

hereditarii census solvendos hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area sita in Busco in vico dicto Buerde inter (dg: 

hereditatem) domum et aream Johannis dicti Paneij ex uno et inter domum 

et aream Johannis dicti Ulmans ex alio atque totam partem et omne jus 

Willelmo dicto Moelner Lamberto dicto Campen Ghiboni dicto Scermer 

Ghiboni filio quondam Hadewigis Godescalco et Henrico fratribus dictis 

Wreijc-(dg: hal)-haels et Sandero dicto de Driel quovis modo competentes 

in hereditario censu viginti solidorum solvendo hereditarie terminis 

solucionis predictis ex hereditate sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet quos viginti duos solidos et octo denarios hereditarii 

census et quas partem et jus dicti census XX solidorum dictus quondam 

Johannes de Berze erga Reijnerum de Aken filium Margarete acquisiverat 

prout in litteris et quos nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Johanni de Vladeracken ad opus pauperum pro tempore 

decumbentium (verbeterd uit: debumbentium) in maiori hospitali sito in 

Busco juxta portam captivorum cum litteris et aliis et jure promittens 

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

dicti quondam Reijneri de Aken et suorum heredum deponere (dg: dat). 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 544v 07 di 08-02-1396. 

Tielmannus zvw Johannes van Scijnle verkocht aan Jacobus Kesselman een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de 

helft in 1 bunder land, in Schijndel, bij de plaats gnd die Hezewijkse 

Steeg, tussen Rutgherus van der Boijdonc enerzijds en Willelmus van 

Onderacker anderzijds, en uit de houtwas van deze helft, reeds belast met 

de grondcijns. 

 

Tielmannus filius quondam Johannis de Scijnle hereditarie vendidit Jacobo 

Kesselman hereditarium censum XL solidorum monete solvendum (dg: 

hereditarium) hereditarie nativitatis Domini ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in uno bonario terre sito in parochia de Scijnle 

(dg: ad) apud locum dictum die Hezewijcsche Stege inter hereditatem 

Rutgheri (dg: Boijd Boijdonc B) van der Boijdonc ex uno et inter 



Bosch’ Protocol jaar 1396 04. 

 

63 

hereditatem Willelmi de Onderacker ex alio atque ex lignicrescentia dicte 

medietatis dicti bonarii terre ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et suffi) excepto censu 

domino fundi et sufficientem facere. Testes (dg: da) Martinus et Coptiten 

datum tercia post Aghate. 

 

BP 1180 p 544v 08 di 08-02-1396. 

Theodericus zvw Theodericus van Ghemert verkocht aan Willelmus die Yeger zv 

Willelmus die Yegher van Ghemert een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van 

Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren, gaande uit 1½ mudzaad land in de 

dingbank van Gemert, ter plaatse gnd in den Vorst, tussen erfgoed van de 

commendator van Gemert enerzijds en kvw voornoemde Theodericus van Ghemert 

anderzijds. 

 

{In geheel de margo sinistra: -<}. 

Theodericus filius quondam Theoderici de Ghemert hereditarie vendidit 

Willelmo die Yeger filio Willelmi die Yegher #de Ghemert# hereditariam 

paccionem unum! et dimidii (dg: modii) modiorum siliginis mensure de 

Ghemert solvendam hereditarie purificationis et in Ghemert tradendam ex 

una et dimidia modiatis terre sitis in jurisdictione de Ghemert #in loco 

dicto in den Vorst# inter hereditatem commendatoris de Ghemert ex uno et 

inter hereditatem liberorum dicti quondam Theoderici de Ghemert ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. 

 

BP 1180 p 544v 09 di 08-02-1396. 

Theodericus van Gemert en Johannes van Ghemert beloofde aan Willelmus die 

Yeger zv Willelmus die Yeger 30 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Theodericus de Gemert (dg: filius q) et Johannes de Ghemert promiserunt 

indivisi super omnia Willelmo die (dg: Bruijn) #Yeger# filio Willelmi 

(dg: Bruijn) #die Yeger# XXX novos Gelre gulden seu valorem ad (dg: 

nativitatis Johannis) pasca proxime futurum persolvendos. Testes (dg: 

datum supra) Spina et Coptiten datum tercia post Agate. 

 

BP 1180 p 544v 10 di 08-02-1396. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 544v 11 wo 09-02-1396. 

Johannes zvw Johannes van den Broec van Westerhoven verkocht aan Johannes 

die Vos zvw Petrus van Hogecasteren een n-erfpacht van 3½ mud rogge, maat 

van Eersel, met Lichtmis in Eersel te leveren, gaande uit een beemd gnd dat 

Duvels Broek, in Westerhoven, tussen Nijcholaus gnd Theus enerzijds en 

Heijlwigis gnd Ambachs anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Johannis van den Broec de Westerhoven hereditarie 

vendidit Johanni die Vos filio quondam Petri de Hogecasteren hereditariam 

paccionem trium et dimidii modiorum #siliginis# mensure de (dg: Eers) 

Eersel solvendam hereditarie purificationis et in Eersel #tradendam# ex 

prato dicto dat Duvels (dg: Broec) Broec sito in parochia de (dg: Eersel) 

Westerhoven inter hereditatem (dg: h) Nijcholai dicti Theus ex uno et 

inter hereditatem Heijlwigis dicte Ambachs ex alio (dg: ut tendentem cum 

uno) promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu dominorum fundi exinde prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes Berwout et Coptiten datum quarta post Agate. 
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BP 1180 p 544v 12 wo 09-02-1396. 

Jordanus zvw Arnoldus Maes soen, Franco van Os, Willelmus Cloenken, 

Henricus die Potter, Johannes Corstiaens, Thomas Arts soen, Theodericus 

Robben soen en Johannes Henrics soen verklaarden dat Godefridus Arts soen ¼ 

deel betaald heeft van het geld van het zoenakkoord mbt de dood van 

Willelmus gnd Reuwe. 

 

Jordanus filius quondam Arnoldi Maes soen Franco de Os Willelmus Cloenken 

Henricus die Potter Johannes Corstiaens Thomas Arts s[oen] Theodericus 

Robben soen et Johannes Henrics soen palam recognoverunt quod Godefridus 

Arts soen eis plenarie satisfecit de quarta parte totius pecunie 

reconciliacionis necis quondam Willelmi dicti Reuwe ut dicebant (dg: 

clamantes inde quitum) promiserunt indivisi super omnia indempnem servare 

de dicta quarta parte. Testes datum supra. 

 

1180 mf9 F 12 p. 545. 

 Quarta post Aghate: woensdag 09-02-1396. 

 in crastino Scolastice: vrijdag 11-02-1396. 

 

BP 1180 p 545r 01 wo 09-02-1396. 

(dg: Yda wv Baudewinus van Zelant). 

 

(dg: Yda relicta quondam Baudewini de Zelant). 

 

BP 1180 p 545r 02 wo 09-02-1396. 

Ludovicus zvw Godescalcus van Bladel droeg over aan Johannes die Vos een 

1-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eersel, uit een b-erfpacht van 4 mud 

rogge, maat van Eersel, welke pacht van 4 mud voornoemde Ludovicus met 

Lichtmis op het onderpand beurde, gaande uit een hoeve gnd die Biesheuvel 

van voornoemde wijlen Godescalcus van Bladel, in Loen bij Eersel, welke 

hoeve voornoemde Ludovicus uitgegeven had aan Johannes Vos zvw Petrus van 

Hoghecasteren en zijn vrouw Katherina dvw Henricus gnd Venman van Vessem, 

voor (1) een b-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, aan Arnoldus zvw 

Arnoldus Hake, (2) voornoemde pacht van 4 mud rogge, maat van Eersel, (3) 

een b-erfpacht van 2 lopen raapzaad, maat van Eersel, 2 steen vlas bereid 

tot de hekel en 2 kapoenen, en van welke pacht van 4 mud voornoemde 

Johannes Vos de andere 3 mud, samen met voornoemde pacht van 2 lopen 

raapzaad, 2 steen vlas en 2 kapoenen eerder verworven had van voornoemde 

Ludovicus. 

 

Ludovicus filius quondam Godescalci de Bladel hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Eersel de hereditaria paccione quatuor 

modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem quatuor modiorum 

siliginis dicte mensure dictus Ludovicus solvendam habebat hereditarie 

purificationis et supra mansum infrascriptum tradendam ex quodam manso 

dicto communiter die Bijeshoevel dicti quondam Godescalci de Bladel sito 

in parochia de Loen prope Eersel et (dg: eius attinentiis) eiusdem mansi 

attinentiis singulis et universis quocumque locorum situatis prout 

huiusmodi mansus cum (dg: dictis) dictis eius attinentiis ad dictum 

quondam Godescalcum pertinere consuevit quem mansum cum (verbeterd uit: 

sum) suis attinentiis (dg: universis) dictus Ludovicus dederat ad pactum 

Johanni Vos filio quondam Petri de Hoghecasteren et Katherine eius uxori 

filie quondam Henrici dicti Venman de Vessem scilicet pro hereditaria 

paccione septem modiorum siliginis mensure de (dg: Eersel d) Buscoducis 

Arnoldo filio quondam Arnoldi Hake annuatim exinde solvenda atque pro 

predicta paccione (dg: quin) quatuor modiorum siliginis dicte mensure de 

Eersel (dg: atque pro ce) #et pro hereditaria paccione# duorum lopinorum 

seminis raparum dicte mensure de Eersel et duorum ponderum lini dictorum 

steen vlas paratorum ad scalcrum et duorum caponum prout in litteris et 

de qua paccione quatuor paccione! quatuor modiorum siliginis dicte 

mensure de Eersel dictus Johannes Vos reliquos tres modios siliginis 
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hereditarie paccionis atque dictam paccionem duorum lopinorum (dg: silig) 

seminis raparum (dg: d) et duorum ponderum lini dictorum steen vlas atque 

duorum caponum erga dictum Ludovicum (dg: d) prius acquisiverat ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni die Vos (dg: pro s) cum 

litteris et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

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

datum (dg: terci) quarta post Agate. 

 

BP 1180 p 545r 03 wo 09-02-1396. 

Voornoemde Ludovicus verklaarde dat voornoemde Johannes die Vos al het geld 

betaald heeft dat voornoemde Johannes aan voornoemde Ludovicus verschuldigd 

was wegens verschillende pachten, goederen en cijnzen, die voornoemde 

Johannes verworven had van voornoemde Ludovicus. 

 

Dictus (dg: Lud) Ludovicus palam recognovit sibi a dicto Johanne die Vos 

plenarie fore satisfactum a tota pecunia (dg: pro q) quam dictus Johannes 

dicto Ludovico debebat a quocumque tempore (dg: evolut) evoluto usque in 

diem presentem de quibuscumque paccionibus #et# bonis et redditibus quas 

et quos dictus Johannes erga dictum Ludovicum acquisiverat in quocumque 

evoluto! usque in diem presentem (dg: testes d) clamans inde quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 545r 04 wo 09-02-1396. 

Engbertus van Arle, zijn vrouw Elizabeth en Hubertus zv voornoemde 

Elizabeth beloofden aan Johannes Keijser 100 Hollandse gulden of de waarde 

met Kerstmis over een jaar (di 25-12-1397) te betalen. 

 

Engbertus de Arle Elizabeth eius uxor et Hubertus filius dicte Elizabeth 

promiserunt indivisi super omnia habita et habenda Johanni Keijser centum 

Hollant gulden seu valorem a festo nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes Martinus et Coptiten datum in crastino 

Scolastice. 

 

BP 1180 p 545r 05 vr 11-02-1396. 

Goeswinus gnd van Dunne van Lijeshout verkocht aan Arnoldus van Goer, tbv 

hem en zijn natuurlijke dochter Enghelberna, een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 

lopen roggeland in een akker gnd dat Rode Venne, in Lieshout, tussen 

Nijcholaus Enghelen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten 

uit de 4 lopen die gelegen zijn tussen Ludekinus zvw Jacobus van den Broec 

enerzijds en Hilla dvw voornoemde Jacobus van den Broec anderzijds, (2) een 

schuur met ondergrond en tuin, in Lieshout, tussen voornoemde Ludekinus zvw 

Jacobus van den Broec enerzijds en voornoemde Hilla anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Goeswinus dictus de Dunne de Lijeshout hereditarie vendidit Arnoldo de 

(dg: Goerle) Goer ad opus sui et ad opus Enghelberne filie naturali! 

eiusdem Arnoldi hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: 

quodam agro dicto int Rode Venne sito in parochia de Lijeshout inter 

hereditatem Ludek Ludekini filii quondam Jacobi van den Broec) quatuor 

lopinatis terre siliginee ad se spectantibus in quodam agro dicto dat 

(dg: in) Rode Venne sito in parochia de Lijeshout inter hereditatem 

Nijcholai Enghelen soen ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex alio scilicet ex illis quatuor lopinatis terre que site sunt 

inter hereditatem Ludekini (dg: Jacobs soen) #filii quondam Jacobi# van 

den Broec ex uno et inter hereditatem (dg: filie) Hille filie dicti 

quondam Jacobi van den Broec ex alio atque ex horreo cum suo fundo et 

orto sitis in dicta parochia inter hereditatem dicti Ludekini filii 

quondam Jacobi van den Broec ex uno et inter hereditatem dicte Hille ex 

alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 
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deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere tali condicione quod dictus Arnoldus de Goer dictam paccionem ad 

suam vitam integraliter possidebit post eius decessum ad dictam 

Enghelbernam eius filiam naturalem hereditario jure devolvendam. Testes 

Spina et Coptiten datum in crastino Scolastice virginis. 

 

BP 1180 p 545r 06 vr 11-02-1396. 

Leonius zvw Godefridus van Erpe verkocht aan Goeswinus Moedel van der Donc 

het deel, dat behoorde aan jkvr Elizabeth mv voornoemde Leonius dvw hr 

Godefridus van Os ridder, in een erfgoed gnd ven van voornoemde wijlen hr 

Godefridus, in Uden, achter de goederen van Johannes Proefts van Bucstel, 

welk deel ligt tussen wijlen Theodericus van Steenre zvw voornoemde hr 

Godefridus van Os enerzijds en jkvr Conegondis ev voornoemde Johannes 

Proefts en Katherina wv Theodericus Sporbossche en haar kinderen 

anderzijds, met een eind richting het westen strekkend aan wijlen Marcelius 

van Os en met het andere eind richting het oosten aan de gemeint van Uden, 

dit deel mogelijk belast met grondcijns, die de koper dan zal moeten 

betalen. Godefridus bv voornoemde Leonius zal geen rechten in dit deel doen 

gelden. Johannes van Dommellen ev Katherina en Jacobus van Neijnsel ev 

Theoderica, dvw voornoemde Godefridus van Erpe, deden afstand. 

 

Leonius filius quondam Godefridi de Erpe (dg: quandam hereditatem dictam 

venne sitam in parochia de Uden quondam domini Godefridi de Vos ex) 

quandam partem que ad domicellam Elizabeth matrem dicti Leonii filie! 

quondam domini Godefridi de Os militis spectabat in (dg: here) quadam 

hereditate dictam! venne dicti quondam domini Godefridi sita in parochia 

de Uden retro bona Johannis Proefts de Bucstel et que pars dicte 

hereditatis venne vocata! sita est inter hereditatem quondam Theoderici 

de Steenre filii dicti quondam domini Godefridi de Os ex uno et inter 

hereditatem domicelle Conegondis uxoris dicti Johannis Proefts et 

Katherine relicte quondam Theoderici Sporbossche et eius liberorum ex 

alio tendens cum uno fine versus occidens ad hereditatem quondam Marcelii 

de Os (dg: ex) et cum reliquo fine versus oriens ad communitatem de Uden 

ut dicebat #et quam partem nunc ad se spectare dicebat# hereditarie 

vendidit Goeswino Moedel van der Donc promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi (dg: #si quis# exinde 

solvendo quo facto p promisit insuper dictus Leonius super omnia) si quis 

ex dicta parte de jure est solvendus quod illum extunc dictus (dg: v) 

emptor annuatim exsolvet ex (dg: premissa) predicta parte promisit 

insuper dictus Leonius super omnia quod ipse Godefridum suum fratrem 

perpetue talem habebit quod nunquam presumet se jus in dicta parte 

habere. Quo [facto] Johannes de Dommellen maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris et Jacobus de Neijnsel maritus et tutor legitimus 

Theoderice sue uxoris filiarum dicti quondam Godefridi de Erpe super 

dicta parte et jure ad opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes 

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

datum supra. 

 

BP 1180 p 545r 07 vr 11-02-1396. 

Johannes van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Erpe prebuit et reportvait. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 545r 08 vr 11-02-1396. 

Voornoemde Goeswinus Moedel van der Donc beloofde aan voornoemde Leonius 20 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 02-04-1396) te 

betalen. 

 

Dictus Goeswinus Moedel van der Donc promisit super omnia dicto Leonio XX 

novos Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 545r 09 vr 11-02-1396. 

Yda wv Baudewinus van Zelant en Elizabeth, dv voornoemde Yda en wijlen 

Baudewinus, beloofden aan Johannes zv Johannes van Berze Scar Jants soen 

(1) 5 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1396), (2) 5 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan over een 

jaar (zo 24-06-1397), (3) 7½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Kerstmis over een jaar te betalen (di 25-12-1397). 

 

Yda relicta quondam Baudewini de Zelant et Elizabeth filia eorum Yde 
!quondam Baudewini promiserunt indivisi super omnia Johanni (dg: de) 

filio Johannis de Berze Scar Jants soen (dg: et Zandero die Wolf) quinque 

novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime #futurum# et 

quinque novos Gelre gulden seu valorem a nativitatis Johannis proxime 

futuro ultra annum et septem et dimidium novos Gelre gulden seu valorem a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

Scilder et Lu datum sabbato post Scolastice. 

 

BP 1180 p 545r 10 vr 11-02-1396. 

Voornoemde Yda en Elizabeth beloofden aan Zanderus Wolf (1) 5 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396), (2) 5 

nieuwe Gelderse gulden met Sint-Jan over een jaar (zo 24-06-1397), (3) 7½ 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar te betalen 

(di 25-12-1397). 

 

Dicte Yda et (dg: Elisabeth) Elizabeth promiserunt indivise super omnia 

Zandero Wolf quinque novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum et quinque novos Gelre a! nativitatis Johannis proxime 

futuro ultra annum atque septem et dimidium novos Gelre gulden seu 

valorem a nativitatis (dg: proxime) Domini [proxime] futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 A 01 p. 546. 

 Sabbato ante invocavit: zaterdag 19-02-1396. 

 anno nonagesimo sexto index 4 mensis februarii die XIX: 

  zaterdag 19-02-1396. 

 Tercia post invocavit: dinsdag 22-02-1396. 

 

BP 1180 p 546v 01 za 19-02-1396. 

Henricus van Audenhoven zvw Johannes gnd Herinc van Straten verkocht aan 

Aleijdis dvw Johannes gnd Katherinen soen van Heze een n-erfpacht van ½ mud 

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

huis en tuin in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen wijlen Johannes 

Calengrart enerzijds en Johannes van Best anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. De brief overhandigen aan hem of aan Goeswinus Cnodeken. 

 

Henricus de Audenhoven filius quondam Johannis dicti Herinc de Straten 

hereditarie vendidit Aleijdi filie quondam Johannis dicti Katherinen soen 

de Heze hereditariam paccionem (dg: d) dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo 

et orto sitis in parochia de Oerscot in (dg: pa par) loco dicto Straten 

inter hereditatem Johannis quondam (dg: Cl) Calengrart ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Best ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto (dg: s) censu domini 

fundi exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes Aa et Coptiten 

datum sabbato ante invocavit. Tradetur littera sibi vel (dg: No) Goeswino 

Cnodeken. 

 

BP 1180 p 546v 02 za 19-02-1396. 

Henricus van Zulikem verkocht aan Nijcholaus gnd Hagen een n-erfpacht van 1 
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mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

een hoeve van wijlen hr Nijcholaus van Aa priester, aan verkoper behorend, 

in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, reeds belast met 5 oude groot 

grondcijns en een b-erfcijns26,27 van 2½ oude schild. 

 

Henricus de Zulikem hereditarie vendidit (dg: Nijcholao Johanni dicto 

Dargartmaker filio) Nijcholao dicto Hagen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini 

et in Busco tradendam ex manso quondam domini Nijcholai de Aa presbitri 

ad dictum venditorem spectante sito in parochia de Ghestel prope (dg: 

Oesterwijc #Herla) Herlaer# in loco dicto Rumel et ex attinentiis dicti 

mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: cens) quinque antiquis grossis domino fundi et hereditario censu 

duorum et dimidii aude scilde exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Aa et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 546v 03 za 19-02-1396. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (za 25-

12-1395), met 12 Engelse nobel of de waarde, 2 mud rogge als pacht van het 

jaar van wederkoop, en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van hr Johannes Dargartmeker, Andreas zvw Arnoldus 

Lemkens en Ghibo Penninc. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum a festo nativitatis Domini 

proxime preterito sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

(dg: XLV) duodecim Engels nobel seu valorem et cum duobus modiis 

siliginis dicte mensure pro pactu anni redempcionis et cum arrestadiis si 

que protunc defecerint ut in forma. Acta in camera presentibus domino 

Johanne Dargartmeker Andrea filio quondam Arnoldi Lemkens Ghibone (dg: 

Penn) Penninc datum anno nonagesimo sexto (dg: mensis) index 4 mensis 

februarii die XIX hora none. 

 

BP 1180 p 546v 04 za 19-02-1396. 

Godefridus van Woensel zvw Lambertus Naet ev Eefsa dvw Arnoldus gnd 

Nolleken Quap en Arnoldus, zv voornoemde Godefridus en Eefsa, verkochten 

aan Nijcholaus Bollen verwer (1) alle goederen, die aan voornoemde 

Godefridus, Eefsa en Arnoldus gekomen waren na overlijden van Arnoldus 

Nolleken Geroncs, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van Bela wv 

voornoemde Arnoldus Nolleken Geronc, (2) alle goederen, die aan voornoemde 

Godefridus, Eefsa en hun zoon Arnoldus nagelaten waren door voornoemde 

wijlen Arnoldus Nolleken Geronc. 

 

Godefridus de Woensel filius quondam Lamberti Naet maritus et tutor 

legitimus Eefse (dg: se) sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti Nolleken 

Quap et Arnoldus filius dictorum Godefridi et Eefse omnia bona dictis 

Godefrido Eefse et Arnoldo #seu eorum alteri# de morte quondam Arnoldi 

Nolleken Geroncs successione advoluta et post mortem Belam! relicte 

eiusdem quondam Arnoldi (dg: et) Nolleken Geronc successione advolvenda 

quocumque (dg: q) locorum consistentia sive sita atque omnia bona (dg: 

eis) dictis Godefrido Eefse et (dg: et) Arnoldo eorum filio #seu eorum 

alteri# a dicto quondam Arnoldo Nolleken Geronc legata quocumque locorum 

consistentia sive sita hereditarie vendiderunt Nijcholao Bollen tinctori 

promittentes indivisi super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum (dg: et dicte . Eefse) 

                         
26 Zie ← BP 1180 p 364v 11 do 30-09-1395, verkoop van de cijns van 2½ oude 

schild. 
27 Zie ← BP 1180 p 454v 11 ma 26-06-1396, vernadering van deze erfcijns. 
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deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 546v 05 za 19-02-1396. 

Petrus nzvw Petrus van de Steenweg verklaarde ontvangen te hebben van 

Ludovicus van der Papenrijt 4 mud 4 lopen rogge, maat van Helmond, die aan 

Gheerlacus Watermael afgelopen Lichtmis vervallen zijn van een b-erfpacht 

van 9 mud 4 lopen rogge, maat van Helmond, welke pacht van 9 mud 4 lopen 

Hadewigis van der Schant eertijds ev voornoemde Gheerlacus beurde, gaande 

uit goederen gnd te Papenrijt in Bakel. 

 

Solvit. 

Petrus filius naturalis quondam Petri de Lapidea Via palam recognovit #se 

recepisse# a Ludovico van der Papenrijt quatuor modios et quatuor lopinos 

siliginis mensure de Helmont (dg: scilicet) que provenerunt (dg: he) 

Gheerlaco Watermael in festo purificationis (dg: pur) proxime preterito 

de hereditaria paccione novem modiorum (dg: s) et quatuor lopinorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem novem modiorum et quatuor 

lopinorum siliginis (dg: ad) Hadewigis van der Schant uxor olim dicti 

Gheerlaci solvendam habuit annuatim ex bonis dictis te Papenrijt sitis in 

parochia de Bakel ut dicebat et promisit dictus Petrus super omnia dictum 

Ludovicum indempnem (dg: servare) servare (dg: de) exinde et ab 

impeticione exinde provenienda. Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 546v 06 za 19-02-1396. 

Hr Mathias Zorgen kanunnik van de kerk van Den Bosch verklaarde alle 

achterstallige termijnen ontvangen te hebben van een lijfrente28 van 24 oude 

Gelderse gulden, welke lijfrente Jacobus Loze aan hem moet betalen. 

 

Dominus Mathias Zorgen canonicus ecclesie de Busco palam recognovit sibi 

fore satisfactum ab omnibus arrestadiis sibi deficientibus de vitali (dg: 

pensione) pensione XXIIII aude Gelre gulden quam pensionem Jacobus Loze 

dicto domino Mathije Sorge solvere tenetur in litteris scabinorum in 

Busco salva tamen dicto domino Mathie dicta pensione vitali pro termino 

solucionis eiusdem pensionis #(dg: pro ..) futuro# juxta continentiam 

litterarum scabinorum inde confectarum ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 546v 07 di 22-02-1396. 

Nijcholaus gnd Coel van Maerheze smid droeg over aan Johannes van Gheldorp 

een huis29 en erf in Den Bosch, op de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Matheus Rademaker enerzijds en een weg anderzijds, met de helft van die 

weg, welk huis en erf strekt vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de 

osendrup van het huis van de rosmolen die achter voornoemd huis en erf 

staat, minus 1 voet, aan hem gerechtelijk30 verkocht door Walterus Coptiten. 

 

Nijcholaus dictus Coel de Maerheze faber domum et aream sitam in Busco 

supra aggerem Vuchtensem inter hereditatem Mathei Rademaker ex uno et 

inter inter! (dg: l) quandam viam (dg: ibidem) ex alio et medietatem 

eiusdem vie que domus et area predicta tendit a communi platea retrorsum 

usque ad stillicidium (dg: domus mole) domus molendini equorum ibidem 

retro dictam domum et aream consistentis ibidem minus tamen una pedata 

venditas (dg: ibidem) sibi a Waltero Coptiten per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni de Gheldorp cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Martinus et Lu 

                         
28 Zie → BP 1180 p 746v 02 zo 25-03-1397, betaling van één termijn. 
29 Zie ← BP 1178 f 123v 08 do 28-10-1389 (1), verkoop van het huis en erf. 
30 Zie ← VB 1799 f 091v 07, ma 11-01-1395, Art van Vladeracken was gericht aen huus ende erve 
gelegen in tsHertogenbossche op den Vuchteren Dijc tusschen den erve Matheus Rademakers ende 

tusschen enen wech ende aen die heilft des selvers wechs welc huus ende erve vors strect van 

der gemeijnre straten afterwart tot der druppen des huus der rosmoelen aldair after dat vors 

huus ende erve aldair wesende min nochtant enen voet overmids gebrec van erfcijns. 
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datum tercia post invocavit. 

 

BP 1180 p 546v 08 di 22-02-1396. 

(dg: Margrieta). 

 

BP 1180 p 546v 09 di 22-02-1396. 

De gezusters Margareta en Aleijdis, dvw Johannes gnd Scoenmaker van Mierle, 

gaven uit aan Engbertus zv Henricus van den Gasthuze een huis, hofstad en 

tuin, in Mierlo, ter plaatse gnd die Renstraat enerzijds en kvw Gerardus 

Rijthoven anderzijds, zoals deze behoorden aan voornoemde wijlen Johannes 

Scoenmaker; de uitgifte geschiedde voor 3 cijnshoenderen aan de grondheer 

en voor een n-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in 

Mierlo op de hofstad te leveren. 

 

Margareta et Aleijdis sorores filie quondam Johannis dicti Scoenmaker de 

Mierle cum tutore domum #domistadium# et ortum sitos n! in parochia de 

Mierle (dg: inter he) in loco dicto die Renstraet (dg: inter) ex! uno et 

inter hereditatem liberorum quondam (dg: Gerardi) Gerardi Rijthoven ex 

alio prout huiusmodi! siti sunt et ad dictum quondam Johannem Scoenmaker 

spectare consueverunt ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem 

Engberto filio Henrici van den Gasthuze ab eodem hereditarie possidendam 

pro tribus pullis censualibus domino fundi exinde solvendis dandis atque 

pro hereditaria paccione novem lopinorum siliginis mensure de (dg: B) 

Mierle #(dg: supra dictum domistadium tardenda)# danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in (dg: in) Mierle tradenda #et supra 

dictum domistadium# ex premissis promittentes indivisi super omnia 

warandiam et aliam obligationem et alter repromisit. Testes Rover et 

Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 546v 10 di 22-02-1396. 

Voornoemde Margareta en Aleijdis gaven uit aan Laurencius zvw Laurencius 

Zanders soen een stuk land in Mierlo, ter plaatse gnd op Enge, tussen 

Arnoldus Rijthoven en een zekere Haengreve van Stipdonc enerzijds en Otto 

zvw Willelmus Otten soens soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 

oude groot Tournoois grondcijns en voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, 

maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren. 

 

Dicte Margareta et Aleijdis #cum tutore# peciam terre sitam in parochia 

de Mierle in loco dicto op Enghe inter hereditatem Arnoldi Rijthoven et 

cuiusdam dicti Haengreve de Stipdonc ex uno et inter hereditatem Ottonis 

filii Willelmi Otten soens soen #ex alio# (dg: pro) dederunt ad 

hereditarium pactum Laurencio filio quondam Laurencii Zanders soen (dg: 

promittens) ab eodem hereditarie possidendam pro uno grosso Turonensi 

antiquo domino fundi exinde solvendo atque pro hereditaria paccione (dg: 

unius modii siliginis mensure) XII lopinorum siliginis mensure de Mierle 

danda sibi (dg: ?vel) ab alio hereditarie purificationis #et in Mierle 

tradenda# promittentes #cum tutore# super omnia warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alteri repromiserunt. Testes (dg: ..) 

datum supra. 

 

BP 1180 p 546v 11 di 22-02-1396. 

Voornoemde Margareta en Aleijdis gaven uit aan Johannes zvw Arnoldus gnd 

Rijthoven een stuk land in Mierlo, ter plaatse gnd op Enge, tussen Arnoldus 

Rijthoven enerzijds en Johannes gnd des Kosters anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 1 penning grondcijns en voor een n-erfpacht van 4 lopen 
?rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren. 

 

Dicte Margareta et Aleijdis cum tutore peciam terre sitam in parochia de 

(dg: Zonne) #Mielre!# ad locum dictum op Enghe inter hereditatem Arnoldi 

Rijthoven ex uno et inter Johannis! (dg: die Koster al ex alio) dicti des 

Kosters ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Johanni 
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filio quondam (dg: Arnoldi) Arnoldi (dg: liberi dicti quondam) dicti 

Rijthoven ab eodem hereditarie pro uno denario censu dando !fundi etc 

atque pro #hereditaria paccione# quatuor lopino-(dg: tos)-rum (dg: terre 

siliginee dicte mensure danda sibi ab alio) mensure de Mierle et (dg: in 

Mierle ad) danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in parochia 

de (dg: Miel..) Mierle tradenda ex premissis promittentes (dg: warandiam 

et pro premissis et obligationem ex parte) cum tutore warandiam 

premissis! et aliam obligationem deponere et (dg: aliam obligationem) 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 A 02 p. 547. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 26-02-1396. 

 Quinta post letare: donderdag 16-03-1396. 

 

BP 1180 p 547r 01 za 26-02-1396. 

Nijcholaus uter Hasselt verkocht aan Johannes Cnoep, tbv Henricus 

Watermael, 3 lopen roggeland in Berlicum, ter plaatse gnd die Loe, tussen 

kv Hilla gnd Machiels enerzijds en Jacobus van den Placke anderzijds, die 

voornoemde Nijcholaus verworven had van Willelmus gnd Stercken. Voornoemde 

Nijcholaus en zijn broers Henricus en Jacobus beloofden dat Heijlwigis en 

Metta, minderjarige dv voornoemde Nijcholaus, afstand zullen doen zodra ze 

meerderjarig zijn. 

 

Nijcholaus uter Hasselt tres lopinatas terre siliginee sitas in parochia 

de (dg: B) Berlikem in loco dicto die Loe inter hereditatem liberorum 

Hille dicte Machiels ex uno et inter hereditatem Jacobi van den Placke ex 

alio prout ibidem site sunt et (dg: ad) dictus Nijcholaus easdem tres 

lopinatas terre erga Willelmum dictum Stercken acquisiverat (dg: ut pro) 

ut dicebat hereditarie vendidit (dg: h) Johanni Cnoep ad opus Henrici 

Watermael promittens super omnia warandiam et obligationem deponere (dg: 

q) promiserunt insuper dictus Nijcholaus venditor et cum eo Henricus et 

Jacobus eius fratres indivisi super omnia quod ipsi Heijlwigem et Mettam 

filias dicti Nijcholai quamcito ad annos sue pubertatis pervenerint ad 

opus dicti Henrici Watermael facient renunciare super premissis. Testes 

Martinus et Lu datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1180 p 547r 02 za 26-02-1396. 

Yudocus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Yudocus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 547r 03 za 26-02-1396. 

De broers Ghiselbertus gnd Scape en Johannes gnd Vucht, kvw Walterus van 

Vucht zvw Johannes van Vucht, en Arnoldus zvw Tielmannus Mathijs soen ev 

Mechtildis dvw voornoemde Walterus maakten een erfdeling van goederen van 

voornoemde wijlen Walterus, die nu aan hen behoren. Voornoemde Ghiselbertus 

Scape kreeg 2 kamers met ondergrond van voornoemde wijlen Walterus in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de tuin van de Minderbroeders naar de 

Vismarkt, tussen erfgoed van Johannes Heijme enerzijds en erfgoed van 

wijlen Arnoldus Monics anderzijds. 

 

(dg: Ghibo) #Ghiselbertus# dictus Scape Johannes dictus Vucht fratres 

liberi quondam Walteri de Vucht #filii quondam Johannis de Vucht# et 

Arnoldus filius quondam (dg: Me) Tielmanni Mathijs soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat (dg: Mette) #Mechtildis# sue uxoris filie dicti 

quondam Walteri palam recognoverunt se divisionem hereditariam (dg: q) 

mutuo fecisse de quibusdam bonis dicti quondam Walteri nunc ad ipsos 

spectantibus ut dicebant mediante qua divisione due camere cum suis 

fundis (dg: sit) dicti quondam Walteri site in Busco in vico tendente ab 

orto fratrum minorum versus forum piscium inter hereditatem Johannis 

Heijme ex uno et inter hereditatem quondam (dg: J) Arnoldi Monics ex alio 
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#(dg: cum censu domini ducis exinde solvendo)# ut dicebant antedicto (dg: 

Ghiboni) #Ghiselberto# Scape cesserunt in partem ut alii recognoverunt 

super quibus etc promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

dampna equaliter portabunt. Testes Scilder et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 547r 04 za 26-02-1396. 

Johannes van Vucht kreeg (1) een b-erfpacht31,32,33 van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stenen huis en erf van 

Theodericus van den Putte in Den Bosch, aan de Markt34, naast erfgoed van 

Ywanus Stierken, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die 

Leonius zv Johannes van de Kelder beloofd had aan Gerardus van Berkel, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit goederen gnd ten Schoot, in Someren, met 

toebehoren en uit andere goederen van voornoemde Leonius, welke twee 

pachten voornoemde wijlen Walterus van Vucht zvw Johannes van Vucht gekocht 

had van voornoemde Gerardus van Berkel, (3) een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, die Johannes van Tula beloofd had aan voornoemde wijlen 

Walterus van Vucht, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

goederen van voornoemde Johannes van Tula, gnd ter Ynden, in Erp, (4) een 

b-erfcijns van 10 pond geld, die Walterus van Vucht zvw Petrus Geroncs 

beloofd35 had aan Cristina wv voornoemde Walterus van Vucht zvw Johannes van 

Vucht visser, en aan voornoemde Ghiselbertus Scape, Johannes en Mechtildis, 

kv voornoemde Cristina en wijlen Walterus van Vucht, een helft te betalen 

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

behoorde aan voornoemde Cristina, Ghiselbertus, Johannes en Mechtildis, in 

een huis en erf van wijlen Walterus van Vucht de oudere, in Den Bosch, in 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen mr Johannes Basijn enerzijds en 

erfgoed van wijlen Johannes Peelken anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis ex domo lapidea et 

area Theoderici van den Putte sita in Buscoducis ad forum juxta 

hereditatem Ywani Stierken atque hereditaria paccio duorum modiorum 

siliginis dicte mensure quam Leonius filius Johannis de Penu (dg: dicto) 

Gerardo de (dg: Be) Berkel dare et solvere promiserat hereditarie termino 

solucionis predicto ex bonis dictis (dg: quondam) ten Scoet sitis in 

Zoemeren et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis atque 

ex ceteris bonis dicti Leonii singulis et universis et quas pacciones 

duorum modiorum siliginis et duorum modiorum siliginis dictus quondam 

Walterus de Vucht filius quondam Johannis de Vucht erga dictum Gerardum 

de Berkel emendo acquisivit prout in litteris atque hereditaria paccio 

trium modiorum siliginis mensure de Busco quam Johannes de Tula promisit 

se daturum et soluturum dicto quondam Waltero de Vucht hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex bonis dicti (dg: -s) Johannis de 

Tula dictis communiter ter Ynden sitis in parochia de Erpe atque ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis prout in litteris 

                         
31 Zie → VB 1799 f 114v 09, ma 08-01-1397, Jan van Vucht soen wilner Wouters zoen wilner Jans 
van Vucht des Visschers was gericht aen tsteenhuijse ende erve Dircs van den Putte gelegen in 

tsHertogenbossche ter merct bi den erve Ywijn Stierkens overmids gebrec van erfpacht die hi 

dair aen had ende Jan van Vucht vors heet des gemechticht Art Grotart den jongen. Dit sal men 

vercopen behaudelec den Heiligen Gheest sien tijns. 

32 Zie → VB 1799 f 145v 05, ma 07-04-1399, Gerijt Heijnen soen van Hezewijc die Cremer was 
gericht … aen steenhuijs ende erve Dircs van den Put gelegen in tsHertogenbosch tusschen den 

erve Ywijn Stierkens ende tusschen een gemeijn streetken aldair ende aen allen ende een 

ijegelijc ander goide des voirs Dircs van den Put tot wat steden sij gelegen sijn overmids 

gebrec van erfpacht dien hi daer aen had. 
33 Zie → VB 1799 f 150r 01 ma 26-04-1400, Jan van Vucht soen wilner Wouters soen wilner Jans 
van Vucht des Visschers was gericht aen steenhuijs ende erve Dircs van den Put gelegen in 

tsHertogenbosch ter Merct bij den erve Ywijn Stierkens overmids gebrec van erfpacht dien hi 

daer aen had. 
34 Vergelijk: BP 1176 f 363r 10 ma 16-05-1384, waarschijnlijk hetzelfde huis, gelegen in de 

Kerkstraat. 

35 Zie ← BP 1178 f 269r 14 do 07-07-1390, belofte van de cijns. 
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insuper hereditarius census decem librarum monete quem Walterus de Vucht 

filius quondam Petri Geroncs promisit ut debitor principalis se daturum 

et soluturum Cristine relicte quondam (dg: W) dicti Walteri de Vucht 

filii quondam Johannis de Vucht piscatoris (dg: Ghi) dicto Ghiselberto 

(dg: Scap) Scape Johanni et Mechtildis! predictis liberis eorundem 

Cristine et quondam Walteri de Vucht jamdictorum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex medietate que spectabat ad dictos 

Cristinam Ghiselbertum Johannem et Mechtildem eius liberos in domo et 

area quondam Walteri de Vucht senioris sita in Busco in vico Orthensi 

inter hereditatem quondam magistri Johannis Basijn ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Peelken ex alio prout in litteris predicto 

Johanni de Vucht cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus 

etc promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 547r 05 za 26-02-1396. 

Arnoldus zvw Tielmannus Mathijs soen kreeg (1) een huis en erf in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Orthenstraat naar de Vismarkt, naast 

de oude stadsmuur enerzijds en erfgoed van wijlen Reijnerus metten Crommen 

Halze anderzijds, (2) een deel van de oude stadsmuur, 46 voet groot, naast 

voornoemd huis gelegen, welk huis, erf en deel van de muur voornoemde 

wijlen Walterus van Vucht gekocht had van Martinus Berwout. 

 

Et mediante qua divisione domus et area sita in Busco in vico tendente a 

vico Orthensi versus forum piscium juxta #antiquum# murum oppidi de Busco 

consistentem ibidem ex uno et inter hereditatem quondam Reijneri metten 

Crommen Halze ex alio adiacentem (dg: simul cum parte muri parte) #atque 

quedam pars# dicti (dg: muri sita iuxta dictam domum et cum) antiqui muri 

XLVI pedatas continens juxta dictam domum sita et cum (dg: cum) omnibus 

et singulis dicte domus et aree attinentiis quas domum et aream cum suis 

attinentiis ac partem dicti antiqui muri dictus quondam Walterus de Vucht 

erga Martinum Berwout emendo acquisiverat (dg: prout in litteris ?dictu 

cum censibus exinde solvendis) ut dicebat dicto Arnoldo filio dicti 

quondam Tielmanni Mathijs soen cesserunt in partem ut alii recognoverunt 

promittentes indivisi ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 547r 06 za 26-02-1396. 

Paulus zv Willelmus gnd Bervoet verkocht aan zijn zuster Oda dv voornoemde 

Willelmus alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

moeder Heijlwigis resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn 

voornoemde vader Willelmus. 

 

Paulus (dg: filius) filius Willelmi dicti Bervoet omnia et singula bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam 

Heijlwigis sue matris successione advoluta et post mortem dicti Willelmi 

(dg: sui) sui patris successione advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Ode sue (dg: 

uxori) sorori filie dicti (dg: q) Willelmi promittens super omnia (dg: 

ratam servare #warandiam) warandiam# et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Martinus et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 547r 07 za 26-02-1396. 

Goeswinus zvw Ywanus van Vauderic droeg over aan zijn broer Egidius van 

Ghele alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders. 

 

Goeswinus filius quondam Ywani de Vauderic omnia et singula bona sibi de 

morte (dg: d) quondam parentum suorum successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit (dg: J) 

Egidio de Ghele suo fratri promittens super omnia warandiam. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1180 p 547r 08 do 16-03-1396. 

De broers hr Gheerlacus, Johannes en Hubertus, kvw Johannes van Ghemert, en 

Willelmus Zoetart ev jkvr Bela dvw voornoemde Johannes van Ghemert deden 

tbv de broers hr Tielmannus, Gerardus en Ghiselbertus, kvw Ghisbertus van 

Doorn, Jordanus zv Arnoldus Tielkini en Gerardus zv Gerardus van Aa afstand 

van hun deel in alle beloften en contracten, aan de broers voornoemde 

wijlen Johannes van Ghemert, wijlen hr Gheerlacus van Ghemert en wijlen hr 

Emondus van Ghemert, en aan hun zuster jkvr Mabelia, gedaan door wijlen 

Gerardus Vos, zowel in schepenbrieven als daarbuiten, voorzover deze 

beloften en contracten betreffen de goederen die aan voornoemde broers hr 

Tielmannus, Gerardus en Ghiselbertus, kvw Ghisbertus van Doorn, Jordanus zv 

Arnoldus Tielkini en Gerardus zv Gerardus van Aa gekomen waren na erfdeling 

tussen voornoemde broers hr Tielmannus, Gerardus en Ghisbertus, Jordanus en 

Gerardus van Aa voor zijn voornoemde zoon Gerardus enerzijds en voornoemde 

broers hr Gheerlacus, Johannes en Hubertus, en Willelmus anderzijds. 

Zij, en ook erfg vw voornoemde jkvr Mabelia, zullen nimmer rechten doen 

gelden op de goederen, die ten deel gevallen zijn aan voornoemde broers hr 

Tielmannus, Gerardus en Ghisbertus, en Jordanus en Gerardus zv Gerardus van 

Aa, noch op basis van voornoemde beloften en contracten, noch op basis van 

beloften aan voornoemde jkvr Mabelia gedaan door Ghiselbertus van Doorn. 

 

Dominus Gheerlacus Johannes et Hubertus (dg: de Ghemert) fratres liberi 

quondam Johannis de Ghemert et Willelmus Zoetart maritus et tutor 

legitimus (dg: Be) domicelle Bele sue uxoris filie dicti quondam Johannis 

de Ghemert super toto jure eis competente in omnibus promissionibus et 

contractibus factis et promissis dicto quondam Johanni de Ghemert (dg: 

mgr) domino Gheerlaco quondam de Ghemert domino quondam Emondo de Ghemert 

fratribus et domicelle Mabelie eorum sorori seu eorum alteri seu ad opus 

eorum seu alterius eorundem a Gerardo (dg: Vos) quondam Vos in litteris 

vel extra litteras in quantum huiusmodi promissiones et contractus 

concernent hereditates et bona que domino Tielmanno Gerardo (dg: lu) 

Ghiselberto fratribus liberis quondam Ghisberti de Spina Jordano filio 

Arnoldi Tielkini et Gerardo filio Gerardi de Aa mediante hereditaria 

divisione prius habita inter (dg: dictum) eosdem dominum Tielmannum 

Gerardum Ghisbertum fratres Jordanum et Gerardum de (dg: ter) Aa pro 

dicto Gerardo suo filio #ex una# et (dg: int) inter dictos dominum 

Gheerlacum Johannem Hubertum fratres et Willelmum ex altera (dg: i cess) 

in partem cesserunt ad opus eorundem domini Tielmanni Gerardi Ghisberti 

fratrum Jordani et Gerardi filii Gerardi de Aa renunciaverunt 

promittentes ratam servare et nunquam (dg: ..) jus petere ad #et# supra 

dictas hereditates et bona dictis domino (dg: Gerardo) Tielmanni! Gerardo 

Ghisberto fratribus Jordanus! et Gerardo filio Gerardi (dg: ...) de Aa in 

partem cessis occacione dictarum promissionum et contractuum (dg: 

deponere) ?quodque nec ipsi (dg: here) nec heredes dicte quondam 

domicelle Mabelie nunquam assequentur nec peterent jus supra dictos 

hereditates et bona dictis domino (dg: Tiell) Tielmanno Gerardo Ghisberto 

fratribus Jordano et Gerardo filio Gerardi de Aa in partem cessas ut 

prefertur vigore dictarum promissionum et contractuum #aut occacione 

quarumcumque promissionum factarum dicte domicelle Mabelie a Ghiselberto 

de Spina# salvis (dg: tamen litteris# tamen dictis domino Gheerlaco 

Johanni et Huberto et Willelmo bonis et hereditatibus suis eis mediante 

pretacta divisione in partem cessis et omnibus litteris super huiusmodi 

divisione confectis juxta omnem tenorem earundem in suo vigore 

permansuris. Testes Aa et Scilder datum quinta post letare. 

 

1180 mf10 A 03 p. 548. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 20-04-1396. 

 Quinta post pascha: donderdag 06-04-1396. 
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BP 1180 p 548v 01 do 20-04-1396. 

Enghelberna dv Jacobus van Bascot, Jutta dv voornoemde Jacobus voor 

zichzelf en voor Gerardus en Johannes, kv voornoemde Jutta en wijlen 

Johannes zv Johannis van Halle, en Johannes Tijmmerman zvw Andreas 

Tijmmerman ev Katherina dv voornoemde Jacobus van Bascot maakten een 

erfdeling van goederen die aan hen behoren. Voornoemde Enghelberna kreeg 

(1) een huis gnd een spijker met ondergrond in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, achter erfgoed van wijlen Johannes die Ronghe, tussen erfgoed 

van voornoemde Jacobus van Bascot enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Johannes Tijmmerman anderzijds, (2) een tuin, gelegen voor voornoemde 

spijker, en een tuin, gelegen achter voornoemde spijker, zoals afgepaald, 

(3) het recht een weg te mogen gebruiken die daar loopt naast voornoemde 

spijker, vanaf de Vughterdijk achterwaarts tot aan het water, (4) een beemd 

gelegen achter de Vughterdijk, te weten achter de tuin van Jacobus van 

Ghele over het water aldaar, tussen erfgoed van Johannes Becker enerzijds 

en erfgoed van wijlen Willelmus Clijnge anderzijds, (5) de helft van 1 

morgen land van wijlen Gerardus van Essche, ter plaatse gnd in het 

Vughterbroek, in een kamp dat behoort aan Johannes van Keeldonc en de 

zijnen. Voornoemde Jutta en Everardus zv Johannes van Halle rademaker 

beloofden dat voornoemde broers Gerardus en Johannes, minderjarige kv 

voornoemde Jutta, afstand zullen doen, zodra ze meerderjarig zijn. 

 

Enghelberna filia Jacobi de Bascot Jutta filia eiusdem Jacobi pro se ipsa 

Jutta et pro Gerardo et Johanne suis liberis ab eadem Jutta et quondam 

Johannis! (dg: de h) filii! olim Johannis de Halle pariter genitis cum 

suis tutoribus Johannes Tijmmerman filii! quondam Andree Tijmmerman 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dicti Jacobi (dg: 

de) de Bascot palam recognoverunt se divisionem hereditariam (dg: p muor) 

mutuo fecisse de quibusdam bonis ad ipsos spectantibus ut dicebant 

mediante quadam! domus dicta een spiker cum suis! fundo sita in Busco ad 

aggerem Vuchtensem retro hereditatem quondam Johannis die Ronghe inter 

hereditatem dicti Jacobi (dg: de Gheel ex uno et inter) de Bascot ex 

alio! et inter hereditatem dicti Johannis Tijmmerman ex alio (dg: sit) 

atque (dg: cum) ortus situs ante (dg: dictam) dictam domum spiker vocatam 

et ortus situs (dg: p) retro eandem domum prout ibidem siti sunt et 

limitati et ad ipsos pertinent simul cum toto jure utendi perpetue via 

tendente ibidem juxta dictum promptuarium spiker vocatum a dicta communi 

platea retrorsum ad communem aquam item quoddam pratum ad ipsos spectans 

situm retro aggerem Vuchtensem scilicet retro ortum (dg: Jacobi) Jacobi 

de Ghele ultra aquam ibidem inter hereditatem Johannis Becker ex uno et 

inter hereditatem quondam Willelmi Clijnge ex alio item (dg: dimidium 

iuger terre quondam Gerardi) medietas unius iugeris terre quondam Gerardi 

de Essche siti in loco dicto int Vuchtbroec in quodam campo spectante ad 

Johannem de Keeldonc et suos (dg: et) in hoc consocios ut dicebant dicte 

Enghelberne cesserunt in partem ut dicebant super quibus etc promittentes 

cum tutore ratam servare et dampna equaliter portabunt promiserunt 

insuper dicta Jutta cum tutore et cum ea #Everardus filius# Johannis de 

Halle rotifex et (dg: Johannes Ever Erevardus eius filius indivisi) 

#Everardus# super omnia quod ipsi dictos Gerardum et Johannem fratres 

liberos dicte Jutte dum ad annos pubertatis pervenerint dicte divisioni 

facient consentire et super dictis bonis dicte Enghelberne (dg: ad par) 

in partem cessis ad opus eiusdem Enghelberne facient renunciare. Testes 

Scilder et Martinus datum quinta post miam. 

 

BP 1180 p 548v 02 do 20-04-1396. 

Jutta dv Jacobus van Bascot en Gerardus en Johannes, kv voornoemde Jutta en 

wijlen Johannes zv Johannis van Halle, kregen (1) een b-erfpacht36 van 14 

zester rogge, Bossche maat, die Nijcholaus szv Aleijdis gnd Heijnen beloofd 

                         
36 Zie ← BP 1180 p 036v 07 do 13-11-1393, overdracht van de helft in deze 

pacht. 
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had aan Gerardus van Essche, met Lichtmis te leveren, gaande uit een akker 

gnd dat Langrot, in Haaren, tussen Petrus van Krekelhoven enerzijds en 

Aleijdis Heijnen anderzijds, (2a) een b-erfcijns van 40 schelling geld, en 

(2b) een b-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, die Jordanus zvw 

Willelmus die Weert van Oestelberze beloofd had aan zijn broer Gerardus, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit alle erfgoederen, die gekomen waren aan 

voornoemde Gerardus, zijn broer Willelmus en Elizabeth dv voornoemde 

Willelmus, na overlijden van Willelmus en zijn vrouw Elizabeth, ouders van 

voornoemde Willelmus en Gerardus, gelegen onder Oostelbeers. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio quatuordecim sextariorum 

siliginis mensure de Busco quam Nijcholaus gener Aleijdis dicte Heijnen 

promisit se daturum et soluturum Gerardo de Essche hereditarie 

purificationis ex quodam agro terre dicto dat Langrot sito in parochia de 

Haren inter hereditatem Petri de Krekelhoven ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis Heijnen ex alio prout in litteris item hereditarius census XL 

solidorum monete atque hereditaria paccio decem sextariorum siliginis 

mensure de Busco quem et quam Jordanus filius quondam Willelmi (dg: die) 

die (dg: Wert) Weert de Oestelberze promisit se daturum (dg: se) et 

soluturum Gerardo suo fratri hereditarie purificationis ex omnibus et 

singulis hereditatibus predicto Gerardo et Willelmo (dg: eorum) suo 

fratri atque Elizabeth filie eiusdem Willelmi de morte (dg: dicti) 

quondam Willelmi et Elizabeth sue quondam uxoris parentum dudum Willelmi 

et Gerardi predictorum successione advolutis ubicumque locorum infra 

parochiam de Oestelberze consistentibus sive sitis prout in litteris 

dictis Jutte et Gerardo et Johanni (dg: eo) eius liberis cesserunt in 

partem super quibus etc promittentes cum tutore ratam servare et dampna 

equaliter portabunt hoc addito quod dicta Jutta premissa integraliter 

possidebit quoad vixerit post eiusdem Jutte decessum ad dictos Gerardum 

et Johannem eius liberos pleno jure hereditarie devolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 548v 03 do 20-04-1396. 

Voornoemde Johannes Tijmmerman kreeg een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Jacobus van Ghele enerzijds en erfgoed van 

wijlen Johannes gnd Ronghe anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan het water, zoals afgepaald. Voornoemde Jutta en 

Everardus zv Johannes van Halle rademaker beloofden dat voornoemde broers 

Gerardus en Johannes, minderjarige kv voornoemde Jutta, afstand zullen 

doen, zodra ze meerderjarig zijn. 

 

Et mediante qua divisione domus et area sita in Busco ad aggerem 

Vuchtensem inter hereditatem Jacobi de Ghele ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis dicti Ronghe ex alio tendens a communi platea retrorsum 

usque ad communem aquam prout ibidem sita est et limitata et ad ipsos 

dinoscitur pertinere ut dicebant dicto Johanni Tijmmerman cessit in 

partem ut alii (dg: re) cum tutore recognoverunt super quibus etc 

promittentes cum tutore ratam servare et dampna equaliter portabunt 

promiserunt insuper dicta Jutta cum dicto suo tutore et cum ea #Everardus 

filius# Johannis de Halle (dg: rof) rotifex (dg: et Everardus eius filius 

#Everardus#) indivisi super omnia quod ipsi dictos Gerardum et Johannem 

fratres liberos dicte Jutte dum ad annos sue pubertatis pervenerint dicte 

divisioni facient consentire et super premissis ad opus dicti Johannis 

Tijmmerman facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 548v 04 do 06-04-1396. 

Henricus Keijser beloofde aan Willelmus van Derentheren 202½ Hollandse 

gulden of de waarde en 4½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande 

(vr 02-02-1397) te betalen en te leveren. 
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Henricus Keijser promisit super omnia Willelmo de Derentheren ducentos et 

duos et dimidium Hollant gulden seu valorem et quatuor et dimidium modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: Johannes) Scilder et Spina datum quinta post 

pascha. 

 

1180 mf10 A 04 p. 549. 

 Quarta post judica: woensdag 22-03-1396. 

 anno Domini Mo CCC nonagesimo sexto index 4 mensis marcii die XXII 

  pontificis Bonefacii noni anno suo septimo: 

  woensdag 22-03-1396. 

 

BP 1180 p 549r 01 wo 22-03-1396. 

Rodolphus zvw Theodericus van den Broecke droeg over aan Henricus Ghisels 

soen van Eirde, Willelmus zvw Egidius gnd van der Voert en Willelmus zv 

Theodericus Wulners een b-erfcijns van 9 pond, 1 groot Tournoois geld van 

de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, die wijlen hr Johannes van der Lijnden priester met 

Lichtmis beurde, gaande uit goederen gnd te Boevenrode, in Sint-Oedenrode, 

welke cijns voornoemde Rodolphus en zijn broer Ghisbertus verworven hadden 

van Robbertus van den Broec zvw Johannes van den Broecke, en welke cijns nu 

aan voornoemde Rodolphus behoort. De brief overhandigen aan voornoemde 

Henricus. 

 

Rodolphus filius quondam Theoderici van den Broecke hereditarium censum 

novem librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie pro XVI 

denariis in hiis computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem 

(dg: dictu) dominus quondam Johannes van der Lijnden presbiter (dg: q d) 

solvendum habuit hereditarie puficationis ex bonis dictis te Boevenrode 

sitis in parochia de Rode sancte Ode et ex attinentiis dictorum bonorum 

singulis et universis quem censum dictus (dg: Robbertus) Rodolphus et 

Ghisbertus eius frater erga Robbertum van den Broec filium quondam 

Johannis van den Broecke acquisiverant et quem censum dictus Rodolphus 

nunc ad se integraliter spectare dicebat hereditarie supportavit Henrico 

Ghisels soen de Eirde Willelmo filio (dg: Egi) quondam Egidii dicti van 

der Voert et Willelmo filio Theoderici Wulners (dg: cum omnibus litteris 

et jure) promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicti Ghisberti sui fratris deponere. Testes 

Martinus et Lu datum quarta post judica. Tradetur littera dicto Henrico. 

 

BP 1180 p 549r 02 wo 22-03-1396. 

Henricus gnd Ghisels soen van Eirde, Willelmus zvw Egidius van der Voert en 

Willelmus zv Theodericus Wulners maakten een erfdeling van de goederen gnd 

te Boevenrode, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, welke goederen 

voornoemde Henricus, Willelmus en Willelmus verworven hadden van Rodolphus 

van den Broecke. Voornoemde Henricus kreeg een oude hofstad, huis, tuin met 

mesthoop, aangelegen erfgoederen, akker lands, beemd en aangelegen weide, 

aldaar, tussen Petrus Wulner enerzijds en erfgoederen die aan voornoemde 

Willelmus en Willelmus ten deel vielen anderzijds, zoals afgepaald. 

Henricus zal uit deze erfgoederen jaarlijks betalen 18 oude groten aan de 

naburen van Veghel, die uit geheel de goederen gaan. Willelmus zvw Egidius 

van der Voert betaalt de helft van een b-erfcijns van 3 oude groten aan de 

heer van Helmond en de helft van 3 oude groten aan de naburen van Sint-

Oedenrode, die uit geheel deze goederen gaan. Willelmus zv Theodericus 

Wulners betaalt de andere helft van voornoemde 3 oude groten aan de heer 

van Helmond en van voornoemde 3 oude groten aan de naburen van Sint-

Oedenrode. 

 

Henricus dictus Ghisels soen de Eirde Willelmus filius quondam Egidii van 

der Voert et Willelmus filius (dg: q) Theoderici Wulners palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de bonis dicti! te 
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Boevenrode sitis in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Eirde cum 

suis attinentiis (dg: nunc) que bona (dg: dictus) dicti Henricus 

Willelmus et Willelmus erga Rodolphum van den Broecke acquisiverat! ut 

dicebant mediante qua divisione antiquum domistadium et domus et ortus 

cum fimario et hereditatibus sibi adiacentibus ager terre et pratum et 

pascua (dg: -m) dicta eeusel sibi adiacens siti ibidem inter hereditatem 

Petri Wulner ex uno et inter hereditates dictorum Willelmi et Willelmi et 

que hereditates eisdem Willelmo et Willelmo mediante eadem divisione 

cesserunt in partem ex alio prout ibidem siti sunt et limitati ut 

dicebant (dg: He) dicto Henrico cessunt in partem super quibus et jure 

promittentes indivisi super omnia tali! condicione quod dictus Henricus 

solvet #annuatim# ex dictis hereditatibus sibi in partem cessis ut 

prefertur XVIII antiquos grossos (dg: ute) vicinis de Vechel ex dictis 

integris bonis annuatim de jure solvendis sic quod (dg: aliis) dictis 

Willelmo et Willelmo et supra eorum hereditates eis mediante eadem 

divisione in partem cessas dampna exinde non eveniant quovis modo et 

simili #modo# dictus Willelmus filius quondam Egidii van der Voert 

solvend.. ! medietatem hereditarii census trium antiquorum grossorum 

domino (dg: fundi) de Helmont (dg: ex dictis integris bonis de jure 

solvendis) et medietatem trium grossorum antiquorum vicinis de Rode ex 

dictis integris bonis annuatim de jure solvendis sic quod dictis Henrico 

et Willelmo filio Theoderici Wulners #et supra eorum hereditates# dampna 

exinde non eveniant quovis modo in futurum et simili modo quod dictus 

Willelmus filius Theoderici Wulners solvet annuatim reliquam medietatem 

dictorum trium grossorum antiquorum domino Helmont! et #aliam# medietatem 

dictorum (dg: trecen) trium antiquorum grossorum (dg: vicin) vicinis de 

Rode sancte Ode ex predictis integris bonis annuatim de jure solvendis 

sic quod dictis Henrico et Willelmo filio quondam Egidii van der Voert 

dampna exinde non eveniant ut (dg: mutuo) recognoverunt (verbeterd uit: 

re-pro-ognoverunt) et mutuo promiserunt super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 549r 03 wo 22-03-1396. 

Willelmus zvw Egidius van der Voert en Willelmus zv Theodericus Wulners 

kregen een akker gnd dat Heitveld, een tuin gelegen aan het eind van deze 

akker richting de gemeint van Veghel en een akker gnd dat Rodeland, gelegen 

aan het andere eind van de akker gnd dat Heitveld, welke akker, tuin en 

akker gelegen zijn tussen erfgoederen die ten deel vielen aan voornoemde 

Henricus enerzijds en erfgoed van Theodericus die Wulner anderzijds, zoals 

afgepaald. 

 

Duplicetur. 

Et mediante qua divisione (dg: q) quidam ager terre dictus dat Heijtvelt 

et ortus (dg: sibi adiacens et ager) situs ad finem eiusdem agri versus 

communitatem de Vechel atque quidam ager dat Rodelant situs ad (dg: fi) 

reliquum finem dicti agri dat Heijtvelt vocati et qui ager ortus et ager 

ibidem siti sunt inter hereditates dicti Henrici que eidem Henrico 

mediante eadem divisione cesserunt in partem ex uno et inter hereditatem 

Theoderici die Wulner predicti ex alio prout ibidem sunt siti et limitati 

ut dicebant dictis Willelmo et Willelmo cesserunt in partem ut alter 

recognovit promittens super omnia ratam servare (dg: et dampna eq) addita 

condicione predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 549r 04 wo 22-03-1396. 

Voornoemde Henricus beloofde aan Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van 

Eijcke een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit voornoemde oude hofstad, 

huis en erfgoederen, die aan hem bij de erfdeling gekomen waren. Rodolphus 

van den Broecke zvw Theodericus van den Broecke beloofde garantie. 

 

(dg: H) Dictus Henricus promisit se daturum et soluturum Godefrido de 

Gheldorp filio quondam Philippi de Eijcke hereditariam paccionem quatuor 
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modiorum siliginis mensure de Rode sancte Ode hereditarie purificationis 

et supra (dg: dictas) hereditates infrascriptas tradendam ex dictis (dg: 

here dom) antiquo domistadio domo et hereditatibus (dg: predi) sibi 

mediante dicta divisione in partem cessit! ut supra promisit insuper 

Rodolphus (dg: f) van den Broecke filius quondam Theoderici van den 

Broecke super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 549r 05 wo 22-03-1396. 

Voornoemde Willelmus zvw Egidius van der Voirt van Vechel beloofde aan 

Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van Eijcke een n-erfpacht van 2½ mud 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, 

gaande uit (1) de helft in voornoemde akker gnd dat Heitveld, en tuin en 

akker gnd dat Rodeland. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Willelmus 

tot onderpand (2) een stuk land aldaar, beiderzijds tussen Theodericus die 

Wulner, met een eind strekkend aan voornoemde akker gnd dat Heitveld; dit 

extra onderpand wordt van waarde gehouden voor de levering van 1 mud rogge. 

Voornoemde Rodolphus zvw Theodericus van den Broec beloofde voornoemde 

helft van de akker, tuin en akker en stuk land van waarde te houden voor de 

pacht van 2½ mud rogge. 

 

Dictus Willelmus filius quondam Egidii van der Voirt de Vechel promisit 

se daturum et soluturum Godefrido de Gheldorp filio quondam Philippi de 

Eijcke hereditariam (dg: medietatem) paccionem duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Rode sancte Ode hereditarie purificationis et supra 

hereditates infrascriptas tradendam ex medietate ad se spectante in 

predictis agro dicto dat Heijtvelt #et# orto ac agro dicto dat (dg: Rode) 

Rodelant (dg: promisit super omnia quod non resignabit nec dimittet nisi 

cum litteris paccionis unius modii siliginis mensure predicte solvende et 

recipiende et assignande in hoc eventu dicto Godefrido in hereditatibus 

quibuscumque dicti Willelmi) et ad maiorem securitatem dictus Willelmus 

peciam terre sitam ibidem inter (dg: dictum agrum dat Heijtvelt ex uno et 

inter hereditatem) hereditatem Theoderici die Wulner ex utroque latere 

coadiacentem tendentem cum uno fine ad dictum (dg: agr) agrum dat 

Heijtvelt vocatum #ad pignus imposuit# ?et promisit super omnia dictam 

peciam terre pro solucione unius modii siliginis dicte mensure dicto 

Godefrido sufficientem facere. Quo facto promisit dictus Rodolphus 

#filius quondam Theoderici van den Broec# super habita et habenda (dg: 

dictas) dictam medietatem dictorum agri orti et agri et peciam terre pro 

solucione dicte paccionis duorum et dimidii modiorum siliginis dicte 

mensure sufficientes facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 549r 06 wo 22-03-1396. 

Voornoemde Willelmus zv Theodericus Wulner beloofde aan Godefridus van 

Gheldorp zvw Philippus van Eijcke een n-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit (1) de 

helft van voornoemde akker, tuin en akker. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Willelmus tot onderpand (2) een stuk land in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd die Koeveringen, tussen Aleijdis Claes dochter enerzijds en de 

gemeint van Rode anderzijds; hij beloofde dit stuk land van waarde te 

houden voor 1 mud rogge. Rodolphus van den Broecke zvw Theodericus van den 

Brocke beloofde voornoemde helft van de akker, tuin en akker en het stuk 

land van waarde te houden voor de pacht van 2½ mud. 

 

Dictus Willelmus filius Theoderici Wulner promisit se daturum et 

soluturum Godefrido de Gheldorp filio quondam Philippi de Eijcke 

hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de 

(dg: Busco) Rode sancte Ode hereditarie purificationis et supra 

hereditates infrascriptas tradendam ex medietate ad se spectante in 

dictis agro orto et agro et ad maiorem securitatem dictus (dg: Will) 

Willelmus peciam terre sitam in predicta parochia in loco dicto die 



Bosch’ Protocol jaar 1396 04. 

 

80 

Koeveringe inter hereditatem Aleijdis Claes dochter ex uno et inter 

communitatem de Rode ex alio ad pignus imposuit et (dg: super) promisit 

super omnia (dg: q) huiusmodi peciam terre #dicto Godefrido# pro 

solucione unius modii siliginis dicte mensure sufficientem facere. Quo 

facto Rodolphus van den Broecke filius quondam Theoderici van den Brocke! 

promisit super habita et habenda dictam medietatem dictorum agri orti et 

agri et peciam terre (dg: suf) pro solucione dicte paccionis duorum et 

dimidii modiorum (dg: sibi) dicte mensure sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 549r 07 wo 22-03-1396. 

De gezusters Delia en Beatrix, dvw Gerardus van Vlaenderen, droegen over 

aan Amelius zvw Lambertus Melijs soen (1) alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van hun oom Willelmus van Vlaenderen bvw 

voornoemde Gerardus, (2) alle goederen, die aan hen zullen komen na 

overlijden van Johannes nzvw voornoemde Willelmus van Vlaenderen, (3) alle 

goederen, die aan hen nagelaten waren door voornoemde Willelmus, of die aan 

hen komen ingevolge het testament van voornoemde wijlen Willelmus van 

Vlaenderen. Het geld van de overdracht is voldaan. 

 

Delia et (dg: Beatrix) Beatrix sorores filie quondam Gerardi de 

Vlaenderen cum tutore omnia et singula bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata eis de morte quondam Willelmi de Vlaenderen (dg: 

eorum avunc) fratris dicti quondam Gerardi eorum avunculi (dg: et de et) 

successione advoluta atque omnia et singula bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata (dg: d) eis de morte Johannis filii naturalis dicti 

quondam Willelmi de Vlaenderen successione advolvenda et quovis modo 

competitura insuper omnia bona mobilia immobilia hereditaria et parata 

atque totum jus eis (dg: de vigore) a dicto quondam Willelmo legata ac 

eisdem Delije et Beatrici sororibus vigore testamenti seu ultime 

voluntatis dicti quondam Willelmi de Vlaenderen competentia ac 

competitura quovis modo hereditarie supportaverunt Amelio filio (dg: 

Lamberti) quondam Lamberti Melijs soen promittens cum tutore (dg: ratam 

servare warandiam et obligationem) ratam servare et obligationem et 

impeticionem eorum! et suorum heredum (dg: de) in premissis existentes et 

eventuras deponere et recognoverunt se de pretio (dg: emptionis) 

#supportacionis# fore satisfactum clamantes inde quitas (dg: acta in ca). 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 549r 08 wo 22-03-1396. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer in aanwezighheid van 

voornoemde schepenen, Johannes Bovinc en Albertus Wael. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: ad). Acta in camera presentibus 

dictis scabinis Johanne Bovinc et Alberto Wael datum anno Domini Mo CCC 

nonagesimo sexto (dg: mensis) index 4 mensis marcii (dg: in .) die XXII 

hora vesperarum pontificis (dg: Bonacii) Bonefacii (dg: die) noni (dg: d) 

anno suo septimo. 

 

BP 1180 p 549r 09 wo 22-03-1396. 

Henricus Geffen snijder beloofde aan Wedigo zvw Bartholomeus gnd Meus 

Wedigen soen 19½ Engelse nobel of de waarde in goud met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Henricus Geffen sartor promisit super omnia (dg: ?hr) Wedigoni filio 

quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen soen XIX et dimidium Engels nobel 

seu valorem in auro ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Rover et Scilder datum supra. 
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1180 mf10 A 05 p. 550. 

 Quarta post palmarum: woensdag 29-03-1396. 

 

BP 1180 p 550v 01 wo 29-03-1396. 

Hubertus zvw Henricus Louwer van Berlikem verkocht aan Petrus van Drueten 

verwer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 1 bunder broekland in Schijndel, ter plaatse 

gnd Eilde, tussen Lodekinus wollenklerenwever enerzijds en Henricus van 

Essche anderzijds, reeds belast met 1 oude groot grondcijns. 

 

(dg: Hug) Hubertus filius quondam Henrici Louwer de Berlikem hereditarie 

#vendidit# Petro de Drueten tinctori hereditariam paccionem (dg: un) 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex uno bonario #terre# paludialis 

sito in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde inter hereditatem 

Lodekini textoris laneorum ex uno et inter hereditatem Henrici de Essche 

ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo domino fundi exinde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes Spina et Lu datum quarta 

post palmarum. 

 

BP 1180 p 550v 02 wo 29-03-1396. 

Johannes Herinc zvw Johannes Herinc vleeshouwer beloofde aan Johannes van 

Hoevel Zerijs soen 27 oude Gelderse gulden of de waarde in goud en 35 

gemene plakken met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396) te betalen. 

 

Johannes Herinc filius quondam (dg: q) Johannis Herinc carnificis 

promisit super omnia Johanni de (dg: Ho) Hoevel Zerijs soen XXVII aude 

Gelre gulden seu valorem in auro et XXXV (dg: communes pl) gemeijn 

placken ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 550v 03 wo 29-03-1396. 

Johannes van Dordrecht verpachtte aan Henricus van Boerden zijn hoeve in 

Tilburg, ter plaatse gnd Loven, voor een periode van 6 jaren, ingaande 

zondag Misericordia aanstaande (zo 16-04-1396), per jaar voor 11 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren en 5 Gelderse gulden of 

de waarde met Lichtmis te betalen. Voornoemde Henricus zal de hoeve het 

zevende jaar te pachters recht bezitten. Henricus zal elk van de 6 jaren 

aan Johannes 12 el linnen lappen geven. Henricus zal elk van de 7 jaren 6 

kapoenen voor Johannes houden. Henricus zal de gebouwen deze 7 jaren te 

pachters recht onderhouden, waarvoor Johannes het hout en ijzerwerk levert. 

De beesten die gedurende de 7 jaren op de hoeve zullen zijn behoren geheel 

aan Henricus. 

 

Johannes de Dordrecht mansum suum situm in parochia de Tilborch in loco 

dicto te (dg: Loeven) Loven cum suis attinentiis prout dictus mansus cum 

suis attinentiis ad dictum Johannem pertinet ut dicebat dedit ad annuum 

pactum Henrico de Boerden ab eodem Henrico ad spacium (dg: sexti) sex 

annorum (dg: a festo pasc) a dominica qua cantatur misericordia proxime 

futura sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum pro XI 

modiis (dg: et duobus sextariis) siliginis mensure de Busco dandis sibi 

ab alio anno quolibet dictorum sex annorum purificationis et in Busco 

tradendis atque pro quinque (dg: aur) antiquis Gelre gulden seu valorem 

dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sex annorum (dg: j) 

purificationis additis condicionibus sequentibus videlicet quod dictus 

Henricus dictum mansum cum suis attinentiis septimo anno scilicet anno 

dictos sex annos sine medio sequente ad jus coloni possidebit item #quod# 

dictus Henricus dabit dicto Johanni quolibet anno dictorum sex annorum 

duodecim ulnas linei panni item quod dictus Henricus tenebit et emittet 

dicto Johanni quolibet anno dictorum septem annorum sex capones quos 

dictus Johannes dicto Henrico mitteret et deliberabit item quod dictus 
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Henricus edificia dicti mansi in bona disposcione dictis septem annis 

durantibus ad jus coloni observabit sed ad huiusmodi conservacionem 

dictorum edificiorum dictus Johannes prefato Henrico ligna et ferramenta 

dicta ijserwercke tradet et deliberabit et secundum istas condiciones 

promisit super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere deponere! et alter repromisit super habita et habenda. Testes 

datum supra. 

{+teken links onder aan dit contract: BP 1180 p 550v 04 invoegen}. 

 

BP 1180 p 550v 04 wo 29-03-1396. 

+. {Invoegen in BP 1180 p 550v 03}. 

item quod (dg: edia) omnes bestie que erunt super premissa (dg: erunt 

spectabunt int) #dictis# septem annis spectabunt integraliter ad dictum 

Henricum. 

 

BP 1180 p 550v 05 wo 29-03-1396. 

Johannes van Achel zvw Henricus van Achel droeg over aan Gerardus Monic zvw 

Martinus Monics, tbv zijn moeder Aleijdis wv voornoemde Martinus Monics, 

een b-erfpacht van 1½ mud rogge en ½ mud gerst, maat van Boxtel, die 

Johannes zvw Jacobus van den Hoevel beloofd had aan voornoemde Johannes van 

Achel, met Lichtmis ter plaatse gnd Luttel Liemde te leveren, gaande uit 

(1) een stuk land gnd die Hoeve, in Boxtel, ter plaatse gnd Lutter Liemde, 

tussen een gemene weg enerzijds en Theodericus zv Theodericus gnd Riken en 

Johannes zv Johannes van der Moelen anderzijds, met een eind strekkend aan 

Aleijdis gnd Loverdoncs en met het andere einde aan eerstgenoemde Johannes, 

(2) ½ bunder broek in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, bij de plaats 

gnd Koevart, tussen erfgoed van de heer van Boxtel enerzijds en hr 

Willelmus van Bucstel anderzijds, welke ½ bunder voornoemde Johannes zvw 

Jacobus van den Hoevel mede tot onderpand had gesteld. Leonius zvw Johannes 

Ghevarts soen van Achel deed afstand en beloofde nimmer aanspraken op deze 

pacht te maken op basis van beloften aan hem gedaan door voornoemde 

Johannes van Achel. 

 

Johannes de Achel filius quondam Henrici de Achel hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis et dimidii modii ordei mensure de 

Bucstel quam Johannes filius quondam Jacobi van den Hoevel promisit se 

daturum et soluturum dicto Johanni de Achel hereditarie purificationis et 

in loco dicto Luttel Lijemde tradendam et deliberandam ex pecia terre 

dicta (dg: d) communiter die Hoeve sita in parochia de Bucstel ad locum 

dictum Lutter Lijemde inter (dg: h) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Theoderici filii Theoderici dicti Riken et Johannis filii 

Johannis van der Moelen ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem 

Aleijdis dicte Loverdoncs et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis 

primodicti atque ex (dg: bo) dimidio bonario paludis sito in dicta 

parochia in loco dicto Lennenshoevel prope locum dictum Coevart inter 

hereditatem domini de Bucstel ex uno et inter hereditatem domini Willelmi 

de Bucstel ex alio quod dimidium (dg: iuger terre p) bonarium paludis 

dictus Johannes filius quondam Jacobi van den Hoevel (dg: erg) dicto 

Johanni de Achel simul cum dicta pecia terre (dg: ad pig) pro solucione 

dicte paccionis ad pignus imposuerat prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo Monic filio quondam Martini Monics ad opus Aleijdis 

sue matris relicte eiusdem quondam Martini Monics cum litteris et jure 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem in dicta paccione existentem deponere et sufficientem 

facere. Quo facto Leonius filius quondam Johannis (dg: Ghe) Ghevarts soen 

de Achel super dicta paccione et jure ad opus dicte Aleijdis renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et quod ipse Leonius supra dictam paccionem et contra dictam 

supportacionem nunquam jus petet nec prosequitur vigore quarumcumque 

promissionum et obligationum sibi (dg: ad de) a dicto Johanne de Achel 

promissarum et factarum nec alias quovis modo. Testes Spina et Coptiten 
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datum supra. 

 

BP 1180 p 550v 06 wo 29-03-1396. 

Henricus van Ele droeg over aan Gerardus zvw Martinus Monics, tbv zijn 

moeder Aleijdis wv voornoemde Martinus Monics, een b-erfpacht van 5 mud 

rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren, gaande 

uit (1) een erfgoed met gebouwen, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, 

tussen Arnoldus zv Petrus Moelners en Godefridus van den Werve enerzijds en 

Wijtmannus van den Eijnde, Petrus van den Eijnde en Nijcholaus gnd Maerten 

anderzijds, met een eind strekkend aan Petrus Moelners en met het andere 

eind aan een gemene weg, (2) een stuk land gnd Giben Land met de helft van 

een erfgoed gnd dat Busselke direct naast voornoemd stuk land gelegen 

richting het westen, zoals door sloten omgeven, (3) een streep land 

eertijds van Hermannus Nouden, in Oisterwijk, tussen Lambertus Vannijns 

enerzijds en Elizabeth wv Henricus Custers anderzijds, (4) een stuk land 

dat behoorde aan de H.Geest in Oisterwijk, gelegen bij de plaats gnd dat 

Herlaar, (5) een streep land die was van Hermannus Nouden, tussen Hermannus 

Vannijns enerzijds en Elizabeth dvw Henricus Custers anderzijds, welke 

erfgoederen voornoemde Henricus van Ele uitgegeven had aan Henricus van 

Drongelen zv Egidius van Eten, voor (a) een b-erfpacht van 1 lopen rogge 

aan de H.Geest in Oisterwijk, gaande uit voornoemd stuk land naast 

voornoemde plaats gnd dat Herlaar, (b) 2 penning aan de naburen van 

Oisterwijk, (c) voornoemde pacht van 5 mud rogge. 

 

Henricus de Ele hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis mensure 

de Oesterwijc quam (dg: se) solvendam habet hereditarie purificationis et 

in Oesterwijc tradendam ex quadam hereditate cum suis edificiis supra 

eandem hereditatem consistentibus sita in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto Huculem inter hereditatem (dg: Petri Moelners) Arnoldi filii Petri 

Moelners et Godefridi van den Werve ex uno et inter hereditatem Wijtmanni 

van den Eijnde Petri van den Eijnde et Nijcholai dicti Maerten ex alio 

tendente cum uno fine ad hereditatem Petri Moelners et cum (dg: alio) 

reliquo fine ad communem plateam item ex quadam pecia terre dicta Ghiben 

Lant cum medietate cuiusdam hereditatis dicta dat Busschelken sita 

contigue jamdictam peciam terre in latere versus occidens prout (dg: 

ibidem dicta) prout ibidem circumfossate sunt atque ex quadam strepa 

terre (dg: quondam Henrici) #que fuerat# dudum Hermanni Nouden sita in 

parochia (dg: et loco) predicta inter hereditatem (dg: Elizabeth relicte 

quondam Henrici Custers) Lamberti Vannijns ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth relicte quondam Henrici Custers ex alio quas hereditates dictus 

Henricus de Ele dederat ad censum Henrico dicto de Dronghelen filio 

Egidii de Eten scilicet pro (dg: pro hereditaria paccione unius lopini lo 

siliginis mensure mense sancti spiritus in Oesterwijc ex) atque ex pecia 

terre que (dg: fuerat) #ad# mensam sancti spiritus in Oesterwijc spectare 

consuevit sita !prope locum dictum dat Herlaer item ex quadam strepa 

terre que fuerat Hermanni Nouden sita inter hereditatem Hermanni Vannijns 

ex uno et inter hereditatem Elizabeth filie quondam Henrici Custers ex 

alio quas hereditates dictus Henricus de Ele dederat ad censum Henrico de 

Drongelen filio (dg: G) Egidii de Eten scilicet pro hereditaria paccione 

unius lopini siliginis mense sancti spiritus in Oesterwijc ex dicta pecia 

terre (dg: que fuerat) !juxta dictum locum dictum dat Herlaer sita et pro 

II denariis vicinis (dg: ibidem) de Oesterwijc annuatim ex premissis 

solvendis atque pro predicta paccione quinque modiorum siliginis dicte 

mensure (dg: pro) ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo filio 

quondam Martini Monics ad opus Aleijdis sue matris relicte eiusdem 

quondam Martini Monics promittens super habita et habenda ratam servare 

et obligationem in dicta pacicone existentem deponere et sufficientem 

facere. Testes Martinus et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 550v 07 wo 29-03-1396. 

Mechtildis dvw Johannes van Boert zvw Hermannus Scuijwinc droeg over aan 
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Henricus zvw Hermannus Scuijwinc alle goederen, die aan Boudewinus van 

Rijswijc en zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Hermannus Scuijwinc gekomen 

waren na overlijden van Henricus gnd Heijnen soen oom van voornoemde 

Elizabeth, gelegen onder Schijndel en daarbuiten, aan voornoemde wijlen 

Johannes van Boert verkocht door voornoemde Boudewinus van Rijswijc, welke 

goederen nu aan haar behoren. 

 

Mechtildis filia quondam Johannis de Boert filii quondam Hermanni 

Scuijwinc cum tutore omnia bona (dg: sibi et dicte) #Boudewino de 

Rijswijc et# Elizabeth sue uxori (dg: de morte quondam Henrici dicti 

Heijnen soen) filie dicti quondam Hermanni Scuijwinc (dg: avunculi olim 

dicte Elizabeth jure) de morte quondam Henrici dicti Heijnen soen 

avunculi olim dicte Elizabeth successione advoluta quocumque locorum tam 

infra parochiam de Scijnle quam extra parochiam de Scijnle consistentia 

sive sita vendita dicto quondam Johanni de Boert a dicto Boudewino de 

Rijswijc prout in litteris (dg: here) et que bona nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit (dg: Hern) Henrico filio dicti quondam 

Hermanni Scuijwijc! cum litteris et jure promittens (dg: super o) cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam 

Johannis de Boert (dg: de) sui patris depoenre. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 A 06 p. 551. 

 Quarta post palmarum: woensdag 29-03-1396. 

 in vigilia pasce post benedictionem cerei: zaterdag 01-04-1396. 

 in crastino Petri et Pauli: vrijdag 30-06-1396. 

 Quarta post pasca: woensdag 05-04-1396. 

 anno nonagesimo sexto index 4 mensis aprilis die quinta: 

  woensdag 05-04-1396. 

 Secunda post pascha: maandag 03-04-1396. 

 

BP 1180 p 551r 01 wo 29-03-1396. 

Johannes Molle zvw Gerardus Molle droeg over aan Arnoldus van den Aven (1) 

4 stukken land in Someren, (1a) gnd die Radeakker, beiderzijds tussen 

Henricus van den Aven, (1b) gnd die Wierakker, tussen voornoemde Henricus 

enerzijds en Johannes Bloijs soen anderzijds, (1c) die Nederakker, tussen 

Johannes van Oerle enerzijds en Katherina Ermgarden dochter anderzijds, 

(1d) den Efterste Kamp, tussen Henricus van den Aven enerzijds en 

voornoemde Johannes Bloijs anderzijds, (2) 2 stukken beemd, in Asten, ter 

plaatse gnd Hoesden, (2a) tussen Theodericus van Gherwen enerzijds en 

Johannes gnd Bolcs soen anderzijds, (2b) voornoemde Johannes van Oerle 

enerzijds en erfgenamen gnd Bloijs erfgenaem anderzijds, aan voornoemde 

Johannes Molle verkocht door Matheus gnd van den Aven. 

 

Johannes Molle filius quondam Gerardi Molle quatuor pecias terre sitas in 

parochia de Zoemeren quarum una dicta die Radeacker inter hereditatem 

Henrici van den Aven (dg: fratris) ex utroque latere secunda dicta die 

Wijeracker inter hereditatem dicti Henrici ex uno et inter hereditatem 

Johannis Bloijs soen ex alio tercia dicta die Nederacker inter 

hereditatem Johannis de Oerle ex uno et inter hereditatem Katherine 

Ermgarden dochter ex alio quarta dicta den Eftersten Camp inter 

hereditatem Henrici van den Aven ex uno et inter hereditatem (dg: J) 

dicti Johannis Bloijs ex alio sunt site atque duas pecias prati sitas in 

parochia de Asten in loco dicto Hoesden quarum una inter hereditatem 

Theoderici de Gherwen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Bolcs 

soen ex alio et altera inter hereditatem dicti Johannis de Oerle ex uno 

et inter hereditatem heredum (dg: q) dictorum Bloijs erfgenaem ex alio 

sunt site venditas dicto Johanni Molle a (dg: Math) Matheo dicto van den 

Aven prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo van den Aven cum 

litteris et (verbeterd uit: j) jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Martinus et Lu datum quarta 
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post palmarum. 

 

BP 1180 p 551r 02 wo 29-03-1396. 

Begin van het jaar 96. 

 

Incipit annus nonagesimo sextus. 

 

BP 1180 p 551r 03 wo 29-03-1396. 

(dg: Goeswinus Mo). 

 

BP 1180 p 551r 04 za 01-04-1396. 

Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg droeg over aan Gerardus zvw 

Johannes zvw Johannes Bathen soen een b-erfcijns van 20 schelling geld, die 

Johannes Belen soen beloofd had aan voornoemde Goeswinus Moedel, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit (1) een huis en hofstad, in Maren, ter 

plaatse gnd Gewande, tussen Hilla dv Lambertus gnd Quant enerzijds en 

kinderen gnd Louwers Kijnder anderzijds, (2) een akker, behorend bij het 

huis en de hofstad. 

 

Petrus filius quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via hereditarium censum 

viginti solidorum monete quem Johannes Belen soen promisit se daturum et 

soluturum dicto Goeswino (dg: Moedel) Moedel hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et domistadio et! domistadio sitis in parochia de Maren ad 

locum dictum communiter Ghewanden inter hereditatem Hille filie Lamberti 

dicti Quant ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Louwers 

Kijnder ex alio atque ex aggere quodam ad domum! et domistadium spectante 

ibidem (dg: si) situato prout in litteris #et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat# hereditarie supportavit Gerardo filio quondam Johannis 

filii quondam Johannis Bathen soen cum litteris et jure promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem (dg: d) in dicto censu 

existentem (dg: et suf) deponere et sufficientem facere. Testes Spina et 

Lu datum in vigilia pasce post benedictionem cerei. 

 

BP 1180 p 551r 05 za 01-04-1396. 

Voornoemde Petrus droeg over aan Gerardus zvw Johannes zvw Johannes Baten 

soen een b-erfcijns van 30 schelling geld, die Johannes van Kuijc zvw 

Arnoldus van Kuijc beloofd had aan voornoemde wijlen Goeswinus Moedel, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) een deel van een dijk in Maren, 

ter plaatse gnd Gewande, tussen de dijk van Hilla gnd Lemkens enerzijds en 

de dijk van kvw Gobelinus van Ghewanden anderzijds, (2) een stukje erfgoed 

reikend vanaf voornoemd deel van de dijk tot aan de Maas, (3) een stukje 

erfgoed reikend vanaf voornoemd deel van de dijk tot aan een gemene steeg. 

 

Dictus Petrus hereditarium censum triginta solidorum monete quem Johannes 

de Kuijc filius quondam Arnoldi de Kuijc promisit super omnia se daturum 

et soluturum dicto quondam Goeswino Moedel hereditarie (dg: Re) Martini 

ex quadam parte aggeris sita in parochia de Maren in loco dicto Ghewanden 

inter aggerem Hille dicte Lemkens ex uno et inter (dg: h) aggerem 

liberorum quondam Gobelini de Ghewanden ex alio atque ex quadam particula 

hereditatis tendente a dicta parte aggeris usque ad Mosam et ex quadam 

particula hereditatis tendente a dicta parte aggeris usque ad communem 

stegam prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo filio quondam Johannis filii quondam 

Johannis Baten soen cum litteris et jure promittens super habita et 

habenda (dg: ratam servare) warandiam et obligationem in dicto censu 

existentem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 551r 06 vr 30-06-1396. 

Voornoemde Gerardus droeg over aan de secretaris, tbv hr Ghiselbertus zvw 

Johannes Baten soen, de helft van voornoemde cijns. 
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Dictus Gerardus medietatem dicti census supportavit mihi ad opus domini 

Ghiselberti filii quondam Johannis Baten soen promittens ratam servare. 

Testes Scilder et Spina datum in crastino Pe Pauli. 

 

BP 1180 p 551r 07 za 01-04-1396. 

Henricus zvw Henricus Oeden soen beloofde aan Johannes Loze zvw 

Bartholomeus gnd Meus Wedigen soen 39 Engelse nobel of de waarde in goud 

met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Henrici Oeden soen promisit super omnia Johanni 

Loze filio quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen soen XXXIX Engels nobel 

seu valorem in auro ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 551r 08 za 01-04-1396. 

{Invoegen in BP 1180 p 551r 09}. 

+tam (dg: in) vigore testamenti quondam Jutte filie quondam Bertoldi de 

Hoesden quam alias quovis modo. 

 

BP 1180 p 551r 09 wo 05-04-1396. 

Egidius van den Velde zv Arnoldus van den Velde droeg over aan Henricus van 

de Kloot, tbv het Geefhuis in Den Bosch, het vruchtgebruik, dat hij heeft 

zowel volgens testament van wijlen Jutta dvw Bertoldus van Hoesden als 

anders, in huizen met ondergrond, en erfgoed in Den Bosch, aan de 

Hinthamerstraat, tussen de huizinge van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds 

en een weg behorend aan Hubertus van Ghemert anderzijds, strekkend vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts tot aan het gemene water, en in het recht van 

bouwen op voornoemde weg. Bertoldus Voegt verklaarde dat deze overdracht 

zijn instemming heeft. 

 

Egidius (dg: dictus) van den Velde filius Arnoldi van den (dg: Velde) 

Velde suum usufructum atque totum jus accionem et proprietatem sibi 

competentem quovis modo +{verwijst via + in margine sinistra naar BP 1180 

p 551r 08} in domibus (dg: et hereditatib) cum suis (dg: hereditatibus 

et) fundo et hereditate sitis in Busco ad vicum Hijnthamensem inter 

mansionem sancti spiritus in Buscoducis ex uno et inter (dg: he) quandam 

viam spectantem ad Hubertum de Ghemert ex alio tendentibus a dicto vico 

Hijnthamensi retrorsum usque ad communem aquam ut dicebat (dg: 

hereditarie supportavit Bertholdo Voegt filio quon tam vigore testamenti) 

atque in jure edificandi supra dictam viam juxta continentiam litterarum 

inde confectarum hereditarie supportavit #Henrico de Globo ad opus mense 

sancti spiritus in Busco# (dg: Bertoldo Voegt filio quondam Johannis 

Voegt filii quondam Bertoldi Voegt #de Hoesden#) promittens super habita 

et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui in 

premissis exinde! deponere et quod ipse Egidius premissa nunquam impetet 

neque se jus in premissis presumet habere in! premissis nec in judicio 

spirituali nec seculari nec alias quovis (dg: quo) modo. Testes (dg: 

Spina et Martinus datum secunda post pasca). Quo facto (dg: f dictus) 

Bertoldus Voegt palam recognovit id fore sue voluntatis quod dictus 

Egidius ad opus dicte mense sancti spiritus (dg: sp) premissa 

supportavit. Testes (dg: de) Scilder et Coptiten datum quarta post pasca. 

 

BP 1180 p 551r 10 wo 05-04-1396. 

Een instrument hiervan maken. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Johannes van de Kloot, Johannes van Middegael, Theodericus 

Heijme en Arnoldus van den Velde. Voornoemde Bertoldus verklaarde hiermee 

dat voornoemde Egidius tbv hem afstand heeft gedaan van voornoemde zaken, 

overeenkomstig de uitspraak gedaan tussen voornoemde Bertoldus en Egidius, 

door de scheidslieden hr Albertus Loze alias Potter, Johannes van Wijtven 

kanunnik van de kerk van Sint-Paulus, Johannes Salomoms van de kerk van 

Sint-Dijonisius in Luik en Ancelmus van Zonne. Opgesteld in de kamer van de 
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schrijvers in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Albertus Wael, 

Johannes van de Kloot, Walterus Delijen soen, Theodericus Heijme en 

Johannes Swartinc. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis Johanne de 

(dg: Ghe) Globo Johanne de Middegael Theoderico Heijme Arnoldo van den 

Velde (sf: datum) et hiis mediantibus dictus Bertoldus recognovit dictum 

Egidium renunciasse #ad opus sui# super premissis juxta omnem 

pronunciacionem prius pronunciatam inter dictum Bertoldum et inter dictum 

Egidium (dg: vigore) per dominum (dg: Arnoldum Potter) Albertum Loze 

alias Potter Johannem de Wijtven canonicum ecclesie sancti Pauli (dg: ..) 

et Johannem Salomoms ecclesie sancti Dijonisii Leodiensis et Ancelmum de 

Zonne tamquam ad hoc (dg: eo) arbitres eorundem datum anno nonagesimo 

sexto index 4 mensis aprilis die (dg: tercia hora none) quinta hora 

vesperarum presentibus scabinis predictis Alberto Wael Johanne de Globo 

Waltero Delijen soen Theoderico Heijme Johanne Swartinc (dg: di) in 

camera scriptorum. 

 

BP 1180 p 551r 11 ma 03-04-1396. 

Goeswinus van der Dijesen en Rodolphus van Gravia beloofden aan Ludovicus 

Asinarius etc 48 Hollandse gulden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396; 

27+31+24=82 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Goeswinus van der Dijesen et Rodolphus de Gravia promiserunt indivisi 

super omnia Ludovico Asinario etc XLVIII Hollant gulden ad festum 

Johannis proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes Spina et 

Martinus datum secunda post pascha. 

 

BP 1180 p 551r 12 ma 03-04-1396. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 551r 13 ma 03-04-1396. 

Amijennus gnd Amijen Reijners soen en Nijcholaus Gijsbrechts soen van Est 

beloofden aan Johannes van Malsen, tbv Johannes, Walterus, Elizabeth en 

Mabelia, kv hr Adam van Berchen ridder, 50 Hollandse gulden, 3 Hollandse 

gulden voor 2 gulden pieter gerekend, na maning te betalen. 

 

Amijennus dictus Amijen Reijners soen et Nijcholaus Gijsbrechts soen de 

Est promiserunt indivisi super omnia Johanni de Malsen ad opus Johannis 

Walteri Elizabeth et Mabelie liberorum domini Ade de Berchen militis 

#(dg: s..)# L Hollant gulden seu pro (dg: q) tribus Hollant gulden II 

gulden peter ad monitionem dictorum liberorum (dg: persolvendos seu 

alterius eorum) persolvendos. Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 551r 14 ma 03-04-1396. 

Walterus Penninc ev Hilla dvw Petrus van Berze droeg over aan Godefridus 

zvw Ghibo van Bincken een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 2 morgen land in Oss, ter plaatse gnd in Hoge Weide, 

tussen Theodericus Hermans soen enerzijds en Mathijas Spermer anderzijds, 

welke cijns aan voornoemde wijlen Petrus van Berze was overgedragen door 

Petrus van Drueten verwer. 

 

Walterus Penninc (dg: Pen) maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris 

filie quondam Petri de Berze hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex duobus iugeribus terre sitis 

in parochia de Os in loco dicto (dg: Gh) in Hoghe Weijde inter 

hereditatem Theoderici Hermans soen ex uno et inter hereditatem Mathije 
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Spermer ex alio supportatum dicto quondam Petro de Berze a Petro de 

Drueten tinctore prout in litteris quem censum nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Godefrido filio #quondam# Ghibonis de 

Bincken cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem (dg: de ex p) et impeticionem ex parte sui #et# 

dicti quondam Petri et heredum dicti quondam Petri deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 551r 15 ma 03-04-1396. 

Elizabeth dvw Ghevardus van Orthen droeg over aan Godefridus zv Ghibo van 

Binckem een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit 2 morgen land in Oss, ter plaatse gnd Hoge Weide, tussen 

Theodericus Hermans soen en zijn broer Johannes enerzijds en wijlen 

Mathijas Spormer anderzijds, welke cijns aan hr Johannes van Orthen 

priester tbv voornoemde Elizabeth was overgedragen door Ghisbertus Vullinc. 

 

Elizabeth filia quondam Ghevardi de Orthen #cum tutore# hereditarium 

censum viginti solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini 

de et ex duobus (dg: .) iugeribus sitis in parochia de Os in loco dicto 

Hoghe Weijden inter hereditatem Theoderici Hermans soen et Johannis sui 

fratris ex uno et inter hereditatem quondam Mathije Spormer ex alio 

supportatum domino Johanni de Orthen presbitro ad opus dicte Elizabeth a 

Ghisberto Vullinc prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido 

filio Ghibonis de Binckem cum litteris et aliis et jure promittens cum 

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

supra. 

 

1180 mf10 A 07 p. 552. 

 Secunda post pascha: maandag 03-04-1396. 

 Quarta post pasca: woensdag 05-04-1396. 

 Quinta post pasca: donderdag 06-04-1396. 

 

BP 1180 p 552v 01 ma 03-04-1396. 

Johannes Huijsman zvw Willelmus Leijten soen droeg over aan Godefridus zvw 

Ghibo van Binckem 2 morgen land in Oss, ter plaatse gnd op die Hoge Weide, 

tussen Theodericus Hermans soen en zijn broer Johannes enerzijds en 

eertijds Mathijas Spormer anderzijds, belast met een b-erfcijns van 3 pond 

geld en met sloten. 

 

Johannes Huijsman (dg: duo) filius quondam (dg: H) Willelmi Leijten soen 

duo iugera terre sita in parochia de Os in loco dicto (dg: dicto) op die 

Hoghe Weijden inter hereditatem (dg: Arnoldi Mersman) Theoderici Hermans 

soen et Johannis sui fratris ex uno et inter hereditatem dudum Mathije 

Spormer ex alio prout ibidem sita sunt hereditarie supportavit Godefrido 

filio quondam Ghibonis de Binckem promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: hereditate) hereditario censu trium 

librarum monete exinde solvendo et fossatis ad hoc de jure spectantibus. 

Testes Spina et Martinus datum (dg: secunda) secunda post pasche. 

 

BP 1180 p 552v 02 ma 03-04-1396. 

Elijaes smid zvw Johannes van Acht en Nijcholaus zv Johannes Oeden soen van 

Leende ev Luijtgardis dv voornoemde Elijas verkochten aan Johannes zvw 

Henricus van Braken een b-erfcijns van 32 schelling, die voornoemde Elijas 

met Lichtmis beurt, gaande uit (1) ½ bunder goer in Blaarthem, tussen 

Cristianus zvw Willelmus gnd Lijshout enerzijds en Goeswinus zvw Metta gnd 

Scuters anderzijds, welke ½ bunder voornoemde Elijas voor voornoemde cijns 

uitgegeven had aan Henricus gnd Kackerdonsken, (2) een akker die eertijds 

was van Theodericus gnd Tielken Danels soen, bij Eindhoven, in Blaarthem, 

bij een hek gnd het Valgaat, welke akker voornoemde Theodericus Tielken 

mede tot onderpand had gesteld. 
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Elijaes (dg: filius) faber filius quondam Johannis de Acht et (dg: 

Johannes filius quondam Henrici de Braken maritus et tutor Heijlwigis sue 

uxoris) #Nijcholaus filius Johannis Oeden soen de Leende maritus et tutor 

legitimus Luijtgardis sue uxoris# filie dicti Elije hereditarium censum 

(dg: XXXII) #XXXII# solidorum quem (dg: q) dictus Elijas solvendum habet 

hereditarie purificationis ex dimidio bonario hereditatis goers sito in 

parochia de Blaerthem inter hereditatem Cristiani #filii# quondam 

Willelmi dicti Lijshout ex uno et inter hereditatem Goeswini #filii# 

quondam Mette (dg: -n) dicte Scuters ex uno! quod dimidium bonarium 

dictus Elijas dederat ad censum (dg: d) Henrico dicto Kackerdonsken 

scilicet pro predicto censu atque ex (dg: d) quodam agro qui dudum fuerat 

Theoderici dicti Tielken Danels soen sito prope Eijndoven in parochia de 

Blaerthen apud repagulum dictum tValgaet quem agrum dictus Theodericus 

Tielken vocatus prefato Elije pro solucione dicti census ad pignus 

imposuerat ut dicebant hereditarie (dg: sup) vendiderunt Johanni filio 

quondam Henrici de Braken promittentes indivisi super omnia ratam et! 

obligationem in dicto censu existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 552v 03 ma 03-04-1396. 

Zibertus van Hoculem de jongere droeg over aan Johannes Raet de helft van 

164 oude schilden geld van de keizer, van de koning van Frankrijk of van 

Gent, aan voornoemde Zibertus en Johannes Raet beloofd door Henricus 

Stierken zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini en Ywanus Stierken. 

 

Zibertus (dg: fi) de Hoculem junior medietatem ad se spectantem centum et 

sexaginta quatuor denariorum aureorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum (dg: j) monete imperatoris vel regis Francie seu monete de 

Gandavo promissorum dicto Ziberto et Johanni Raet ab Henrico Stierken 

filio Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini et Ywano (dg: .) Stierken 

prout in litteris supportavit dicto Johanni Raet cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 552v 04 ma 03-04-1396. 

Zibertus zv Zibertus van Hoculem beloofde aan Heijlwigis wv Wautgherus 

Pijnappels een lijfrente van 24 oude Gelderse gulden of de waarde op het 

leven van Gerardus zvw Ghisbertus Herinc, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit al zijn goederen. 

 

Zibertus filius Ziberti de Hoculem promisit super omnia se daturum et 

soluturum (dg: Heijlwigi filie Henrici) Heijlwigi relicte quondam 

Wautgheri Pijnappels vitalem pensionem XXIIII aude Gelre gulden seu 

valorem (dg: mo) anno quolibet ad vitam Gerardi filii quondam Ghisberti 

Herinc et non ultra mediatim (dg: Johannis) #Domini# et mediatim (dg: 

Domini) #Johannis# et pro primo termino nativitatis Domini ex omnibus 

bonis dicti etc? quocumque sitis et cum dictus Gerardus mortuus fuerit 

erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 552v 05 wo 05-04-1396. 

Rutgherus van Berchuijzen, Johannes van der Donc zv Rutgherus en 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover beloofden aan Ludovicus Asinarius 

etc 40 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396; 

25+31+24=80 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Rutgherus de Berchuijzen Johannes van der Donc filius Rutgheri et 

Theodericus #Rover# filius quondam domini Emondi (dg: p) Rover 

promiserunt Ludovico Asinario etc XL aude scilde Francie ad Johannis 

proxime persolvendos pena II. Testes Aa et Spina datum quarta post pasca. 

 

BP 1180 p 552v 06 wo 05-04-1396. 

Voornoemde Johannes beloofde voornoemde Theodericus Rover schadeloos te 
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houden. 

 

Solvit grossum!. 

Johannes predictus promisit dictum Theodericum Rover indempnem servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 552v 07 wo 05-04-1396. 

(dg: hr Johannes van Herlaer). 

 

(dg: dominus Johannes de Herlaer). 

 

BP 1180 p 552v 08 wo 05-04-1396. 

Hr Otto van Lecka heer van Hedel ridder, Johannes van Herlaer heer van 

Meerwijk, Johannes van Ghestel en Rutgherus Voet beloofden aan Ludovicus 

Asinarius etc 200 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-

1396) te betalen op straffe van 10. 

 

Dominus Otto de Lecka dominus de Hedel miles Johannes de Herlaer dominus 

de Merewijc Johannes de Ghestel et Rutgherus Voet promiserunt indivisi 

super omnia Ludovico Asinario etc ducentos aude scilde Francie ad festum 

Johannis proxime futurum persolvendos sub pena X. Testes testes! Aa et 

Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 552v 09 wo 05-04-1396. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 552v 10 do 06-04-1396. 

Johannes van der Hagen wollenklerenwever zvw Johannes van Bruesel verkocht 

aan Johannes van Ghelen alias gnd van Geldorp wollenklerenwever een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

de helft in een huis, erf en tuin in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Johannes van Ynghen enerzijds en erfgoed 

van Walterus van Oekel anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemd 

erfgoed van Johannes van Yngen, belast met de hertogencijns. 

 

Johannes van der Hagen #textor laneorum# filius quondam Johannis de 

Bruesel hereditarie vendidit Johanni de Ghelen alias dicti! de Geldorp 

textori laneorum hereditarium censum XX solidorum (dg: so) monete 

solvendum hereditarie Remigii ex (dg: d) medietate ad dictum venditorem 

in! domo area et orto sitis in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch inter 

hereditatem Johannis de Ynghen ex uno et inter hereditatem Walteri de 

Oekel ex alio scilicet ex (dg: alio) illa medietate dictorum domus aree 

et orti que sita est contigue iuxta dictam hereditatem Johannis de Yngen 

(dg: et de quibus domus domo area et orto reliqua medietas spectat Joh ad 

Johannem de H..st) ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Sijmon et Coptiten datum (dg: supra) quinta 

post pasca. 

 

BP 1180 p 552v 11 do 06-04-1396. 

Arnoldus Heijme zvw Arnoldus Heijme gaf uit aan Henricus Boertman (1) een 

stuk land in Veghel, ter plaatse gnd in die Heze, tussen voornoemde 

Henricus Boertman enerzijds en een stuk land gnd dat Nieuwe Land 

anderzijds, (2) voornoemd stuk land gnd dat Nieuwe Land, tussen erfgoed gnd 

die Hezeakker enerzijds en erfgoed van Johannes Vrieze Buekellen 

anderzijds, (2) een stuk land gnd die Voertakker, in Veghel, ter plaatse 

gnd die Nederboekt, tussen Gerardus Vrieze zvw Gerardus Hillen soen 

enerzijds en erfgoed gnd die Diebontse Rijt anderzijds; de uitgifte 
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geschiedde voor het onderhoud van een roede van de landweer van Veghel, uit 

de vier roeden die behoren bij erfgoederen van voornoemde wijlen Arnoldus 

Heijme in Veghel gelegen, en thans voor een n-erfcijns van 7 pond geld, met 

Lichtmis te betalen. 

 

Arnoldus Heijme filius quondam (dg: Ja) Arnoldi Heijme peciam terre sitam 

in parochia de Vechel ad locum dictum in die Heze inter hereditatem 

Henrici Boertman ex uno et inter hereditatem #peciam terre {in margine 

sinistra: peciam terre}# dictam (dg: dictam) dat (dg: Nu) Nuwe Lant ex 

alio atque dictam peciam dat Nuwe Lant sitam inter hereditatem dictam die 

Hezeacker ex uno et inter hereditatem (dg: d) Johannis Vrieze Buekellen 

ex alio item peciam terre dictam die Voertacker sitam in dicta parochia 

in loco dicto die Nederboect inter hereditatem Gerardi Vrieze filii 

quondam Gerardi Hillen soen ex uno et inter hereditatem dictam die 

Dijebontsche Rijt ex alio prout ibidem sunt! ad dictum quondam Arnoldum 

(dg: Hijn) Heijme spectare! ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

dicto Henrico Boertman ab eodem hereditarie possidendas pro una virgata 

de (dg: r) munimine dicto lantwere ville de Vechel (dg: que) #de quatuor# 

virgatis dicti muniminis ad hereditates dicti quondam Arnoldi Heijme 

sitas in Vechel spectare consueverunt tenenda et observanda a dicto 

Henrico Boertman etc atque pro hereditario censu (dg: septe) septem 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie (dg: omnium s) 

purificationis ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 552v 12 do 06-04-1396. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Arnoldus 36 Hollandse gulden of 

de waarde en 2½ lichte plak met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te 

betalen. 

 

Dictus Henricus promisit #super omnia# (dg: dicto) dicto Arnoldo XXXVI 

Hollant gulden seu valorem atque duos et dimidium licht placke ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 552v 13 do 06-04-1396. 

Voornoemde Arnoldus gaf uit aan de broers Anselmus en Henricus Boertman, kv 

Denkinus Ansems, een stuk land gnd dat Osselaar, in Veghel, tussen mr 

Arnoldus Callouter enerzijds en voornoemde Denkinus Ansems soen anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Lichtmis te betalen {niet afgewerkt contract37}. 

 

Dictus Arnoldus peciam terre dictam dat Osselaer sitam in parochia de 

Vechel inter hereditatem magistri (dg: Arnoldus) Arnoldi Callouter ex uno 

et inter hereditatem Denkini Ansems soen ex alio ut (dg: dicebat) dicebat 

dedit ad hereditarium censum Anselmo (dg: filio) #et Henrico Boertman 

fratribus liberis# dicti Denkini Ansems soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu XL solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie purificationis #ex premissis# promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. 

 

BP 1180 p 552v 14 do 06-04-1396. 

Voornoemde Ancelmus beloofde aan voornoemde Arnoldus 11 Hollandse gulden of 

de waarde en 30 gemene plakken met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te 

betalen {niet afgewerkt contract: geen testes of datum}. 

 

Dictus Ancelmus promisit super omnia dicto Arnoldo XI Hollant gulden (dg: 

pro) seu valorem et XXX gemeijn placken ad purificationis proxime futurum 

                         
37 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 553r 11 do 06-04-1396. 
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persolvendos. 

 

BP 1180 p 552v 15 do 06-04-1396. 

Voornoemde Arnoldus gaf uit aan de broers Ancelmus en Henricus Boertman, kv 

Denkinus Ansems soen, een beemd gnd die Kerkbeemd, in Veghel, tussen Lucas 

zvw Lucas van Erpe enerzijds en Arnoldus Jutten en Gerardus Vrieze Jutten 

soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 9 pond geld 

met Lichtmis te betalen {niet afgewerkt contract38}. 

 

Dictus Arnoldus pratum dictum die Kercbeemt situm in parochia de Vechel 

inter hereditatem Luce (dg: de Bubna) filii quondam Luce de Erpe ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi Jutten et (dg: Gerardi Vrie ...) Gerardi 

Vrieze Jutten soen ex alio dedit ad hereditarium censum Ancelmo et 

Henrico Boertman fratribus (dg: f) liberis Denkini Ansems soen ab eisdem 

hereditarie possidendum pro hereditario censu novem librarum monete dando 

sibi ab alio hereditarie purificationis ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt 

indivisi. 

 

BP 1180 p 552v 16 do 06-04-1396. 

Voornoemde broers Ancelmus en Henricus Boertman beloofden aan voornoemde 

Arnoldus 55 Hollandse gulden of de waarde en 12½ lichte schilden, 12 

plakken voor 1 schild gerekend, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te 

betalen {niet afgewerkt contract: geen testes of datum}. 

 

Dicti Ancelmus et Henricus Boertman fratres promiserunt dicto Arnoldo LV 

Hollant gulden #seu valorem# et XII et dimidium licht scilde scilicet XII 

placken pro quolibet scilt computatis ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. 

 

1180 mf10 A 08 p. 553. 

 Quinta post pasca: donderdag 06-04-1396. 

 

BP 1180 p 553r 01 do 06-04-1396. 

Hilla dvw Johannes van Eijcke de jongere droeg over aan haar broer Johannes 

de helft in alle koopwaar gnd kremerie, andere kleinodia en zaken bij die 

koopwaar behorend, welke koopwaar, kleinodia en zaken voornoemde Hilla en 

haar broer Johannes samen gehad hebben en hadden, en welke voornoemde 

Johannes bv voornoemde Hilla onder zich heeft. 

 

Hilla filia quondam Johannis de Eijcke #junioris# cum tutore medietatem 

ad se spectantem in omnibus mercimoniis dictis (dg: ..) kremerie et aliis 

clenodiis et rebus ad huiusmodi mercimonias spectantibus quas mercimonias 

clenodia et res dicta Hilla et Johannes fratres! simul (dg: he) habuerunt 

et habebant et quas dictus Johannes frater dicte Hille sub se habet ut 

dicebat (dg: h) legitime (dg: vendidit dicto Johanni suo) supportavit 

dicto Johanni suo fratri promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Martinus datum quinta 

post pasca. 

 

BP 1180 p 553r 02 do 06-04-1396. 

Johannes zvw Johannes van Eijcke de jongere beloofde aan zijn zuster Hilla 

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

Remigius (zo 01-10-1396) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 22-04-

1397). 

 

Johannes filius quondam Johannis de Eijcke junioris promisit super omnia 

Hille sue sorori XXXII novos Gelre gulden seu valorem mediatim Remigii 

(dg: et me proxime futurum) et mediatim (dg: a festo) pasche proxime 

                         
38 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 553r 11 do 06-04-1396. 
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futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 553r 03 do 06-04-1396. 

Henricus Claes soen droeg over aan Johannes van Holaer, tbv Henricus, 

Gerardus en Elizabeth, kvw Jacobus van Holaer, ½ morgen land in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Hijnen, ter plaatse gnd in het Klein Kempke, beiderzijds 

tussen Willelmus van Derentheren. 

 

Henricus Claes soen dimidium iuger terre situm in parochia de Roesmalen 

in loco dicto (dg: Heij) Hijnen in (dg: dicto) loco dicto int Cleijn 

Kempken inter hereditatem Willelmi de Derentheren ex utroque latere 

coadiacentem (dg: ut dicebat) prout (dg: in q) ibidem situm est ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni de Holaer ad opus Henrici Gerardi 

#et# Elizabeth liberorum quondam Jacobi de Holaer promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 553r 04 do 06-04-1396. 

Arnoldus Heijme zvw Arnoldus Heijme verkocht aan Denkinus zvw Denkinus 

Fijen soen een stuk land in Veghel, ter plaatse gnd op die Boekt, tussen 

een zekere Vrieze Gerijts soen enerzijds en Petrus van Langvelt anderzijds. 

 

Arnoldus Heijme filius quondam Arnoldi Heijme peciam terre sitam in 

parochia de Vechel ad locum dictum op die Boect inter hereditatem 

cuiusdam dicti Vrieze Gerijts soen ex uno et inter hereditatem Petri de 

Langvelt ex alio prout ibidem sita est et ad dictum quondam Arnoldum 

Heijme spectabat ut dicebat hereditarie vendidit Denkino filio quondam 

Denkini Fijen soen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Rover et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 553r 05 do 06-04-1396. 

Johannes Cloet zvw Johannes die Rademaker beloofde aan Wellinus van Beke 78 

nieuwe Gelderse gulden zoals die vandaag gemeenlijk in de beurs gaan of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Johannes Cloet filius quondam Johannis die Rademaker promisit super omnia 

Wellino de Beke septuaginta octo novos Gelre gulden quales scilicet 

hodierno die ad bursam communiter currunt seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 553r 06 do 06-04-1396. 

Wellinus van Beke verkocht aan Johannes Cloet zvw Johannes Rademaker 75 

eikenbomen, in Helvoirt, op de hoeve van voornoemde Wellinus, waarop 

Johannes van der Kijnder als hoevenaar tegenwoordig woont, te weten de 75 

bomen die voornoemde Johannes Cloet heeft uitgekozen, uitgezonderd 4 

eikenbomen die naast de misse staan. Verkoper zal de houtschat afhandelen. 

Johannes zal 12 van die bomen zagen en knotten, zoals hij wil. De overige 

63 bomen zal Johannes “te was” zagen. Johannes zal die bomen zagen en 

verwijderen tussen nu en de laatste dag van mei. 

 

Wellinus de Beke (dg: sexaginta quinque) #septuaginta quinque# arbores 

quercinales (dg: consistentes supra) eligibiles dictas koerboem 

consistentes in parochia de Helvoert supra mansum dicti Wellini supra 

quem Johannes van der Kijnder tamquam colonus ad presens moratur scilicet 

illas LXXV arbores quercinas quas Johannes Cloet filius quondam Johannis 

Rademaker eliget exceptis quatuor (dg: al) arboribus quercinis stantibus 

ibidem juxta fimarium legitime vendidit (dg: Jo) dicto Johanni Cloet 

promittens super omnia warandiam et obligationem et (dg: impont) 

impeticionem dictam houtscat deponere tali condicione quod dictus 

Johannes emptor XII dictarum arborum quercinarum secabit et detruncet ad 

voluntatem suam scilicet reliquas sexaginta (dg: sex) #tres# arbores 

quercinas predictas dictus (dg: Wellinus) Johannes (dg: empt) emptor 
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secabunt! ad crescentiam quod exponetur te was hoc eciam addito quod 

dictus Johannes emptor dictas arbores secabit (dg: infra hinc et ult) et 

a suo trunco #eorum# (dg: se) amovebit infra hinc et ultimum diem mensis 

maij proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 553r 07 do 06-04-1396. 

Arnoldus Heijme zvw Arnoldus Heijme gaf uit aan Johannes molenaar zvw 

Denkinus Fijen soen een huis, hofstad en schuur met ondergrond, tuin en 

aangelegen kamp in Veghel, ter plaatse gnd Hezelaar, tussen een gemene weg 

enerzijds en een akker gnd die Groot Heze van voornoemde wijlen Arnoldus 

Heijme anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan 

Henricus Boertman, met 1½ roede van de landweer van Veghel; de uitgifte 

geschiedde voor het onderhoud van 1½ roede van de landweer van Veghel, uit 

de vier roeden die behoren bij erfgoederen van voornoemde wijlen Arnoldus 

Heijme in Veghel gelegen, en thans voor een n-erfcijns van 7 pond geld, met 

Lichtmis te betalen. 

 

Arnoldus Heijme filius quondam Arnoldi Heijme domum (dg: et or) 

domistadium et horreum cum suo fundo et ortum ac campum sibi adiacentem 

sitos in parochia de Vechel (dg: inter here) ad locum dictum Hezelaer 

inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter agrum dictum die 

Groet Heze dicti quondam Arnoldi Heijme ex alio tendentes (dg: cum uno 

fine ad co) a communi platea retrorsum ad hereditatem Henrici Boertman 

prout ibidem siti sunt et ad dictum quondam Arnoldum Heijme spectare 

consueverunt #cum uno et dimidia virgatis muniminis infrascripti# ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni multori filio quondam 

Denkini Fijen soen ab eodem hereditarie possidendos pro #observatione# 

unius (verbeterd uit: uno) et dimidie virgatarum (dg: de) muniminis dicti 

landwere (dg: scilicet) scilicet de (dg: illis) quatuor virgatis 

muniminis dicti lantwere que ad hereditates dicti quondam (dg: Jo) 

Arnoldi Heijme spectabant in munimine dicto lantwere #ville# de Vechel 

tenenda et observanda etc atque pro hereditario censu (dg: septem) septem 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie purificationis ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 553r 08 do 06-04-1396. 

Voornoemde Johannes molenaar beloofde aan voornoemde Arnoldus Heijme 142¾ 

Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes multor promisit super omnia dicto Arnoldo Heijme centum 

et XLIII Hollant gulden seu valorem minus quarta parte unius Hollant 

gulden ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 553r 09 do 06-04-1396. 

Voornoemde Arnoldus Heijme gaf uit aan Henricus zvw Willelmus Reijnsen soen 

(1) 1 streep lands in Veghel, ter plaatse gnd in die Heze, tussen Denkinus 

Ansems soen enerzijds en erfgoed van de H.Geest in Veghel anderzijds, (2) 1 

streep lands, gelegen aan het eind van voornoemde streep, tussen voornoemde 

Denkinus Ansems soen enerzijds en Truda van Buekelaer anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor het onderhoud van ½ roede van de landweer van 

Veghel, uit de vier roeden die behoren bij erfgoederen van voornoemde 

wijlen Arnoldus Heijme in Veghel gelegen, en thans voor een n-erfcijns van 

3 pond geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Dictus Arnoldus Heijme etc (dg: duas strep) unam strepam terre sitam in 

parochia de Vechel ad locum dictum in die Heze inter hereditatem (dg: 

Johannis) Denkini Ansems soen ex uno et inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Vechel ex alio atque strepam terre sitam ad finem dicte 
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strepe terre inter hereditatem dicti Denkini Ansems #soen# ex uno et 

inter hereditatem Trude de Buekelaer ex alio prout ibidem site sunt et ad 

dictum quondam Arnoldum Heijme spectare consueverunt ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Henrico filio quondam Willelmi (dg: Reijsen) Reijnsen 

soen ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: una) #dimidia# virgata 

muniminis dicti landwere de quatuor virgatis muniminis dicti landwere 

#ville# de Vechel que ad hereditates dicti quondam Arnoldi Heijme 

spectare consueverunt tenenda et observanda etc atque pro hereditario 

censu trium librarum monete dando sibi ab alio hereditarie purificationis 

ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 553r 10 do 06-04-1396. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Arnoldus 15 Hollandse gulden of 

de waarde en 35 gemene plakken met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te 

betalen. 

 

Dictus (dg: emp) Henricus promisit super omnia dicto Arnoldo XV Hollant 

gulden seu valorem et XXXV gemeijn placken ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 553r 11 do 06-04-1396. 

Voornoemde Arnoldus Heijme gaf uit aan de broers Anselmus en Henricus 

Boertman, kv Denkinus Ansems soen, (1) een stuk land gnd dat Osselaar, in 

Veghel, tussen mr Arnoldus gnd Callouter enerzijds en voornoemde Denkinus 

gnd Ansems soen anderzijds, (2) een beemd gnd die Kerkbeemd, in Veghel, 

tussen Lucas zvw Lucas van Erpe enerzijds en Arnoldus gnd Jutten en 

Gerardus Vrieze Jutten soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 11 pond geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Arnoldus Heijme predictus peciam terre dictam dat Ossellaer sitam in 

parochia de Vechel inter hereditatem magistri Arnoldi dicti Callouter ex 

uno et inter hereditatem Denkini dicti Ansems #soen# ex alio atque 

quoddam pratum dictum die Kercbeemt situm in dicta parochia inter 

hereditatem Luce filii quondam Luce de Erpe ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi dicti Jutten et Gerardi Vrieze Jutten soen #ex alio# prout ibidem 

site sunt et ad dictum quondam Arnoldum Heijme spectare consueverunt ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Anselmo et Henrico Boertman 

fratribus liberis dicti Denkini Ansems soen ab eisdem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu (dg: unde) undecim librarum monete 

dando sibi ab aliis hereditarie purificationis ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et obligationem deponere et alteri repromiserunt 

indivisi ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 553r 12 do 06-04-1396. 

Voornoemde broers Anselmus en Henricus Boertman beloofden aan voornoemde 

Arnoldus Heijme 66 Hollandse gulden (dg: of) en 5 nieuwe Gelderse gulden 

zoals die vandaag gemeenlijk in de beurs gaan of de waarde met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1397) te betalen. 

 

Dicti Anselmus et Henricus Boertman fratres promiserunt dicto Arnoldo 

Heijme sexaginta sex Hollant gulden (dg: seu) et quinque novos Gelre 

gulden quales ad presens communiter currunt ad bursam seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 553r 13 do 06-04-1396. 

Voornoemde Arnoldus Heijme gaf uit aan Truda van Bukelaer 2 bunder beemd in 

Veghel, ter plaatse gnd die Brusselse Beemden, tussen voornoemde Truda van 

Buekelaer enerzijds en kinderen gnd van der Hutten anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 2 schelling nieuwe cijns en thans voor een n-erfcijns van 4 
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pond geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Arnoldus Heijme predictus duo bonaria prati sita in parochia de Vechel in 

loco dicto die Bruesselsche Beemde inter hereditatem Trude de Buekelaer 

ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum van der Hutten ex alio 

prout ibidem sita sunt et ad dictum quondam Arnoldum Heijme spectare 

consueverunt dedit ad hereditarium censum dicte Trude de Bukelaer ab 

eadem hereditarie possidenda pro II solidis novi census ex dictis duobus 

bonariis annuatim solvendis dandis etc atque pro hereditario censu 

quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie purificationis ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et altera cum tutore repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 553r 14 do 06-04-1396. 

Voornoemde Truda beloofde aan voornoemde Arnoldus Heijme 17½ Hollandse 

gulden of de waarde minus een gemene plak met Lichtmis aanstaande (vr 02-

02-1397) te betalen. 

 

(dg: Dictus) Dicta Truda promisit super omnia dicto Arnoldo Heijme XVII 

et dimidium Hollant gulden seu valorem minus una gemeijn placke ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 A 09 p. 554. 

 Quinta post pasca: donderdag 06-04-1396. 

 

BP 1180 p 554v 01 do 06-04-1396. 

Arnoldus zvw Alardus van den Putte verkocht aan Arnoldus van Beke nzv etc 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een hofstad, tuin en aangelegen beemd, in Rosmalen, 

naast Molenbroek, ter plaatse gnd die Oude Molen, beiderzijds tussen hr 

Henricus Buc priester, (2) een stuk land gnd de Molenakker, in Rosmalen, 

tussen Arnoldus Lijnen soen enerzijds en Alardus van Berlikem anderzijds, 

(3) een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd in den Schild, beiderzijds 

tussen voornoemde hr Henricus Buc, (4) een stuk land aldaar, ter plaatse 

gnd in den Schild, tussen voornoemde hr Henricus Buc enerzijds en erfgoed 

behorend aan de kerk van Nuland anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns 

van 4 pond geld en een b-erfpacht van 1½ mud rogge. 

 

Arnoldus filius quondam Alardi van den Putte hereditarie vendidit Arnoldo 

de Beke filio naturali etc hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domistadio et orto et prato sibi adiacente sitis in parochia 

de Roesmalen (dg: in loc) juxta Molenbroec ad locum dictum die Aude 

Moelen inter hereditatem domini Henrici Buc presbitri ex utroque latere 

coadiacentem atque ex pecia terre (dg: sita in dicta parochia) dicta den 

Molenacker (dg: -n) sita in dicta parochia inter hereditatem Arnoldi 

Lijnen soen ex uno et inter hereditatem Alardi de Berlikem ex alio item 

ex pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto in den Scilt inter 

hereditatem dicti domini Henrici Buc ex utroque latere coadiacentem item 

ex (dg: p) pecia terre sita ibidem in dicto loco in den Scilt vocato 

inter hereditatem dicti domini Henrici Buc ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Nuwelant ex alio (dg: ex) ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis hereditario censu quatuor librarum monete et 

hereditaria paccione (dg: ..) unius et dimidii modiorum siliginis exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Rover et Spina datum 

quinta post pasca. 

 

BP 1180 p 554v 02 do 06-04-1396. 

Voornoemde Arnoldus zvw Alardus van den Putte beloofde aan Henricus van 
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Beke zv Arnoldus 16 Hollandse gulden of de waarde en 3 mud rogge, Bossche 

maat, na maning te leveren. 

 

Dictus Arnoldus filius quondam Alardi van den (dg: Putten) Putte promisit 

super omnia Henrico de Beke filio Arnoldi XVI Hollant gulden seu valorem 

et tres modios siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 554v 03 do 06-04-1396. 

Willelmus van Nuwelant beloofde aan Willelmus Wouters soen 60 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Katherina aanstaande (za 25-11-1396) 

te betalen. 

 

Willelmus de Nuwelant promisit super omnia Willelmo Wouters soen 

sexaginta (dg: nos) novos Gelre gulden seu valorem ad festum Katherine 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 554v 04 do 06-04-1396. 

Voornoemde Willelmus van Nuwelant beloofde aan Willelmus Wouters soen 60 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Agnes aanstaande (zo 21-01-1397) te 

betalen. 

 

Dictus Willelmus de Nuwelant promisit super omnia Willelmo Wouters soen 

sexaginta Hollant gulden seu valorem ad festum Agnetis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 554v 05 do 06-04-1396. 

Voornoemde Willelmus van Nuwelant beloofde aan Willelmus Wouters soen 60 

Hollandse gulden of de waarde met het octaaf van Pasen over een jaar (zo 

29-04-1397) te betalen. 

 

Dictus Willelmus de Nuwelant promisit super omnia Willelmo Wouters soen 

sexaginta Hollant gulden seu valorem ab octavis pasce proxime futuris 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 554v 06 do 06-04-1396. 

Nijcholaus Grieten soen en Petrus Doncker beloofden aan Willelmus van 

Nuwelant 60 Hollandse gulden of de waarde met het octaaf van Pasen over een 

jaar (zo 29-04-1397) te betalen. 

 

Nijcholaus Grieten soen et Petrus Doncker promiserunt indivisi super 

omnia Willelmo de Nuwelant sexaginta Hollant gulden seu valorem ab 

octavis pasce proxime futuris ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 554v 07 do 06-04-1396. 

Henricus Boef beloofde aan Ludovicus zvw Hubertus zvw Johannes Swenelden 

soen van Ghemert 11 nieuwe Gelderse gulden of de waarde aanstaande zondag 

over een maand te betalen. 

 

Henricus Boef promisit super omnia Ludovico filio quondam Huberti filii 

quondam Johannis Swenelden soen de Ghemert XI novos Gelre gulden seu 

valorem a dominica proxime futura ultra unum mensem persolvendos. Testes 

datum [supra]. 

 

BP 1180 p 554v 08 do 06-04-1396. 

Johannes van Best nzvw Johannes van Best droeg over aan mr Jacobus Groij 

zvw Willelmus Loijer een huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd 

Beurde, tussen erfgoed van Johannes Palken enerzijds en erfgoed van 

Johannes Volcwijch anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door Arnoldus 
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Groet Art. 

 

Johannes de Best filius naturalis quondam Johannis de Best domum et aream 

sitam in Busco ad vicum dictum Boerde inter hereditatem Johannis Palken 

ex uno et inter hereditatem Johannis Volcwijch ex alio venditam sibi ab 

Arnoldo Groet Art per judicem mediante sententia scabinorum in Busco 

prout in litteris hereditarie supportavit magistro Jacobo Groij filio 

quondam Willelmi Loijer (dg: pro) cum litteris et jure promittens super 

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

supra. 

 

BP 1180 p 554v 09 do 06-04-1396. 

Gerardus Witloc droeg over aan vrouwe Ermgardis van Werthuzen dvw Arnoldus 

van Waderle al zijn beemden, gelegen onder Helvoirt, voor de tijd dat 

voornoemde Gerardus als hoevenaar zal wonen op de hoeve van voornoemde 

vrouwe Ermegardis, gelegen in Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonk. 

 

Gerardus (dg: Wil) Witloc omnia sua prata quocumque locorum infra 

parochiam de (dg: Helv) Helvoert sita ut dicebat legitime #supportavit# 

domine Ermgardi (dg: f) de Werthuzen filie quondam Arnoldi (dg: Berwout) 

#de Waderle# ab eadem habenda et possidenda quamdiu dictus Gerardus 

tamquam colonus supra mansum dicte domine Ermegardis situm in dicta 

parochia ad locum dictum Leendonc morabitur et non possidenda #ultra# 

promittens super omnia warandiam (dg: et ob tq) dicto spacio pendente. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 554v 10 do 06-04-1396. 

Johannes Nouden korenkoper beloofde aan Egidius zv Egidius die Zecker 15 

Gentse nobel, 11 lichte schilden voor 1 Gentse nobel gerekend, en 12 gemene 

plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1396) 

te betalen. 

 

Johannes Nouden emptor bladi promisit super omnia Egidio filio Egidii die 

(dg: Zec) Zecker XV Gentsche nobel seu pro (dg: quodam) quolibet Gentsche 

nobel undecim licht scilde (dg: XII) #scilicet# XII gemeijn placken (dg: 

pro quolibet dn) #pro quolibet scilt computato# ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. 

 

BP 1180 p 554v 11 do 06-04-1396. 

Nijcholaus zvw Walterus Marien soen verkocht aan Baudewinus nzvw hr 

Rodolphus Baudewijns soen priester een stuk land in Maren, ter plaatse gnd 

Einsers Laar, tussen hr Rijcoldus Koc ridder enerzijds en Lodekinus gnd 

Colen soen anderzijds, aan hem verkocht door Reijnerus gnd Kul, (2) een 

stuk land in Maren, ter plaatse gnd die Aabeemden, tussen Ludovicus van der 

Stegen enerzijds en Henricus Jans soen anderzijds, aan hem verkocht door 

Johannes van Eijndoven zvw hr Johannes van Eijndoven ridder. 

 

Nijcholaus (dg: Wouters soen) #filius quondam Walteri Marien soen# peciam 

terre sitam in parochia de Maren ad locum dictum (dg: Eijnsschela) 

Eijnsschers Laer inter hereditatem domini Rijcoldi Koc militis ex uno et 

inter hereditatem Lodekini dicti (dg: Colen) Colen soen ex alio venditam 

sibi a (dg: N) Reijnero dicto Kul prout in litteris atque quandam peciam 

terre sitam in parochia de Maren in loco dicto communiter die Aabeemde 

inter hereditatem Ludovici van der Stegen ex uno et inter hereditatem 

Henrici Jans soen ex alio venditam sibi a Johanne de Eijndoven filio 

quondam domini Johannis de Eijndoven militis (dg: cum) prout in litteris 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Baudewino filio naturali domini 

quondam (dg: d) Rodolphi Baudewijns soen presbitri #supportavit# cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 554v 12 do 06-04-1396. 

Paulus zvw Jacobus Melijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Paulus filius quondam Jacobi Melijs soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 554v 13 do 06-04-1396. 

Henricus die Bruijn zvw Denkinus die Gruijter ev Elizabeth dv Johannes zvw 

Gerardus Machiels soen droeg over aan zijn broer Nijcholaus zvw voornoemde 

Denkinus Gruijter alle goederen, die aan hem en zijn vrouw Elizabeth 

gekomen waren na overlijden van Elizabeth mv eerstgenoemde Elizabeth, 

gelegen onder Zeelst. 

 

Henricus die Bruijn filius quondam Denkini #die# Gruijter maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie (dg: quondam) Johannis (dg: 

Gerijts soen) filii quondam Gerardi Machiels soen omnia bona et singula 

bona dictis Henrico et Elizabeth sue uxori de morte quondam Elizabeth 

matris olim primodicte Elizabeth successione advoluta quocumque locorum 

infra parochiam de Zeelst consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Nijcholao (dg: filio d) suo fratri filio dicti quondam 

Denkini Gruijter promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 554v 14 do 06-04-1396. 

(dg: Johannes van Bubnagel beloofde aan Gode). 

 

(dg: Johannes de Bubnagel promisit super omnia se daturum et soluturum 

Gode). 

 

BP 1180 p 554v 15 do 06-04-1396. 

Godescalcus zvw Ghiselmarus van Vlimen verhuurde aan Johannes van Bubnagel 

(1) een kamp, 4 morgen groot, in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd 

Heinxstem, tussen kinderen gnd Jonghe Heijnen Kijnderen enerzijds en wijlen 

mr Wolphardus anderzijds, (2) 2 morgen land gnd Smeets Lands, aldaar, voor 

een periode van 6 jaren, ingegaan afgelopen Pasen (zo 02-04-1396), per jaar 

voor 27 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen. De 

zegedijken aan een eind en een kant van het kamp moeten worden onderhouden. 

Het laatste jaar mag het onderste kamp van bovengenoemd kamp niet worden 

bezaaid. 

 

Solvit Johannes. 

Godescalcus filius quondam Ghiselmari de Vlimen (dg: sex iugera terre 

terre) quendam campum quatuor iugera terre continentem situm in (dg: 

parochia de) jurisdictione de Merewijc in loco dicto (dg: Heijnxtvenne 

inter) Heijnxstem inter hereditatem liberorum dictorum Jonghe Heijnen 

Kijnderen ex uno et inter hereditatem #quondam# magistri Wolphardi ex 

alio atque duo iugera terre dicta Smeets Lants sita ibidem (dg: juxta) 

prout (dg: ibidem) dicti campus et duo iugera terre ibidem siti sunt 

locavit recto locacionis modo Johanni de Bubnagel ab eodem ad spacium sex 

annorum a festo (dg: pasc) pasche proxime preterito deinceps sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum sex annorum (dg: ..) pro viginti septem 

novis Gelre gulden seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

sex annorum (dg: fe) nativitatis Domini promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis zegediken sitis ad finem dicti 

campi et ad latitudinem dicti campi et alter repromisit super omnia et 

quod ipse (dg: dictum d ze) dictum zeghedijc dictis sex annis (dg: in) 

durantibus #in bona disposicione observabit# et quod ipse inferiorem 

campum de supradicto campo ultimo anno dictorum sex annorum non 

seminabit. Testes Spina et Martinus datum supra. 
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BP 1180 p 554v 16 do 06-04-1396. 

Hessello zvw Everardus van Boert droeg over aan zijn broer Henricus alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader 

Everardus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder 

Katherina, gelegen onder Nuenen. 

 

Hessello filius quondam Everardi de Boert omnia bona (dg: bo) sibi de 

morte quondam #dicti# Everardi sui (verbeterd uit: pui) patris 

successione advoluta et post mortem Katherine sue matris successione 

advolvenda quocumque locorum infra parochiam de Nuenen consistentia sive 

sita ut dicebat hereditarie supportavit Henrico (dg: suo fratri) suo 

fratri promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 A 10 p. 555. 

 Quinta post pasca: donderdag 06-04-1396. 

 Quarta post misericordiam: woensdag 19-04-1396. 

 Sabbato post misericordiam: zaterdag 22-04-1396. 

 Secunda post jubilate: maandag 24-04-1396. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 25-04-1396. 

 in die inventionis sancte crucis: woensdag 03-05-1396. 

 

BP 1180 p 555r 01 do 06-04-1396. 

Jacobus van Merewijc verhuurde aan Willelmus van Berze zv Willelmus ½ 

morgen land in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd Hengemenge, tussen 

Johannes Luwe enerzijds en Margareta gnd Heerincs anderzijds, voor een 

periode van 6 jaren, ingaande heden. 

 

Solvit III grossos. 

Jacobus de Merewijc dimidium juger terre situm in (dg: par) jurisdictione 

de Merewijc in loco dicto Henghemenge inter hereditatem Johannis Luwe ex 

uno et inter hereditatem Margarete dicte Heerincs ex alio ut dicebat 

locavit Willelmo de Berze (dg: ab eodem) filio Willelmi ab eodem ad 

spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium (dg: anno 

quolibet dictorum sex annorum) promittens super omnia warandiam dicto 

spacio pendente et obligationem deponere. Testes Spina et Martinus datum 

quinta post pascha. 

 

BP 1180 p 555r 02 wo 19-04-1396. 

Henricus Dicbier zv Godefridus beloofde aan Ludovicus Asinarius etc 100 

Hollandse gulden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1396; 11+31+24=66 dgn) 

te betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi promisit super omnia Ludovico Asinario 

etc centum Hollant gulden ad festum Johannis proxime futurum persolvendos 

sub pena II. Testes Aa et Scilder datum quarta post miam. 

 

BP 1180 p 555r 03 wo 19-04-1396. 

Johannes van Derentheren en Johannes zvw Johannes van Audehoesden beloofden 

aan Ludovicus Asinarius etc 100 franken met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-

1396; 11+31+24=66 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Johannes de Derentheren et Johannes filius quondam Johannis de 

Audehoesden promiserunt indivisi (dg: super o) super omnia Ludovico 

Asinario etc centum francken monete regis Francie ad festum Johannis 

proxime futurum persolvendos sub pena II. (dg: da) Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 555r 04 za 22-04-1396. 

Henricus gnd Kersmaker droeg over aan Willelmus van Beke zv Johannes van 

Beke de helft van een huis en erf, dat aan hem behoort, in Den Bosch, aan 

de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Petrus Coelner enerzijds en een 
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straatje dat loopt van de Hinthamerstraat naar de plaats gnd Windmolenberg 

anderzijds, reikend vanaf de Hinthamerstraat tot aan erfgoed van de broers 

Ghibo en Jacobus gnd Kesselman, te weten de helft naast voornoemd straatje. 

 

Henricus dictus Kersmaker medietatem domus et aree ad se spectantis site 

in Busco ad vicum Hijnthamensem inter hereditatem Petri Coelner ex uno et 

inter viculum tendentem a dicto vico Hijnthamensi ad locum dictum 

Wijnmolenberch ex alio que domus et area predicta tendit a dicto vico 

Hijnthamensi ad hereditatem Ghibonis et Jacobi fratrum dictorum (dg: Ke) 

Kesselman scilicet illam medietatem dicte domus et aree que sita est (dg: 

ver) contigue iuxta dictum viculum ut dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo de (dg: Beke) #Beke {in margine sinistra: Beke}# filio Johannis 

de Beke #Beke# promittens #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere in dicta medietate existentem. Testes Roverus et 

Spina datum sabbato post miam. 

 

BP 1180 p 555r 05 za 22-04-1396. 

De broers Lambertus, Johannes en Jacobus gnd van Engelant verkochten aan 

Elisabet wv Arnoldus Berwout een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis te leveren, gaande uit (1) een kamp, 4 morgen groot, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Gerardus Hals enerzijds en 

Johannes Hals anderzijds, (2) 1 morgen land aldaar, tussen Jacobus Loze 

enerzijds en Katherina wv Jacobus gnd Cop Harinc anderzijds, (3) 1 morgen 

aldaar, tussen Bela gnd Kijevits enerzijds en Amelius gnd Dijepenhake 

anderzijds, (4) 3 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd Ludinks Kamp, 

tussen Arnoldus Avemari enerzijds en voornoemde Amelius anderzijds, reeds 

belast met een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, en een b-erfcijns 

van 5½ oude schild aan de koopster. 

 

Lambertus Johannes et Jacobus dicti de Engelant fratres hereditarie 

vendiderunt Elisabet relicte quondam Arnoldi Berwout hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in 

festo nativitatis Domini ex quodam campo ipsorum venditorum quatuor 

jugera terre continente sito in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Hijnen inter hereditatem Gerardi Hals ex uno et inter hereditatem 

Johannis Hals ex alio atque uno jugero terre sito ibidem inter 

hereditatem Jacobi Loze ex uno et inter hereditatem Katherine relicte 

quondam Jacobi dicti Cop Harinc ex alio item ex uno jugero terre sito 

ibidem inter hereditatem Bele dicte Kijevits ex uno et inter hereditatem 

Amelii dicti Dijepenhake ex alio item ex tribus iugeribus terre sitis in 

dicta parochia in loco dicto Ludincs Camp inter hereditatem Arnoldi 

Avemari ex uno et inter hereditatem dicti Amelii ex alio ut dicebant 

promittentes warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure et 

hereditario censu quinque et dimidii aude scilde dicte emptrici prius 

inde solvendis promittentes sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 555r 06 za 22-04-1396. 

Henricus zvw Henricus Mathei droeg over aan Johannes van Bercke (1) alle 

goederen, die aan Agnes dv Gerardus van Berze gekomen waren na overlijden 

van Gerardus gnd van der Bruggen grootvader van voornoemde Agnes, resp. die 

aan haar zullen komen na overlijden van Elisabet wv voornoemde Gerardus 

grootmoeder van voornoemde Agnes, (dg: van welke goederen voornoemde 

Elisabet haar vruchtgebruik eerder had overgedragen aan Johannes gnd Peters 

soen van Lijt en zijn vrouw voornoemde Agnes dv voornoemde Gerardus van 

Berze), (2) alle goederen, die aan voornoemde Agnes gekomen waren na 

overlijden van haar moeder Katherina dvw voornoemde Gerardus van der 

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

vader Gerardus van Berze, aan eerstgenoemde Henricus overgedragen door 

Johannes Peters soen. 
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Henricus filius quondam Henrici Mathei omnia et singula bona mobilia et 

immobilia hereditaria atque parata Agneti filie Gerardi de Berze de morte 

quondam Gerardi dicti van der Bruggen avi dicte Agnetis jure successionis 

hereditarie advoluta atque post mortem Elisabet relicte dicti quondam 

Gerardi avie dicte Agnetis jure successionis hereditarie advolvenda (dg: 

et de quibus bonis predictis dicta Elisabet usufructum suum et totum jus 

sue vitalis possessionis quem et quod ipsa habuit in premissis prius 

Johanni dicto Peters soen de Lijt marito #et tutori legitimo# dicte 

Agnetis sue uxoris filie dicti Gerardi de Berze et dicte Agneti eius 

uxori supportaverat et resignaverat) insuper omnia et singula bona 

hereditaria atque parata dicte Agneti de morte quondam Katherine sue 

matris filie dicti quondam Gerardi van der Bruggen jure succesisonis 

hereditarie advoluta atque post mortem dicti Gerardi de Berze patris 

Agnetis primodicte jure successionis hereditarie advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita supportata primodicto Henrico a Johanne 

Peters soen (dg: et Agnete predictis) prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni de (dg: Be) Bercke cum litteris et jure promittens 

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

et Martinus datum ut supra. 

 

BP 1180 p 555r 07 ma 24-04-1396. 

Johannes gnd van den Perre zvw Willelmus van den Perre verkocht aan zijn 

broer Henricus van den Perre 5 hont land in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Rosmaat, tussen wijlen Franco Herinc enerzijds en Willelmus zvw voornoemde 

Willelmus van den Perre anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en 

sloten. Aan hem overhandigen of aan zijn broer Willelmus. 

 

Johannes dictus van den Perre filius quondam Willelmi van den Perre 

quinque hont terre sita in parochia de Lijttoijen in loco dicto Rosmaet 

inter hereditatem quondam Franconis Herinc ex uno et inter hereditatem 

Willelmi filii dicti quondam Willelmi van den Perre ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico van den Perre suo fratri promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis zegedike aqueductibus et 

fossatis ad premissa spectantibus. Testes Rover et Spina datum secunda 

post jubilate. Detur sibi vel Willelmo suo fratri. 

 

BP 1180 p 555r 08 di 25-04-1396. 

Johannes, Mechtildis en Margareta, kvw Gerardus van Berze, Henricus van 

Beke zv Arnoldus ev Agnes, Johannes van Os ev Heijlwigis de oudere, 

Godefridus Posteel ev Oda, Johannes van Brolijo de jongere ev Heijlwigis de 

jongere, en Ghibo Wonder ev Katherina dvw voornoemde Gerardus van Berze, 

droegen over aan Johannes van Beircke hun deel in alle erfgoederen van 

wijlen Gerardus van der Brugghen, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode. 

 

Johannes Mechtildis (dg: Mechtildis) #Margareta# liberi quondam Gerardi 

de Berze cum tutore Henricus de Beke filius Arnoldi maritus et tutor 

legitimus Agnetis sue uxoris (dg: Henricus) Johannes de Os maritus et 

tutor legitimus Heijlwigis (dg: sue uxoris su) antiquoris (dg: su) sue 

uxoris et Godefridus Posteel maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris et 

(dg: Johannes de Brolijo junior Ghibo d) Johannes de Brolijo junior 

maritus et tutor legitimus Heijlwigis junioris sue uxoris #et# Ghibo 

Wonder maritus et tutor legitimus ut dicebat Katherine sue uxoris filie 

dicti quondam Gerardi de Berze totam partem et omne jus eis competentes 

in omnibus hereditatibus quondam Gerardi van der Brugghen sitis in 

parochia de Bucstel in loco dicto Onrode ut dicebant supportaverunt 

Johanni de Beircke promittentes cum tutore ratam servare. Testes Aa et 

Spina datum tercia post jubilate. 

 

BP 1180 p 555r 09 di 25-04-1396. 

Alle voornoemden beloofden aan Johannes van Beircke samen met hem, 

hoofdelijk, alle kosten te dragen wegens het geschil, hangende tussen 
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voornoemde Johannes van Beircke en Henricus wegens erfgoederen in Boxtel. 

 

Dicti omnes promiserunt super omnia (dg: quod ipsi omnia) Johanni de 

Beircke quod ipsi (dg: da) omnia dampna et expensas dicto Johanni de 

Beirke evenientes et eventuros occacione placiti pendentis inter dictum 

Johannem de Beircke #et# inter Henricum occacione quarundam hereditatum 

sitarum in parochia de Bucstel ut dicebat simul indivisi et equaliter cum 

eodem de! Beircke portabunt capitatim prout et in quantum dictus Johannes 

de Beirc-(dg: k)-ke huiusmodi dampna et expensas per testes legitimos 

sive fuerint scabini sive non scabini probare poterit. 

 

BP 1180 p 555r 10 wo 03-05-1396. 

Gerardus van Uden beloofde aan de secretaris, tbv Mijchael Asinarius, 12 

oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1396; 18 dgn) te betalen 

op straffe van 1. 

 

Gerardus de Uden promisit michi ad opus Mijchaelis Asinarii XII aude 

scilde ad penthecostes proxime persolvendos pena I. Testes Spina et 

Coptiten datum in die inventionis sancte crucis. 

 

1180 mf10 A 11 p. 556. 

 Dominica vocem: zondag 07-05-1396. 

 in die inventionis sancte crucis: woensdag 03-05-1396. 

 

BP 1180 p 556v 01 zo 07-05-1396. 

De broers Martinus Berwout en Johannes, kvw Johannes Berwout, maakten een 

erfdeling van een stenen huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van jkvr Margareta van Gauberdingen enerzijds en een weg 

aldaar behorend aan voornoemde broers Martinus en Johannes anderzijds, 

strekkend vanaf de Orthenstraat achterwaarts tot aan kamers van 

eerstgenoemde Johannes aldaar gelegen. Voornoemde Martinus kreeg de helft 

naast voornoemde weg. Mechtildis wv Jacobus Coptiten deed afstand. 

 

Martinus Berwout et Johannes fratres liberi quondam Johannis (dg: 

Berwout) Berwout palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

paccionem! mutuo fecisse de domo lapidea et area sita in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem domicelle Margarete de (dg: Gauber) 

Gaubordingen ex uno et inter (dg: hereditatem) quandam viam ibidem 

tendentem ad dictos Martinum et Johannem fratres et (dg: ad liberos 

quondam Gerardi Berwout) spectantem ex alio latere tendente a dicto vico 

Ortensi retrorsum ad cameras primodicti Johannis ibidem sitas ut dicebant 

mediante qua divisione una medietas dictarum domus lapidee et aree 

scilicet illa medietas que sita est (dg: versus) #contigue juxta# dictam 

viam #prout ibidem sita est# ut dicebant dicto Martino cessit in partem 

ut alter recognovit super (dg: si) etc promittens super habita et habenda 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Mechtildis 

relicta quondam Jacobi Coptiten cum tutore dicta! medietate dicto Martino 

in partem cessa et jure ad opus dicti Martini renunciavit promittens cum 

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

 

BP 1180 p 556v 02 zo 07-05-1396. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes Berwout kreeg de andere helft van 

voornoemd stenen huis en erf, te weten de helft naast voornoemd erfgoed van 

jkvr Margareta van Gaubordingen. Voornoemde Mechtildis deed afstand. 

De stenen muur en wand, tussen voornoemde helften, zijn gezamenlijk 

eigendom en worden voor gezamenlijke rekening onderhouden. 

Martinus en Johannes zullen de bouwwerken, het dak en de wanden van ieder 

zijn helft in goede staat houden. Martinus zal een helft betalen van een 

b-erfcijns van 40 schelling oude pecunia, welke cijns Gheerlacus zvw 

Gheerlacus Cnode uit geheel het stenen huis en erf beurt; Johannes zal de 

andere helft betalen. 
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Johannes mag met zijn kamers bouwen in de gevel aan de achterkant van 

voornoemd stenen huis en de bouwwerken van die kamers in die gevel zetten 

en bevestigen. Johannes mag niets achter die gevel bouwen dat het licht 

ontneemt aan de vensters in de achtergevel van het deel van voornoemde 

Martinus. 

 

Et mediante qua divisione altera medietas dicte domus lapidee et aree 

scilicet illa medietas que sita (dg: -.) est (dg: v) contigue iuxta 

dictam hereditatem dicte domicelle M[argare]te de Gaubordingen (dg: 

dicta) prout ibidem sita est primodicto Johanni cessit in partem ut alter 

recognovit super quibus et jure promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto dicta Mechtildis 

cum tutore super dicta medietate ad opus dicti Johannis renunciavit 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte additis! 

condicionibus sequentibus videlicet quod (dg: dicti Martinus et Johannes 

fratres) murus lapideus et paries consistentes in! dictas medietas! dicte 

domus lapidee et aree perpetue (dg: erint) erunt et permanebunt communes 

dictis Martino et Johanni fratribus et quod ipsi Martinus et Johannes 

fratres huiusmodi murum et parietem perpetue sub eorum communibus 

expensis (dg: in bona) et laboribus in bona disposicione observabunt 

insuper quod (dg: quilibet dictorum) #dictus# Martinus (dg: et Johannes 

fratrum ?sunt) edificia (dg: s dicte sue medietatis et) tectum et 

parietes dicte sue medietatis #perpetue# in bona (dg: sic) disposicione 

observabit sic quod dicto Johanni et dicte medietati dicti Johannis 

dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum et simili modo quod 

dictus Johannes edificia tectum (verbeterd uit: textum) et parietes dicte 

medietatis eidem Johanni in partem cesse perpetue in bona (dg: d ..) 

disposicione observabit sic quod dicto Martino et (dg: supra) dicte (dg: 

sue) medietati dicti Martini dampna exinde non eveniant quovis modo in 

futurum item quod dictus Martinus unam medietatem hereditarii census XL 

solidorum antique pecunie quem censum Gheerlacus filius quondam Gheerlaci 

Cnode ex dicta integra domo lapidea et area annuatim habet solvendum ut 

dicebat nunc deinceps (dg: perpetue) singulis annis taliter dabit et 

(verbeterd uit: ex) exsolvet sic quod dicto Johanni et supra dictam 

medietatem dicto Johanni in partem cessam dampna exinde non eveniant 

quovis modo in futurum et simili modo quod dictus Johannes reliquam 

medietatem dicti census XL solidorum antique pecunie taliter exsolvet 

(dg: an) singulis annis perpetue sic quod dicto Martino et supra dictam 

medietatem dicto Martino in partem cessam dampna exinde non eveniant 

quovis modo in futurum (dg: ut) hoc eciam addito quod dictus Johannes 

poterit edificare in #(dg: posteriori)# edificio lapideo #posteriori {in 

margine sinistra: posteriori}# dicto ghevel dicte domus lapidee (dg: ad 

cum) cum suis (dg: cap) cameris predictis et huiusmodi edificia dictarum 

camerarum in eodem edificio lapideo ghevel imponere et firmare hoc tamen 

addito quod dictus Johannes nunquam edificabit nec situabit nec ponet 

aliquid retro dictum edificium lapideum ghevel vocatum per quod lumen 

poterit impedire! in fenestris (dg: dicte consistentes in d) ad dictam 

medietatem dicto Martino in partem cessam spectantibus et in dicto 

edificio lapideo ghevel vocato consistentibus ad presens. Testes Spina et 

Coptiten datum dominica vocem. 

 

BP 1180 p 556v 03 wo 03-05-1396. 

De broers Henricus en Johannes, kvw Jacobus van Gheffen, gaven uit aan 

Hepkinus zv Henricus van den Hamme (1) een stuk land in Son, ter plaatse 

gnd in die Vloet, tussen erfgoed van het klooster van Hoedonk enerzijds en 

erfgoed van Wautgherus gnd Wauthem van den Velde anderzijds, (2) een stuk 

beemd in Son, ter plaatse gnd in het Witven, tussen Martinus Wauthems soen 

enerzijds en kv Henricus Jans soen van den Velde anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor ½ oude groot aan de naburen van Son in een cijns gnd den 

heicijns uit de nieuwe heide, en thans voor een n-erfpacht van 18 lopen 

rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te leveren. Sophia Rutten mv 
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voornoemde broers Henricus en Johannes zal de pacht beuren, zo lang ze 

leeft; daarna gaat de pacht naar voornoemde Henricus en Johannes. 

 

{Tussen BP 1180 p 556v 02 en 03 is ruimte opengelaten, waarvoor, in 

margine sinistra, een “hoekje” staat}. 

Henricus (dg: filius) #et Johannes fratres liberi# quondam Jacobi de 

Gheffen peciam terre (dg: si) sitam in parochia de Zonnen in loco dicto 

in die Vloet inter hereditatem conventus de Hoedonc ex uno et inter 

hereditatem (dg: Wautgh) Wautgheri dicti Wauthem van den Velde ex alio 

atque peciam prati sitam in dicta parochia in loco dicto int Witvenne 

inter hereditatem Martini Wauthems soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum Henrici Jans soen van den Velde ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Hepkino filio Henrici van den Hamme ab eodem 

hereditarie possidendas pro (dg: d) dimidio #antiquo# grosso #(dg: 

grosso)# vicinis de Zonne in censu dicto den heijcijnse de nova merica 

exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione XVIII lopinorum 

siliginis mensure de Zonne danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Zonne tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit tali condicione quod 

Sophia #Rutten# mater (dg: h) dictorum Henrici et Johannis fratrum dictam 

(dg: poss) paccionem possidebit quoad vixerit post eius decessum eiusdem 

Sophie ad dictos Henricum et Johannem fratres hereditarie devolvendam. 

Testes Rover et Martinus datum in festo invencionis sancte (dg: s) 

crucis. 

 

BP 1180 p 556v 04 wo 03-05-1396. 

Thomas zvw Wellinus van den Hulze verwerkte zijn recht tot vernaderen. De 

brief van de broers overhandigen aan hun moeder Sophia. 

 

Thomas (dg: van Ho) filius quondam Wellini van den Hulze prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. Tradetur littera dictorum fratrum dicte 

Sophie eorum matri. 

 

BP 1180 p 556v 05 wo 03-05-1396. 

Woltherus zvw Johannes van Mierde verkocht aan Goessuinus Model zvw 

Bertoldus zv Theodericus een beemd gnd Hein Kreiten Beemd, in Bladel, 

tussen voornoemde Goessuinus Moedel enerzijds en Henricus Tijmmerman 

anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 1½ mud rogge, 

maat van Bladel. 

 

Woltherus filius quondam Johannis de Mierde unum pratum dictum Heijn 

Creijten Beemt situm in parochia de Bladel inter hereditatem Goessuini 

Moedel filii quondam Bertoldi filii Theoderici ex uno et inter 

hereditatem Henrici Tijmmerman ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Goessuino Model promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis et hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Bladel inde solvendis. Testes Rover et 

Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1180 p 556v 06 wo 03-05-1396. 

Egidius zv Johannes van Mierde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius filius Johannis de Mierde prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 556v 07 wo 03-05-1396. 

Willelmus van Spulle van Berze verkocht aan Theodericus van der Laer zvw 

Theodericus van den Laer een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk beemd gnd Proest Breke, in 

Oirschot, achter hr Henricus Bacs dekaan van Oirschot, naast Goeswinus van 

den Rotelen, Heijlwigis Ghenen en een erfgoed gnd Liedscoer, welk stuk 
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beemd behoorde tot de goederen te Spiker, welke pacht voornoemde Willelmus 

van Spulle gekocht had van Henricus Vos van Berze. 

 

Willelmus de Spulle de Berze hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis ex (dg: 

pe) quadam pecia (dg: terre) prati (dg: sita) dicta Proest Breke sita in 

parochia de Oerscot (dg: ..) retro hereditatem domini Henrici (dg: Bacs) 

Bacs (dg: dekt) decani Oerscottensis (dg: et inter) #et juxta# 

hereditatem Goeswini (dg: d) van den Rotelen (dg: #et# juxta hereditatem 

Goe) Heijlwigis Ghenen et hereditatem dictam Lijedscoer (dg: quam 

paccionem dictus Willelmus de Spulle erga Henricum Vos) et que pecia 

prati ad bona te Spiker spectare consueverat quam paccionem dictus 

Willelmus de Spulle erga Henricum Vos de Berze emendo acquisiverat (dg: 

prout) ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Theoderico van 

der Laer filio quondam Theoderici van den (dg: La) Laer promittens super 

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

et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 556v 08 wo 03-05-1396. 

Henricus Hadewigen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Hadewigen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 556v 09 wo 03-05-1396. 

Lambertus van den Laer droeg over aan Petrus van Evershoet de helft in 2 

morgen land in Maren, ter plaatse gnd Loets Weide, in een kamp aldaar 

tussen Wenemarus szv Herbertus enerzijds en Goeswinus gnd Faessen 

anderzijds, tussen welke twee morgen nog twee morgen gelegen zijn behorend 

aan Johannes gnd Clauaert en zijn broer Hertgherus, welke twee 

eerstgenoemde morgen Johannes van Maren gekocht had van Ghibo van Haren, en 

welke helft aan voornoemde Lambertus gekomen was na overlijden van zijn 

moeder Yda sv voornoemde Johannes van Maren. 

 

Lambertus van den Laer medietatem ad se spectantem in duobus iugeribus 

terre sitis in parochia de Maren in quodam loco dicto communiter Loets 

Weijde in quodam campo ibidem inter hereditatem Wenemari generi Herberti 

ex uno et inter hereditatem Goeswini #dicti# Faessen ex alio et inter que 

duo iugera terre predicta duo iugera terre spectantia ad Johannem dictum 

Clauaert et Hertgherum suum fratrem sunt situata que duo iugera terre 

primodicta Johannes de Maren erga Ghibonem de Haren emendo acquisiverat 

prout in litteris et que medietas dictorum duorum iugerum terre dicto 

Lamberto de morte quondam Yde sue matris sororis olim dicti Johannis de 

Maren successione advoluta! ut dicebat hereditarie supportavit Petro de 

Evershoet supportavit! cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui et dicte Yde sue matris deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 556v 10 wo 03-05-1396. 

Voornoemde Lambertus van den Laer verkocht aan Petrus van Evershoet de 

helft in de helft van 2 morgen land in Maren, in een kamp gnd die Loets 

Weide, beiderzijds tussen Johannes van Maren, welke helft van de twee 

morgen voornoemde Johannes van Maren verworven had van Hertgherus zvw 

Gerardus gnd Lapper van Maren, en welke helft van de helft aan voornoemde 

Lambertus gekomen was na overlijden van zijn moeder Yda ev voornoemde 

Johannes. 

 

Dictus Lambertus medietatem (dg: ad) ad se spectantem in medietate duorum 

iugerum terre sitorum in parochia de Maren in quodam campo dicto 

communiter die Loets Weijde inter hereditatem Johannis de Maren ex 

utroque latere coadiacentem quam medietatem dictorum (dg: iu) duorum 

iugerum terre dictus Johannes de Maren erga Hertgherum filium quondam 
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Gerardi dicti Lapper de Maren acquisiverat prout in litteris et que 

medietas dicte medietatis dictorum duorum jugerum terre dicto Lamberto de 

morte quondam Yde sue matris (dg: s) uxoris olim dicti Johannis 

successione est advoluta ut dicebat hereditarie vendidit Petro de 

Evershoet cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicte quondam Yde sue matris deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 556v 11 wo 03-05-1396. 

Rodolphus zv Johannes Kepkens verwerkte zijn recht tot vernaderen van 

geheel het voorgaande. 

 

Nota. 

Rodolphus filius Johannis Kepkens prebuit et reportavit (dg: testes datum 

supra) totum precedens. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 556v 12 do 08-06-1396. 

Walterus zvw Henricus Birken ev Agnes dvw Albertus Valken soen sv Johannes 

van Maren verklaarde dat voornoemde Johannes van Maren zvw {p.557r} 

Albertus Valken soen voornoemde goederen verworven had staande het huwelijk 

tussen voornoemde Johannes en wijlen zijn vrouw Yda dvw Lambertus van den 

Laer. 

 

Walterus filius quondam Henrici Birken (dg: -s palam recognovit quod 

dicti) maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris (dg: soro) filie 

quondam Alberti Valken soen sororis olim Johannis de Maren palam 

recognovit quod dictus Johannes de Maren filius quondam 

 

1180 mf10 A 12 p. 557. 

 in octavis sacramenti: donderdag 08-06-1396. 

 Quinta post cantate: donderdag 04-05-1396. 

 

BP 1180 p 557r 01 do 08-06-1396. 

Alberti Valken soen premissa acquisiverat stante integro thoro inter 

eundem Johannem et quondam Ydam suam uxorem filiam quondam Lamberti van 

den Laer promittens ratam servare et quod nunquam presum[et] se jus in 

dicta medietate premissorum dicte Petro vendita. Testes Spina et Martinus 

datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1180 p 557r 02 do 04-05-1396. 

Johannes zvw Johannes van Espdonc verkocht aan Johannes Korstiaens soen de 

helft in 1 bunder beemd in Schijndel, ter plaatse gnd in die Hautart, 

tussen Nijcholaus Goidewert enerzijds en Theodericus van Hermalen 

anderzijds, van welke bunder de andere helft behoort aan voornoemde 

Johannes Corstiaens soen, deze helft belast met ½ oude groot grondcijns en 

een b-erfcijns van 20 schelling geld aan erfg vw Laurencius Kersmaker. 

 

Johannes filius quondam Johannis #de# Espdonc #medietatem ad se 

spectantem in uno bonario prati# (dg: dimidium bonarium prati) sito in 

parochia de Scijnle in loco dicto in die Hautart inter hereditatem (dg: 

Johannis) Nijcholai Goidewert ex uno et inter hereditatem Theoderici de 

Hermalen ex alio et de quo bonario prati reliqua medietas spectat ad 

Johannem Corstiaens soen ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni 

Korstiaens soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis dimidio grosso antiquo domino fundi et hereditario censu XX 

solidorum monete heredibus quondam Laurencii Kersmaker ex (dg: -t) dicta 

medietate (dg: prius) solvendis annuatim de jure. Testes Spina et 

Martinus datum quinta post cantate. 

 

BP 1180 p 557r 03 do 04-05-1396. 

Walterus Scoep verkocht aan Hubertus zvw Hubertus van Lijeshout een 
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n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

kamp gnd Sterken Heide, in de dingbank van Herlaar, ter plaatse gnd die 

Lokart, tussen Henricus van Zulikem enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Walterus Scoep hereditarie vendidit (dg: Ghi) Huberto filio quondam 

Huberti de Lijeshout hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex quodam campo dicto Stercken Heijde sito 

in jurisdictione de Herlaer in loco dicto die Lokart inter hereditatem 

Henrici de Zulikem ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ibidem 

ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 557r 04 do 04-05-1396. 

(dg: Hubertus zvw Henricus Delijen soen een huis met ondergrond en). 

 

(dg: Hubertus filius quondam Henrici Delijen soen domum cum suo-s fundo 

et). 

 

BP 1180 p 557r 05 do 04-05-1396. 

Johannes zvw Willelmus van den Perre droeg over aan Godefridus van Overmere 

zv Jans, Ambrosius gnd Broes zv Aleijdis gnd Broes en Godefridus nzv 

Heijmericus van Overmere 3½ hont land in Lithoijen, in een kamp gnd Stokken 

Kamp, tussen Johannes gnd Hoessche enerzijds en voornoemde Johannes zvw 

Willelmus van den Perre anderzijds, aan hem verkocht door Godefridus zvw 

Johannes van den Kolke. 

 

Johannes filius quondam Willelmi van den Perre tria et dimidium hont 

terre sita in parochia de Lijttoijen in campo quodam dicto communiter 

Stocken Camp inter hereditatem Johannis dicti Hoessche ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis filii quondam Willelmi van den (dg: Perre et) 

Perre ex alio vendita sibi a Godefrido (dg: dicto) filio quondam Johannis 

van den Kolke prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido de 

Overmere filio Jans et Ambrosio (dg: filio quondam Aleijd) dicto Broes 

filio Aleijdis dicte Broes et Godefrido filio #naturali# (dg: quondam 

Henrici Heij) Heijmerici de Overmere cum litteris et jure promittens 

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

Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 557r 06 do 04-05-1396. 

(dg: Johannes zvw Willelmus van den Perre 2 morgen 5½ hont land in 

Lithoijen). 

 

(dg: Johannes filius quondam Willelmi van den Perre .. duo iugera et 

quinque et dimidium hont terre sita in parochia de Lijttoijen). 

 

BP 1180 p 557r 07 do 04-05-1396. 

Johannes zvw Willelmus van den Perre droeg over aan Godefridus van Overmere 

zv Johannes, Ambrosius gnd Broes zv Aleijdis gnd Broes en Godefridus nvz 

Heijmericus van Overmere (1) ½ morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd op 

den Enge, tussen erfg vw Stephanus Hermans soen enerzijds en erfg vw 

Enghela gnd Meus anderzijds, (2) ½ morgen land in Lithoijen, ter plaatse 

gnd in den Beirgelen, tussen Johannes van der Graft enerzijds en Johannes 

van Yngen anderzijds, (3) een erfgoed gnd een halve gemeint, 1½ morgen 

groot, in Lithoijen, ter plaatse gnd in Stokken Kamp, naast Heijmericus 

Jans soen, welk erfgoed jaarlijks gedeeld wordt tegen een erfgoed gnd een 

halve gemeint behorend aan voornoemde Heijmericus Jans soen, aldaar 

gelegen, (4) de helft in 2 hont land in Lithoijen, ter plaatse gnd in den 

Krik Kamp, tussen erfg vw Walterus Bijeken enerzijds en erfg vw Henricus 

Mudeken anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere 

helft behorend aan Bata van Haeften, (5) 1½ hont land in Lithoijen, ter 

plaatse gnd in Stokken Kamp, tussen Zanderus van Rassem en Henricus die 
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Hoessche enerzijds en eerstgenoemde Johannes anderzijds. De brief 

overhandigen aan een van de drie, die het eerst komt. 

 

Johannes filius quondam Willelmi van den Perre dimidium iuger terre situm 

in parochia de Lijttoijen (dg: inter hereditatem) in loco dicto op den 

Enghe inter hereditatem heredum quondam Stephani Hermans soen ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Enghele dicte Meus ex alio atque 

dimidium iuger terre situm in dicta parochia in loco dicto in den 

Beirgelen inter hereditatem Johannis van der Graft ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Yngen ex alio item (dg: dimidium com) hereditatem 

dictam een halve gemeijnt unum et dimidium iugera terre continentem sitam 

in dicta parochia in loco dicto in Stocken (dg: Cap) Camp iuxta 

hereditatem Heijmerici Jans soen et que hereditas een halve gemeijnt 

vocata annuatim dividitur contra (dg: dictam) unam hereditatem een (dg: 

heij) halve gemeijnt vocatam spectantem ad (dg: H) dictum Heijmericum 

Jans soen ibidem sitam item (dg: unum hont terre situm in dicta parochia 

in loco dicto in den Kric Camp inter hereditatem Bate de Haeften ex uno 

et inter hereditatem) item medietatem ad se spectantem in duobus hont 

terre sitis in dicta parochia in loco dicto in den (dg: Krec) Kric Camp 

inter hereditatem (dg: W) heredum quondam Walteri Bijeken ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Henrici Mudeken ex alio et (dg: que que) #que 

medietas dictorum duorum# hont terre annuatim dividitur contra reliquam 

#medietatem# hont terre (dg: dictorum duorum) spectans ad Batam de 

Haeften in dictis duobus hont terre item unum et dimidium hont terre sita 

in dicta parochia in loco dicto in Stocken Camp inter hereditatem Zanderi 

de Rassem et Henrici die Hoessche ex uno et inter hereditatem primodicti 

Johannis ex alio in ea quantitate ibidem! sita sunt ut dicebat 

hereditarie supportavit Godefrido de Overmere filio Johannis Ambrosio 

dicto Broes filio Aleijdis dicte Broes et Godefrido filio #naturali# 

Heijmerici de Overmere promittens super omnia ratam et! obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

{in margine sinistra:} {X met verticale I erdoor} Tradetur littera alteri 

dictorum trium prius venienti. 

 

BP 1180 p 557r 08 do 04-05-1396. 

Voornoemde Godefridus, Ambrosius en Godefridus beloofden aan voornoemde 

Johannes zvw Willelmus van den Perre 25 oude Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Philippus-en-Jacobus-Apostelen aanstaande (di 01-05-1397) te 

betalen. 

 

Dictis! Godefridus Ambrosius et Godefridus promiserunt indivisi super 

omnia dicto Johanni filio quondam Willelmi van den Perre XXV aude Gelre 

gulden seu valorem in festo Philippi et Jacobi apostolorum proxime futuro 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 557r 09 do 04-05-1396. 

Godefridus van Overmere zv Johannes beloofde aan Johannes zvw Willelmus van 

den Perre en zijn vrouw Mechtildis dvw Johannes van Overmere een lijfrente 

van 4 oude Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit al zijn goederen. De langstlevende krijgt heel de rente. 

 

Godefridus de Overmere filius Johannis (dg: Am) promisit super (dg: 

omnia) habita et habenda se daturum et soluturum Johanni filio quondam 

Willelmi van den Perre et Mechtildi sue uxori filie quondam Johannis de 

Overmere vitalem pensionem quatuor aude Gelre gulden seu valorem anno 

quolibet ad vitam dictorum Johannis et Mechtildis et non ultra 

nativitatis Domini ex omnibus et singulis suis bonis habitis et 

acquirendis quocumque locorum consistentibus sive sitis et alter diutius 

vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 557r 10 do 04-05-1396. 

Ambrosius gnd Broes zv Aleijdis gnd Broes beloofde aan Johannes zvw 

Willelmus van den Perre en zijn vrouw Mechtildis dvw Johannes van Overmere 

een lijfrente van 4 oude Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. De langstlevende krijgt geheel de 

rente. 

 

Ambrosius dictus Broes filius Aleijdis dicte Broes promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum Johanni filio quondam Willelmi van den 

(dg: Perre et) Perre et Mechtildi sue uxori filie (dg: d) quondam 

Johannis de Overmere vitalem pensionem IIII aude Gelre gulden seu valorem 

anno quolibet ad vitam dictorum Johannis et Mechtildis et non ultra 

nativitatis Domini ex omnibus et singulis suis bonis habitis et habendis 

quocumque consistentibus sive sitis et alter diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 557r 11 do 04-05-1396. 

Heijmericus van Overmere en zijn natuurlijke zoon Godefridus beloofden aan 

Johannes zvw Willelmus van den Perre en zijn vrouw Mechtildis dvw Johannes 

van Overmere een lijfrente van 4 oude Gelderse gulden of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit al hun goederen. De langstlevende krijgt 

geheel de rente. 

 

Heijmericus de Overmere (dg: promisit super habita et habenda) et 

Godefridus eius filius naturalis promiserunt indivisi super habita et 

habenda se daturos et soluturos Johanni filio quondam Willelmi van den 

Perre et Mechtildi sue uxori filie quondam Johannis de Overmere vitalem 

pensionem IIII aude Gelre gulden seu valorem anno quolibet ad vitam 

dictorum Johannis et Mechtildis seu alterius et! non ultra nativitatis 

Domini ex omnibus suis bonis habitis et habendis et (dg: cum) alter 

diutius vivens integraliter possidebit et cum mortuus fuerint etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 557r 12 do 04-05-1396. 

Voornoemde Godefridus beloofde zijn voornoemde vader Heijmericus schadeloos 

te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Godefridus promisit super habita et habenda dictum Heijmericum 

suum patrem indempnem observare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 557r 13 do 04-05-1396. 

(dg: Johannes van Gheldorp schoenmaker zvw). 

 

(dg: Johannes de Gheldorp sutor filius quondam). 

 

BP 1180 p 557r 14 do 04-05-1396. 

Johannes zvw Franco van Gheldorp schoenmaker verkocht aan Petrus zvw Petrus 

gnd Engelen soen van Colle een huis en schuur met ondergrond, tuin en 

misse, in Geldrop, ter plaatse Braakhuizen, tussen Johannes Snoecs 

enerzijds en wijlen Arnoldus Heijlwigen soen anderzijds, belast met 4 

penning grondcijns. De brief aan hem of aan de verkoper overhandigen. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Franconis de Gheldorp sutor domum et horreum cum 

suis fundis et ortum et (dg: fer) fimarium sitos in parochia de Gheldorp 

in loco Braechusen! inter hereditatem Johannis Snoecs ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi Heijlwigen soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Petro (dg: filio dicto E) filio quondam Petri dicti 

Engelen soen de Colle promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: censu domini fundi) IIII denariis census domino 



Bosch’ Protocol jaar 1396 04. 

 

111 

fundi exinde solvendis. Testes Scilder et Spina datum supra. Tradetur 

littera sibi vel dicto venditori. 

 

BP 1180 p 557r 15 do 04-05-1396. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 24 Hollandse gulden of de 

waarde en 21 nieuwe Gelderse gulden, 13½ Brabantse schietlei voor 1 nieuwe 

Gelderse gulden gerekend, na maning te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XXIIII Hollant gulden 

seu valorem (dg: ad monitionem persolvendos) atque (dg: XXII) XXI novos 

Gelre gulden scilicet XIII et dimidium Brabant Scietleij pro quolibet 

dictorum XXI novorum Gelre gulden computato ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 557r 16 do 04-05-1396. 

Hubertus zvw Henricus gnd Delijen soen gaf uit aan Johannes zvw Johannes 

Gerijts soen van Essche een huis en tuin in Esch, ter plaatse gnd Bruggen, 

beiderzijds tussen Johannes Ghiben soen; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Hubertus filius quondam Henrici dicti Delijen soen domum et ortum sitos 

in parochia de Essche (dg: in) ad locum dictum Bruggen inter hereditatem 

Johannis Ghiben soen ex utroque latere coadiacentem (dg: inter tendentem) 

ut dedit! ad hereditariam paccionem Johanni filio quondam (dg: Ge) 

Johannis Gerijts soen de Essche ab eodem hereditarie possidendos pro 

hereditaria paccione quatuor 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 Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 557r 17 do 04-05-1396. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstelle droeg over aan Baudewinus zvw Johannes 

Baudewijns soen van den Molengrave een b-erfcijns van 20 schelling, die 

Baudewinus gnd van den Molengrave met Allerheiligen leverde aan Baldewinus 

zv Henricus gnd Roden, gaande uit een huis en erf in Boxtel, tegenover de 

linde aldaar, tussen Heilwigis wv voornoemde wijlen Albertus van Bucstelle 

enerzijds en Emondus gnd Scardenberch anderzijds, welke cijns Henricus van 

Kessel tbv voornoemde Heijlwigis wv Albertus van Bucstelle samen met andere 

cijnzen verworven had van Mathijas van Dijesen ev Mechtildis dvw voornoemde 

Baldewinus zv Henricus gnd Roden. 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstelle hereditarium censum viginti 

solidorum quem Baudewinus dictus van den Molengrave (dg: Bal) Baldewino 

filio Henrici dicti Roden solvere consuevit hereditarie omnium sanctorum 

de quadam domo et area sita in parochia de Bucstelle in opposito tilie 

ibidem inter hereditatem Heilwigis relicte dicti quondam Alberti de 

Bucstelle ex uno et inter hereditatem Emondi dicti Scardenberch ex alio 

quem censum Henricus de Kessel ad opus dicte Heijlwigis relicte quondam 

Alberti de Bucstelle erga Mathijam de Dijesen (dg: filium Mechtildis et) 

maritum et tutorem legitimum Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam 

Baldewini filii Henrici dicti Roden simul cum quibusdam aliis censibus 

(dg: erga) acquisiverat prout in litteris et quem censum XX solidorum 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Baudewino filio 

quondam Johannis Baudewijns soen van den Molengrave promittens super 

omnia (dg: ratam servare) warandiam et obligationem in dicto censu 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 A 13 p. 558. 

 Quinta post cantate: donderdag 04-05-1396. 

 anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo sexto index 4 mensis maij 
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  die quintili: vrijdag 05-05-1396. 

 

BP 1180 p 558v 01 do 04-05-1396. 

Johannes Mesmaker beloofde aan Enghelberna van Blakenbroec en haar 

natuurlijke dochter Aleijdis 8 nieuwe Gelderse gulden, 13½ Brabantse 

schietlei voor 1 nieuwe gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (zo 

01-10-1396) te betalen. 

 

Johannes Mesmaker promisit super omnia Enghelberne de Blakenbroec et 

Aleijdi eius filie naturali seu eorum alteri octo novos Gelre gulden 

scilicet (dg: pro) pro quolibet novo gulden XIII et dimidium #Brabant# 

Scietleij ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et 

Spina datum quinta post cantate. 

 

BP 1180 p 558v 02 do 04-05-1396. 

Petrus van den Gasthuus, Arnoldus van der Hagen, Henricus Befken en 

Walterus Aelbrechts soen van Kessel van Scijnle beloofden aan Johannes van 

Erpe 63 Gelderse gulden, 13½ Brabantse schietlei voor 1 gulden gerekend, 

met Sint-Lambertus aanstaande (zo 17-09-1396) te betalen. 

 

Petrus van den Gasthuus Arnoldus van der Hagen (dg: Willelmus) #Henricus# 

Befken Walterus Aelbrechts soen de Kessel de Scijnle promiserunt indivisi 

super omnia Johanni de Erpe LXIII (dg: no) Gelre gulden scilicet XIII et 

dimidium (dg: Sc) Brabant scietleij pro quolibet gulden (dg: vocato) 

computato ad Lamberti proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 558v 03 do 04-05-1396. 

Henricus zvw Henricus Belen soen, Ghibo Jans soen, Everardus Lodewijchs 

soen, Arnoldus van der Doeseldonc en zijn zoon Willelmus beloofden aan 

Johannes van Erpe 30 gulden, 13½ Brabantse schietlei voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Lambertus aanstaande (zo 17-09-1396) te betalen. 

 

Henricus (dg: Belen soen) filius quondam Henrici Belen soen (dg: 

Ghisbertus) Ghibo #Jans soen# (dg: filius Johannis filii #quondam#) 

Everardus Lodewijchs soen Arnoldus van der Doeseldonc Willelmus eius 

filius promiserunt indivisi super omnia Johanni de Erpe (dg: ?X) XXX 

gulden scilicet XIII et dimidium Brabant scietleijen pro quolibet gulden 

computato ad Lamberti proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 558v 04 do 04-05-1396. 

Godefridus Sceijnckel en zijn neef Ghisbertus Sceijnckel beloofden aan 

Johannes van Berlikem zvw Johannes van Berlikem 20 Hollandse gulden of de 

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

 

Godefridus Sceijnckel et Ghisbertus Sceijnckel eius cognatus promiserunt 

indivisi super omnia Johanni de Berlikem filius! quondam Johannis de 

Berlikem XX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

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

 

BP 1180 p 558v 05 do 04-05-1396. 

Voornoemde Godefridus en Ghiselbertus beloofden aan voornoemde Johannes van 

Berlikem 21 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1396) te betalen. 

 

Dicti Godefridus et Ghiselbertus promiserunt dicto Johanni de Berlikem 

XXI Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 558v 06 do 04-05-1396. 

(dg: M). 
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BP 1180 p 558v 07 do 04-05-1396. 

Arnoldus Zebrechts soen die Pasteijbecker maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen gedaan door Nijcholaus van der Brijeshorst met zijn goederen. 

 

Arnoldus Zebrechts soen die Pasteijbecker omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Nijcholaum van der (dg: Bijeshorst) Brijeshorst 

cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 558v 08 do 04-05-1396. 

Henricus Mutsart zvw Henricus Mutsart beloofde aan Arnoldus nzv Albertus 

gnd Abe Mutsart 9 oude Gelderse gulden39 of de waarde met Sint-Jan over een 

jaar (zo 24-06-1397) te betalen. 

 

Henricus Mutsart filius quondam Henrici Mutsart promisit super omnia 

Arnoldo filio naturali Alberti dicti Abe (dg: dicti) Mutsart novem #?vd 
?didij# aude Gelre gulden seu valorem (dg: ad) a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 558v 09 do 04-05-1396. 

Johannes zvw Willelmus Nellen alias gnd Roefs soen, tbv zijn zoon Wellinus, 

verklaarde voldaan te zijn van alle geschillen door Zoeta wv Wellinus 

Scilders, waarmee voornoemde Wellinus zv voornoemde Johannes voornoemde 

Zoeta en haar kinderen kan aanspreken. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Nellen alias dicti Roefs soen palam 

recognovit sibi (dg: per) ad opus Wellini sui filii plenarie fore satis 

satis!factum (dg: ab omnibus) per Zoetam relictam quondam Wellini 

Scilders ab omnibus (dg: causis) causis impeticionibus quibus mediantibus 

dictus Wellinus filius dicti Johannis prefatam Zoetam #et eius liberos# 

et eius bona #premissa# impetere posset quovis modo #a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem# promittens super omnia dictam Zoetam 

#eius liberis et eorum bona# ab huiusmodi causis et impeticionibus 

indempnes servare (dg: et dictum Wellinum exc salvo tamen dicto Wellino 

filio dicti Johannis jure sibi competente in mola sijnapis dicta 

pepermolen et mostart molen et in quodam cupa et in quodam stramine in 

domo habitationis dicti quondam Wellini Scilder consistentibus). Testes 

Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 558v 10 do 04-05-1396. 

(dg: Antonius). 

{Hierna ruimte opengelaten}. 

 

BP 1180 p 558v 11 do 04-05-1396. 

Antonius van Doorn droeg over aan de broers Lambertus, Goeswinus en 

Johannes, kvw Johannes van Evershoet, tbv hen en Henricus zvw Henricus van 

der Hagen, Johannes gnd Peters soen en Henricus gnd Ghisel (1) een 

b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, die Henricus zv Henricus 

Mathijs soen beloofd had aan voornoemde Antonius, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een stuk land in Schijndel, ter plaatse Lutteleinde, 

tussen wijlen Theodericus van Steenre zvw hr Godefridus van Os ridder 

enerzijds en Willelmus van Houthem anderzijds, (2) een n-erfpacht van 10 

lopen rogge, Bossche maat, die Johannes van der Heijden beloofd had aan 

voornoemde Antonius van Doorn, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk 

land gnd dat Stokstuk, in Schijndel, tussen Willelmus van Overacker 

enerzijds en Elizabeth dv Egidius gnd Art Loijen soen anderzijds. De brief 

aan een van hen overhandigen. 

 

                         
39 Zie → BP 1181 p 033r 15 do 12-07-1397, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Antonius de Spina hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure 

de Busco quam Henricus filius Henrici Mathijs soen promisit se daturum et 

soluturum dicto Antonio hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

de et ex pecia terre sita in parochia de Scijnle ad locum Lutteleijnde! 

inter hereditatem quondam Theoderici de Steenre filii quondam domini 

Godefridi de Os militis ex uno et inter hereditatem Willelmi de Houthem 

ex alio prout in litteris (dg: hereditatem) atque (dg: hereditatem) 

hereditariam paccionem decem lopinorum siliginis dicte mensure quam 

Johannes van der Heijden promisit se daturum et soluturum dicto Antonio 

de Spina hereditarie purificationis de et ex (dg: pecia) pecia terre 

dicta dat (dg: Stocst Stocwu) Stocstucke sita in parochia de Scijnle 

inter hereditatem Willelmi de Overacker ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth filie Egidii dicti Art Loijen soen ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Lamberto Goeswino Johanni fratribus liberis 

quondam (dg: Petri de Eirde) #Johannis de Evershoet# ad opus eorum et ad 

opus Henrici filii quondam Henrici van der Hagen et Johannis dicti Peters 

soen et Henrici dicti Ghisel (dg: -s soen) cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes (dg: Spi) Scilder et Spina datum quinta post cantate. 

Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1180 p 558v 12 do 04-05-1396. 

Johannes die Moelner zvw Johannes molenaar beloofde aan Henricus van 

Krekelhoven 7 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (di 

25-07-1396) te betalen. 

 

Johannes die Moelner filius quondam Johannis multoris (dg: de Oesterwijc) 

promisit super omnia Henrico de Krekelhoven septem Hollant gulden seu 

valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 558v 13 do 04-05-1396. 

Willelmus van Mechelen beloofde voornoemde Johannes Moelner schadeloos te 

houden. 

 

+. 

Willelmus de Mechelen promisit super omnia dictum Johannem Moelner 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 558v 14 do 04-05-1396. 

Walterus van Haren, Arnoldus gnd Jutten, Willelmus Sciet en Willelmus van 

Mechelen beloofden aan Henricus van Krekelhoven 29 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1396) te betalen. 

 

Walterus de Haren Arnoldus dictus Jutten Willelmus Sciet et Willelmus de 

Mechelen promiserunt indivisi super omnia Henrico de Krekelhoven XXIX 

Hollant gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 558v 15 do 04-05-1396. 

Voornoemde Willelmus van Mechelen beloofde de drie anderen schadeloos te 

houden. 

 

+. 

Dictus Willelmus de Mechelen promisit super omnia dictos alios tres 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 558v 16 do 04-05-1396. 

Gerardus van Berkel verkocht aan Gerardus van Aa een erfcijns van 25 oude 

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

met Lichtmis te betalen, gaande uit goederen gnd die Gelendonk, gelegen 

tussen de stad van Den Bosch en de villa van Vught, uit de windmolen op 
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deze goederen en uit de windmolen met ondergrond en toebehoren, gelegen aan 

het eind van de Vughterdijk. Verkoper en zijn zoon Goeswinus beloofden 

lasten af te handelen, behalve de lasten die eruit gaan. 

 

Gerardus de Berkel hereditarie (dg: vendidit) vendidit Gerardo de Aa 

hereditarium censum XXV aude scilde monete (dg: re) imperatoris vel regis 

Francie seu valorem solvendum hereditarie purificationis ex bonis dictis 

die Ghelendonc sitis inter oppidum de Busco et villam de Vucht et ex 

attinentiis dictorum bonorum atque ex molendino venti supra dicta bona 

consistente atque ex molendino venti (dg: consito) cum suo fundo et 

attinentiis #dicti venditoris# sito ad finem aggeris Vuchtensis 

promittentes et cum eo Goeswinus eius filius indivisi super omnia habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus 

exinde prius sol[vendis] et sufficientem facere. Testes Aa et Spina datum 

supra. 

 

BP 1180 p 558v 17 vr 05-05-1396. 

En hij kan voornoemde cijns terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1397), met 300 oude schilden, de cijns van het jaar 

van wederkoop en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in het 

raadhuis in aanwezigheid van voornoemde hr Goeswinus van Aa ridder en 

Ghisbertus van Doorn. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum censum ad spacium trium annorum post festum 

purificationis proxime futurum deinceps sine medio sequentium semper 

dictis (dg: an) tribus annis du[rantibus] cum (dg: ..) trecentis aude 

scilde dicte monete (dg: et cum censu anni) seu valorem et cum censu anni 

redempcionis et cum arrestadiis si que protunc defecerint u[t in forma]. 

Acta in Busco in pretorio presentibus dictis domino Goeswino de Aa milite 

et Ghisberto de Spina testibus datum anno Domini millesimo CCCmo 

nonagesimo sexto index 4 me[nsis maij di]e quintili hora vesperarum. 

 

1180 mf10 A 14 p. 559. 

 in vigilia ascensionis: woensdag 10-05-1396. 

 Quinta post cantate: donderdag 04-05-1396. 

 Sexta post cantate: vrijdag 05-05-1396. 

 Quarta post vocem: woensdag 10-05-1396. 

 Quarta post ascensionem: woensdag 17-05-1396. 

 in octavis ascensionis: donderdag 18-05-1396. 

 

BP 1180 p 559r 01 ±do 04-05-1396. 

(dg: Johannes van den Bredeacke). 

 

BP 1180 p 559r 02 wo 10-05-1396. 

Hr Goessuinus van Aa ridder en Gerardus Monic beloofden aan Johannes zvw 

Willelmus van Gestel 50 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (za 

24-06-1396) te betalen. 

 

Dominus Goessuinus de Aa miles et Gerardus Monic promiserunt Johanni 

filio quondam Willelmi de Gestel L aude scilde Francie vel imperatorum 

vel valorem in auro ad Johannis proxime persolvendos. Testes Scilder et 

Coptiten datum in vigilia ascensionis. 

 

BP 1180 p 559r 03 wo 10-05-1396. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 559r 04 do 04-05-1396. 

Johannes zvw Johannes Gerijts soen van Essche verkocht aan Jutta van den 
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Aker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen akker, in Esch, 

tussen Johannes Ghiben soen enerzijds en voornoemde Johannes Ghiben soen en 

Ghibo Leenman anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 4 lopen 

rogge. 

 

Johannes filius quondam (dg: Jo) Johannis Gerijts soen de Essche 

hereditarie vendidit Jutte van den Aker hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex domo et orto ac agro sibi adiacente sitis in 

parochia de Essche inter hereditatem Johannis Ghiben soen ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis Ghiben (dg: -s) soen et (dg: .) Ghibonis (dg: 

Leer) Leenman ex alio (dg: item) promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione IIII lopinorum 

siliginis exinde prius solvenda et sufficientem facere. Testes Aa et 

Spina datum quinta post cantate. 

 

BP 1180 p 559r 05 vr 05-05-1396. 

Bertoldus Voget beloofde aan jkvr Agnes van Hoescot 110 Hollandse gulden of 

de waarde na maning te betalen 

 

Bertoldus Voget promisit domicelle Agneti de Hoescot C et X Hollant 

gulden vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes Martinus et 

Coptiten datum sexta post cantate. 

 

BP 1180 p 559r 06 vr 05-05-1396. 

Petrus van Bascot en Nijcholaus zvw Nijcholaus Willems soen beloofden aan 

Johannes die Yoede Peters soen 16½ Gentse nobel of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Petrus de Bascot et Nijcholaus filius quondam Nijcholai Willems soen 

promiserunt indivisi super omnia Johanni die (dg: Yoede) Yoede Peters 

soen sedecim et dimidium Gentsche nobel seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 559r 07 wo 10-05-1396. 

Eligius van den Berge Marien soen verkocht aan Petrus van der Heijden een 

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

leveren, gaande uit een beemd gnd de Berenbeemd, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Kasteren, naast de molen, tussen een gemene weg enerzijds en de gemene 

beemden gnd die Gemein Berenbeemd anderzijds, reeds belast met 3 oude 

groten aan de heer van Duffel. 

 

Eligius van den Berge Marien soen hereditarie vendidit Petro van der 

Heijden hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex prato dicto 

den Berenbeemt sito in parochia de Bucstel ad locum dictum Casteren juxta 

molendinum inter communem viam ex uno et inter (dg: l) communia prata 

dicta die Gemeijn Berenbeemd ex alio ut dicebat promittens #!habita et 

habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis tribus antiquis 

grossis domino de Duffel exinde (dg: if) solvendis et sufficientem!. 

Testes Spina et Coptiten datum quarta post vocem. 

 

BP 1180 p 559r 08 wo 10-05-1396. 

Johannes van Os zvw Petrus van Os verkocht aan Nicholaus der Kijnder alias 

gnd Plaetmaker een erfgoed gnd een Zandweide, in Maren, bij de sluis, 

beiderzijds tussen voornoemde Nijcholaus, met de sloten aan beide einden 

gelegen, belast met de maasdijk aan het eind van dit erfgoed gelegen. 

 

Johannes de Os filius quondam Petri de Os hereditatem dictam een 

Zandweijde sitam in parochia de Maren prope slusam inter hereditates 
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Nijcholai der Kijnder alias dicti Plaetmaker ex utroque latere 

coadiacentem (dg: tendentem a) cum fossatis ab utroque fine dicte 

hereditatis sitis et ad eandem hereditatem spectantibus ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Nicholao promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto aggere Mose ad finem dicte hereditatis sito 

et ad eandem de jure spectante. Testes Rover et Martinus datum ut supra. 

 

BP 1180 p 559r 09 wo 10-05-1396. 

Johannes van Hijnen en zijn moeder Margareta beloofden aan Agnes ev 

Wolterus Gheronx, tbv voornoemde Wolterus, 11 Engelse nobel of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Johannes de Hijnen et Margareta eius mater promiserunt super habita et 

habenda Agneti uxori Wolteri Gheronx ad opus dicti Wolteri sui mariti 

undecim Enghelsche nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: Rover et) datum ut supra. 

 

BP 1180 p 559r 10 wo 10-05-1396. 

Lambertus zvw Nicholaus zvw Lambertus zvw Nicholaus Zager droeg over aan 

Albertus Ketelleer een n-erfcijns van 30 schelling geld uit een b-erfcijns 

van 4 pond 14 schelling voornoemd geld, welke cijns van 4 pond 14 schelling 

Johannes van Dormalen beloofd had aan eerstgenoemde Lambertus te betalen, 

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

huis40 en erf in Den Bosch, over de Visbrug, aan de kant richting Orthen, in 

welk huis Henricus Kemerken woonde, welk huis en erf eerstgenoemde 

Lambertus in cijns gegeven41 had aan voornoemde Johannes van Dormalen, voor 

de hertogencijns, een b-erfcijns van 21 schelling 6 penning voornoemd geld 

aan de priesters van de Sint-Janskerk in Den Bosch, een b-erfcijns van 20 

schelling voornoemd geld aan erfg vw Sophia Doerkens, voor een cijns van 10 

schelling aan erfg vw Ghisbertus Maechelini en tenslotte voor voornoemde 

b-erfcijns van 4 pond 14 schelling. 

 

Lambertus filius quondam Nicholai filii quondam Lamberti filii quondam 

Nicholai sarratoris hereditarium censum XXX solidorum monete de 

hereditario censu quatuor librarum et XIIII solidorum dicte monete quem 

censum IIIIor librarum et XIIII solidorum dicte monete Johannes de 

Dormalen promiserat se daturum et soluturum primodicto Lamberto 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in 

Busco ultra pontem piscium in latere versus Orthen in qua domo et area 

Henricus (dg: Kemerlinc) Kemerken commorari consuevit quam domum et aream 

primodictus Lambertus dicto Johanni de Dormalen pro censu ducis et pro 

hereditario censu viginti unius solidorum et sex denariorum dicte monete 

presbitris ecclesie sancti Johannis (dg: in Busco) in Busco et pro 

hereditario censu XX solidorum dicte monete heredibus quondam Sophie 

Doerkens atque pro hereditario censu decem solidorum heredibus quondam 

(dg: Henrici) Ghisberti Maechelini prius inde solvendis et pro predicto 

censu quatuor librarum et XIIII solidorum dederat ad censum (dg: 

promiserat) prout in litteris #quas vidimus# hereditarie supportavit 

Alberto Ketelleer promittens warandiam et obligationem in dicto censu 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 559r 11 wo 17-05-1396. 

Johannes Lijsscap droeg over aan Ywanus van Gravia ¼ deel van een huis42 en 

erf, eertijds van wijlen Lambertus gnd Campen, in Den Bosch, aan de sraat 

gnd Huls, tussen een straatje dat naast voornoemd huis loopt naar de 

windmolen aldaar enerzijds en erfgoed van Egidius Leijdecker anderzijds, te 

                         
40 Zie → BP 1181 p 197r 10 di 15-10-1398, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis. 
41 Zie ← BP 1179 p 172v 01 vr 14-05-1395, uitgifte van het huis. 
42 Zie ← BP 1175 f 039r 06 vr 30-04-1367, erfdeling van het huis. 
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weten het ¼ deel dat aan Margareta dvw voornoemde Lambertus Campen ev 

Arnoldus bv Johannes van Boemel gekomen was na overlijden van voornoemde 

Lambertus en zijn vrouw, welk ¼ deel aan hem gerechtelijk was verkocht door 

voornoemde Ywanus van Gravia43,44,45,46. 

 

Johannes Lijsscap quartam partem domus et aree que fuerat (dg: quond) 

Lamberti quondam dicti Campen site in Busco ad vicum dictum Huls inter 

viculum tendentem iuxta dictam domum et aream versus molendinum venti 

ibidem consistentem ex uno et inter hereditatem Egidii Leijdecker ex alio 

                         
43 Zie ← VB 1799 f 058r 12, ma 03-04-1391, Yewijn van den Grave mechtich 

gemaect van Beatrisen wijf wilner Matheus soen wilner Godevart Posteels was 

gericht aen een vierdeel van een huus ende erfs welc was wilner Lambrechts 

Campen gelegen in tsHertogenbossche ter stat geheijten Huls tusschen een 

streetken streckende bij dat voirs huus ende erve ter Wijnmolen wart aldair 

staende ende tusschen den erve Gielijs Leijdeckers overmids gebrec van 

erfcijns die die voirs Beatrijs dair aen heeft. 
44 Zie ← VB 1799 f 089v 12, ma 11-01-1395, Ywijn van den Grave mechtich 

gemaecht dair toe van Beatrijsen wijf wilner Matheus soen wilner Godevarts 

Postels was gericht aen een vierdeel van huus ende erve welc was wilner 

Lambrechts Campen gelegen in tsHertogenbossche ter straten geheijten Huls 

tusschen een streetken streckende bij dat vors huus ende erve ter Wijnmolen 

wart aldair staende aen die een side ende tusschen een erve Gielijs Lijen 

Deckers aen dander side dats te weten aen die vierdeel des huus ende erfs 

vors welc Margrieten dochter des selfs wilner Lambrechts Campen wittiche 

wijf Arts brueder Jans van Boemel van dode des vors wilner Lambrechts ende 

sijns wijfs wilner met recht ven versterf erfelijc was aencomen overmids 

gebrecke van erfcijns die die vors Beatrijs dair aen hadde. 
45 Zie ← VB 1799 f 104r 09, ma 10-01-1396, Ywijn van den Grave dair toe 

mechtich gemaect van Beatrisen wijf wilner Matheus Posteels was gericht aen 

alle goide Jans van Boemel soen Jans van Boemel overmids gebrec van 

geloiften ende welc die irstgenaemde Jan van Boemel den vors wilner Matheus 

Posteel geloift hadde als van enen erfcijns IIII librarum paijments die 

welc die irstgenaemde Jan van Boemel den vors wilner Matheus Posteel 

vercoft hadde te ghelden jairlijc ende erfelijc uijt enen vierdeel eens 

huus ende erves welc was wilner Lambrechts Campen gelegen in 

tsHertogenbossche ter straten geheijten Huls tusschen een straetken 

streckende bi dat vors huus ende erve ter wijnmolen wart aldair staende aen 

deen side ende tusschen den erve Gielijs Leijdeckers aen dander side dats 

te weten uijt dien vierdeel des huus ende erves vors welc Margrieten 

dochter des selvers wilner Lambrechts wittige wijf Arts brueders des 

irstgenoemde Jans van Boemel van doide des vors wilner Lambrechts ende 

sijns wilner wijfs met recht van versterf was aencomen ende welc vierdeel 

des vors huus ende erves die irstgenoemde Jan van Boemel hadde geloift den 

vors wilner Matheus voer die gulde des vors erfcijns van IIII libre goet 

genoech ende wael dogende altoes te maken ende welc vierdeel des vors huus 

ende erves vonden is met recht niet wael dogende voer die gulden des vors 

erfcijns IIII lb. 
46 Zie → VB 1799 f 129v 02, ma 13-01-1399, Arnt Rover Boest mechtich gemaect 

dair af van heren Adaem van Mierd die des gemechticht was van Ywijn van den 

Grave ende welc Ywijn des mechtich was gemaect met scepenen brieven van 

Beatricen geheijten Loden wijf wilner Matheeus Posteels was gericht aen een 

vierdel een huijs ende erfs welc was wilner Lambrechts Campen gelegen in 

tsHertogenbosch ter straten geheijten Huls tusschen een streetken 

streckende bij tfoirgenoemde huijs ende erve ter wijnmoelen wart aldair 

wesende op deen side ende tusschen den erve Gielijs Leijdecker aen dander 

side dats te weten aen dat fierdel des huijs ende erfs voirs welc 

Margrieten dochter des selfs wilner Lambrechts wive wittege Arnts brueder 

Jans van Boemel zoen Jans van Boemel van dode des selfs wilner Lambrechts 

ende sijns wilner wijfs met recht van versterven aencomen was overmids 

gebrec van erfcijns dien die voirg Beatrijs Loden dair aen had. 
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scilicet illam quartam partem domus et aree predicte que Margarete filie 

dicti quondam Lamberti Campen uxori legitime Arnoldi fratris Johannis de 

Boemel de morte dicti quondam Lamberti et eius uxoris jure successionis 

hereditarie fuerat advoluta venditam sibi ab Ywano de Gravia per judicem 

mediante sententia etc prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Ywano cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Spina et Berwout datum quarta post 

ascensionem. 

 

BP 1180 p 559r 12 do 18-05-1396. 

Henricus Keijser verkocht aan Willelmus Hels (1) een stuk land in Rosmalen, 

er plaatse gnd in den Veldakker, tussen voornoemde Willelmus Hels enerzijds 

en Willelmus Truden Katers soen anderzijds, (2) een stuk land in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Overkolk, tussen voornoemde Willelmus Hels enerzijds en kvw 

Aleijdis Goeskens anderzijds. 

 

Henricus Keijser peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in loco 

dicto in den Veltacker inter hereditatem Willelmi Hels ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Truden (dg: s) Katers soen ex alio item peciam terre 

sitam in predicta parochia in loco dicto Overkolke inter hereditatem 

dicti Willelmi Hels ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Aleijdis (dg: d) Goeskens ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Willelmo Hels promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Scilder et Coptiten datum in octavis ascensionis. 

 

BP 1180 p 559r 13 do 18-05-1396. 

Johannes Ruijssche verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Ruijssche prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 559r 14 do 18-05-1396. 

Johannes Vos van Uden en Johannes Hessels soen van Boert beloofden aan 

Egidius Zecker 28½ Engelse nobel of de waarde en 13 gemene plakken met 

Vastenavond aanstaande (di 06-03-1397) te betalen. 

 

-. 

Johannes (dg: Hessel) Vos (dg: v) de (dg: Uden) Uden et Johannes Hessels 

soen de Boert promiserunt indivisi super omnia Egidio Zecker XXVIII et 

dimidium Engels nobel seu valorem et XIII gemeijn placken ad (dg: 

nativitatis) carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 559r 15 do 18-05-1396. 

Nijcholaus van Pereweijs wonend in Eersel verkocht aan Walterus van der 

Moelen een n-erfcijns van 1 Hollandse gulden of de waarde, met Lichtmis in 

Den Bosch te betalen, gaande uit (1) een stuk beemd gnd dat Gijskens Venne, 

in Eersel, tussen Henricus gnd Coman Heijn enerzijds en voornoemde 

Nijcholaus verkoper anderzijds, (2) een akker lands gnd die Strepe, 3 lopen 

rogge groot, in Eersel, tussen kvw Egidius van Postel enerzijds en Sijmon 

zv Johannes Danen soen anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Nijcholaus de Pereweijs commorans in Eersel hereditarie vendidit Waltero 

van der Moelen hereditarium censum unius Hollants gulden seu valorem 

solvendum hereditarie purificationis et in Busco tradendum ex pecia prati 

dicta dat Ghijskens (dg: Venne ...) Venne sita in parochia de Eersel 

inter hereditatem Henrici dicti Coman Heijn ex uno et inter hereditatem 

dicti Nijcholai venditoris ex alio atque ex agro terre dicto die Strepe 

tres lopinos siliginis in semine capiente sito in dicta parochia inter 

hereditatem liberorum quondam Egidii de Postel ex uno et inter 

hereditatem Sijmonis filii Johannis Danen soen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et questionem proximitatis et aliam 
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obligationem deponere excepto censu dominorum fundi et sufficientem 

facere. Testes Scilder et Coptiten datum in octavis ascensionis. 

 

BP 1180 p 559r 16 do 18-05-1396. 

Gerardus Cloet zvw Gerardus Heijnen soen droeg over aan Johannes gnd 

Cleijberch een huis en tuin van wijlen Henricus van Zelant, gnd dat 

Rijsbroek, in Geffen, tussen Arnoldus Ghenen soen enerzijds en Arnoldus gnd 

Nout anderzijds, aan hem verkocht door Henricus van Zelant zvw voornoemde 

Henricus van Zelant. 

 

Gerardus Cloet filius quondam Gerardi Heijnen soen domum et ortum quondam 

Henrici de Zelant dictos dat Rijsbroec sitos in parochia de Geffen inter 

hereditatem Arnoldi Ghenen soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti 

Nout ex alio venditos sibi ab Henrico de Zelant filio dicti quondam 

Henrici de Zelant prout in litteris hereditarie supportavit Johanni dicto 

(dg: l) Cleijberch (dg: promittens super omnia ratam) cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem (dg: deponere) 

ex parte sui deponere. Testes Scilder et Coptiten datum supra. 

 

1180 mf10 B 01 p. 560. 

 Sexta post octavas ascensionis: vrijdag 19-05-1396. 

 Dominica post ascensionem: zondag 14-05-1396. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 20-05-1396. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 25-05-1396. 

 

BP 1180 p 560v 01 vr 19-05-1396. 

Johannes Meijnaert en Arnoldus van Broechoven beloofden aan Johannes van de 

Dijk 96 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Bartholomeus aanstaande (do 

24-08-1396) te betalen. 

 

-. 

Johannes (dg: Meijnaert) Meijnaert et Arnoldus de Broechoven promiserunt 

Johanni de Aggere nonaginta sex Hollant gulden vel valorem ad Bartholomei 

proxime persolvendos. Testes Scilder et Spina datum sexta post octavas 

ascensionis. 

 

BP 1180 p 560v 02 vr 19-05-1396. 

Gerardus van der Zidewijnden beloofde aan voornoemde Johannes van de Dijk 

43 Hollandse gulden of de waarde en 6 plakken met Sint-Bartholomeus (do 24-

08-1396) aanstaande te betalen. 

 

Gerardus van der Zidewijnden promisit dicto Johanni de Aggere XLIII 

Hollant gulden vel valorem et sex placken ad Bartholomei proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 560v 03 zo 14-05-1396. 

Johannes van Herlaer heer van Meerwijc beloofde aan Johannes van Vucht 150 

nieuwe Gelderse gulden of !na maning te betalen. 

 

Johannes de Herlaer dominus de Meerwijc promisit Johanni de Vucht C et L 

novos florenos Gelrie vel !ad monitionem persolvendos. Testes Martinus et 

Coptiten datum dominica post ascensionem. 

 

BP 1180 p 560v 04 za 20-05-1396. 

Cristianus van Lijemde zvw Johannes van Lijemde ev Elisabeth dvw Mathijas 

gnd die Brouwer droeg over aan Henricus van de Kloot, tbv het Geefhuis in 

Den Bosch, een lijfrente van 4 franken of ander paijment etc, die Albertus 

Wael namens het Geefhuis in Den Bosch beloofd47 had aan Johannes van der 

Horst, ten behoeve van hem en voornoemde Elisabeth, op het leven van 

                         
47 Zie ← BP 1177 f 363v 05 wo 29-05-1387, belofte van de lijfrente. 
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voornoemde Elisabeth, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit alle goederen van het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Cristianus de Lijemde filius quondam Johannis de Lijemde maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris filie quondam Mathije dicti 

die Brouwer annuam et vitalem pensionem quatuor aureorum denariorum 

communiter francken vocatorum boni etc seu alterius pagamenti etc quam 

Albertus Wael tamquam prcurator mense sancti spiritus in Busco ex parte 

et nomine eiusdem mense promiserat Johanni van der Horst ad opus sui et 

ad opus dicte Elisabeth anno quolibet ad vitam dicte Elisabeth et non 

ultra mediatim Domini et mediatim Johannis ex omnibus bonis ipsius mense 

sancti spiritus prout in litteris legitime supportavit (dg: Ho) Henrico 

de Globo ad opus dicte mense cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Scilder 

datum in vigilia penthecostes. 

 

BP 1180 p 560v 05 za 20-05-1396. 

Ghisbertus gnd Pelgerrin en Ghibo Buijc beloofden aan Ghisbertus van Heze 

22½ Engelse nobel of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (zo 

01-10-1396) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396). 

 

Ghisbertus dictus Pelgerrin et Ghibo Buijc promiserunt Ghisberto de Heze 

(dg: XII) XXIIJ Engels nobel vel valorem mediatim mediatim! Remigii et 

mediatim Domini proxime persolvendos. Testes Scilder et Coptiten datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 560v 06 za 20-05-1396. 

Baselius van der Zidewijnden en Ludekinus van den Porten beloofden aan de 

secretaris, tbv Michael Asinarius, 36 Hollandse gulden met Sint-Jacobus 

aanstaande (di 25-07-1396; 11+30+25=66 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

(dg: Hezem) Baselius van der Zidewijnden et Ludekinus van den Porten 

promiserunt mihi ad opus Michaelis Asinarii XXXVI Hollant gulden ad 

Jacobi proxime futurum persolvendos (dg: testes) pena II. Testes Martinus 

et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1180 p 560v 07 za 20-05-1396. 

Henricus van der Sluijsen beloofde aan Willelmus Moelner, tbv hem en 

Willelmus Buijser, 1 Engelse nobel na maning te betalen. 

 

Henricus van der !Zluijsen promisit super omnia Willelmo Moelner ad opus 

sui et ad opus Willelmi Buijser #vel eorum alteri!# I Engels nobel ad 

eorum vel eorum alteri! monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 560v 08 za 20-05-1396. 

Voornoemde Henricus van der Sluijsen beloofde aan Theodericus Boeghemaker, 

tbv hr Yngrammus zvw Henricus Roempot, gedurende 9 jaar, elk jaar met Sint-

Martinus, een oude Franse schild en 8 Hollandse plakken te betalen, voor 

het eerst met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1396). 

 

Dictus Henricus van der Sluijsen promisit super omnia Theoderico 

Boeghemaker ad opus domini Yngrammi filii quondam Henrici Roempot quod 

ipse Henricus dabit et solvet dicto domino Yngrammo ad spacium novem 

annorum proxime futurorum anno quolibet dictorum novem anno! unum 

denarium aureum antiquum communiter scilt vocatum monete regis Francie 

atque octo Hollant placken in festo Martini et pro primo solucionis 

termino in festo Martini proxime futuro et sic deinceps. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 560v 09 za 20-05-1396. 

De broers Jordanus en Theodericus, kvw Jordanus van den Eijdehoeven, 
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verkochten aan Johannes Brugman 2/3 deel in (1) 2 morgen land, ter plaatse 

gnd Oeteren, tussen Willelmus van den Eijdehoeven enerzijds en Henricus 

Ermgarden soen anderzijds, (2) de helft van een stuk land, ter plaatse gnd 

Oeteren, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en 

Reijnkinus Kuijl en zijn broer Johannes anderzijds, (3) 1 morgen land, ter 

plaatse gnd in den Ham, naast voornoemde Willelmus van den Eijdehoven, 

belast met cijnzen. 

 

(dg: Jor) Jordanus et Theodericus fratres liberi quondam Jordani van den 

Eijdehoeven duas tercias partes ad se spectantes in duobus jugeribus 

terre sitis in loco dicto Oetheren inter hereditatem Willelmi van den 

Eijdehoeven ex uno et !hereditatem Henrici Ermgarden soen ex alio atque 

duas tercias partes ad se spectantes in medietate pecie terre site in 

(dg: loco) dicto loco Oetheren vocato inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Reijnkini Kuijl et Johannis 

sui fratris ex alio item duas tercias partes ad ipsos spectantes in uno 

jugero terre sito in loco dicto in den Ham inter #iuxta# hereditatem 

dicti Willelmi van den Eijdehoven ex uno scilicet dividendo dictas 

hereditates in tres partes equales duas tercia! parte! de hiis ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni Brugman promittentes warandiam 

et obligationem !exceptis censibus inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 560v 10 za 20-05-1396. 

Gertrudis wv Tielmannus Mathijs soen, haar kinderen Arnoldus en Conegundis, 

Arnoldus Scout ev Bertradis en Gerardus zvw Petrus Oer ev Heilwigis 

verkochten aan Arnoldus Hoernken een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit goederen gnd Keeldonk, in Erp, 

welke pacht voornoemde Gertrudis tbv haar voornoemde man Tielmannus 

gekocht48 had van Emondus zvw hr Emondus Rover ridder. Tielmannus zv 

Woltherus Gheronx zal, zodra hij in het vaderland teruggekeerd is, afstand 

doen. 

 

Gertrudis relicta quondam Tielmanni Mathijs soen et Arnoldus et 

Conegundis eius liberi #cum tutore# Arnoldus Scout maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Bertradis sue uxoris (dg: Gerardus) Gerardus 

filius quondam Petri Oer maritus et tutor legitimus ut dicebat Heilwigis 

sue uxoris hereditariam (dg: cens) paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex bonis dictis 

Keeldonc sitis in parochia de Erpe atque ex attinentiis eorundem bonorum 

singulis et universis quam paccionem dicta Gertrudis ad opus dicti 

Tielmanni eius mariti erga Emondum filium quondam domini Emondi Rover 

militis emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Arnoldo Hoernken supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi 

Tielmannum filium Woltheri Gheronx dum ad patriam redierit super dicta 

paccione (dg: s) ad opus dicti Arnoldi facient renunciare. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1180 p 560v 11 za 20-05-1396. 

Arnoldus zvw Tielmannus Mathijs soen beloofde aan zijn moeder Gertrudis 3½ 

Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Tielmanni Mathijs soen promisit Gertrudi eius 

matri IIIJ Hollant gulden ad monitionem persolvendos. 

 

BP 1180 p 560v 12 za 20-05-1396. 

Petrus van den Steenwech zvw Goessuinus Model van den Steenwech en 

Lambertus Bathen soen beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 20 Franse 

schilden met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1396; 11+30+25= 66 dgn) te 

                         
48 Zie ← BP 1178 f 002r 19 wo 06-11-1387, verkoop van deze erfpacht. 
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betalen op straffe van 1. 

 

Petrus van den Steenwech filius quondam Goessuini Model van den Steenwech 

et Lambertus Bathen soen promiserunt Ludovico Asinario ?etc XX scuta 

Francie ad Jacobi proxime persolvendos pena I. Testes Aa et Coptiten 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 560v 13 do 25-05-1396. 

Johannes van Yper beloofde aan Henricus Raet 21¼ Engelse nobel of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Johannes de Yper promisit super omnia Henrico Raet XXI Engels nobel et 

quartam partem unius Engels nobel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Rover et Spina datum quinta post 

penthecostes. 

 

1180 mf10 B 02 p. 561. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 27-05-1396. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 29-05-1396. 

 

BP 1180 p 561r 01 za 27-05-1396. 

Arnoldus zvw Margareta svw Henricus zvw Hessello gnd Hessel van den Broecke 

van Gherwen verkocht aan Egidius gnd Bruijnninc snijder zvw Egidius 

Bruijnninc een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Nuenen, uit een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Nuenen, welke pacht van 4 mud én een 

b-erfcijns van 6 pond geld etc Johannes zvw Heijlwigis van Oerle beloofd 

had aan voornoemde Henricus zvw Hessello, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) een huis, tuin en aangelegen beemd, in Gerwen, zoals deze goederen 

gelegen zijn binnen de sloten, (2) 2 stukken land in Gerwen, (2a) tussen 

Luppo gnd Ghenen soen enerzijds en kvw Goeswinus van der Heijden 

anderzijds, (2b) tussen Leonius van Ponsendale enerzijds en kvw voornoemde 

Goeswinus anderzijds, (3) een akker lands van voornoemde Johannes zvw 

Heijlwigis van Oerle, in Gerwen, tussen Everardus van Nuwendike enerzijds 

en de gemeint? anderzijds, (4) een streep lands gnd die Stege, aldaar, 

naast de straat gnd die Heerstraat, (5) een beemd gnd die Zonbeemd, aldaar, 

tussen Henricus Wouters soen enerzijds en de gemeint anderzijds, (6) het 

deel dat aan voornoemde Johannes behoort in een erfgoed gnd dat 

Vinkenscoet, aldaar, tussen Henricus Lizen soen enerzijds en de gemeint 

aldaar anderzijds, welke akker, streep en deel voornoemde Johannes zvw 

Heijlwigis van Oerle mede tot onderpand had gesteld voor de betaling van de 

pacht van 4 mud en de cijns van 6 pond, welke pacht van 2 mud voornoemde 

wijlen Henricus zvw Hessello in zijn testament nagelaten had aan voornoemde 

Arnoldus en zijn broer Thomas, en van welke pacht van 2 mud een helft aan 

voornoemde Arnoldus gekomen was na overlijden van voornoemde Thomas. 

 

Sex libras. 

Arnoldus filius (dg: Mar) quondam Margarete sororis (dg: ol) quondam 

Henrici filii quondam Hessellonis dicti Hessel van den Broecke de Gherwen 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Nuenen ad se 

spectantem de hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis dicte 

mensure quam paccionem quatuor modiorum siliginis dicte mensure #et 

hereditarium censum sex librarum monete etc# Johannes filius quondam 

Heijlwigis de Oerle promisit se daturum et soluturum dicto Henrico filio 

quondam Hessellonis predicti hereditarie purificationis ex domo orto 

atque prato ipsis adiacente sitis in parochia de Gherwen prout dicti 

domus ortus et pratum ibidem infra sua fossata sunt situati atque ex 

duabus peciis terre sitis in dicta parochia quarum una inter hereditatem 

Lupponis dicti Ghenen soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Goeswini van der Heijden ex alio et altera inter hereditatem Leonii de 

Ponsendale ex uno et inter hereditatem liberorum dicti quondam Goeswini 

ex alio sunt site atque ex agro terre (dg: sito) dicti Johannis filii 
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quondam Heijlwigis de (dg: Gherwen) #Oerle# sito in parochia de Gherwen 

inter hereditatem Everardi de Nuwendike ex uno et inter ?communitatem 

ibidem ex alio et (verbeterd uit: ex) ex strepa terre dicta die Steghe 

sita ibidem juxta plateam dictam die Heerstrate atque ex prato dicto die 

Zonbeemt sito ibidem inter hereditatem Henrici Wouters soen ex uno et 

inter communitatem ex alio atque ex tota parte et omni jure eidem 

#Johanni# quovis modo competentibus in hereditate dicta dat Vinkenscoet 

sita ibidem inter hereditatem Henrici Lizen soen ex uno et inter 

communitatem ibidem ex alio quos agrum strepam terre pratum ac partem et 

jus jamdictos dictus Johannes filius quondam Heijlwigis de Oerle simul 

cum supradictis hereditatibus pro solucione dictarum paccionis quatuor 

modiorum siliginis et sex librarum ad pignus imposuerat prout in litteris 

quas vidimus et quam paccionem duorum modiorum siliginis dictus quondam 

Henricus filius quondam Hessellonis primodicto Arnoldo et Thome suo 

fratri in suo testamento legaverat et de qua paccione duorum modiorum 

siliginis una medietas de morte dicti quondam Thome sui !successione est 

advoluta et quam paccionem duorum modiorum siliginis nunc integraliter ad 

se spectare dicebat hereditarie supportavit #vendidit# Egidio dicto 

Bruijnninc #sartori# filio quondam Egidii Bruijnninc promittens super 

omnia warandiam (dg: u) et obligationem deponere. Testes Aa et Martinus 

datum sabbato post penthecostes. (dg: Tradetur littera dicto Martino et 

nulli alteri ... uxor vent infirmabitur). 

 

BP 1180 p 561r 02 za 27-05-1396. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, 

Johannes van de Kloot, Gerardus Coenen en Wijnricus Screijnmaker {niet 

afgewerkte akte}. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Johanne de Globo et 

Gerardo Coenen et Wijnrico Screijnmaker datum in. 

 

BP 1180 p 561r 03 za 27-05-1396. 

Ludovicus zvw hr Arnoldus Jabbe priester verkocht aan Johannes Nerinc 

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

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Oisterwijk, tussen 

Bartholomeus gnd Meus die Wit enerzijds en Johannes Wijtman anderzijds, (2) 

een beemd in Oisterwijk, achter de plaats gnd die Borch, tussen wijlen 

Martinus van Dusel enerzijds en Jutta van Beke anderzijds, (3) 3 stukken 

land, samen ½ mud rogge groot, in Oisterwijk, op de akkers aldaar, (3a) 6 

lopen rogge groot, tussen Henricus gnd Heren Kreije enerzijds en Arnoldus 

Honplacke anderzijds, (3b) 1 lopen rogge groot, tussen Nijcholaus van den 

Dale enerzijds en Hessello gnd Goebel anderzijds, (3c) 1 lopen rogge groot, 

tussen Batha gnd Trison enerzijds en Johannes van Catwijc anderzijds, reeds 

belast met 13½ penning en een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment. 

 

Ludovicus filius quondam domini Arnoldi Jabbe presbitri hereditarie 

vendidit Johanni Nerinc (dg: h) pistori hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in (dg: -b) Busco tradendam ex (dg: uno) domo et orto sitis in Oesterwijc 

inter hereditatem Bartholomei dicti Meus die Wit ex uno et inter 

hereditatem Johannis (dg: Wijt) Wijtman ex alio atque ex prato sito in 

parochia de Oesterwijc (dg: ex) retro locum dictum die Borch inter 

hereditatem quondam Martini de Dusel ex uno et inter hereditatem Jutte de 

Beke ex alio atque (dg: dimidio?) ex tribus peciis terre dimidium modium 

siliginis in semine capientibus sitis in parochia de Oesterwijc (dg: 

quarum una) supra agros ibidem quarum una #sex lopinos (dg: in) siliginis 

in semine capiens# inter hereditatem Henrici dicti Heren Kreije ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Honplacke ex alio altera unum lopinum siliginis 

in semine capiens inter hereditatem Nijcholai van den Dale ex uno et 

inter hereditatem (dg: Hes) Hessellonis dicti (dg: Goebel) Goebel ex alio 

et tercia unum lopinum siliginis in semine capiens inter hereditatem 
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Bathe dicte Trison ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis de) Johannis 

de Catwijc ex alio latere sunt site promittens super omnia (dg: habita 

et) warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XIII et dimidium! 

denariis et hereditario censu XX solidorum (dg: mo) communis #pagamenti# 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et Martinus 

datum (dg: quinta) sabbato post penthecostes. 

 

BP 1180 p 561r 04 ma 29-05-1396. 

Petrus zvw Walterus van Broechoven beloofde aan Henricus Maechelini 1/6 

deel te leveren van een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die 

wijlen Franco Valant beurde uit erfgoederen van wijlen Walterus Coman, in 

Blaerthem Sint-Severinus, en welke pacht van 3 mud nu behoort aan de 

kerkfabriek van Sint-Jan in Den Bosch. 

 

Petrus filius quondam Walteri de Broechoven promisit super omnia #habita 

et habenda# Henrico Maechelini quod ipse Petrus unam sextam partem de 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco quam 

Franco (dg: Val) quondam Valant solvendam habuit hereditarie ex bonis et 

hereditatibus quondam Walteri Coman sitis in parochia de Blaerthen sancti 

Severini et quam paccionem trium modiorum nunc spectat ad fabricam 

ecclesie sancti Johannis in Buscoducis ut dicebat nunc deinceps singulis 

annis et perpetue dabit et exsolvet #juxta continentiam litterarum inde 

confectarum# sic quod dicto Henrico Maechelini et supra hereditates et 

bona quascumque eiusdem Henrici dampna exinde non eveniant quovis modo in 

futurum. !Scilder et Berwout datum 2a post octavas penthecostes. 

 

BP 1180 p 561r 05 ma 29-05-1396. 

Voornoemde Petrus beloofde aan jkvr Margareta van Goubordingen 1/6 deel te 

leveren van voornoemde pacht van 3 mud rogge. 

 

Dictus Petrus promisit super habita et habenda domicelle Margarete de 

Goubordingen quod ipse Petrus unam sextam partem de dicta paccione trium 

modiorum nunc deinceps singulis (dg: et perp) annis et perpetue dabit et 

exsolvet juxta (dg: l) continentiam litterarum (dg: in) scabinorum 

confectarum sic quod dicte domicelle Margarete dampna exinde non eveniant 

quovis modo in futurum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 561r 06 ma 29-05-1396. 

Voornoemde Petrus beloofde aan Jacobus Stevens soen 1/6 deel te leveren van 

voornoemde pacht van 3 mud, zó dat voornoemde Jacobus en de erfgoederen van 

wijlen Ghisbertus van den Hazebossche, die nu aan voornoemde Jacobus 

behoren, daarvan geen last ondervinden. 

 

Dictus Petrus promisit super habita (dg: h) et habenda Jacobo Stevens 

soen quod ipse Petrus (dg: h) unam sextam partem de dicta paccione trium 

modiorum siliginis nunc deinceps (dg: si) dabit et exsolvet juxta 

continentiam litterarum scabinorum inde confectarum sic quod dicto (dg: 

Stephano) #Jacobo# et supra bona et hereditates quondam (dg: Ghisbertum) 

Ghisberti van den Hazebossche nunc ad dictum Jacobum spectantes dampna 

exinde non eveniant quovis modo in futurum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 561r 07 ma 29-05-1396. 

Jacobus Stevens soen droeg over aan Petrus zvw Walterus van Broechoven een 

n-erfpacht van 7¼ lopen rogge, maat van Oerle, uit een b-erfpacht van 22 

lopen rogge, maat van Oerle, welke pacht van 22 lopen voornoemde Petrus 

leverde aan Ghisbertus Maechelini alias gnd van den Hazenbossche, gaande 

uit erfgoederen in Blaerthem Sint-Severinus. 

 

Jacobus Stevens soen hereditariam paccionem septem (dg: librarum) 

lopinorum et unius #quarte# partis unius lopini siliginis mensure de 

Oerle de hereditaria paccione XXII lopinorum siliginis dicte mensure quam 
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paccionem XXII lopinorum siliginis dicte mensure (dg: de) Petrus filius 

quondam Walteri de Broechoven solvere consuevit annuatim et hereditarie 

Ghisberto (dg: va) Maechelini (dg: van) alias dicto van den Hazenbossche 

de et ex hereditatibus et bonis sitis in parochia de Blaerthem sancti 

Severini ut dicebat hereditarie supportavit dicto (dg: Petro) Petro 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1180 p 561r 08 ma 29-05-1396. 

Henricus Maechelini beloofde aan Petrus zvw Walterus van Broechoven 20 

Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te 

betalen. 

 

Henricus Maechelini promisit super omnia Petro filio quondam Walteri de 

Broechoven (dg: XX) XX Hollant gulden seu valorem ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 561r 09 ma 29-05-1396. 

Jkvr Margareta van Goubordingen beloofde aan voornoemde Petrus 20 Hollandse 

gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te betalen. 

 

Domicella Margareta de Goubordingen promisit super omnia dicto Petro XX 

Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos 
!dictus Petrus promisit super!. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 561r 10 ma 29-05-1396. 

Henricus Maechelini, Jacobus Stevens en voornoemde jkvr beloofden, ieder 

voor zich, aan voornoemde Petrus de helft van voornoemde pacht van 3 mud 

aan voornoemde kerkfabriek te leveren. 

 

Henricus Maechelini Jacobus Stevens et dicta domicella promiserunt divisi 

#scilicet quilibet pro se# super omnia quod !#antedicto Petro# ipsi 

medietatem dictorum trium modiorum siliginis nunc deinceps dicte fabrice 

dabunt et exsolvent jucta continentiam litterarum inde confectarum sic 

quod (dg: dicto Petro et eius) supra eius bona dampna (dg: dam) non 

eveniant quovis modo in futurum. Testes datum ut supra. 

 

1180 mf10 B 03 p. 562. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 29-05-1396. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 30-05-1396. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 31-05-1396. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 03-06-1396. 

 Tercia post sacramenti: dinsdag 06-06-1396. 

 Quarta post sacramenti: woensdag 07-06-1396. 

 in octavis sacramenti: donderdag 08-06-1396. 

 

BP 1180 p 562v 01 ma 29-05-1396. 

Gerardus zvw Willelmus van Heerle verkocht aan Rodolphus gnd Roef Bortoet 

een stuk land gnd dat Heilaar, in Blaerthem Sint-Lambertus, tussen kvw 

Willelmus van Laervenne enerzijds en wijlen Jacobus van der Bont 

anderzijds, met beide einden strekkend aan voornoemde Rodolphus gnd Roef 

Bortoet. Verkoper en zijn kinderen Jordanus, Jacobus en Mathijas beloofden 

lasten af te handelen. De brief overhandigen aan Willelmus zvw voornoemde 

Willelmus van Laervennen. 

 

Gerardus filius quondam Willelmi de Heerle (dg: here) peciam terre 

#dictam dat Heijlaer ad se spectantem# sitam in parochia de Blaerthem 

sancti Lamberti inter hereditatem liberorum quondam Willelmi de Laer-(dg: 

hoven)-#venne# ex uno et inter hereditatem quondam Jacobi van der Bont ex 

alio tendentem cum utroque fine ad hereditatem Rodolphi dicti Roef 

Bortoet ut ipse dicebat hereditarie (dg: di) vendidit dicto Rodolpho 
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dicto Roef Bortoet promittentes dictus venditor et cum eo Jordanus 

Jacobus et Mathijas eius liberi ut debitores principales indivisi super 

omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes 

Scilder et Spina datum 2a post octavas penthecostes. Et detur littera 

Willelmo filio quondam dicti Willelmi de Laervennen. 

 

BP 1180 p 562v 02 di 30-05-1396. 

Adam van Mierde en zijn schoonzoon Johannes die Groet droegen over aan 

Albertus zvw Baudewinus smid van Os een stuk land in Berlicum, ter plaatse 

gnd Beilver, ter plaatse gnd die Veldakker, tussen Godescalcus gnd Moelner 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan voornoemde Adam gerechtelijk 

verkocht door Johannes van de Kloot. 

 

Adam de Mierde et Johannes die Groet eius gener peciam terre sitam in 

parochia de Berlikem ad locum dictum Beilver in loco dicto die Veltacker 

inter hereditatem Godescalci dicti Moelner ex uno et inter communem 

plateam ex alio venditam dicto Ade a Johanne de Globo per judicem 

mediante sententia scabinorum etc prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Alberto filio quondam (dg: cum) Baudewini fabri de Os cum 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Spina et Martinus datum 

tercia post octavas penthecostes. 

 

BP 1180 p 562v 03 di 30-05-1396. 

Voornoemde Adam van Mierde en zijn schoonzoon Johannes die Groet droegen 

over aan Albertus zvw Baudekinus smid van Os een b-erfcijns van 14 groten 

geld, die Godefridus gnd Robben soen beloofd had aan Henricus zvw Henricus 

Wargaren, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land in Berlicum, 

ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd Heuvelakker, tussen Godescalcus 

Moelner enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke cijns nu aan hen 

behoort. 

 

Dicti Adam et Johannes hereditarium censum (dg: XV) XIIII grossorum 

monete quem Godefridus dictus Robben soen promisit se daturum et 

soluturum Henrico filio quondam Henrici Wargaren hereditarie 

purificationis ex quadam pecia terre sita in parochia de Berlikem in loco 

dicto (dg: Beil) Beilver ad locum dictum communiter Hoevelacker inter 

hereditatem Godescalci Moelner ex uno et inter (dg: .) communem plateam 

ex alio prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie supportaverunt Alberto filio quondam Baudekini fabri de Os 

cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorundem (dg: Johannis) Ade et Johannis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 562v 04 wo 31-05-1396. 

Willelmus van Hees zvw Johannes van Hees ev Jutta en Johannes zvw Willelmus 

die Hoel ev Weijndelmoedis, dvw Walterus Marien soen van Lijt, verkochten 

aan Nijcholaus zvw voornoemde Walterus Marien soen alle goederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Walterus en zijn vrouw 

Weijndelmoedis, ouders van voornoemde Jutta en Weijndelmoedis, gelegen 

onder Groot Lith. 

 

Willelmus de Hees filius quondam Johannis de Hees maritus et tutor 

legitimus Jutte sue uxoris et Johannes filius quondam Willelmi die Hoel 

maritus et tutor legitimus Weijndelmoedis sue uxoris filiarum quondam 

Walteri Marien soen de Lijt omnes hereditates eis et dictis suis uxoribus 

de morte dicti quondam Walteri et quondam Weijndelmoedis sue uxoris 

parentum olim dictarum Jutte et Weijndelmoedis sororum successione 

advolutas quocumque locorum infra parochiam de Magno Lijt situatas ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Nijcholao filio dicti quondam Walteri 

Marien soen promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

(dg: deponere exceptis) ex parte eorum deponere. Testes Spina et Berwout 
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datum quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1180 p 562v 05 wo 31-05-1396. 

Rodolphus Hacke kramer beloofde aan Arnoldus die Beijer van Dielbeke 50 

Hollandse gulden, 3 Hollandse gulden voor 1 Engelse nobel of voor 2 Franse 

kronen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Rodolphus Hacke institor promisit super omnia (dg: Ro) Arnoldo die Beijer 

de Dielbeke L Hollant gulden scilicet uno Engels nobel pro III Hollant 

gulden seu duobus Vrancrijcs cronen pro (dg: duobus) #tribus# Hollant 

gulden computato seu aliud pagamentum eiusdem (dg: ad n) valoris ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 562v 06 wo 31-05-1396. 

Henricus Boijen zvw Arnoldus beloofde aan Elijas van den Wijel 56 Engelse 

nobel met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Henricus Boijen filius quondam Arnoldi promisit super omnia Elije van den 

Wijel quinquaginta sex Engels nobel ad nativitatis Domini proxime futurum 

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

 

BP 1180 p 562v 07 wo 31-05-1396. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1180 p 562v 08 za 03-06-1396. 

Johannes Mersman van Hedel beloofde aan Willelmus Jacobs soen 9¼ Engelse 

nobel of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1396) te betalen. 

 

Johannes Mersman de Hedel promisit Willelmo Jacobs soen novem Engels 

nobel et quartam partem unius (dg: no) Engels nobel seu valorem ad 

Martinum proxime futurum persolvendos. Testes Rover et Spina datum 

sabbato post sacramenti. 

 

BP 1180 p 562v 09 za 03-06-1396. 

Arnoldus Snoec zvw Lambertus Witmeri deed tbv Johannes Nerinc voor een 

helft en tbv kvw Wenemarus van Diegeden en kvw Gerardus Witmeri voor de 

andere helft afstand van (1) alle goederen, die aan hem en zijn zuster 

Vreza gekomen waren na overlijden van Vreza dvw Petrus Witmeri ev Henricus 

Nerinc, (2) alle goederen, die aan voornoemde Arnoldus Snoec en zijn zuster 

Vreza nagelaten zijn door voornoemde wijlen Vreza dvw Petrus Witmeri. 

Voornoemde Vreza sv Arnoldus Snoec zal voornoemde Johannes Nerinc, kvw 

Wenemarus en kvw Gerardus Witmeri nimmer hierover aanspreken. 

 

Arnoldus Snoec filius quondam Lamberti Witmeri (dg: om) super omnibus 

bonis sibi et Vreze sue sorori de morte quondam Vreze filie quondam Petri 

Witmeri uxoris olim Henrici (dg: He) Nerinc successione advolutis (dg: 

et) ac #super omnibus bonis# dictis Arnoldo Snoec et Vreze sue sorori a 

dicta quondam Vreza filia quondam Petri (dg: Witt) Witmeri legatas! ut 

dicebat ad opus Johannis Nerinc #pro una medietate et ad opus# et 

liberorum quondam Wenemari de Diegeden (verbeterd uit: Diggeden) et (dg: 

lib) ad opus liberorum quondam Gerardi Witmeri pro reliqua medietate 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et quod (dg: ipse) dicta 

(dg: quondam) Vreza (dg: #dicti# Arnold) soror dicti Arnoldi Snoec et 

eorum heredes et successores dictum (dg: -s) Johannem Nerinc et dictos 

liberos quondam Wenemari et liberos dicti quondam Gerardi Witmeri nunquam 

impetent occacione premissorum. Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 562v 10 di 06-06-1396. 

Elisabet wv Willelmus van Dordrecht machtigde haar schoonzoon Gerardus van 
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Hees haar cijnzen, pachten en andere tegoeden te manen. 

 

Elisabet relicta quondam Willelmi de Dordrecht dedit potestatem Gerardo 

de Hees eius genero monendi eius census pacciones et cetera eius credita 

etc ad revocacionem. Testes (dg: Scilder) Rover et Scilder datum tercia 

post sacramenti. 

 

BP 1180 p 562v 11 wo 07-06-1396. 

Henricus van Diechden droeg over aan Rutgherus Cort alle goederen van mr 

Egidius van Aelst timmerman, zijn vrouw Heilwigis en Arnoldus Kijevit, die 

zij bezaten toen zij aan Theodericus molenaar van Vucht garantie beloofden 

wegens de windmolen in Vught, gerechtelijk verkocht aan voornoemde Henricus 

en Martinus van Dusel na schepenvonnis van Vught. 

 

X. Anno LXXIIII. 

Henricus de Diechden omnia bona magistri Egidii de Aelst carpentarii 

Heilwigis eius uxoris atque Arnoldi (dg: h) Kijevit que ipsi habuerunt eo 

tempore quo ipsi Theoderico mltori! de Vucht warandiam prestare 

promiserant occacione molendini venti siti in Vucht et eius attinentiarum 

vendita dicto (dg: Henrico) Henrico et Martino de Dusel per judicem 

mediante sententia scabinorum de Vucht prout in litteris hereditarie 

supportavit Rutghero Cort cum litteris et jure promittens (dg: servare) 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Spina 

datum quarta post sacramenti. 

 

BP 1180 p 562v 12 wo 07-06-1396. 

Johannes van Ghestel droeg over aan Johannes van Vladeracken, tbv de armen 

in het Groot Gasthuis in de Bosch naast de Gevangenpoort, een b-erfcijns 

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

met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, naast de Korenbrug, 

tussen erfgoed van Ghibo Vette de jongere enerzijds en erfgoed van 

Rodolphus Last anderzijds, welk huis eertijds behoorde aan Ghibo Vette de 

oudere. 

 

Johannes de Ghestel hereditarium censum XX solidorum monete quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex domo et area sita in Busco iuxta pontem bladi inter hereditatem 

Ghibonis Vette junioris ex uno et inter hereditatem Rodolphi Last ex alio 

que domus primodicta quondam ad Ghibonem Vette seniorem pertinere 

consuevit ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de Vladeracken (dg: 

et Godefrido Sceijvel) ad opus pauperum #pro tempore# decumbentium in 

maiori hospitali sito in Busco iuxta portam captivorum promittens 

warandiam et obligationem in dicto censu deponere. Testes Martinus et 

Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1180 p 562v 13 wo 07-06-1396. 

Godefridus zvw Godefridus Coelner beloofde aan Arnoldus van Vladeracken 500 

Hollandse gulden met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1396) te betalen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Godefridus. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi Coelner promisit Arnoldo de 

Vladeracken Vc Hollant gulden ad Jacobi proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. Detur dicto Godefrido. 

 

BP 1180 p 562v 14 do 08-06-1396. 

Theodericus Buc, zijn zoon Henricus, Johannes Wert en zijn zoon Johannes 

beloofden aan hr Willelmus van Aa 96 oude Franse schilden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1180 p 562v 15}. 

Theodericus Buc Henricus eius filius Johannes Wert et Johannes eius 
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filius promiserunt (dg: mihi ad opus) domino Willelmo de Aa nonaginta sex 

aude scilde Francie vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

(dg: persolvendos testes Aa et Spina datum ut supra). Testes Aa et Spina 

datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1180 p 562v 15 do 08-06-1396. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan Willelmus zvw Johannes van Eijke en 

Jacobus zv Winricus Screijnmaker 54 oude Franse schilden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1180 p 562v 14}. 

Dicti debitores promiserunt Willelmo filio quondam Johannis de Eijke et 

Jacobo filio (dg: q) Winrici Screijnmaker LIIII aude scilde Francie vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 562v 16 do 08-06-1396. 

Voornoemde Theodericus en Johannes Wert beloofden Henricus en Johannes zv 

Johannes Wert schadeloos te houden. 

 

Dicti Theodericus et Johannes Wert promiserunt Henricum et Johannem 

filium Johannis Wert indempnes servare. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 B 04 p. 563. 

 Quarta post sacramenti: woensdag 07-06-1396. 

 Sexta post octavas sacramenti: vrijdag 09-06-1396. 

 Sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 10-06-1396. 

 

BP 1180 p 563r 01 wo 07-06-1396. 

Bartholomeus Vingherhoet van Hukel verkocht aan Woltherus van der Molen een 

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

leveren, gaande uit (1) een beemdje in Hukel, ter plaatse gnd Zandvoort, 

tussen Nicholaus Coman enerzijds en Nicholaus Lu anderzijds, reeds belast 

met 1½ oude groot aan de kerk van Hukel, (2) de helft in een huis, tuin en 

aangelegen beemdje, in Hukel, tussen Jacobus Tijmmerman enerzijds en 

Laurencius zvw Nicholaus gnd Arendonc anderzijds, deze helft reeds belast 

met de hertogencijns en 1 lopen rogge, maat van Hukel. 

 

B. 

Bartholomeus Vingherhoet de Hukel hereditarie vendidit Wolthero van der 

Molen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Hukel 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pratulo 

sito in parochia de Hukel ad locum dictum Zantvoert inter hereditatem 

Nicholai Coman ex uno et inter hereditatem Nicholai Lu ex alio item ex 

medietate ad dictum venditorem spectante in domo orto et pratulo sibi 

adiacente sitis in dicta parochia inter hereditatem Jacobi Tijmmerman ex 

uno et inter hereditatem Laurencii filii quondam Nicholai dicti Arendonc 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: e) uno et dimidio antiquis grossis ecclesie de Hukel ex 

primodicto pratulo atque censu ducis !uno lopino siliginis dicte mensure 

de dicta medietate solvendis. Testes Aa et Spina datum quarta post 

sacrameni. 

 

BP 1180 p 563r 02 wo 07-06-1396. 

Johannes Sluijsman Cuper beloofde aan Henricus Gherken tbv Johannes Monic 

50 oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1396) te betalen. 

 

Johannes Sluijsman #Cuper# promisit Henrico Gherken #ad opus Johannis 

Monic# L aude Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 
!persolvendos. Testes Scilder et Martinus datum ut supra. 
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BP 1180 p 563r 03 wo 07-06-1396. 

Katherina wv Willelmus Mijnnemeer droeg over aan haar zoon Willelmus haar 

vruchtgebruik in 1/6 deel van een hoeve, die was van wijlen voornoemde 

Willelmus, in Boxtel, ter plaatse gnd te As, te weten in het 1/6 deel dat 

aan voornoemde Willelmus zal komen na overlijden van voornoemde Katherina. 

De brief overhandigen aan Theodericus van den Valchuijs. 

 

{Haal, die begint bij het einde van BP 1180 p 563r 03, doorlopend naar 

het begin van BP 1180 p 563r 05; en voor deze haal staat:} Solvit totum. 

Katherina relicta quondam Willelmi Mijnnemeer cum tutore usufructum sibi 

competentem in sexta parte mansi qui fuerat dicti quondam Willelmi siti 

in parochia de Bucstel ad locum dictum te Asch et in eius attinentiis 

scilicet in illa sexta parte que Willelmo suo filio post mortem dicte 

Katherine ad! in dicto manso advolvetur ut dicebat legitime supportavit 

dicto Willelmo suo filio promittens cum tutore ratam servare. Testes Aa 

et Rover datum quarta post sacramenti. Detur (dg: dicte Katherine) 

Theoderico van den (dg: Valh Vl) Valchuijs. 

 

BP 1180 p 563r 04 wo 07-06-1396. 

Nicholaus Rover ontlastte Wolterus van Audenhoeven en zijn broers 

Willelmus, Johannes en Rutgherus van alle schulden, aan voornoemde 

Nicholaus beloofd door voornoemde Wolterus, Willelmus, Johannes en 

Rutgherus. De brief overhandigen aan voornoemde Wolterus. 

 

Nicholaus Rover palam quitos proclamavit Wolterum de Audenhoeven 

Willelmum Johannem et Rutgherum eius fratres (dg: et i) ab omnibus 

debitis dicto Nicholao a dictis Woltero Willelmo Johanne et Rutghero 

promissis a quocumque tempore !usque in hodiernum diem ut dicebat. Testes 

datum ut supra. Detur dicto Woltero. 

 

BP 1180 p 563r 05 vr 09-06-1396. 

Henricus van Os zvw Theodericus beloofde aan Nicholaus Hagen 9 Gentse nobel 

of de waarde minus 6 gemene plakken met Kerstmis te betalen. 

 

Henricus de Os #filius Theoderici !quondam# promisit Nicholao Hagen (dg: 

IX) XI Gentsche nobel vel valorem minus (dg: tribus) #sex# communibus 

placken ad nativitatis Domini persolvendos. Testes Spina et Martinus 

datum sexta post octavas sacramenti. 

 

BP 1180 p 563r 06 vr 09-06-1396. 

Henricus Kalfsvelle van Wetten droeg over aan Johannes Zadelleer een 

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

leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die Riedeakker, in Beek bij 

Aarle, tussen Johannes van Bijnderen enerzijds en kvw Petrus Mabellen soen 

anderzijds, (2) een stuk land gnd die Haseldonk, in Beek bij Aarle, tussen 

voornoemde Johannes van Bijnderen enerzijds en erfgoed van het klooster van 

Bijnderen anderzijds, (3) een huis en tuin in Beek bij Aarle, tussen wijlen 

Johannes Lu enerzijds en erfgoed gnd die Heisbeemd anderzijds, (4) een stuk 

land aldaar, tussen voornoemd erfgoed gnd die Heisbeemd enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door Goessuinus zvw 

Marcelius gnd Thoen van Aerlebeke. 

 

Henricus Kalfsvelle #de Wetten# hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex pecia terre dicta die Riedeacker sita in parochia de 

Beke prope Aerle inter hereditatem Johannis de Bijnderen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Petri Mabellen soen ex alio atque ex pecia 

terre dicta die Haseldonc sita in dicta parochia inter hereditatem dicti 

Johannis de Bijnderen ex uno et inter hereditatem conventus de Bijnderen 

ex alio item ex domo et orto sitis in dicta parochia inter hereditatem 

quondam Johannis Lu ex uno et inter hereditatem dictam die Heijsbeemt ex 
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alio item ex pecia terre sita ibidem inter dictam hereditatem die 

Heijsbeemt vocatam !et inter communem plateam ex alio venditam sibi a 

Goessuino filio quondam Marcelii dicti Thoen de Aerlebeke prout in 

litteris (dg: hereditarie ven) hereditarie supportavit Johanni Zadelleer 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 563r 07 vr 09-06-1396. 

Johannes Priker de jongere en zijn broer Henricus beloofden aan Henricus 

Molen, tbv hem en Jordanus zv Arnoldus Tielkini, 38 Engelse nobel of de 

waarde en 17 gemene plakken na maning te betalen. 

 

Johannes Priker junior et Henricus eius frater promiserunt Henrico Molen 

ad opus sui et ad opus Jordani filii Arnoldi Tielkini vel ad opus 

alterius eorundem XXXVIII Engels nobel vel valorem (dg: ad monitionem 

alterius eorum persolvendos) et (dg: XV) XVII communes placken ad 

monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 563r 08 vr 09-06-1396. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 563r 09 vr 09-06-1396. 

Johannes Corf en Bertoldus gnd Heijnen soen beloofden aan Hermannus Sticker 

58 Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te 

betalen. 

 

Johannes Corf et Bertoldus dictus Heijnen soen promiserunt Hermanno 

Sticker LVIII Engels nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 563r 10 vr 09-06-1396. 

Johannes van Os van Panhedel maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Henricus Rike bakker en zijn zoon Johannes met 

hun goederen. 

 

Johannes de Os de Panhedel calumpniavit vendiciones et alienaciones 

factas per Henricum Rike #pistorem et Johannem eius filium# cum suis 

bonis etc ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 563r 11 za 10-06-1396. 

Henricus zvw Johannes Heijlwigen soen van Gherwen verkocht aan Walterus 

Arts soen, tbv Katherina dvw Lambertus van den Loe van Mierle, een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Gerwen te 

leveren, gaande uit 2½ lopen roggeland, in Gerwen, tussen Walterus Sijmons 

soen enerzijds en Johannes zvw voornoemde Johannes Heijlwigen soen 

anderzijds, reeds belast met 1 oude groot. 

 

Henricus filius quondam Johannis Heijlwigen soen (dg: va) de Gherwen 

hereditarie vendidit Waltero Arts soen ad opus Katherine filie quondam 

Lamberti van den Loe de Mierle hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Nuenen solvendam hereditarie purificationis et in 

Gherwen tradendam ex (dg: pecia) duabus et dimidia lopinatis terre 

siliginee sitis in parochia de Gherwen inter hereditatem Walteri Sijmons 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii #dicti# quondam Johannis 

Heijlwigen soen ex alio ut dicebat {dwarsliggend streepje} promittens 

super omnia warandiam {dwarsliggend streepje} !aliam obligationem 

deponere excepto I grosso antiquo exinde prius solvendo et sufficientem 
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facere. Testes Scilder et Spina datum sabbato post octavas sacramenti. 

 

BP 1180 p 563r 12 za 10-06-1396. 

Willelmus gnd Loden soen van Wetten verkocht aan Woltherus zv Arnoldus 

Snijder van Wetten 1/3 deel van een beemd gnd de Langenbeemd, in 

Nederwetten, ter plaatse gnd sPraaldonk, tussen Hadewigis des Corten 

enerzijds en Leonius zv Lucas gnd van Eijcke anderzijds. 

 

Willelmus dictus Loden soen de Wetten (dg: particulam prati sitam) 

terciam partem ad se spectantem cuiusdam prati dicti de! Langenbeemt siti 

in parochia de Nederwetten ad locum dictum sPraeldonc inter hereditatem 

Hadewigis des Corten ex uno et inter hereditatem Leonii filii Luce dicti 

de Eijcke ex alio (dg: scilicet illam terciam partem) ut dicebat 

hereditarie vendidit Wolthero filio Arnoldi Snijder de Wetten promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 563r 13 za 10-06-1396. 

Willelmus zv Ludovicus wever van Wetten droeg over aan Woltherus zv 

Arnoldus Snijder van Wetten, tbv Lucia wv Lambertus zvw Wolterus van den 

Loe en haar dochters Mechtildis en Katherina, ¼ deel van een akker lands 

gnd die Pasakker, in Nuenen, ter plaatse gnd Nuenen, tegenover de huizinge 

van voornoemde Ludovicus, beiderzijds tussen wijlen Lambertus van den Loe, 

dit ¼ deel belast met een hoen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Wolterus. 

 

Willelmus filius Ludovici textoris de Wetten quartam partem cuiusdam agri 

terre dicti die Paschacker siti in parochia de Nuenen ad locum dictum 

Nuenen! in opposito habitationis dicti Ludovici inter hereditates quondam 

Lamberti van den Loe ex utroque latere coadiacentes (dg: scilicet illam 

quartam partem) ut dicebat hereditarie supportavit Wolthero filio Arnoldi 

Snijder de Wetten ad opus (dg: a) Lucie relicte quondam Lamberti filii 

quondam Wolteri van den Loe Mechtildis et Katherine filiarum dicte Lucie 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno pullo (dg: 

excep) ex dicta quarta parte solvendo tali condicione !dicta Lucia dictam 

quartam partem ad eius vitam possidebit scilicet post vitam dicte Lucie 

ad dictas Mechtildem et Katherinam revertet. Testes datum ut supra. Detur 

dicto Woltero. 

 

BP 1180 p 563r 14 za 10-06-1396. 

Arnoldus van Ghele zvw Johannes van Hees droeg over aan Johannes Keijmpen ½ 

morgen land ter plaatse gnd die Vliedert, in een kamp dat gelegen is tussen 

wijlen hr Johannes Rover ridder enerzijds en wijlen Henricus Becker en zijn 

broer anderzijds, welke ½ morgen aan voornoemde wijlen Johannes van Hees 

met het lot ten deel was gevallen uit de gemeint van Den Bosch, en welke ½ 

morgen aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, samen met een 

b-erfcijns van 3 schelling geld, die de stad Den Bosch uit voornoemde ½ 

morgen beurde, welke cijns voornoemde Arnoldus verworven had van de stad 

Den Bosch. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Johannis de Hees dimidium juger terre 

situm in loco dicto die Vliedert (dg: inter) in quodam campo qui campus 

situs est inter hereditatem quondam domini Johannis Rover militis ex uno 

et inter hereditatem quondam Henrici Becker (dg: ex) et eius fratrum ex 

alio quod dimidium juger terre dicto quondam Johanni de Hees mediante 

sorte de communitate oppidi cessit in partem et quod dimidium juger sibi 

de morte suorum parentum (dg: cessit) successione est advolutum atque 

hereditarium censum trium solidorum monete quem oppidum de Busco ex dicto 

dimidio jugero terre habuit solvendum et quem censum dictus Arnoldus erga 

dictum oppidum de Busco acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni Keijmpen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Aa 
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et Spina datum ut supra. 

 

BP 1180 p 563r 15 za 10-06-1396. 

Johannes van den Hovel Serijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Hovel Serijs soen prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

1180 mf10 B 05 p. 564. 

 Sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 10-06-1396. 

 Tercia post Barnabe apostoli: dinsdag 13-06-1396. 

 in crastino Barnabe apostoli: maandag 12-06-1396. 

 Sexta post Barnabe apostoli: vrijdag 16-06-1396. 

 Secunda post Barnabe apostoli: maandag 12-06-1396. 

 in crastino Petri et Pauli: vrijdag 30-06-1396. 

 Sabbato post Barnabe apostoli: zaterdag 17-06-1396. 

 

BP 1180 p 564v 01 za 10-06-1396. 

Gerardus Scade zvw Gerardus Scade beloofde aan Johannes van den Hovel gnd 

Zerijs soen 16 Gentse nobel of de waarde in goud en 18 gemene plakken met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Gerardus Scade filius quondam Gerardi Scade promisit Johanni (dg: fi) 

#van den Hovel# dicti! Zerijs soen XVI Ghentsche nobel vel valorem in 

auro et XVIII communes placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Aa et Spina datum sabbato post octavas sacramenti. 

 

BP 1180 p 564v 02 di 13-06-1396. 

Yda wv Boudewinus van Zalant droeg over aan de secretaris, tbv Johannes, 

Rodolphus en Elisabet, kv voornoemde Yda, haar vruchtgebruik in (1) alle 

erfelijke goederen waarin voornoemde wijlen Boudewinus was overleden, (2) 

alle erfelijke goederen waarin Lambertus Bathen soen eerste man van 

voornoemde Yda was overleden. De brief overhandigen aan voornoemde Yda. 

 

Yda relicta quondam Boudewini de Zalant cum tutore usufructum sibi 

competentem in omnibus bonis #hereditariis# in quibus dictus quondam 

Boudewinus decessit quocumque locorum sitis ut dicebat (dg: legitime 

supportavit michi ad opus Johannis Rodolphi et Elisabet liberorum 

dictorum Yde et quondam Boudewini promittens cum tutore ratam servare) 

atque in omnibus bonis hereditariis in quibus Lambertus Bathen soen 

primus maritus dicte Yde decessit quocumque locorum sitis legitime 

supportavit michi ad opus Johannis Rodolphi et Elisabet liberorum dicte 

Yde promittens cum tutore (dg: ratam servare) warandiam. Testes Scilder 

et Spina datum 3a post Barnabe apostoli. Detur dicte Yde et nulli alteri. 

 

BP 1180 p 564v 03 ma 12-06-1396. 

Hr Johannes Nachteghael en Sebastianus gnd Bastijn van den Steen, 

gemachtigd door jkvr Cristina wv Arnoldus van Waelre om haar cijnzen, 

renten en pachten te manen, maanden 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 160 oude schilden, die voornoemde jkvr met Sint-Jan beurt, 

gaande uit alle goederen, cijnzen, pachten, renten, cijnshoenderen en 

andere goederen, behorend aan de heerlijkheid van Herpen en van Uden. 

 

Dominus Johannes Nachteghael et (dg: Bastinus) #Sebastianus dictus 

Bastijn# van den Steen habentes potestatem (dg: in) a domicella Cristina 

relicta quondam #Arnoldi de Waelre# monendi (dg: etc) eius census 

redditus et pacciones ut dicebat annuum et hereditarium censum C et LX 

aude scilde quem dicta domicella solvendum habet (dg: hereditarie et) 

hereditarie in festo nativitatis Johannis ex omnibus et singulis bonis 

censibus paccionibus redditibus pullis censualibus et ceteris bonis ad 

dominium de Herpen et de Uden spectantibus ut dicebant monuerunt de 
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tribus annis. Testes Willelmus et Spina datum in crastino Barnabe 

apostoli. 

 

BP 1180 p 564v 04 ma 12-06-1396. 

Gerardus van der Merendonc beloofde aan Johannes van den Hoevel Zerijs soen 

en Ghibo Kesselman de jongere 11¼ Engelse nobel of de waarde in goud met 

Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te betalen. 

 

Gerardus van der Merendonc (dg: promiserunt) promisit Johanni van den 

Hoevel Zerijs soen et Ghiboni Kesselman juniori vel eorum alteri XI 

Engels nobel et quartam partem unius nobel vel valorem in auro ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Rover et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1180 p 564v 05 vr 16-06-1396. 

Gerardus van Berkel deed tbv Henricus van Kreijel afstand van een kamp, 

ongeveer 6 morgen groot, gelegen buiten de stadsmuur, naast het water gnd 

Oude Dieze, tussen erfgoed van wijlen Godescalcus van Bladel enerzijds en 

erfgoed van wijlen Arnoldus van Waderle anderzijds, met een eind strekkend 

aan erfgoed van wijlen Jacobus van den Wiel en met het andere eind aan 

voornoemd water die Oude Dieze. 

 

Gerardus de Berkel super quodam campo sex iugera vel circiter continente 

sito (dg: in loco dicto de) #extra murum oppidi iuxta aquam dictam# Aude 

Dijeze inter hereditatem quondam Godescalci de Bladel ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi quondam de Waderle ex alio tendente cum uno fine (dg: 

ad commnem aquam) ad hereditatem quondam Jacobi van den Wiel et cum 

reliquo fine ad dictam aquam die Aude Dijeze vocatam prout ibidem est 

situs #et super jure# ad opus Henrici de Kreijel hereditarie renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Martinus datum sexta post Barnabe. 

 

BP 1180 p 564v 06 ma 12-06-1396. 

Johannes Groet zv Willelmus van Loen van Maren beloofde aan Albertus van 

Maren 129 Gelderse gulden, 13½ schietlei geld van Vilvoorde voor 1 gulden 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Johannes Groet filius Willelmi de Loen (dg: p) de Maren promisit Alberto 

de Maren C et (dg: XL) XXIX Gelre gulden scilicet XIIIJ scietleij monete 

Filfordie pro quolibet !computato ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes testes! Rover et Scilder datum secunda post Barnabe. 

 

BP 1180 p 564v 07 ma 12-06-1396. 

Rolandus Jozollus bv Philippus Jozollus droeg over aan Gerardus zvw 

Johannes zvw Johannes Bathen soen 7 morgen land die waren van wijlen 

Elizabeth gnd van Zonne, in Meerwijk, tussen Nijcholaus van Kessel 

enerzijds en wijlen Ghibo Herinc anderzijds, aan Willelmus gnd die Valke 

tbv voornoemde Rolandus overgedragen49 door doornoemde Philippus Jozollus. 

 

O {met punt in centrum}. 

Rolandus Jozollus frater Philippi Jozolli (dg: sex jugera terre) septem 

jugera terre que fuerant quondam Elizabeth dicte de Zonne sita in 

jurisdictione de Merewijc inter hereditatem Nijcholai de Kessel ex uno et 

inter hereditatem quondam Ghibonis Herinc ex alio supportata Willelmo 

dicto die Valke ad opus dicti Rolandi a dicto Philippo Jozollo suo fratre 

prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo filio quondam Johannis 

filii quondam Johannis (dg: Bath) Bathen soen cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

                         
49 Zie ← BP 1175 f 122r 03 di 04-04-1396, overdracht van deze 7 morgen. 



Bosch’ Protocol jaar 1396 04. 

 

136 

deponere. Testes Rover et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 564v 08 ma 12-06-1396. 

Philippus Jozollus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Philippus Jozollus prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 564v 09 vr 30-06-1396. 

Voornoemde Gerardus droeg over aan de secretaris, tbv hr Ghisbertus zvw 

Johannes zv Johannes Baten soen, de helft van het voornoemde. 

 

Dictus Gerardus (dg: .) medietatem premissorum supportavit mihi ad opus 

domini Ghisberti filii quondam Johannis filii Johannis Baten soen 

promittens ratam servare et obligationem sp..... Testes Scilder et Spina 

datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1180 p 564v 10 vr 30-06-1396. 

Voornoemde Gerardus en Theodericus zvw Johannes Baten soen beloofden aan 

Rolandus Jozollus 40 Engelse nobel of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande 

(di 25-07-1396; 25 dgn) te betalen. 

 

Gerardus predictus et Theodericus filius quondam Johannis (dg: Phil) 

Baten soen (dg: s) promiserunt indivisi super omnia Rolando Jozollo XL 

Engels nobel seu (dg: nobel) valorem ad Jacobi proxime futurum (dg: et 

XL). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 564v 11 vr 30-06-1396. 

Voornoemde Gerardus en Theodericus beloofden aan Rolandus Jozollus 47½ 

Engelse nobel of de waarde met Sint-Lambertus aanstaande (17-09-1396; 

31+31+17=79 dgn) te betalen. 

 

Dicti Gerardus et Theodericus promiserunt indivisi super omnia (dg: dicto 

J) Rolando Jozollo XLVII #et dimidium# Engels nobel seu valorem ad 

Lamberti proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 564v 12 vr 17-06-1396. 

Reijnerus van Holten zvw Willelmus gnd Moelner verkocht aan Petrus Becker 

zvw Petrus Becker zvw Petrus die Heirde bakker een huis50, erf en tuin, in 

Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Gerardus Hughe snijder 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Puppel anderzijds, aan voornoemde 

Reijnerus overgedragen door Henricus gnd Thijs van Oesterwijc, belast met 

(1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld aan dekaan 

en kapittel van de Sint-Janskerk in Den Bosch, (3) een b-erfcijns van 40 

schelling geld aan het Geefhuis, (4) een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling 

geld aan Wijnricus Screijnmaker, (5) een b-erfcijns van 3 pond voornoemd 

geld aan Johannes Boegart, (6) een b-erfcijns51 van 4 oude schilden aan 

Willelmus Scilder. 

 

Reijnerus de Holten filius quondam Willelmi dicti Moelner domum (dg: 

aream) aream et ortum sitos in Busco ad aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem Gerardi Hughe sartoris et inter hereditatem Johannis de 

Puppel supportatos dicto Reijnero ab Henrico dicto Thijs de Oesterwijc 

prout in litteris hereditarie vendidit Petro Becker filio quondam Petri 

#Becker# filii quondam Petri die Heirde pistoris (dg: pro et f) 

#supportavit# cum litteris #et aliis# et jure promittens super omnia 

#habita et habenda# ratam servare et obligationem (dg: ex parte) in 

dicta! domo et area et orto existentem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditario censu XL solidorum monete decano et capitulo 

                         
50 Zie → BP 1181 p 432v 01 vr 27-06-1399, verkoop van het huis, erf en tuin. 
51 Zie → BP 1180 p 564v 17 vr 17-06-1396, overdracht van deze cijns. 
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ecclesie sancti Johannis in Busco et hereditario censu XL solidorum 

monete mense sancti spiritus ?et hereditario censu III librarum X 

solidorum monete Wijnrico Screijnmaker et hereditario censu trium 

librarum monete predicte Johanni Boegart #et hereditario censu quatuor 

aude scilde Willelmo Scilder# exinde de jure solvendis. Testes Aa et 

Spina (dg: et Martinus datum supra) datum sabbato post Barnabe. 

 

BP 1180 p 564v 13 vr 17-06-1396. 

(dg: Johannes Becker sHeirden verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Johannes Becker sHeirden prebuit et reportavit. Testes datum supra). 

 

BP 1180 p 564v 14 vr 17-06-1396. 

Arnoldus Jans soen van Vlimen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus (dg: filius) Jans soen de Vlimen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 564v 15 vr 17-06-1396. 

Voornoemde koper Petrus Becker zvw Petrus Becker zvw Petrus die Heirde 

bakker beloofde aan voornoemde verkoper Reijnerus van Holten zvw Willelmus 

gnd Moelner (1) 110 Hollandse gulden, 1 Engelse nobel voor 3 Hollandse 

gulden gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396), (2) 

55 Hollandse gulden52, 1 Engelse nobel voor 3 Hollandse gulden gerekend of 

de waarde, met Sint-Jan over een jaar (zo 24-06-1397), (3) 55 Hollandse 

gulden, 1 Engelse nobel voor 3 Hollandse gulden gerekend of de waarde, met 

Kerstmis over een jaar (di 25-12-1397) te betalen. Opstellen in 3 brieven. 

 

Et ponetur in 3 litteris. 

Dictus Petrus emptor promisit super omnia dicto venditori (dg: centum) 

centum et X Hollant gulden (dg: seu ..) scilicet uno Enghelschen nobel 

pro III (dg: gulden gi) Hollant gulden (dg: pro quol) computato #seu 

valorem# ad nativitatis Domini proxime (dg: et tantum in et LXV) et LV 

Hollant gulden enen Enghels nobel pro III Hollant gulden computato #seu 

valorem# (dg: pro) a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum et 

LV Hollant gulden enen Enghels nobel pro III Hollant gulden #computato# 

seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 564v 16 vr 17-06-1396. 

Theodericus van den Wijer en Henricus van den Doerne beloofden aan Hessello 

van Boert 8 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1396) te betalen. 

 

{In geheel de margo sinistra een <}. 

Theodericus van den Wijer et Henricus van den Doerne promiserunt (dg: 

Jol) Hesselloni de Boert VIII Gh[ent]sche nobel vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes (dg: sab). 

 

BP 1180 p 564v 17 vr 17-06-1396. 

Reijnerus van Holten zvw Willelmus molenaar van Vucht droeg over aan Petrus 

zvw Petrus zvw Petrus die Heirde bakker een b-erfcijns53 van 4 oude schilden 

van de keizer of van de koning van Frankrijk of ander paijment van dezelfde 

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

                         
52 Zie → BP 1180 p 728v 05 do 15-03-1397, overdracht van een van de twee 

schuldbekentenissen van 55 Holland gulden. 
53 Zie → BP 1181 p 432v 02 vr 27-06-1399, overdracht van de cijns. 
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gaande uit een huis54,55, erf en tuin, in de Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van wijlen Gerardus gnd Hughe snijder enerzijds en Johannes 

van Puppel anderzijds, welke cijns aan voornoemde Reijnerus was 

overgedragen door Willelmus Scilder. 

 

Reijnerus de Holten filius quondam Willelmi multoris de Vucht 

hereditarium censum quatuor aureorum denariorum antiquorum communiter 

aude scilde (dg: p) vocatorum monete im[peratoris] seu monete regis 

Francie boni auri et justi ponderis seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

domo area et orto [sitis in Busco]ducis ad aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem quondam Gerardi dicti Hughe (dg: sutoris) sartoris ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Puppel ex !supportatum dicto Re[ijnero] a 

Willelmo Scilder prout in litteris (dg: promittens) hereditarie 

supportavit Petro filio quondam !Johannis Petri filii quondam Petri die 

Heirde pistoris promittens [super omnia] ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Aa et Spina datum supra. 

 

1180 mf10 B 06 p. 565. 

 Tercia post Barnabe apostoli: dinsdag 13-06-1396. 

 in die Viti et Modesti: donderdag 15-06-1396. 

 Sexta post Viti et Modesti: vrijdag 16-06-1396. 

 Sexta post Barnabe apostoli: vrijdag 16-06-1396. 

 Sabbato post Barnabe apostoli: zaterdag 17-06-1396. 

 

BP 1180 p 565r 01 di 13-06-1396. 

Lucas van de Kelder beloofde aan Willelmus van Laervenne 25 oude Gelderse 

gulden en 11 nieuwe Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Lucas de Penu promisit Willelmo de Laervenne (dg: XXIIII) #XXV# aude 

Gelre gulden et XI novos Gelre gulden vel valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Aa et Martinus datum 3a post Barnabe. 

 

BP 1180 p 565r 02 di 13-06-1396. 

Willelmus zvw Amelius van Baerdewijc droeg over aan Conegundis wv Johannes 

Cuper een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis in Den Bosch te 

betalen, gaande uit een akker lands gnd Veren Hildegarden Akker, in Haaren, 

ter plaatse gnd Belver, tussen Petrus van Krekelhoeven enerzijds en 

Arnoldus Poerter anderzijds, welke cijns Paulus van Waelwijc smid tbv 

voornoemde Willelmus verworven had van Willelmus die Koc van Belver. 

Theodericus Spiker zv voornoemde Willelmus deed afstand. Voornoemde 

Willelmus en zijn zoon Theodericus beloofden dat Amelius minderjarige zv 

voornoemde Willelmus afstand zal doen zodra hij meerderjarig is. 

 

Willelmus filius quondam Amelii de Baerdewijc hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini et in 

Busco tradendum c? ex agro terre dicto Veren Hildegharden Acker sito in 

parochia de Haren ad locum dictum Belver inter hereditatem Petri de 

Krekelhoeven ex uno et inter hereditatem Arnoldi Poerter ex alio quem 

censum Paulus de Waelwijc faber ad opus dicti Willelmi erga Willelmum die 

Koc de Belver acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Conegundi relicte Johannis Cuper cum litteris et jure promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem in dicto censu deponere. Quo 

facto Theodericus Spiker filius dicti Willelmi super dicto censu (dg: ad 

opus dicti) et jure ad opus dicte Conegundis hereditarie renunciavit 

promittens ratam servare promiserunt insuper dictus Willelmus et 

Theodericus eius filius super habita et habenda quod ipsi Amelium filium 

                         
54 Zie ← BP 1180 p 564v 12 vr 17-06-1396, verkoop van dit huis. 
55 Zie → BP 1181 p 432v 01 vr 27-06-1399, verkoop van het huis, nu kennelijk 

niet belast met de erfcijns van 4 oude schilden. 
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dicti Willelmi dum ad annos pervenerit super dicto censu ad opus dicte 

Conegundis facient renunciare. Testes Scilder et Spina datum 3a post 

Barnabe. 

 

BP 1180 p 565r 03 di 13-06-1396. 

Nicholaus gnd Mijs soen van Lieshout verkocht aan Johannes gnd Wijcfenne 

een stukje land in Lieshout, ter plaatse gnd aan Geen Roedeken, tussen kvw 

Johannes van den Zande enerzijds en wijlen Johannes van Alphen anderzijds, 

belast met 3 penning oude cijns. 

 

Nicholaus dictus Mijs soen de Lieshout particulam terre sitam in parochia 

de Lieshout ad locum dictum aen Gheen Roedeken inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis van den Zande ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis de Alphen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni dicto W! Wijcfenne promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis tribus denariis antiqui census exinde solvendis. Testes Aa et 

(dg: . .) Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 565r 04 di 13-06-1396. 

Johannes van Druenen Peters soen alias gnd Sceffennere droeg over aan 

Arnoldus Wonder al zijn beesten, varend goed en roerende en gerede 

goederen. 

 

Johannes de Druenen Peters soen alias dictus Sceffennere omnes suas 

bestias et bona pecoralia et bona sua (dg: su) mobilia et parata 

quecumque quocumque locorum consistentia ut dicebat supportavit Arnoldo 

Wonder promittens super omnia ratam servare. Testes Rover et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1180 p 565r 05 di 13-06-1396. 

Henricus zvw Johannes Bollaert droeg over aan Gheerlacus Cnode alias met 

den Broede, tbv Johannes Zueteric, een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat 

van Oirschot, uit een b-erfpacht van 3½ mud rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een akker lands gnd de Braak, in Oirschot, 

tussen erfg van jkvr Gertrudis van der Noetellen enerzijds en kv Johannes 

van Berze anderzijds, welke pacht van 1½ mud rogge Johannes zvw voornoemde 

Johannes Bollaert overgedragen56 had aan zijn broer Henricus. 

 

Henricus (dg: f) filius quondam Johannis Bollaert hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Oerscot de hereditaria 

paccione trium et dimidii modiorum siliginis dicte mensure (dg: quam) 

solvenda hereditarie purificationis ex agro terre dicto de Brake sito in 

parochia de Oerscot inter hereditatem heredum domicelle Gertrudis van der 

Noetellen ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis de Berze ex alio 

quam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis Johannes filius dicti 

quondam Johannis Bollaert prefato Henrico suo fratri supportaverat prout 

in litteris hereditarie supportavit Gheerlaco Cnode alias met den Broede 

ad opus Johannis Zueteric cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Martinus datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 565r 06 di 13-06-1396. 

Voornoemde Henricus zvw Johannes Bollaert droeg over aan Gheerlacus Cnode 

alias met den Broede voor een periode van 3 jaren, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus (do 11-11-1395), een beemd in Oirschot, in de herdgang gnd der 

Notelen, tussen jkvr Gertrudis van der Notellen enerzijds en de gemeint 

anderzijds. 

 

                         
56 Zie ← BP 1176 f 305v 06 do 14-05-1383, overdracht van de pacht. 
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Dictus Henricus filius quondam (dg: Henrici) #Johannis# Bollaert pratum 

quoddam situm in parochia de Oerscot in pastoria dicta der Notellen inter 

hereditatem domicelle Gertrudis van der Notellen ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat legitime supportavit Gheerlaco Cnode 

alias met den Broede ab eodem ad spacium trium annorum a festo beati 

Martini proxime preterito subsequentium possidendum promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 565r 07 di 13-06-1396. 

Voornoemde Gheerlacus beloofde aan Henricus van Eijndoven gedurende 3 

jaren, elk jaar met Allerheiligen, 15 schilden, 12 lichte plakken voor 1 

schild gerekend, te betalen. 

 

Dictus Gheerlacus promisit super omnia #se daturum etc# Henrico de 

Eijndoven ad spacium trium annorum proxime futurorum anno quolibet eorum 

XV scilde scilicet XII licht placken pro quolibet in festo omnium 

sanctorum et pro primo in festo omnium sanctorum proxime futuro et sic 

deinceps. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 565r 08 do 15-06-1396. 

Martinus Berwout beloofde aan de secretaris, tbv Mijchael Asinarius, 31 

oude schilden met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen, op 

straffe van 1. 

 

Martinus Berwout promisit mihi ad opus Mijchaelis Asinarii (dg: XVI) 

#triginta unum# aude scilde ad Remigii proxime persolvendos pena I. 

Testes (dg: Aa) #Rover# et Spina datum in die (dg: B) Viti et Modesti. 

 

BP 1180 p 565r 09 vr 16-06-1396. 

Laurencius Stephens soen van Wetten beloofde aan Henricus van de Kloot, tbv 

het Geefhuis57 in Den Bosch, 51 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Remigius (zo 01-10-1396) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 

22-04-1397). 

 

Spiritus sanctus. 

Laurencius Stephens soen de Wetten promisit Henrico de Globo ad opus 

mense sancti spiritus in Busco quinquaginta unam libras monete mediatim 

Remigii et mediatim pasce proxime futurum persoluturum. Testes Aa et (dg: 

l) Spina datum sexta post Viti et Modesti. 

 

BP 1180 p 565r 10 vr 16-06-1396. 

Gerardus Bauderics, zijn broer Henricus en Johannes Kemmer zvw Conrardus 

beloofden aan Johannes van den Hoevel Zerijs soen 8 Gentse nobel of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Gerardus Bauderics et Henricus eius frater et Johannes Kemmer filius 

quondam Conrardi promiserunt indivisi super omnia Johanni van den Hoevel 

Zerijs soen VIII Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Scilder et Martinus datum sexta post 

Barnabe. 

 

BP 1180 p 565r 11 vr 16-06-1396. 

Katherina dvw Reijnerus Palart wv Arnoldus gnd Kreij schedemaker droeg over 

aan de secretaris Adam van Mierde, tbv Reijnerus, Arnoldus en Johanna, kv 

voornoemde Katherina en wijlen Arnoldus Kreij, haar vruchtgebruik in de 

helft van 10 pond geld b-erfcijns, die Henricus zvw Johannes gnd Meelman 

schoenmaker en Egidius zvw Egidius oudekleerhersteller beloofd hadden aan 

                         
57 Zie → VB 1799 f 126r 02, ma 13-01-1399, die selve Henric als procur der 

tafelen voirs was ghericht aen alle guede Laurens gheheijten Stevens soen 

van Wetten met scepenen scout brieven. 
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Mechtildis wv voornoemde Reijnerus gnd Palaert mv voornoemde Katherina, te 

betalen aan Mechtildis en na haar overlijden aan de kinderen die voornoemde 

Reijnerus en Mechtildis samen hebben verwekt, een helft met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis, erf en geheel erfgoed van 

wijlen Arnoldus Ysebout grootvader van voornoemde Mechtildis, in Den Bosch, 

aan de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Wellinus van Neijnsel enerzijds 

en erfgoed van Jordanus smid anderzijds. 

 

Katherina (dg: re) filia quondam Reijneri Palart relicta quondam Arnoldi 

(dg: Sc) dicti Kreij vaginatoris cum tutore suum usufructum etc sibi 

competentem in medietate (dg: hereditarii ce) decem librarum hereditarie 
!monete quas Henricus filius quondam Johannis dicti Meelman sutoris et 

Egidius filius quondam Egidii reparatoris veterum vestium promiserant ut 

debitores principales indivisi se daturos et soluturos Mechtildi relicte 

dicti quondam Reijneri dicti Palaert matri dicte Katherine quamdiu ipsa 

vitam gesserit in humanis et post ipsius Mechtildis obitum liberis quos 

(dg: di) Reijnerus et Mechtildis predicti pariter genuerunt (dg: here) 

singulis annis hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de domo 

area atque tota (dg: hereditate) hereditate quondam Arnoldi Ysebout avi 

Mechtildis antedicte sitis in Busco ad vicum Hijnthamensem inter 

hereditatem Wellini de Neijnsel ex parte una et inter hereditatem Jordani 

fabri parte ex altera coadiacentem et de attinentiis singulis et 

universis earundem ubique situatis prout in litteris legitime supportavit 

mihi Ade (dg: ad) de Mierde ad opus Reijneri Arnoldi et Johanne liberorum 

dictorum Katherine et quondam Arnoldi Kreij promittens cum (verbeterd 

uit: tutore) tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 565r 12 za 17-06-1396. 

Voornoemde broers Reijnerus en Arnoldus, kvw Arnoldus van Kreij schedemaker 

en zijn vrouw Katherina dvw Reijnerus Palart, en Godefridus gnd Donnecop 

alias gnd Grieten soen ev Johanna, dvw voornoemde Arnoldus Kreij en 

Katherina, droegen over aan Johannes Vijnninc goudsmid de helft, die 

behoorde aan voornoemde wijlen Arnoldua Kreij en Katherina, in voornoemde 

10 pond b-erfcijns. 

 

Dicti Reijnerus et Arnoldus fratres liberi quondam Arnoldi de Kreij 

vaginatoris ab eodem quondam Arnoldo Kreij et Katherina eius uxore filia 

quondam Reijneri Palart #pariter geniti# et Godefridus dictus Donnecop 

alias dictus Grieten soen maritus et tutor legitimus Johanne sue uxoris 

filie dicti! quondam Arnoldi Kreij et Katherine medietatem que ad dictos 

quondam Arnoldum Krije! et Katherinam spectabat in dictis X libris 

hereditarii census hereditarie supportaverunt Johanni Vijnninc aurifabro 

cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem in dicta medietate dicta! medietate existentem deponere. 

Testes Spina et Martinus datum sabbato post Barnabe. 

 

BP 1180 p 565r 13 za 17-06-1396. 

Reijnerus zvw Johannes Nollekens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnerus filius quondam Johannis Nollekens prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

1180 mf10 B 07 p. 566. 

 Sabbato post Barnabe apostoli: zaterdag 17-06-1396. 

 in die beatorum Gervasii et Prothasii: maandag 19-06-1396. 

 in crastino Gervasii et Prothasii: dinsdag 20-06-1396. 

 quinta ante festum Johannis: donderdag 22-06-1396. 

 

BP 1180 p 566v 01 za 17-06-1396. 

Godefridus zvw Johannes van Rode gruiter verkocht aan Elizabeth dvw 
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Henricus gnd Custer van Oesterwijc een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, gaande uit het 

deel, dat aan Ghibo van der Steghen en zijn broer Stephanus behoorde of zal 

behoren, in 3 stukken land, gelegen onder Haaren bij Oisterwijk, (1) die 

Rodeakker, (2) die Kromakker, (3) ?Annen Troete?, welke pacht voornoemde 

wijlen Johannes van Rode gekocht had van voornoemde Ghibo van der Stege en 

zijn broer Stephanus. 

 

Godefridus filius quondam Johannis de Rode grumellatoris hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Buscoducis dandam et solvendam 

singulis annis hereditarie in festo beati Andree apostoli atque infra 

Buscum predictum tradendam de (dg: parte .) tota parte et toto jure (dg: 

eisdem fratribus) Ghiboni van der Steghen et Stephano eius fratri 

competentibus seu competituris in tribus peciis terre situatis infra 

parochiam de Haren prope Oesterwijc de quibus videlicet tribus peciis 

terre predictis una pecia terre die Rodeacker reliqua vero pecia terre 

die Cromacker tercia ?Annen Troete? generaliter sunt vocate quam 

paccionem dictus quondam Johannes de Rode erga dictos Ghibonem van der 

Stege et (dg: Ste) Stephanum eius fratrem emendo acquisiverat prout in 

litteris et quam paccionem nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Elizabeth filie quondam Henrici dicti Custer de Oesterwijc 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui #et# dicti quondam Johannis et 

quorumcumque heredum eiusdem quondam Johannis #de# Rode deponere. Testes 

Aa et Spina datum (dg: supra) sabbato post Barnabe. 

 

BP 1180 p 566v 02 za 17-06-1396. 

Matheus Quappe zvw Franco Nollekens verkocht aan Jacobus van der Braensdonc 

een huis en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Zile, tussen erfgoed van 

Bartholomeus zvw Theodericus enerzijds en erfgoed van Rodolphus Wise 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van 

Johannes van Os, aan hem verkocht door Jacobus van Reijnrode. 

 

{hartvormig teken met een liggende streep erdoor}. 

Matheus Quappe filius quondam Franconis Nollekens domum et aream sitam in 

Busco ad locum dictum Zile inter hereditatem Bartholomei filii quondam 

Theoderici ex uno et inter hereditatem Rodolphi Wise ex (dg: uno) alio 

tendentem a communi platea retrorsum ad hereditatem Johannis de Os 

venditam sibi a Jacobo de Reijnrode prout in litteris hereditarie 

vendidit Jacobo van der Braensdonc supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

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

 

BP 1180 p 566v 03 za 17-06-1396. 

(dg: Mathe). 

 

BP 1180 p 566v 04 za 17-06-1396. 

Bodo zvw Henricus Matheus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bodo filius quondam Henrici Matheus prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 566v 05 ma 19-06-1396. 

Lana dvw Johannes Lanen soen droeg over aan Johannes Houwer van Eirde alle 

goederen die aan haar gekomen waren na overlijden van haar moeder 

Gertrudis. 

 

{Apart tekentje in margine sinistra}. 

Lana filia quondam Johannis Lanen soen cum tutore (dg: omnes) omnia et 

singula bona tam mobilia quam immobilia hereditaria atque parata sibi de 

morte quondam Gertrudis sue matris successione advoluta quocumque locorum 



Bosch’ Protocol jaar 1396 04. 

 

143 

sita ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Houwer de Eirde 

promittens cum tutore warandiam. Testes Rover et Spina datum in die 

beatorum Gervasii et Prothasii. 

 

BP 1180 p 566v 06 ma 19-06-1396. 

Theodericus zvw Theodericus Snijder van Rode verklaarde geen recht te 

hebben in 2 hont land ter plaatse gnd in Foijts Werf, die Arnoldus gnd 

Groet Aert verworven had van Rutgherus Tielmans soen. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici Snijder de Rode palam recognovit 

sibi nullum jus habere in duobus hont terre sitis (dg: in par) in loco 

dicto Foijts Werf que Arnoldus dictus Groet Aert erga Rutgherum Tielmans 

soen acquisiverat ?et promisit super omnia quod ipse Theodericus nullum 

jus prosequetur in dictis duobus hont mediantibus quibuscumque litteris 

ab ipso habitis seu imposterum acquirendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 566v 07 ma 19-06-1396. 

Henricus Oden soen en Johannes Corf beloofden aan Boudewinus Beijs 99½ 

Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te 

betalen. 

 

(dg: H H) Henricus Oden soen et Johannes Corf promiserunt Boudewino Beijs 

nonaginta novem et dimidium Engels nobel vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 566v 08 ma 19-06-1396. 

Arnoldus Stamelart van Spanct maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg met 

zijn goederen. 

 

Arnoldus Stamelart de Spanct (dg: pro) omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Petrum filium quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via cum bonis 

suis quibuscumque calumpniavit. Testes Aa et Scilder datum in die 

Gervasii et Prothasii. 

 

BP 1180 p 566v 09 ma 19-06-1396. 

Rodolphus van Gravia maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg met 

zijn goederen. 

 

Rodolphus de (dg: Gra) Gravia omnes vendiciones et alienaciones factas 

per Petrum filium quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 566v 10 di 20-06-1396. 

Theodericus zvw Nicholaus van Riebeke, voor zich en voor zijn 

bloedverwanten enerzijds, Nicholaus van Riebeke zv Theodericus van Hemert 

en Johannes zvw Hermannus van Lederdam voor zich en hun bloedverwanten 

anderzijds, verklaarden verzoend te zijn met Johannes van Erpe zvw Arnoldus 

van Erpe en zijn bloedverwanten mbt de dood van voornoemde wijlen Nicholaus 

van Riebeke, veroorzaakt door voornoemde Johannes van Erpe. 

 

Theodericus filius quondam Nicholai de Riebeke pro se et pro omnibus (dg: 
?singulis) amicis en consanguineis (dg: dicti quondam Nicholai sui 

patris) #genitis et generandis# ex una Nicholaus de Riebeke filius 

Theoderici de Hemert et Johannes filius quondam Hermanni de Lederdam pro 

se et pro omnibus amicis et consanguineis suis (dg: suis ex parte et r 

consanguineis) #genitis et generandis ex altera# recognoverunt ipsos 

legitime fore legitime! reconciliatos cum Johanne de Erpe filio quondam 

Arnoldi de Erpe et eius complicibus et eorum consanguineis et amicis de 

nece dicti quondam Nicholai #de Riebeke# facte ut dicitur per dictum 
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Johannem de Erpe in personam dicti quondam Nicholai de Riebeke ut 

dicebant promittentes super omnia pro se et omnibus eorum consanguineis 

genitis et generandis ratam servare ?etc. Testes Scilder et Coptiten 

datum in crastino Gervasii et Prothasii. 

 

BP 1180 p 566v 11 ±do 22-06-1396. 

Hr Arnoldus Loijer zvw Willelmus Loijer priester maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, een helft te 

leveren met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) de 

helft van een windmolen in Den Bosch, ter plaatse gnd aan den 

Windmolenberg, op de hofstad van wijlen mr Daniel, en uit geheel het 

erfgoed dat bij deze molen of hofstad hoort, (2) de molen gnd te Kreit, 

buiten de vrijdom van Hintham  gelegen, (3) de molen gnd tot Engeland, 

welke pacht aan hem was verkocht door mr Egidius timmerman van Ho....., 

zijn zoon Godefridus en schoonzoon Arnoldus gnd Kijevit. 

 

Dominus Arnoldus Loijer #filius quondam Willelmi Loijer# presbiter 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

anno quolibet hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de 

dimidietate molendini venti siti in Busco ad locum dictum aen den 

Wijnmolenberch super (dg: domitadium) domistadium quondam magistri (dg: 

Danielis) Danielis et de tota hereditate ad dictum molendinum seu 

domistadium pertinente atque de molendino dicto generaliter te Creijt 

extra libertatem ville Hijnthamensis consistente et de molendino 

a[quatili] dicto tot Eijnghelant nomine communi venditam sibi a magistro 

Egidio carpentatore de Ho..... Godefrido eius filio et Arnoldo dicto 

Kijevit eius genero prout in litteris monuit de tribus annis. Testes 

Scilder et Coptiten datum quinta(?quarta) ante festum Johannis. 

 

BP 1180 p 566v 12 ±do 22-06-1396. 

Petrus zv Mijchael Loekens soen is aan de secretaris en aan Johannes 3 

groot verschuldingd. 

 

Petrus filius Mijchaelis Loekens soen debet mihi et Johanni 3 grossos. 

 

1180 mf10 B 09 p. 567. 

 Sabbato post Petri et Pauli: zaterdag 01-07-1396. 

 Dominica post octavas Petri et Pauli: zondag 02-07-1396. 

 Secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 03-07-1396. 

 

BP 1180 p 567r 01 ±za 01-07-1396. 

Henricus Wilde zvw Godefridus gnd die Wilde gaf uit aan Henricus zvw 

Theodericus Bornkoet de navolgende erfgoederen, gelegen onder Rijthoeven, 

ter plaatse gnd Broekhoeve, (1) een erfgoed gnd een dries, tussen een 

gemene weg enerzijds en Johannes zvw Woltherus Weijten soen anderzijds, (2) 

een beemd gnd die Ludolfs Beemd, tussen Gerardus Snoec enerzijds en 

Winricus zv Johannes gnd Lijsabetten soen anderzijds, (3) een tuin, tussen 

een gemene weg enerzijds en Godefridus van der Vonderen anderzijds, (4) 2 

strepen lands, ter plaatse gnd die Keelberg, (4a) beiderzijds tussen Maria 

dvw Hilla van Zoemeren, (4b) tussen voornoemde Maria enerzijds en Henricus 

gnd Sijmons soen van Boschoeven anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen, een rente gnd een voechscit aan de heer van Heerlaer {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Henricus Wilde filius quondam Godefridi dicti die Wilde hereditates 

infrascriptas ad se spectantes infra parochiam de Rijthoeven ad locum 

dictum Rijthoeve! Broechoeven sitas primo videlicet quandam hereditatem 

dictam een driesch sitam inter communem platheam ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Woltheri Weijten soen ex alio item 

pratum quoddam dictum die Ludolphs Beemt situm inter hereditatem Gerardi 

Snoec ex uno et inter hereditatem Winrici filii Johannis dicti 
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Lijsabetten soen ex alio item ortum quendam situm inter communem platheam 

ex uno et inter hereditatem Godefridi van der Vonderen ex alio item (dg: 

here) duas strepas terre sitas ad locum dictum die Keelberch quarum una 

inter hereditatem Marine #Marie# filie quondam Hille de Zoemeren ex (dg: 

uno et) utroque latere et altera inter hereditatem dicte Marie ex uno et 

hereditatem Henrici dicti Sijmons soen de Boschoeven ex alio sunt site ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico filio quondam Theoderici 

Bornkoet ab eodem pro! censibus dominorum (dg: ?eorundem) fundi atque pro 

quodam redditu dicto communiter een voechscit domino de Heerlaer i. 

 

BP 1180 p 567r 02 za 01-07-1396. 

Henricus van Zanbeke en zijn broer Johannes verkochten aan Henricus van 

Meerlaer de oudere zv Rodolphus van Meerlaer 3 morgen land minus 17 roeden, 

gelegen achter Porta Celi, tussen wijlen Matheus Becker enerzijds en kvw 

Hubertus van Lieshout anderzijds, belast met een b-erfcijns van 3 pond 

paijment. 

 

Henricus de Zanbeke et Johannes eius frater tria jugera terre minus decem 

et septem virgatis terre sita retro Portam Celi inter hereditatem quondam 

Mathei Becker ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Huberti de 

Lieshout ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico de Meerlaer 

seniori filio Rodolphi de Meerlaer promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu trium 

librarum pagamenti inde solvendo. Testes Scilder et Berwout datum sabbato 

post Pe Pauli. 

 

BP 1180 p 567r 03 za 01-07-1396. 

Johannes van Berlikem droeg over aan Jacobus zvw Arnoldus van den Berge een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Henricus Buc van Heze 

beloofd58 had aan zijn schoonvader voornoemde Johannes van Berlikem, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp, 10 morgen groot, te 

weten uit het eerste kamp richting Loefoert, naast Lambertus van Engelant 

richting het oosten. Yvels en Anthonius, kv voornoemde Johannes van 

Berlikem, deden afstand. 

 

(dg: Jacobus) Johannes de Berlikem hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco quam Henricus Buc de Heze promiserat se 

daturum et soluturum dicto Johanni de Berlikem suo socero hereditarie in 

festo nativitatis Domini et in Busco tradendam ex quodam campo decem 

jugera terre continente videlicet ex primo campo versus Loefoert situato 

iuxta hereditatem Lamberti de Engelant versus oriens prout in litteris 

hereditarie supportavit Jacobo filio quondam Arnoldi van den Berge cum 

litteris et jure promittens ratam servare et onligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto Yvels et Anthonius liberi dicti Johannis de Berlikem 

super predicta paccione unius modii siliginis et jure ut dicebant ad opus 

dicti Jacobi hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 567r 04 za 01-07-1396. 

Alardus Wisschaert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Alardus Wisschaert prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 567r 05 za 01-07-1396. 

Ludekinus van Broeghel beloofde aan Henricus van Goderheijle 11½ Gentse 

nobel minus 12 plakken of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) 

te betalen. 

 

                         
58 Zie ← BP 1177 f 266v 07 vr 05-01-1386, belofte van de pacht. 
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Ludekinus de Broeghel promisit Henrico de Goderheijle XIJ Gentsche nobel 

minus tamen XII placken vel valorem in auro ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 567r 06 za 01-07-1396. 

Johannes Wisschaert en Henricus van den Kerchoeve schoenmaker beloofden aan 

Ludovicus Asinarius etc 18 Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (zo 

01-10-1396) te betalen op straffe van 1. 

 

Johannes Wisschaert et Henricus van den (dg: Ke) Kerchoeve sutor 

promiserunt Ludovico Asinario etc XVIII scuta Francie ad Remigii proxime 

persolvendos poena I. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 567r 07 zo 02-07-1396. 

Henricus Bierman en Theodericus Scalpart beloofden aan Elijas gnd van den 

Wijel 30 Engelse nobel met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Henricus Bierman et Theodericus Scalpart promiserunt indivisi super omnia 

Elije dicte van den Wijel XXX Engels nobel ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Aa et Spina datum dominica post octavas Pe 

Pau. 

 

BP 1180 p 567r 08 ma 03-07-1396. 

Henricus Teschmaker van Rode droeg over aan Johannes van Holaer riemmaker 

de helft in een b-erfcijns van 22 schelling geld, te betalen met Sint-

Dijonisius, gaande uit een kamp in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, 

tussen Arnoldus van den Borne en zijn broer Godefridus enerzijds en de 

gemeint anderzijds. 

 

Henricus (dg: ..) Teschmaker de Rode medietatem ad se spectantem in 

hereditario censu XXII solidorum monete solvendo hereditarie in festo 

beati Dijonisii ex campo sito in parochia de Rode ad locum dictum Ollant 

inter hereditatem Arnoldi van den Borne et Godefridi sui fratris ex uno 

et inter communitatem ex alio ut dicebat hereditarie supprotavit Johanni 

de Holaer corrigiatori promittens warandiam et obligationem in dicta 

medietate dicti census ex parte sui deponere. Testes Martinus et Coptiten 

datum secunda post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1180 p 567r 09 ma 03-07-1396. 

Johannes gnd Loij Ghisebrechts soen droeg over aan Nicholaus Reijmbrant, 

tbv Marcelius, Nicholaus, Truda, Katherina, Aleijdis en Ermegardis, kv 

voornoemde Nicholaus en zijn vrouw Margareta dvw Hubertus Sceelken, een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Boxtel, uit een b-erfpacht van 4 mud 4 

lopen rogge, maat van Boxtel, welke pacht van 4 mud 4 lopen met Lichtmis 

geleverd wordt, gaande uit (1) een hoeve gnd die Egelvoert, in Boxtel, 

beiderzijds tussen de gemeint van de villa van Boxtel, (2) 4 lopen 

roggeland, gnd Rijsbrekulen, in Esch, tussen wijlen Henricus gnd die Laet 

enerzijds en Arnoldus van den Akeren anderzijds, welke pacht van 2 mud 

Nicholaus gnd Rover geschonken had aan voornoemde Johannes Loij en zijn 

vrouw Aleijdis ndv voornoemde Nicholaus. 

 

Johannes dictus Loij Ghisebrechts soen hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Bucstel de annua et hereditaria paccione 

quatuor modiorum et quatuor lopinorum siliginis dicte mensure que paccio 

quatuor modiorum et quatuor lopinorum siliginis solvenda est anno 

quolibet hereditarie purificationis ex quodam manso dicto communiter die 

Egelvoert sito in parochia de Bucstel inter communitatem ville de Bustel! 

ex utroque latere (dg: coadiacentem) atque ex quatuor lopinatis terre 

siliginee dictis communiter Rijsbreculen sitis in parochia de Essche 

inter hereditatem quondam Henrici dicti die Laet ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van den (dg: Akeren) Akeren ex alio quam paccionem 
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duorum modiorum siliginis Nicholaus dictus Rover prefato Johanni Loij cum 

Aleijde sua uxore filia naturali dicti Nicholai nomine dotis ad jus 

oppidi de Busco supportaverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Nicholao Reijmbrant ad opus Marcelii (dg: -s) Nicholai Trude Katherine 

Aleijdis et Ermegardis liberorum dicti Nicholai ab ipso Nicholao 

Reijmbrant et Margareta eius uxore filia quondam Huberti Sceelken 

#pariter# genitorum cum litteris et aliis et jure promittens (dg: ratam 

servare) warandiam et obligationem in dicta paccione deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 567r 10 ma 03-07-1396. 

Johannes zv Willelmus Loij verwerkte zijn recht tot vernaderen. Brieven 

overhandigen aan voornoemde Nicholaus Reijmbrant. 

 

Johannes filius Willelmi Loij prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. Dentur dicto Nicholao Reijmbrant. 

 

BP 1180 p 567r 11 ma 03-07-1396. 

Johannes Reijmbrant droeg over aan Johannes Loij Ghisebrechts soen 111 

nieuwe Gelderse gulden, aan hem beloofd59 door Gerardus Loij zv Willelmus, 

zijn vrouw Batha, Johannes bv voornoemde Gerardus en voornoemde Johannes 

gnd Loij Ghisebrechts soen; met adiusticatie. 

 

Johannes Reijmbrant C et XI novos aureos florenos communiter gulden 

vocatos monete Gelrie promissos sibi a Gerardo Loij filio Willelmi Batha 

eius uxore Johanne Loij fratre dicti Gerardi et Johanne dicto Loij 

Ghisebrechts soen prout in litteris legitime supportavit dicto Johanni 

Loij Ghisebrechts soen cum litteris et #et adiusticatione# jure. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 567r 12 ma 03-07-1396. 

Arnoldus zvw Willelmus van den Kerchoeve droeg over aan Willelmus Lobbe een 

stukje erfgoed in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed van wijlen 

een zekere Bac schoenmaker, tussen erfgoed van Petrus van Eillaer enerzijds 

en de gemeint anderzijds, strekkend vanaf de stroom tot aan de osendrup van 

het huis van Martinus zvw Johannes gnd die Decker van Ghemonden, welke 

osendrup 1 voet breed is, met de helft van een weg, 6 voet breed, die leidt 

vanaf de gemene weg tot aan voornoemd stukje erfgoed, welk stukje erfgoed 

met de helft van de weg voornoemde Arnoldus verworven had van Goessuinus 

Jans soen. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi van den Kerchoeve particulam hereditatis 

sitam in Busco ad aggerem vici Vuchtensis retro hereditatem quondam (dg: 

Arnoldi dicti Ab Ba) {hier staat:}.. dicti Bac sutoris inter hereditatem 

Petri de Eillaer ex uno et inter communitatem ex alio tendentem ab aqua 

ibidem currente usque ad stillicidium domus Martini filii quondam 

Johannis dicti die Decker de Ghemonden quod stillicidium habebit unam 

pedatam in latitudine simul cum medietate vie tendentis ibidem a communi 

plathea usque ad dictam particulam hereditatis ?et que via continet in 

latitudine sex pedatas quam particulam hereditatis cum dicta medietate 

dicte vie dictus Arnoldus erga Goessuinum Jans soen acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Willelmo Lobbe cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. [Testes] 

Scilder et Martinus datum (dg: in) secunda post octavas Pe Pau. 

 

BP 1180 p 567r 13 ma 03-07-1396. 

Ludovicus en Willelmus, kvw Theodericus Proest, beloofden aan Ludovicus 

Asinarius etc 42 Hollandse gulden met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-

                         
59 Zie ← BP 1180 p 538v 10 wo 26-01-1396, belofte op 21-05-1396 111 nieuwe 

Gelre gulden te betalen. 
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1396) te betalen, op straffe van 2. 

 

Ludovicus et Willelmus liberi quondam Theoderici Proest promiserunt 

Ludovico Asinario etc XLII Hollant gulden ad Remigii proxime !poena II. 

Testes Martinus et Jacobus datum secunda post octavas Pe Pau. 

 

BP 1180 p 567r 14 ma 03-07-1396. 

Stephanus zvw Lambertus gnd Raet en Tielmannus zv Petrus Tielen soen 

beloofden aan voornoemde Ludovicus Asinarius 50 oude schilden met Sint-

Remigius aanstaande (zo 01-10-1396; 28+31+30+1=90 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Stephanus filius quondam Lamberti dicti Raet Tielmannus filius Petri 

Tielen soen promiserunt dicto Ludovico L scuta vetera ad [Re]mi[gii] 

proxime poena III. Testes datum ut supra. 

 

1180 mf10 B 10 p. 568. 

 Secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 03-07-1396. 

 in profesto Margarete: woensdag 12-07-1396. 

 

BP 1180 p 568v 01 ma 03-07-1396. 

Arnoldus Huenken zvw Henricus Bije van Druenen, zijn zoon Johannes Oege, 

Johannes Pijnlet, Egidius {geen naam ingevuld} en Gerardus van Uden 

beloofden aan Ludovicus Asinarius 46 Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (zo 01-10-1396; 28+31+30+1=90 dgn) te betalen op straffe van 3. 

 

Arnoldus Huenken filius quondam Henrici Bije de Druenen Johannes Oege 

eius filius et Johannes Pijnlet Egidius {streep om open ruimte op te 

vullen} Gerardus de Uden promiserunt Ludovico Asinario XLVI scuta Francie 

ad Remigii proxime persolvendos poena III. Testes Scilder et Spina datum 

secunda post octavas Pe Pau. 

 

BP 1180 p 568v 02 ma 03-07-1396. 

De drie eersten zullen de vierde schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primi 3 servabunt 4m indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 568v 03 ma 03-07-1396. 

De eerste Arnoldus en Johannes zullen Johannes Pijnlet schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primi Arnoldus et Johannes et! servabunt Johannem Pijnlet indempnem. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 568v 04 ma 03-07-1396. 

Henricus Kersmaker en Willelmus van Beke smid beloofden aan Johannes van 

den Hoevel zv Johannes gnd Zerijs soen 16 Gentse nobel of de waarde ervan 

in goud met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Henricus Kersmaker Willelmus de Beke faber promiserunt Johanni van den 

Hoevel filio Johannis dicti Zerijs soen XVI Gentsche nobel vel valorem 

eorum in auro ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 568v 05 ma 03-07-1396. 

Johannes Gheronc van Tongerle verhuurde aan Johannes gnd van Jeckendonc een 

huis en erf van wijlen Johannes van Weert, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Jacobus Coptiten enerzijds en erfgoed 

van wijlen Arnoldus van Orthen anderzijds, voor een periode van 3 jaren, 

ingegaan afgelopen Sint-Jan (za 24-06-1396), per jaar voor 32 Hollandse 
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gulden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan. Zou Hilla ev eerstgenoemde Johannes gedurende deze periode 

overlijden, dan stopt deze verhuur direct. 

 

Duplicetur. 

Johannes Gheronc de Tongerle domum et aream quondam Johannis de Weert 

sitam in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem (dg: Johannis) 

Jacobi Coptiten ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi de Orthen ex 

alio ut dicebat (dg: tendentem a communi plathea retrorsum ad) ut! 

dicebat locavit etc Johanni dicto de Jeckendonc ab eodem ad spacium trium 

annorum a festo nativitatis Johannis proxime preterito subsequentium 

possidendam pro XXXII Hollant gulden vel valorem dandis primodicto 

Johanni ab altero mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo in 

festo nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia tali condicione si 

contingat Hillam uxorem primodicti Johannis infra dictos tres annos mori 

extunc statim post mortem dicte Hille dicta locacio exspirabit videlicet 

idem Johannes de Jeckendonc pro rata #temporis# locacionis anni in quo 

dicta Hilla decesserit primodicto Johanni exsolvet. Testes Martinus et 

Coptiten datum supra. Duplicetur. 

 

BP 1180 p 568v 06 wo 12-07-1396. 

Maria dvw Henricus Kolner kloosterlinge in het klooster van de H.Maria van 

Hoecht droeg over aan Willelmus zvw Willelmus Brueder een lijfrente van 2 

dobbel mottoen geld van Vilvoorde of ander paijment van dezelfde waarde, 

die de broers Jacobus en Gheerlacus, kvw Henricus zvw Jacobus van Hezelaer, 

en hun zwager Everardus zv Arnoldus Ghenen soen beloofd60 hadden aan 

voornoemde Maria, gaande uit goederen van voornoemde Jacobus, Gheerlacus en 

Everardus. 

 

+. 

Maria filia quondam Henrici #Kolner# monialis conventus sancte Marie de 

Hoecht #cum tutore# annuam et vitalem pensionem duorum denariorum 

aureorum communiter dobbel mottoen vocatorum monete Filfordie boni auri 

et iusti ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris quam Jacobus et 

Gheerlacus fratres liberi quondam Henrici filii quondam Jacobi de 

Hezelaer et Everardus filius Arnoldi Ghenen soen eorum sororius 

promiserunt indivisi super se et bona sua omnia se daturos et soluturos 

dicte Marie anno quolibet ad vitam !dictorum Jacobi Gheerlaci fratrum et 

Everardi quocumque locorum sitis prout in litteris legitime supportavit 

Willelmo filio quondam Willelmi (dg: Sc..) Brueder cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum! 

deponere. Testes (dg: datum) Aa et Scilder datum (dg: quarta post octavas 

P) in profesto Margarete. 

 

BP 1180 p 568v 07 wo 12-07-1396. 

Antonius van Doorn, Willelmus zvw Rijcardus van den Voert, Arnoldus 

Goedeweirt en Willelmus van den Eijnde beloofden aan Johannes Screijlman, 

tbv hem en hr Johannes Mairscalc investiet van de kerk van Scijndel, 104 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 22-04-

1397) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397). 

 

Antonius de Spina Willelmus filius quondam Rijcardi van den Voert 

Arnoldus Goedeweirt et Willelmus van den Eijnde promiserunt indivisi 

super omnia Johanni Screijlman ad opus sui et ad opus domini Johannis 

Mairscalc investiti ecclesie de Scijnle seu ad opus alterius eorundem 

centum et quatuor florenos aureos monete Hollandie #seu valorem# mediatim 

pasche et mediatim nativitatis Johannis baptitste proxime futurum 

                         
60 Zie ← BP 1177 f 248r 12 di 30-07-1386, belofte van de lijfrente. 
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persolvendos. Testes Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 568v 08 wo 12-07-1396. 

Gerardus van den Acker, Matheus gnd Thoet, Lambertus zv Luijta gnd Luijt 

Hannen en Willelmus gnd Boerten soen beloofden aan voornoemde Johannes 

Screijlman, tbv hem en voornoemde hr Johannes Mairscalc 103 Hollandse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 22-04-1397) en de 

andere helft met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397). 

 

Gerardus van den Acker Matheus dictus Thoet Lambertus filius (dg: 

quondam) Luijte dicte Luijt Hannen et Willelmus dictus Boerten soen 

promiserunt indivisi super omnia dicto Johanni Screij#l#man ad opus sui 

et ad opus dicti domini Johannis Mairscalc seu ad opus alterius eorundem 

m! centum et tres Hollant gulden seu valorem mediatim pasche et mediatim 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 568v 09 wo 12-07-1396. 

Henricus Campart, Engbertus Peters soen, Willelmus van den Dike en Arnoldus 

die Becker van Ghemert beloofden aan Johannes Screijlman, tbv hem en hr 

Johannes Marsscalc investiet van Schijndel, 103 Hollandse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 22-04-1397) en de andere helft 

met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397). 

 

Henricus Campart (dg: Henricus Peter) Engbertus Peters soen Willelmus van 

den Dike #et# Arnoldus die Becker de Ghemert promiserunt indivisi super 

omnia (dg: .) Johanni Screijlman ad opus sui et ad opus domini Johannis 

Marsscalc investiti de Scijnle seu ad opus alterius eorundem centum et 

(dg: ....) tres Hollant gulden seu valorem mediatim pasche et mediatim 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Rover et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 568v 10 wo 12-07-1396. 

Hr Petrus Lobben priester maakte bezwaar tegen alle verkopingen gedaan door 

Aleijdis dvw Willelmus zvw Henricus Oemken van Straten met haar goederen. 

 

Dominus Petrus Lobben presbiter omnes et singulas vendiciones factas per 

Aleijdem filiam quondam Willelmi filii quondam Henrici Oemken de Straten 

cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 568v 11 wo 12-07-1396. 

Arnoldus Nollen zvw Arnoldus Nout van Lijt beloofde aan Godescalcus van 

Hijntam, tbv Jacobus van Berze van der Horst, 16½ oude Franse schilden met 

Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Arnoldus (dg: Nou) Nollen filius quondam Arnoldi (dg: Nollen) #Nout# de 

Lijt promisit super omnia Godescalco de Hijntam ad opus (verbeterd uit: 

qpus) Jacobi de Berze van der Horst XVI et dimidium (dg: sc) aude scilde 

Francie seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Spina 

et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 568v 12 wo 12-07-1396. 

Albertus Buc van Lijt maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan met goederen van wijlen Henricus Loze door 

verschillende personen. 

 

Albertus Buc de Lijt omnes et singulas vendiciones et alienaciones factas 

(dg: per .) cum bonis quibuscumque quondam Henrici Loze a personis 

quibuscumque calumpniavit (dg: ut dicebat). Testes Rover et Spina datum 

supra. 

 

BP 1180 p 568v 13 wo 12-07-1396. 

Johannes van Boest zvw Arnoldus gnd Nout van Lijt en Arnoldus Colen soen 
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van Hees wonend in Lith beloofden aan Johannes Pouwels soen van Geffen 

bakker 8 oude Franse schilden of de waarde, 5 lichte schilden, 36 gemene 

plakken voor 1 schild gerekend61, en 6 gemene plakken met Pasen aanstaande 

(zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Johannes de Boest filius quondam Arnoldi dicti Nout de Lijt et Arnoldus 

Colen soen de Hees commorans in Lijt promiserunt indivisi super omnia 

Johanni Pouwels soen de Geffen pistori (dg: X) octo aude scilde Francie 

seu valorem (dg: ad) atque (dg: quin) quinque scuta levia scilicet !XXXVI 

communibus placken pro quolibet scilt vocato! et sex communes placken ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Martinus et) Spina et 

Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 568v 14 wo 12-07-1396. 

Johannes zvw Goeswinus zvw Arnoldus zv Goeswinus van Babbellonienbroec 

droeg over aan Gerardus zvw Martinus Monics, tbv zijn moeder Aleijdis wv 

voornoemde Martinus Monics, (1) een b-erfcijns van 7½ Hollandse gulden of 

ander paijment van dezelfde waarde, die Mijchael zvw Mijchael gnd Peters 

soen van Eijndoven beloofd had aan voornoemde Johannes zvw Goeswinus, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf, eertijds van wijlen 

Matheus gnd Ghegel, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed dat nu 

behoort aan Egidius Cuper enerzijds en erfgoed dat nu behoort aan erfg vw 

Johannes gnd Rijc kramer anderzijds, (2) een b-erfcijns van 7½ Hollandse 

gulden of ander paijment van dezelfde waarde, die voornoemde Mijchael zvw 

Mijchael Peters soen beloofd had aan voornoemde Johannes zvw Goeswinus, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit voornoemd huis en erf, eertijds van wijlen 

Matheus Ghegel, welk huis en erf verder, op de eerste plaats, nog belast 

was met (3) de hertogencijns, (4) een b-erfcijns van 4 pond geld. 

 

Johannes filius quondam Goeswini filii quondam Arnoldi (dg: dicti) filii 

Goeswini de Babbellonienbroec hereditarium censum septem et (dg: dimidij) 

dimidii aureorum florenorum communiter gulden vocatorum monete Hollandie 

boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem 

Mijchael filius quondam Mijchaelis dicti Peters soen de Eijndoven 

promisit se daturum et soluturum predicto Johanni filio quondam Goeswini 

predicti hereditarie na[tivitatis] Domini de et ex domo et area que 

fuerat quondam Mathei dicti Ghegel sita in Busco in vico (dg: v) Orthensi 

et que domus et area sita [est] inter hereditatem nunc ad Egidium Cuper 

spectantem ex uno et inter hereditatem nunc ad heredes quondam Johannis 

dicti Rijc institoris s[pectantem] ex alio prout in litteris atque 

hereditarium censum septem et dimidii aureorum florenorum communiter 

gulden vocatorum monete Hollandie boni auri et i[usti] ponderis seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris quem dictus Mijchael filius quondam 

Mijchaelis Peters soen promisit se daturum et soluturum predicto (dg: H) 

Johanni filio quondam Goeswini hereditarie nativitatis Johannis de et ex 

domo et area predicta que fuerat quondam Mathei Ghegel pro[ut] in aliis 

litteris hereditarie (dg: vendidit) supportavit Gerardo filio quondam 

Martini Monics ad opus Aleijdis sue matris relicte eiusdem qu[ondam] 

Martini Monics cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere promisit insuper super omnia quod 

(dg: ipse omnia .......) si aliquid ex dicta domo et area ante dictos 

hereditarios census prius de jure fuerit solvendum exceptis censu domini 

nostri ducis et hereditario [censu] quatuor librarum monete annuatim ex 

dicta domo et area prius solvendis ut dicebat hoc dictus Johannes prefate 

Aleijdi deponet omnino. Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

                         
61 Dit is het enige contract, waarin een lichte schild een waarde zou hebben 

van 36 gemene plakken, in plaats van 12 plakken. Vermoedelijk is er sprake 

van een verschrijving. Een hoeveelheid van 36 gemene plakken komt, rond 

deze tijd, overeen met 1 nieuwe Gelre gulden. 
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BP 1180 p 568v 15 wo 12-07-1396. 

Petrus zv Goeswinus zvw Arnoldus zv Goeswinus van Babbellonienbroec 

verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus filius Goeswini filii quondam Arnoldi filii Goeswini de 

Babbellonienbroec prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 B 11 p. 569. 

 in festo Margarete: donderdag 13-07-1396. 

 

BP 1180 p 569r 01 do 13-07-1396. 

Andreas en Elizabeth, kvw Theodericus Mersman van Os, droegen over aan 

Johannes Becker zvw Johannes die Heirde de navolgende erfgoederen gelegen 

in Oss, (1) 3 lopen land ter plaatse gnd Oosterveld, tussen Arnoldus van 

Uden enerzijds en Willelmus van Megen anderzijds, (2) 1½ lopen roggeland, 

ter plaatse gnd Oosterveld, tussen Arnoldus Heijme enerzijds en Johannes 

Gherijs anderzijds, (3) ½ lopen roggeland, ter plaatse gnd Oosterveld, 

tussen Johannes van Dijnter enerzijds en Adam gnd Luwe anderzijds, (4) 3 

lopen roggeland, ter plaatse gnd Oosterveld, tussen Theodericus Waelwijns 

soen enerzijds en Jacobus Berwijns soen anderzijds, (5) 5 hont land, ter 

plaatse gnd in Osserbeemden, tussen Henricus Weijlen soen enerzijds en 

Henricus Visscher anderzijds, (6) 1 morgen land, achter de plaats gnd de 

Korte Kamp, tussen Margareta Denkens uijt Vinckel enerzijds en Johannes 

Wijchgen anderzijds, (7) 1 morgen land, ter plaatse gnd die Schouwbeemden, 

tussen Johannes zvw voornoemde Theodericus Mersman enerzijds en Nijcholaus 

Reijnkens soen anderzijds, (8) ½ morgen land, achter de plaats gnd de Korte 

Kamp, tussen Johannes van Heze enerzijds en Robbertus Vilt anderzijds, (9) 

1 morgen land achter de plaats gnd de Korte Kamp, tussen Johannes Denkens 

enerzijds en voornoemde Andreas anderzijds, (10) 3 lopen roggeland, ter 

plaatse gnd op Vranken Akker, tussen Walterus Delijen soen enerzijds en 

wijlen Hermannus zvw hr Godefridus van Os ridder anderzijds, (11) een 

hofstad, ter plaatse gnd aan die Voorstraat, tussen voornoemde Theodericus 

Waelwijns soen enerzijds en wijlen Marcelius gnd Zeel Delien soen 

anderzijds, (12) 2 lopen land ter plaatse gnd Oosterveld, tussen Willelmus 

van Ghiessen enerzijds en wijlen Leonius van Andwerpia anderzijds, (13) 3 

lopen roggeland, ter plaatse gnd op Westerveld, tussen Godefridus van Beest 

enerzijds en Henricus Weijlen soen anderzijds, (14) 4 lopen roggeland, ter 

plaatse gnd Westerveld, tussen Johannes van der Heijden van Kessel 

enerzijds en Johannes zv voornoemde Theodericus Mersman anderzijds, (15) 2 

morgen heideland ter plaatse gnd in het Rijsven, tussen Johannes Wijchgen 

enerzijds en voornoemde Johannes zvw Theodericus Mersman anderzijds, belast 

met lasten. 

 

Andreas et Elizabeth liberi quondam Theoderici Mersman (dg: cum t) de Os 

cum tutore hereditates infrascriptas sitas in parochia de Os scilicet 

tres lopinatas terre sitas in loco dicto Oestervelt inter hereditatem 

Arnoldi de Uden ex uno et inter hereditatem Willelmi de Megen ex alio 

item unam et dimidiam lopinatas terre siliginee sitas in dicto loco 

Oestervelt vocato inter hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et inter 

[hereditatem] Johannis Gherijs ex alio item dimidiam lopinatam terre 

siliginee sitam in dicto loco Oestervelt vocato inter hereditatem 

Johannis de Dijnter ex uno et inter hereditatem Ade dicti Luwe ex alio 

item tres lopinatas terre siliginee sitas in dicto loco Oestervelt vocato 

(dg: -s) inter hereditatem Theoderici Waelwijns soen ex uno et inter 

hereditatem Jacobi Berw[ij]ns soen ex alio item quinque hont (dg: #terre# 

sita) terre sita in loco dicto in Osserbeemden inter hereditatem (dg: 

Heijlwigen) Henrici Weijlen soen ex uno et inter hereditatem Henrici 

Visscher ex alio item unum iuger terre situm retro locum dictum den 

Corten Camp inter hereditatem Margarete Denkens uijt Vinckel ex uno et 

inter hereditatem Johannis Wijchgen ex alio item unum iuger terre situm 

ad locum dictum die Scoubeemden inter hereditatem Johannis filii quondam 



Bosch’ Protocol jaar 1396 04. 

 

153 

Theoderici Mersman predicti (dg: p) ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

Reijnkens soen ex alio item dimidium juger terre situm retro locum dictum 

den Corten Camp inter hereditatem Johannis de Heze ex uno et inter 

hereditatem Robberti Vilt ex alio item unum iuger terre situm retro 

dictum locum den Corten Camp !inter hereditatem Johannis Denkens ex uno 

et (dg: here) inter hereditatem dicti Andree ex alio item tres lopinatas 

terre siliginee sitas in loco dicto op Vrancken Acker inter hereditatem 

Walteri Delijen soen ex uno et inter hereditatem (dg: lib) quondam 

Hermanni filii quondam domini Godefridi de Os militis ex alio item 

domistadium situm ad locum dictum aen die Voerstraet inter hereditatem 

dicti Theoderici Waelwijns soen ex uno et inter hereditatem quondam 

Marcelii dicti Zeel Delien soen ex alio item duas lopinatas terre sitas 

in dicto loco Oestervelt vocato inter hereditatem Willelmi de Ghiessen ex 

uno et inter hereditatem quondam Leonii de Andwerpia ex alio item tres 

lopinatas terre siliginee sitas ad locum dictum op Westervelt inter 

hereditatem Godefridi de Beest ex uno et inter hereditatem Henrici 

Weijlen soen ex alio item quatuor lopinatas terre siliginee sitas ad 

dictum locum Westervelt vocatum inter hereditatem Johannis van der 

Heijden de Kessel ex uno et inter hereditatem Johannis filii dicti (dg: 

q) Theoderici Mersman ex alio item duo iugera terre mericalis sita in 

loco dicto int Rijsvenne inter hereditatem Johannis Wijchgen ex uno et 

inter hereditatem dicti Johannis filii quondam Theoderici (dg: . Mersans) 

Mersman ex alio prout (dg: in l) ibidem sunt site hereditarie 

supportaverunt (dg: promittentes indivisi super omnia warandiam et ob) 

Johanni Becker filio quondam Johannis die Heirde promittentes #cum 

tutore# indivisi super (dg: habi) omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis oneribus exinde solvendis. Testes 

Scilder et Martinus datum in festo Margarete. 

 

BP 1180 p 569r 02 do 13-07-1396. 

En zij kunnen, gedurende 6 jaren, voornoemde erfgoederen en een b-erfpacht 

van 1½ mud rogge, die Aleijdis van Boemel uit die goederen beurt, 

terugkopen met 15 Brabantse dobbel en 20 Hollandse gulden of de waarde, en 

met eventuele achterstallige termijnen van de pacht van 1½ mud. Voornoemde 

Johannes Becker houdt hieruit een b-erfpacht van 1 mud rogge, die hij 

hieruit beurde. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, 

Rodolphus van den Broec, Arnoldus Rover Boest en Henricus Boertman zv 

Danijel Ansems soen. 

 

A. 

Et poterint redimere ad spacium sex annorum proxime futurorum semper 

dictis annis (dg: pendentibus) pendentibus scilicet dictas hereditates et 

hereditariam paccionem !paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

quam Aleijdis de Boemel ex premissis habuit solvendam (dg: semp) semper 

dictis sex annis durantibus cum XV Brabant dobbel et (dg: XX) XX (dg: 

Brabant dobbe) Hollant gulden seu valorem et cum arrestadiis de dicta 

paccione proveniendis salva semper dicto Johanni Becker in premissis 

hereditaria paccione unius modii siliginis quam ipse ex premissis habuit 

solvendam. Acta in camera presentibus (dg: sca) scabinis Rodolpho van den 

Broec Arnoldo Rover Boest Henrico Boertman filio Danijelis Ansems soen. 

 

BP 1180 p 569r 03 do 13-07-1396. 

Hr Jacobus van Eele investiet van Dinther beloofde aan Herbergis wv Petrus 

van Loen snijder 20 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 nieuwe 

gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Dominus (dg: Johannes de) Jacobus de Eele investitus de Dijnter promisit 

super omnia (dg: Willelmo Piggen ad opus) Herbergi (dg: -s) relicte 

quondam Petri de Loen (dg: n..) sartoris XX novos Gelre gulden XXXVI 

gemeijn placken pro quolibet novo gulden computato ad pasca proxime 
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futurum persolvendos. 

 

BP 1180 p 569r 04 do 13-07-1396. 

Ludovicus zvw Tielmannus van Nederijnen beloofde aan broeder Johannes {niet 

afgewerkt contract}. 

 

(dg: Lud) Ludovicus filius quondam Tielmanni de Nederijnen promisit super 

omnia fratro Johanni. 

 

BP 1180 p 569r 05 do 13-07-1396. 

Elizabeth wv Walterus gnd die Wever van Hezewijc droeg over aan Willelmus 

die Bever een stuk land in Heeswijk, ter plaatse gnd Boentuin, tussen 

erfgoed van de abdij van Berne enerzijds en wijlen Rodolphus Bever 

anderzijds, aan haar verkocht door Albertus Claes soen van Hijntham. 

 

Elizabeth relicta quondam Walteri dicti die Wever de Hezewijc #cum 

tutore# peciam terre sitam in parochia de Hezewijc juxta locum dictum 

Boentuijn inter hereditatem conventus de Berna ex uno et inter 

hereditatem #Rodolphi# quondam Bever ex alio venditam sibi ab (dg: 

Alberto Cl) Alberto Claes soen de Hijntham prout in litteris hereditarie 

#supportavit# Willelmo die Bever cum litteris et jure promittens (dg: 

ratam s) cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 569r 06 do 13-07-1396. 

Johannes van den Broec zvw Arnoldus van den Loe beloofde aan Rodolphus van 

den Broec 10 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-

06-1397) te betalen. 

 

O+. 

Johannes van den Broec filius (dg: quondam se senior) quondam Arnoldi van 

den Loe promisit super omnia (dg: Rol) Rodolpho van den Broec X Hollant 

gulden seu valorem ad (dg: ?festum) nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 569r 07 do 13-07-1396. 

Henricus Boertman zv Danijel gnd Ansems soen droeg over aan Ancelmus zv 

Johannes gnd Vrieze (1) een stuk beemd en een aangelegen stuk weide gnd 

dries, in Veghel, ter plaatse gnd Davelaar, tussen kvw Henricus van 

Hezelaer enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, (2) een streep land, 4 

lopen gerst groot, in Veghel, ter plaatse gnd Davelaar, tussen voornoemde 

kvw Henricus van Hezelaer enerzijds en Theodericus gnd Hannen soen 

anderzijds, (3) 1 streep land, 3 lopen gerst groot, in Veghel, ter plaatse 

gnd Davelaar, tussen Johannes Vrieze Buekelaer enerzijds en Arnoldus van 

Kuijc anderzijds, aan voornoemde Henricus Boertman in pacht uitgegeven door 

Henricus gnd Custer zvw Arnoldus die Vriese, belast met de pacht in de 

brief vermeld. 

 

Henricus Boertman filius Danijelis dicti Ansems soen peciam prati et 

peciam pascue dictam communiter driessche (dg: ex) dicte pecie prati 

adiacente sitis in parochia de Vechel in loco dicto communiter Davelaer 

inter hereditatem liberorum quondam Henrici de Hezelaer (dg: #ex uno# et 

inter communitatem) ex uno et inter communitatem ibidem ex alio atque 

quandam strepam terre quatuor lopinatas ordei annuatim in semine 

capientem sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem dictorum 

liberorum quondam Henrici de Hezelaer ex uno et inter hereditatem 

Theoderici dicti Hannen soen ex alio insuper unam strepam terre tres 

lopinos ordei in semine capientem sitam in parochia et loco predictis 

inter hereditatem Johannis Vrieze Buekelaer ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Kuijc ex alio datas ad pactum dicto (dg: Johanni) Henrico 

Boertman ab Henrico dicto Custer filio quondam Arnoldi die Vriese prout 
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in litteris hereditarie supportavit Ancelmo filio Johannis dicti Vrieze 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. 

Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 569r 08 do 13-07-1396. 

Adam van Mierde maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen gedaan door Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode met zijn goederen. 

 

[A]dam de Mierde omnes vendiciones et alienaciones et obligationes factas 

per (dg: Ghe) Gheerlacum filium Gheerlaci Cnode cum suis bonis 

calumpniavit. [Testes] (dg: Spina et) Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 569r 09 do 13-07-1396. 

Arnoldus Cleijnnael maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaam door zijn zoon Hermannus en Leonius Raet met hun goederen. 

 

[Arno]ldus Cleijnnael omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Hermannum suum filium et per Leonium (dg: de) Raet cum suis bonis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 B 12 p. 570. 

 in festo Margarete: donderdag 13-07-1396. 

 

BP 1180 p 570v 01 do 13-07-1396. 

Godefridus van Beke droeg over aan Jacobus van Vladeracken een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, die Godefridus zvw Johannes gnd Korf beloofd had aan 

zijn zwager eerstgenoemde Godefridus, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft, behorend aan voornoemde 

Godefridus zvw Johannes Corf, in een huis en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Reijnkinus Kul enerzijds en erfgoed van 

Willelmus gnd Stercken anderzijds; met achterstallige termijnen. 

 

Godefridus de Beke hereditarium censum viginti solidorum monete quem 

Godefridus (dg: Korf) filius quondam Johannis dicti Korf promisit se 

daturum et soluturum primodicto Godefrido suo sororio hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex medietate ad dictum Godefridum 

filium quondam Johannis Corf spectante in domo et area sita in Busco in 

vico Orthensi inter (dg: he) hereditatem Reijnkini Kul !et inter 

hereditatem Willelmi dicti Stercken ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit Jacobo de Vladeracken cum litteris et iure #et cum 

arrestadiis omnibus etc# promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere (dg: super omnia). Testes Spina et Martinus datum in 

festo Margarete. 

 

BP 1180 p 570v 02 do 13-07-1396. 

De broers Arnoldus, Johannes en Jacobus, kvw Gerardus van Vladeracken, 

Willelmus van Audenhoven ev Cristina, Johannes Loijer ev Gheerborgis, en 

Enghelbertus zvw Jacobus Aven soen ev Elizabeth, dvw voornoemde Gerardus 

van Vladeracken, droegen over aan Adam van Mierde, tbv Jacobus nzv 

voornoemde Jacobus zvw Gerardus van Vladeracken, een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit 9/12 deel, 

behorend aan Bruijstinus zvw Johannes van der Heze, in goederen gnd het 

Goed ter Heze, in Deurne, ter plaatse gnd Vlierden, welke pacht voornoemde 

wijlen Gerardus van Vladeracken gekocht had van voornoemde Bruijstinus zvw 

Johannes van der Heze. Zou voornoemde Jacobus nzv eerstgenoemde Jacobus 

overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat de pacht terug naar erfg vw 

voornoemde Gerardus van Vladeracke. Voornoemde Jacobus nzv eerstgenoemde 

Jacobus mag de pacht verkopen of vervreemden, mits met toestemming van 

voornoemde broers Arnoldus en Johannes, of van een van deze twee broers. De 
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brief overhandigen aan eerstgenoemde Jacobus. 

 

Arnoldus Johannes Jacobus fratres liberi quondam Gerardi de Vladeracken 

(dg: Johannes Loijer maritus et tutor legitimus Gheer) Willelmus de 

Audenhoven maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris Johannes Loijer 

maritus et tutor legitimus Gheerborgis sue uxoris et Enghelbertus filius 

quondam Jacobi Aven soen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filiarum dicti quondam Gerardi de Vladeracken hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini ex novem duodecimis partibus ad Bruijstinum filium quondam 

Johannis van der Heze spectantibus in bonis dictis communiter tGoet ter 

Heze sitis in parochia de Doerne in loco dicto Vlierden atque in 

attinentiis dictorum bonorum singulis et (dg: si) universis ubicumque 

locorum sitis quam paccionem dictus quondam Gerardus de Vladeracken erga 

dictum Bruijstinum filium quondam Johannis van der Heze acquisiverat 

emendo prout in litteris et quam paccionem nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie supportaverunt Ade de Mierde ad opus Jacobi filii naturalis 

dicti Jacobi filii quondam Gerardi de Vladeracken cum litteris et jure 

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

ex parte eorum deponere (dg: ..) tali condicione annexa si contingat 

dictum Jacobum filium naturalem primodicti (dg: de) Jacobi decedere 

absque prole legitima ab eo genita vel generanda superviva remanente (dg: 

..) extunc dicta paccio ad heredes dicti quondam Gerardi de Vladeracke 

devolvetur et succedet (dg: -ur) hoc tamen addito quod dictus Jacobus 

filius naturalis primodicti Jacobi poterit dictam paccionem vendere et 

alienare cum consensu et voluntate #dictorum# Arnoldi et Johannis fratrum 

predictorum seu cum consensu et voluntate alterius eorundem Arnoldi et 

Johannis. Testes datum supra. Tradetur littera #primo#dicto Jacobo (dg: 

fratri). 

 

BP 1180 p 570v 03 do 13-07-1396. 

Petrus Goeswijns soen, Henricus Bolant en Johannes Wellens soen beloofden 

aan hr Theodericus van Empel, tbv hr Gheerlacus van Ghemert investiet van 

de kerk van Sint-Petrus van Vught, 27½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren. 

 

Petrus Goeswijns soen Henricus Bolant #et# Johannes (dg: Well) Wellens 

soen promiserunt indivisi super omnia domino Theoderico de Empel ad opus 

domini Gheerlaci de Ghemert investiti ecclesie (dg: d) sancti Petri de 

(dg: hnt? Wult) Wucht XXVII et dimidium modios siliginis mensure de Busco 

ad purificationis persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 570v 04 do 13-07-1396. 

(dg: Boudewinus zvw Ghibo gnd Scoenmaker: een schuur met ondergrond en 

aangelegen tuin62). 

 

(dg: Boudewinus filius quondam Ghibonis dicti Scoenmaker horreum cum suo 

fundo et ortum sibi adi). 

 

BP 1180 p 570v 05 do 13-07-1396. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1180 p 570v 06 do 13-07-1396. 

Godefridus Donnecop zvw Henricus van der Laerscot beloofde aan Theodericus 

zvw Johannes Moelners, tbv Everardus Hazart zvw Willelmus Hazart, 22 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397) te 

betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus zv Johannes 

Moelners of aan hem. 

 

                         
62 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 571r 01 do 13-07-1396. 
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Godefridus Donnecop filius quondam Henrici van der Laerscot promisit 

super omnia Theoderico filio quondam Johannis Moelners ad opus Everardi 

Hazart filii quondam Willelmi Hazart XXII Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et 

Spina datum supra. Tradetur littera dicto Theoderico filio Johannis 

Moelners vel sibi. 

 

BP 1180 p 570v 07 do 13-07-1396. 

Willelmus Sluijsman, Nijcholaus van Eijndoven zvw Johannes van Eijndoven en 

Petrus gnd Thuer steenbakker beloofden aan Henricus van Gheffen 5¼ Gentse 

nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Willelmus Sluijsman Nijcholaus de Eijndoven filius quondam Johannis de 

Eijndoven (dg: ?i) Petrus dictus Thuer lapicidea promiserunt indivisi 

super (dg: h) omnia (dg: on he m) Henrico de Gheffen quinque Gentsche 

nobel et quartam partem unius Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 570v 08 do 13-07-1396. 

Rutgherus van der Hellen ev Batha dvw Henricus van den Rullen droeg over 

aan Hermannus Drinchellinc vleeshouwer een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en tuin onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Johannes Boegart 

enerzijds en Henricus van der Loijdonc anderzijds, welke pacht voornoemde 

Batha gekocht had van Jacobus van den Placke. 

 

Rutgherus van der Hellen maritus et tutor legitimus Bathe sue uxoris 

filie quondam Henrici van den Rullen hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis (dg: de) 

ex domo et orto sitis infra libertatem oppidi de Buscoducis supra locum 

dictum Dungen inter hereditatem Johannis Boegart ex uno et inter 

hereditatem Henrici van der Loijdonc ex alio quam paccionem dicta Batha 

erga Jacobum van den Placke emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: Lamb) Hermanno Drinchellinc carnifici cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui (dg: dep) et dicte Bathe deponere. Testes (dg: datum supra) 

Martinus et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 570v 09 do 13-07-1396. 

Hermannus Drinchellinc droeg over aan Rutgherus van der Hellen en zijn 

vrouw Batha een beemd in Berlicum, ter plaatse gnd die Balsbeemd, tussen 

wijlen Godescalcus Moelner, nu Johannes van den Berge, enerzijds en Jacobus 

zv Johannes van Neijnsel anderzijds. Na overlijden van voornoemde Rutgherus 

en Batha gaat de beemd naar hun kinderen. 

 

Hermannus Drinchellinc quoddam pratum situm in parochia de Berlikem ad 

locum dictum die Balsbeemt inter hereditatem quondam Godescalci Moelner 

nunc ad Johannem van den Berge spectantem ex uno et inter hereditatem 

Jacobi filii Johannis de Neijnsel ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Rutghero van der Hellen #et Bathe sue uxori# promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere (dg: testes datum supra) tali 

condicione quod dictum pratum post decessum dictorum Rutgheri et Bathe ad 

liberos eorum (dg: ab) a dictis Rutghero et Batha pariter genitos et 

generandos hereditario jure devolvetur et ad neminem alium. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 570v 10 do 13-07-1396. 

Jacobus van Laerhoven verkocht aan Godefridus Poijnnenborch een stuk land 

in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Theodericus Rover zvw hr 

Johannes Rover ridder enerzijds en voornoemde Godefridus Poijnnenborch 
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anderzijds. 

 

Jacobus de Laerhoven peciam terre sitam in parochia de Haren ad locum 

dictum Beilver inter hereditatem (dg: di Joh) Theoderici Rover filii 

domini quondam Johannis Rover militis ex uno et inter hereditatem 

Godefridi (dg: Poijnnen) Poijnnenborch ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Godefrido Poijnnenborch promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 570v 11 do 13-07-1396. 

Hermannus Aelbrechts soen beloofde aan Henricus gnd Lodewijchs soen 15 

nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Remigius aanstaande (zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Hermannus Aelbrechts soen promisit super omnia Henrico dicto Lodewijchs 

soen XV novos Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet 

(dg: g) novo gulden (dg: voc) computato ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 570v 12 do 13-07-1396. 

Jacobus van Laerhoven verkocht aan Arnoldus van den Broec zvw ....... van 

den Broec een stuk land in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

voornoemde Arnoldus van den Broec enerzijds en Engbertus Roelofs soen van 

den Venne anderzijds. 

 

{De hoek rechtsonder is afgescheurd}. 

Jacobus de Laerhoven peciam terre sitam in parochia de Haren in loco 

dicto Beilver inter hereditatem Arnoldi van den Broec filii quondam 

....... van den Broec ex uno et inter hereditatem Engberti Roelofs soen 

van den Venne ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo van 

den Broec promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 570v 13 do 13-07-1396. 

Johannes Moerwater beloofde aan Ghibo Kesselman de oudere 22¾ Gentse nobel 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Johannes Moerwater promisit super omnia Ghiboni Kesselman (dg: juniori) 

#seniori# XXIII Gentsche nobel (dg: et duas tercias partes) #minus quarta 

parte# unius G[ent]sche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 570v 14 do 13-07-1396. 

Arnoldus Feij van Boemel beloofde aan Johannes van den Bossche de jongere 

109 nieuwe Gelderse gulden, 13½ Brabantse schietlei voor 1 nieuwe gulden 

gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1396) te betalen. 

 

{De rechter hoek onder is afgescheurd}. 

Arnoldus Feij de Boemel promisit super omnia Johanni van den Bossche 

juniori centum et novem novos Gelre gulden scilicet XIII [et dimidio] 

Brabant Scietleij pro (dg: per) quolibet novo gulden computato ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes Rover et Coptiten datum supra. 

 

1180 mf10 B 13 p. 571. 

 in festo Margarete: donderdag 13-07-1396. 

 in crastino omnium sanctorum: donderdag 02-11-1396. 

 

BP 1180 p 571r 01 do 13-07-1396. 

Stephanus zvw Stephanus van Loen droeg over aan Rutgherus die Snider zvw 

Rutgherus die Snider een erfpacht van 14¾ lopen rogge, maat van 

Oostelbeers, die eerstgenoemde Stephanus met Lichtmis in Oostelbeers beurt, 
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gaande uit (1) een schuur met ondergrond en tuin, in Oostelbeers, tussen 

Aleijdis dv Gerardus gnd Ghisellen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(2) een stuk land in Oostelbeers, tegenover voornoemde schuur, beiderzijds 

tussen Petrus Mesmaker, (3) een stuk land gnd een bucht in Oostelbeers, 

tussen erfgoed van het klooster van Tongerlo enerzijds en het gemene water 

gnd die Aa anderzijds, (4) een akker gnd die Streep, in Oostelbeers, tussen 

voornoemde Petrus Mesmaker enerzijds en Johannes die Wever anderzijds, (5) 

de helft, behorend aan eerstgenoemde Stephanus, in een stuk land en in een 

aangelegen dries, in Oostelbeers, tussen Petrus gnd Scoefs enerzijds en 

Aleijdis gnd Ghiselleers anderzijds, welke erfgoederen eerstgenoemde 

Stephanus uitgegeven had aan Baudewinus zvw Ghibo Scoenmaker, te weten voor 

(a) de grondcijnzen, (b) een b-erfpacht van 15 lopen rogge, maat van 

Oostelbeers, aan Johannes gnd die Jonghe, (c) een b-erfpacht van 1½ lopen 

rogge en ¼ lopen gerst, maat van Oostelbeers, aan het kapittel van 

Oirschot, (d) een b-erfpacht van ½ lopen rogge, maat van Oostelbeers, (e) 

en voor voornoemde pacht van 14¾ lopen rogge, en voorts gaande uit (6) een 

eusel in Oostelbeers, tussen Everardus van den Vloege enerzijds en de 

gemeint anderzijds, welke eusel voornoemde Boudewinus mede tot onderpand 

had gesteld voor de b-erfpacht van 14¾ lopen rogge. 

 

Stephans! filius quondam Stephani de Loen hereditariam paccionem 

quatuordecim lopinorum siliginis et trium quartarum partium unius lopini 

siliginis mensure de Oestelberze (dg: sol) quam primodictus Stephanus 

solvendam habet hereditarie purificationis et in parochia de Oestelberze 

deliberandam de et ex horreo cum suo fundo et orto sitis in parochia de 

Oestelberze inter hereditatem Aleijdis filie Gerardi dicti Ghisellen ex 

uno et inter communem plateam ex alio item de et ex pecia terre sita in 

dicta parochia in opposito dicti horrei inter hereditatem Petri Mesmaker 

ex utroque latere coadiacentem item de et ex pecia terre dicta een bucht 

sita in dicta parochia inter hereditatem conventus de Tongerle ex uno et 

inter communem aquam dictam die Aa ex alio item de et ex agro dicto die 

Strepe sito in dicta parochia inter hereditatem dicti Petri Mesmaker ex 

uno et inter hereditatem Johannis die Wever ex alio item ex medietate 

(dg: ad) que ad primodictum Stephanum spectabat in pecia terre et in 

pecia pascue dicte driessche sibi adiacentis! sitis in dicta ?parochia 

parochia inter hereditatem Petri dicti Scoefs ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis dicte Ghiselleers ex alio quas hereditates primodictus Stephanus 

dederat ad pactum Baudewino filio quondam Ghibonis Scoenmaker scilicet 

pro censibus dominorum fundi ex premissis solvendis atque pro hereditaria 

paccione quindecim lopinorum siliginis mensure de Oestelberze Johanni 

dicto die Jonghe atque pro hereditaria paccione (dg: dimidii lopini 

siliginis) unius et dimidii lopinorum siliginis atque (dg: par) quarte 

partis (dg: unius) unius lopini ordei dicte mensure capitulo de Oerscot 

atque pro hereditaria paccione dimidii lopini siliginis dicte mensure ex 

premissis solvendis et in Oestelberze tradendis atque (dg: ex) pro 

predicta paccione XIIII lopinorum siliginis et trium quartarum partium 

unius lopini siliginis dicte mensure ad! pactum! acquisiverat! (dg: pro) 

atque ex quadam pascua dicta een eeusel sita in parochia de (dg: j) 

Oestelberze predicta inter hereditatem Everardi van den Vloege ex uno et 

inter communitatem ibidem ex alio quam pascuam eeusel vocatam dictus 

Boudewinus simul cum predictis hereditatibus pro solucione dicte 

paccionis XIIII lopinorum (dg: siligi) et trium quartarum partium unius 

lopini siliginis dicte mensure (dg: erga) primodicto Stephano ad (dg: 

pactum acquisiverat) #pignus imposuit# prout in litteris hereditarie 

supportavit Rutghero die (dg: Sni) Snider filio quondam Rutgheri die 

Snider cum litteris et iure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Lu datum in festo 

Margarete. 

 

BP 1180 p 571r 02 do 13-07-1396. 

Willelmus Cepper, Nijcholaus van Brabant en Henricus Bolle beloofden aan 
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Arnoldus van Beke, tbv hr Johannes van Dungen propositus van Mechelen, 8 

Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden voor 1 dobbel gerekend of de waarde in 

goud, met Pasen aanstaande (zo 01-04-1397) te betalen. 

 

Willelmus Cepper Nijcholaus (dg: Brai) de Brabant et Henricus Bolle 

promiserunt indivisi super omnia Arnoldo (dg: -us) de Beke ad opus domini 

Johannis de Dungen propositi Mechliniensis octo Brabant dobbel scilicet 

duobus Hollants gulden pro quolibet dobbel computato seu valorem in auro 

ad pasca proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 571r 03 do 13-07-1396. 

Henricus Bolle beloofde aan Arnoldus van Beke, tbv hr Johannes van Dongen 

propositus van Mechelen, 4 Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden voor 1 

Brabantse dobbel gerekend of de waarde in goud, met Pasen aanstaande (zo 

01-04-1397) te betalen. 

 

Henricus Bolle promisit super omnia Arnoldo de Beke ad opus domini 

Johannis de Dongen propositi Mechliniensis quatuor Brabant dobbel 

scilicet duobus Hollants gulden pro quolibet Brabant dobbel computatis 

seu valorem in auro ad pasca proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 571r 04 do 13-07-1396. 

Hubertus zvw Hubertus van Lijeshout en Andreas Mathijs soen beloofden aan 

Arnoldus van Beke, tbv hr Johannes van Dongen propositus van Mechelen, 11¾ 

Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden voor 1 Brabantse dobbel gerekend of de 

waarde in goud, met Pasen aanstaande (zo 01-04-1397) te betalen. 

 

Hubertus filius quondam Huberti de Lijeshout (dg: promisit) et Andreas 

Mathijs soen promiserunt indivisi super omnia Arnoldo de Beke ad opus 

domini Johannis de Dongen propositi Mechliniensis duodecim Brabants 

dobbel minus quarta parte unius Brabant dobbel scilicet duobus Hollant 

pro quolibet Brabant dobbel vocato! seu valorem in auro ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 571r 05 do 13-07-1396. 

Hr Theodericus Rover ridder gaf uit aan Johannes die Writer zvw Willelmus 

die Writer (1a) een stuk land gnd die Venakker, (1b) een stuk land gnd dat 

Pesseelke, (1c) een stukje land gnd een zaal, gelegen aan het eind van 

voornoemde twee stukken, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen 

Egidius Moelner van Herlaer enerzijds en Andreas van Huculem anderzijds, 

met een eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind aan Jutta 

des Papen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 3 mud 3 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde hr 

Theodericus en zijn schoonzoon jkr Johannes van Herlaer heer van Meerwijk 

beloofden lasten af te handelen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Johannes die Writer tot onderpand (2) een zester roggeland in Enschot, 

tussen Wijtmannus gnd Wijt van den Eijnde enerzijds en Nijcholaus die 

Heijen anderzijds, (3) een zester roggeland gnd die Rijbroek, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen erfgoed van de H.Geest in 

Oisterwijk enerzijds en Godefridus van den Werve anderzijds, (4) 1 lopen 

roggeland, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen Nijcholaus die 

Heijen enerzijds en erfg vw Gerardus Buckinc anderzijds, (5) een huis en 

tuin in Heukelom, tussen Andreas van Huculem enerzijds en de gemeint van 

Heukelom anderzijds. Tevens zal voornoemde Johannes die Writer een “vak 

tuins” {hek} onderhouden, behorend tot de hoeve van voornoemde hr 

Theodericus Rover, in Heukelom, welk vak in Heukelom ligt naast de gemene 

weg. 

 

Dominus Theodericus Rover miles peciam terre dictam die (dg: Vena) Venne 

Acker et peciam terre dictam dat Pesseelken et (dg: peciam) #particulam# 

terre dictam een zael sitam ad finem dictarum duarum peciarum terre et 
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que pecia terre pecia terre et particula terre site sunt in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Huculem inter hereditatem Egidii Moelner de 

Herlaer ex uno et inter hereditatem Andree de Huculem ex alio tendentes 

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

des Papen #(dg: cum edificiis supra premissa consistentibus)# ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Johanni die Writer (dg: de H) filio 

quondam Willelmi die Writer ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditaria paccione (dg: trium) trium modiorum et (dg: trium lop quatu) 

#trium# lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens! 

#et cum eo domicellus Johannes de Herlaer dominus de Merewijc eius gener 

indivisi super# super! omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem unam sextariatam terre 

siliginee sitam in parochia de Enschit (dg: sitam) inter hereditatem 

Wijtmanni dicti Wijt van den Eijnde ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

die Heijen ex alio atque unam sextariatam terre siliginee dictam die 

Rijbroec sitam in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Huculem inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Oesterwijc ex uno et inter 

hereditatem Godefridi van den Werve ex alio atque unam lopinatam terre 

siliginee sitam in dicta parochia de Oesterwijc in dicto loco Huculem 

vocato inter hereditatem (dg: dicti) Nijcholai die Heijen ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Gerardi Buckinc ex alio atque domum et ortum 

sitos in Huculem predicto inter hereditatem Andree de Huculem ex uno et 

inter (dg: communem) communitatem de Huculem ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit et promisit dictus Johannes die Writer super omnia sufficientes 

facere et quod ipse (dg: dictam) peciam sepis dictam een vacke (dg: ?l) 

tuijns ad (dg: hu di) mansum dicti domini (dg: Henric) Theoderici Rover 

situm in (dg: pa) dicto loco Huculem vocato et #que# pecia seu portio 

sepis sita est in dicto loco Huculem vocato juxta communem plateam ut 

dicebat perpetue in bona disposicione (dg: sic) observabit sic quod supra 

dictum mansum et hereditates dicti domini Theoderici dampna exinde non 

eveniant quovis modo in futurum. Testes Martinus et Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 571r 06 do 02-11-1396. 

Voornoemde Johannes die Writer beloofde aan voornoemde hr Theodericus een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande uit alle voornoemde 

goederen, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-

1398). 

 

Dictus Johannes die Writer promisit se daturum et soluturum dicto domino 

Theoderico hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum ex omnibus premissis. Testes Henricus Godefridi et 

Gerardus de Aa datum in crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1180 p 571r 07 do 13-07-1396. 

Hr Theodericus Rover ridder gaf uit aan Nijcholaus die Heijden (1) een stuk 

land gnd dat Hoeveke, ongeveer 1 bunder 34 roeden groot, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Heukelom, rondom tussen de gemeint, (2) een stuk land gnd dat 

Weenraat, ongeveer 49 roeden groot, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde 

Nijcholaus Heijen, (3) een beemd, ongeveer 1½ bunder 45 roeden groot, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen Egidius van Goerle enerzijds 

en Eefsa Piggen anderzijds, met de wegen die erbij horen; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 4 mud 4 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde hr Theodericus en zijn 

schoonzoon Johannes van Herlaer heer van Meerwijk, beloofden lasten af te 

handelen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Nijcholaus die Heijden 

tot onderpand (4) een b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Tilburg, die 

Johannes gnd Ruekeloes met Lichtmis op het onderpand leverde aan Jordanus 

van Roesmalen, gaande uit een akker in Tilburg, ter plaatse gnd tot Oerle, 

beiderzijds tussen Johannes Roekeloes, (5) een b-erfpacht van 7 lopen 
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rogge, maat van Tilburg, die de ev Johannes Scuijtken {p.572v} en zijn 

kinderen aan voornoemde Jordanus met Lichtmis op de onderpanden moeten 

leveren, gaande uit erfgoederen van voornoemde wijlen Johannes Scuijtken, 

in Tilburg, welke pachten voornoemde Nijcholaus Heijen gekocht had van 

voornoemde Jordanus van Roesmalen (6) een zester roggeland, in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Heukelom, ter plaatse gnd Waanrot, tussen Johannes Vrient 

enerzijds en voornoemd stuk land gnd dat Waanrot anderzijds. 

 

Dominus Theodericus Rover miles peciam terre dictam dat Hoeveken #unum 

bonarium et XXXIIII virgatas vel circiter continentem# sitam in parochia 

de Oesterwijc in loco dicto Huculem inter (dg: hereditatem) communitatem 

circumquaque coadiacentem atque peciam terre dictam dat Weenraet (dg: 

sita) XLIX virgatas #vel circiter# continentem sitam ibidem inter 

hereditatem Nijcholai Heijen ex (dg: uno) utroque latere coadiacentem 

atque pratum quoddam (dg: j unum) unum et dimidium bonarium! et LXV 

#virgatas# vel criciter continens situm in dictis parochia et loco inter 

hereditatem Egidii de Goerle ex uno et inter hereditatem Eefse Piggen ex 

alio #cum viis ad premissa de jure spectantibus# ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Nijcholao die Heijden ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione quatuor #modiorum# et quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes et cum eo 

Johannes de Herlaer dominus de Merewijc eius gener indivisi super omnia 
?warandiam pro ?omnibus et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Nijcholaus die Heijden 

hereditariam paccionem (dg: decem et novem lopinorum siliginis) duodecim 

lopinorum siliginis mensure de Tilborch quam paccionem Johannes dictus 

Ruekeloes Jordano de Roesmalen solvere [consuevit] anno quolibet 

hereditarie purificationis et supra agrum predictum! tradendam ex quodam 

agro sito in parochia de Tilborch in loco dicto tot Oerle inter 

hereditates (dg: Joh) Johannis Roekeloes ex utroque latere coadiacentes 

atque hereditariam paccionem septem lopinorum siliginis dicte mensure 

quam uxor Johannis [Sc]uijtken 

 

1180 mf10 C 01 p. 572. 

 in festo Margarete: donderdag 13-07-1396. 

 

BP 1180 p 572v 01 do 13-07-1396. 

et eius liberi dicto Jordano solvere tenentur hereditarie termino 

solucionis predicto et supra hereditates infrascriptas tradendam ex 

hereditatibus dicti quondam Johannis Scuijtken sitis in parochia predicta 

quas pacciones dictus Nijcholaus Heijen erga dictum Jordanum de Roesmalen 

emendo acquisiverat prout in litteris quas vidimus atque unam (dg: v) 

sextariatam terre #siliginee# sitam in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto Huculem in loco dicto Waenrot inter hereditatem Johannis Vrient ex 

uno et inter hereditatem et! inter (dg: he) dictam peciam terre dat 

Waenrot vocatam ex alio ad pignus imposuit et promisit super omnia 

premissa pro predicta paccione sufficientem facere. Testes (dg: datum 

supra) !testes Martinus et Lu datum in festo Margarete. 

 

BP 1180 p 572v 02 do 13-07-1396. 

Voornoemde hr Theodericus Rover ridder verkocht aan Wijtmannus van den 

Eijnde een stuk land gnd Klein Stuk, in Enschot, tussen voornoemde 

Wijtmannus gnd Wijtman van den Eijnde enerzijds en Henricus gnd Bont 

anderzijds. Voornoemde hr Theodericus en jkr Johannes van Herlaer heer van 

Meerwijk beloofden lasten af te handelen. 

 

Dominus Theodericus predictus peciam terre dictam Cleijn Stucken sitam in 

parochia de (dg: Oesterwijc in loco dicto Huculen) #Eijnscit# inter 

hereditatem (dg: .) Wijtmannus! dictus Wijtman van den Eijnde ex uno et 

inter hereditatem Henrici dicti Bont ex alio (dg: dedit ad hereditariam 
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paccionem) #hereditarie vendidit# dicto Wijtmanno van den Eijnde (dg: ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione) promittentes et 

cum eo domicellus Johannes de Herlaer dominus de Merewijc indivisi super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et). Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 572v 03 do 13-07-1396. 

Voornoemde hr Theodericus Rover ridder gaf uit aan Wijtmannus zvw Wijnricus 

Arts soen (1) een stuk land gnd die Groot Bijgard, ongeveer 3 bunder 12 

roeden groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen Nijcholaus 

Man enerzijds en Godefridus van den Werva anderzijds, (2) een stuk land gnd 

Eect, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen voornoemde Godefridus 

van den Werve enerzijds en kinderen gnd van den Pas anderzijds, (3) een 

stuk land gnd Gullekens Stuk, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, 

beiderzijds tussen Walterus van der Straten; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfpacht van 3 mud 5 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. Voornoemde hr Theodericus en jkr Johannes van Herlaer 

heer van Meerwijk beloofden lasten af te handelen. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Wijtmannus tot onderpand (4) een stuk land, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, ter plaatse gnd Lange Braak, tussen 

Hadewigis Wijtmans enerzijds en kinderen gnd Wolfs Kijnderen anderzijds. 

Voornoemde Wijtmannus zal binnen een jaar op voornoemd stuk land gnd die 

Groot Bijgard een huis laten zetten, ter waarde van 25 nieuwe Gelderse 

gulden. 

 

Dictus dominus Theodericus Rover peciam terre dictam die #Groet# Bijgart 

(dg: sitam) tria bonaria et XII virgatas vel circiter continentem sitam 

in parochia de Oesterwijc in loco dicto Huculen inter hereditatem 

Nijcholai Man ex uno et inter hereditatem Godefridi van den Werva ex alio 

item unam peciam terre dictam Eect sitam in parochia et loco predictis 

inter hereditates Godefridi van den Werve predicti ex uno (dg: et) et 

inter hereditatem liberorum dictorum van den Pas ex alio item peciam 

terre dictam Gullekens Stuc sitam in parochia et loco predictis inter 

hereditates Walteri van der Straten ex utroque latere coadiacentes ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum (dg: Wijnrico filio quondam Arnoldi) 

Wijtmanno filio quondam Wijnrici Arts soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione trium modiorum (dg: siliginis) et 

quinque lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes 

et cum eo domicellus Johannes de Herlaer dominus de Merewijc indivisi 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Wijtmannus peciam terre 

sitam in parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel ad locum dictum 

Langhe Brake inter hereditatem Hadewigis Wijtmans ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum Wolfs Kijnderen ex alio ut! pignus 

imposuit et promisit super omnia quod ipse supra dictam peciam terre die 

Groet Bijgart vocatam unam domum vallentem XXV (dg: Hollant gulden) 

#novos Gelre gulden# edificari et situari faciet et procurabit infra 

annum proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 572v 04 do 13-07-1396. 

Voornoemde hr Theodericus Rover ridder gaf uit aan Johannes Vrient zv 

Nijcholaus Vrient (1) een stuk land gnd de Rullenborch, in Oisterwijk, ter 

plaatse gdn Heukelom, tussen Godefridus van den Werve enerzijds en 

Theodericus Wange zv Gerardus anderzijds, (2) een stuk land gnd Peperstuk, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen voornoemde Nijcholaus 

Vrient enerzijds en Egidius van Goerle anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. Voornoemde hr Theodericus en jkr Johannes van Herlaer 

heer van Meerwijk beloofden lasten af te handelen. 
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Dictus dominus Theodericus peciam terre dictam den Rullenborch sitam in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Huculem inter hereditatem Godefridi 

van den Werve ex uno et inter hereditatem Theoderici Wange filii Gerardi 

ex uno! (dg: et inter hereditatem Godefridi van den Werve ex alio) atque 

peciam terre dictam Peperstuc sitam in parochia et loco predictis inter 

hereditatem Nijcholai Vrient ex uno et inter !Egidii de Goerle ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni Vrient filio dicti 

Nijcholai (dg: a) Vrient ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione unius sextarii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes 

et cum eo domicellus Johannes de Herlaer dominus de Merewijc indivisi 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 572v 05 do 13-07-1396. 

Voornoemde Johannes Vrient beloofde aan hr Theodericus Rover 2½ oude 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes Vrient promisit super omnia dicto domino Theoderico Rover 

(dg: quinque Ho) #duorum! et dimidii# aude Gelre gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 572v 06 do 13-07-1396. 

Voornoemde hr Theodericus Rover ridder gaf uit aan Henricus Broc een stuk 

land gnd de Bulk, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, beiderzijds 

tussen voornoemde Henricus Broc; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

Voornoemde hr Theodericus en jkr Johannes van Herlaer heer van Meerwijk 

beloofden lasten af te handelen. 

 

Dictus dominus Theodericus peciam terre dictam den Bulke sitam in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Huculem inter hereditatem Henrici 

Broc ex (dg: uno et inter hereditatem) utroque latere coadiacentem ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem (dg: H) dicto Henrico Broc ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione (dg: trium) duorum 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes et cum eo 

domicellus Johannes de Herlaer (dg: domicellus de N) dominus de Merewijc 

indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 572v 07 do 13-07-1396. 

Voornoemde Henricus Broc beloofde aan hr Theodericus 5 oude Gelderse gulden 

of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te betalen. 

 

Dictus Henricus Broc promisit super omnia domino Theoderico (dg: X aude) 

quinque aude Gelre gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 572v 08 do 13-07-1396. 

Voornoemde hr Theodericus Rover ridder gaf uit aan Gerardus Ommaet een stuk 

land gnd den Eeks Akker, ongeveer 1 bunder minus 20 roeden groot, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen Nijcholaus Marien enerzijds en 

eertijds Petrus Moelner anderzijds, met een weg die bij dit stuk hoort; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 13 1/3 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde hr Theodericus en 

jkr Johannes van Herlaer heer van Meerwijk beloofden lasten af te handelen. 

 

Dictus dominus Theodericus peciam terre dictam den Eecs Acker unum 

bonarium minus XX virgatis continentem vel circiter sitam in parochia de 



Bosch’ Protocol jaar 1396 04. 

 

165 

Oesterwijc in loco dicto Huculem inter hereditatem Nijcholai Marien ex 

uno et inter hereditatem que fuerat Petri Moelner ex alio cum via ad 

dictam peciam terre de jure spectante ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Gerardo Ommaet ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione XIII lopinorum et tercie partis unius lopini siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis promittentes et cum eo domicellus Johannes de 

Herlaer dominus de Merewijc indivisi super omnia warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit et promisit super 

omnia (dg: sufficientem facere) et habita et habenda sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 572v 09 do 13-07-1396. 

Voornoemde hr Theodericus Rover ridder: 1/3 deel van een beemd gnd dat 

Goerbroek, in Enschot, ter plaatse gnd dat Goerbroek, tussen erfg vw 

Bruijstinus van Andel enerzijds en Hubertus van den Wiel anderzijds {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Dictus dominus Theodericus terciam partem prati dicti dat Goerbroec siti 

in parochia (dg: par ..) de (dg: Oesterwijc) Enscit in loco dicto dat 

Goerbr[oec] inter hereditatem heredum quondam (dg: Hi) Bruijstini de 

Andel ex uno et inter hereditatem Huberti van den Wiel ex alio s. 

 

BP 1180 p 572v 10 do 13-07-1396. 

Rutgherus van der Hollen beloofde aan Henricus van der Rullen en Rodolphus 

van Wetten kramer, tbv hen en hr Johannes van Dongen propositus van 

Mechelen, 250 Brabantse dobbel na maning te betalen. De brief overhandigen 

aan voornoemde Rutgherus. 

 

Rutgherus van der (dg: Hollen) Hollen promisit super omnia habita et 

habenda Henrico van der Rullen et Rodolpho de Wetten insti[tori] ad opus 

eorum et ad opus (dg: al) domini Johannis de Dongen propositi (dg: 

Mechili) Mechliniensis seu ad opus alterius eorundem ducentos et 

qu[inqua]ginta Brabant dobbel ad monitionem (dg: persolvendos) eorum vel 

alterius eorundem persolvendos. Testes Spina et Martinus datum supra. 

Tradetur littera dicto Rutghero. 

 

BP 1180 p 572v 11 do 13-07-1396. 

Henricus zv Theodericus Jorijs soen van Vechel en Johannes die Visscher 

nzvw Henricus van Mierle beloofden aan Johannes van der Hautart 7 Engelse 

nobel en 7 Franse rijder of de waarde in goud met Sint-Remigius aanstaande 

(zo 01-10-1396) te betalen. 

 

Henricus filius (dg: quonda) Theoderici Jorijs soen de Vechel (dg: 

promisit super) et Johannes die Visscher filius naturalis #quondam# 

Henrici (dg: v) de Mierle promiserunt super omnia Johanni van der (dg: 

Haud) Hautart septem Engels nobel et septem Vrancrijs! rider seu valorem 

in auro ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 C 02 p. 573. 

 in festo Margarete: donderdag 13-07-1396. 

 Tercia post divisionem apostolorum: dinsdag 18-07-1396. 

 

BP 1180 p 573r 01 do 13-07-1396. 

De broers Jordanus Brant en Henricus Brant en hun zuster Katherina, kvw 

Henricus Goeswijns soen van Vlimen, droegen over aan Godefridus van den 

Merevenne, tbv hem en hr Jacobus Groij kanunnik van Luik, het deel, dat aan 

hen gekomen was na overlijden van hr Jordanus Brant kanunnik van de Sint-



Bosch’ Protocol jaar 1396 04. 

 

166 

Janskerk van Luik, in (163) een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van 

Oirschot, en in een b-erfcijns van 28 penning nieuwe cijns, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren en te betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

akker, eertijds van Willelmus Andries soen van der Noetelen, in Oirschot, 

ter plaatse gnd ter Notelen, in een kamp aldaar, rondom tussen de gemeint, 

welke pacht en cijns Adam van Mierde tbv voornoemde hr Jordanus Brant 

verworven had van Rodolphus Delft zvw Jacobus Aven soen, (2) een b-erfpacht 

van 4 mud rogge, maat van Vessem, met Lichtmis in Vessem te leveren, gaande 

uit erfgoederen met huizen die erop staan, eertijds van wijlen Boudewinus 

Kist, welke erfgoederen met huizen Theodericus zvw Lambertus Corfs bezit, 

in Vessem, welke pacht Adam van Mierde tbv wijlen voornoemde hr Jordanus 

Brant verworven had van Rodolphus Delft zvw Jacobus Aven soen, (3) een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 18 lopen roggeland en aangelegen 12 vrachten hooiland 

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

en de gemeint aldaar anderzijds, welke pacht Johannes van Doerne van 

Arsscot tbv voornoemde hr Jordanus Brant verworven had van voornoemde 

Rodolphus Delft, (464) een b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Oirschot, 

met Lichtmis ter plaatse Best te leveren, gaande uit een stuk land gnd dat 

Groot Rullen, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen erfgoed gnd dat 

Laar enerzijds en een beemd gnd Blakenbeemd anderzijds, welke pacht Adam 

van Mierde tbv wijlen voornoemde hr Jordanus Brant verworven had van 

voornoemde Rodolphus Delft, (5) een b-erfcijns van 30 oude schilden geld 

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

Sint-Jan, gaande uit (5a) een stenen huis en erf eertijds van wijlen Petrus 

van Waderle, nu behorend aan hr Theodericus Rover ridder, in Den Bosch, aan 

de Vismarkt, (5b) een hoeve van voornoemde hr Theodericus gnd het Goed tot 

Beirgulen, in Vlierden, welke cijns voornoemde wijlen hr Jordanus Brant 

gekocht had van voornoemde hr Theodericus Rover ridder. 

 

Jordanus Brant Henricus Brant #fratres# et Katherina eorum soror liberi 

quondam Henrici Goeswijns soen de Vlimen cum tutore totam partem et omne 

jus eis de morte (dg: dicti) quondam domini Jordani Brant #canonici 

ecclesie sancti Johannis Leodiensis# successione advolutas in hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis mensure de Oerscot atque in hereditario 

censu viginti octo denariorum novi census solvendis hereditarie 

purificationis et in (dg: Oes) Oerscot tradendis de et ex domo et orto ac 

agro sibi adiacente cum suis attinentiis que fuerant dudum Willelmi 

Andries soen van der Noetelen sitis in parochia de Oerscot ad locum 

dictum ter Noetelen in quodam campo ibidem inter communitatem 

circumquaque coadiacentem quos paccionem et censum (dg: Adam de) Adam de 

Mierde ad opus dicti domini Jordani Brant erga Rodolphum Delft filium 

quondam (dg: Jacobi) Jacobi Aven soen acquisiverat prout in litteris 

atque #in# hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de 

Vessem solvenda hereditarie purificationis et in Vessem tradenda de et ex 

hereditatibus et suis (dg: do) domibus supra easdem hereditates 

consistentibus et stantibus que fuerant quondam Boudewini Kist et quas 

hereditates cum suis domibus Theodericus filius quondam Lamberti Corfs 

possidet sitis in parochia de (dg: Ves) Vessem atque ex attinentiis 

dictarum hereditatum et domorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quam paccionem Adam de Mierde ad opus dicti 

domini quondam Jordani Brant erga Rodolphum Delft filium quondam Jacobi 

Aven soen acquisiverat prout in litteris item in hereditaria paccione 

(dg: pi) quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda de et ex decem octo lopinatis terre 

siliginee et duodecim plaustratis feni sibi adiacentibus sitis in 

                         
63 Zie ← BP 1177 f 311r 15 ma 16-07-1386, overdracht van deze pacht en cijns 

aan Rodolphus Delft zv Jacobus Aven soen. 
64 Zie ← BP 1177 f 375r 10 do 08-08-1387, overdracht van de erfpacht aan 

Rodolphus Delf zvw Jacobus Aven soen. 
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parochia de Bucstel ad locum dictum Lennenshoevel inter hereditatem Petri 

Weihaze ex uno et inter communitatem ibidem ex uno! quam paccionem 

Johannes de Doerne (dg: ad) de Arsscot ad opus dicti domini (dg: 

Johannis) Jordani Brant erga dictum Rodolphum Delft acquisiverat prout in 

litteris atque hereditariam! paccionem duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in 

loco dicto Best tradendam ex quadam pecia terre dicta dat Groet Rullen 

sita in parochia de Oerscot in (dg: loco) dicto (dg: Best) loco Best 

vocato inter hereditatem dictam dat Laer ex uno et inter (dg: here) 

pratum dictum Blakenbeemt ex alio quam paccionem Adam de Mierde (dg: ad) 

ad opus dicti domini quondam Jordani Brant erga dictum Rodolphum Delft 

acquisiverat prout in litteris atque in hereditario censu triginta 

denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum monete 

imperatoris boni auri et iusti ponderis solvendo hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis (dg: de) ex domo lapidea et area que fuerat 

quondam Petri de Waderle nunc ad (dg: dictum) dominum Theodericum Rover 

militem spectante sita in Busco ad forum piscium atque ex attinentiis 

eiusdem domus lapidee et aree singulis et universis preterea ex quodam 

manso (dg: d) ipsius domini Theoderici dicto communiter tGoet tot 

Beirgulen sito in pastoria de Vlierden atque ex attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis quocumque locorum sitis quem censum dictus dominus 

quondam Jordanus Brant erga dictum dominum Theodericum Rover militem 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportaverunt (dg: 

Johanni) Godefrido van den Merevenne ad opus sui et ad opus domini Jacobi 

Groij canonici Leodiensis cum litteris et aliis et jure promittentes cum 

tutore ratam servare. Testes Scilder et Martinus datum (dg: supra u) in 

festo Margarete. 

 

BP 1180 p 573r 02 do 13-07-1396. 

Henricus zvw Albertus zvw hr Goeswinus van Boucstelle investiet van de kerk 

van Gemonde en Johannes Broec ev Mechtildis dv voornoemde Henricus droegen 

over aan Lambertus smid van Middelrode 20 schelling geld b-erfcijns, die 

voornoemde wijlen Albertus met Allerheiligen beurde, gaande uit een stuk 

land in Berlicum, ter plaatse gnd Westerakker, tussen Katherina gnd die 

Smedinnen enerzijds en Aleijdis van den Hoevel anderzijds, welk stuk land 

voornoemde wijlen Albertus uitgegeven had aan voornoemde Katherina der 

Smedinnen voor voornoemde 20 schelling b-erfcijns. 

 

Henricus filius quondam Alberti filii quondam domini Goeswini de 

Boucstelle investiti quondam ecclesie de Ghemonden et Johannes (dg: Br) 

Broec maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti 

Henrici viginti solidos hereditarii census monete (dg: solv) quos dictus 

quondam Albertus solvendos habuit hereditarie omnium sanctorum de pecia 

terre sita in parochia de Berlikem ad locum dictum Westeracker inter 

hereditatem Katherine dicte die Smedinnen ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis van den Hoevel ex alio et quam peciam terre dictus quondam 

Albertus dederat ad censum dicte Katherine der Smedinnen pro predictis XX 

solidis hereditarii census prout in litteris et quem censum nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie supportaverunt Lamberto fabro de Middelrode 

cum litteris et jure promittentes indivisi ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui! et quorumcumque heredum dicti quondam 

Alberti deponere. Testes Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 573r 03 di 18-07-1396. 

Johannes van Hijntham ev Bela dv Godefridus Carnauwe droeg over aan 

Rodolphus Reijmbout hun deel in 7½ morgen land, naast de plaats gnd 

Oetheren, bij het water gnd die Oude Dieze, tussen erfgoed van Ghiselbertus 

Lijsscap enerzijds en erfgoed, dat was van Adam gnd van Ghestel en nu 

behoort aan Martinus Berwout, en de gemeint anderzijds, welke 7½ morgen 

Ghibo Buijc verworven had van de broers Arnoldus gnd Quappe, Ancelmus en 

Johannes, kvw Arnoldus gnd Nolleken Quappe visser, en Godefridus van 
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Woensel. 

 

Johannes de Hijntham maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele sue 

uxoris filie (dg: quon) Godefridi Carnauwe totam partem et omne jus sibi 

#et dicte Bele# quovis modo competentes in septem et dimidio jugeribus 

terre sitis iuxta locum dictum Oetheren prope aquam dictam die Aude 

Dijese inter hereditatem Ghiselberti Lijsscap ex uno et inter hereditatem 

que fuerat (dg: Od) Ade dicti de Ghestel ad Martinum Berwout nunc 

spectantem et communitatem ex alio que septem et dimidium jugera terre 

Ghibo Buijc erga Arnoldum dictum Quappe Ancelmum Johannem fratres liberos 

quondam Arnoldi dicti Nolleken Quappe piscatoris et Godefridum de Woensel 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Rodolpho Reijmbout 

cum litteris et jure sibi virtute etc promittens ratam servare et 

obligationem in dictis parte et jure deponere. Testes Scilder et Merten 

datum tercia post divisionem apostolorum. 

 

BP 1180 p 573r 04 di 18-07-1396. 

Godescalcus van Hijntham verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godescalcus de Hijntham prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 573r 05 di 18-07-1396. 

Voornoemde Johannes van Hijntham droeg over aan Nicholaus Reijmbrant de 

helft in een b-erfcijns van 4 pond geld, die Ghisbertus Lijsscap beloofd 

had aan Ghibo Buijc vleeshouwer, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 2 

morgen land uit een kamp van 5 morgen, welk kamp ligt tegenover de plaats 

gnd die Oetheren, tussen erfgoed gnd Davids Wier behorend aan voornoemde 

Ghisbertus Lijsscap enerzijds en erfgoed van voornoemde Ghibo anderzijds, 

te weten uit de 2 morgen die gelegen zijn naast erfgoed van voornoemde 

Ghisbertus Lijsscap, af te meten tot aan het water gnd die Dieze aldaar, 

naast voornoemd erfgoed van Ghisbertus Lisscap, ter lengte van 60 

morgenroeden, en welke helft nu aan hem behoort. 

 

Dictus Johannes de Hijntham ut supra medietatem ad se spectantem in 

hereditario censu quatuor librarum monete quem censum IIIIor librarum 

Ghisbertus Lijsscap promisit se daturum et soluturum Ghiboni Buijc 

carnifici hereditarie Martini ex duobus jugeribus terre de quodam campo 

quinque jugera terre continente qui campus situs est in opposito loci 

dicti die Oetheren inter hereditatem dictam (dg: Da) Davids Wijer 

spectantem ad dictum Ghisbertum Lijsscap ex uno et inter hereditatem 

dicti Ghibonis ex alio (dg: prout) scilicet ex illis duobus jugeribus 

terre que sita sunt contigue iuxta hereditatem dicti Ghisberti Lijsscap 

mensurando ad aquam dictam die Dijesam ibidem iuxta dictam hereditatem 

dicti Ghisberti Lisscap ad longitudinem LX virgatarum dictarum 

mergenroden prout in litteris et que medietas nunc ad se pertinet ut 

dicebat hereditarie supportavit Nicholao Reijmbrant cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem deponere ex parte sui. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 573r 06 di 18-07-1396. 

Godescalcus van Hijntham verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godescalcus de Hijntham prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 573r 07 di 18-07-1396. 

Godefridus Posteel droeg over aan Johannes Camp een lijfrente van 3 oude 

schilden geld van de koning van Frankrijk, op het leven van voornoemde 

Godefridus of zijn vrouw Oda dvw Gerardus van Berze, met Lichtmis te 

betalen, aan voornoemde Godefridus en zijn vrouw Oda verkocht65 door 

                         
65 Zie ← BP 1179 p 542v 06 do 20-03-1393, verkoop van de lijfrente. 
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Gerardus zvw Hermannus gnd Bathen soen en Theodericus zvw Oda gnd Heijnen 

van Lijttoijen. 

 

Godefridus Posteel vitalem !trium aude scilde monete regis Francie 

solvendam anno quolibet ad vitam dicti Godefridi et Ode eius uxoris filie 

quondam Gerardi de Berze vel ad vitam alterius eorum purificationis 

venditam dictis Godefrido et Ode eius uxori a Gerardo filio quondam 

Hermanni dicti Bathen soen et Theoderico filio quondam Ode dicte Heijnen 

de Lijttoijen prout in litteris legitime supportavit Johanni Camp cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Scilder et Martinus datum (dg: quarta) tercia post 

divisionem apostolorum. 

 

BP 1180 p 573r 08 di 18-07-1396. 

Oderadis sv Johannes gnd Nouden wv Laurencius Kersmaker droeg over aan haar 

zoon Severinus de helft in de navolgende erfgoederen, (1) een stuk land in 

Boxtel, ter plaatse gnd Groot Liemde, ter plaatse gnd op Beeclaken, 

beiderzijds tussen Jutta dv {p.573v} Henricus gnd van den Laer, (2) een 

zester roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Groot Liemde, ter plaatse gnd 

Broecloect, tussen voornoemde Jutta enerzijds en Henricus gnd Fijenman 

anderzijds, (3) 1 bunder land in Boxtel, ter plaatse gnd Groot Liemde, 

tussen voornoemde Jutta enerzijds en voornoemde Johannes Nouden anderzijds, 

welke erfgoederen voornoemde Johannes Nouden, tbv hem en zijn voornoemde 

zuster Oderadis verworven had van Johannes Lichtwegge zv Ghibo Lichtwegge. 

 

Oderadis soror Johannis dicti Nouden relicta quondam Laurencii Kersmaker 

cum tutore medietatem ad se spectantem in hereditatibus infrascriptis 

primo videlicet in pecia terre sita in parochia de Bucstel in loco dicto 

Groet Lijemde in loco dicto op Beeclaken inter hereditatem Jutte filie 

 

1180 mf10 C 03 p. 574. 

 Tercia post divisionem apostolorum: dinsdag 18-07-1396. 

 Quarta post divisionem apostolorum: woensdag 19-07-1396. 

 Quinta post divisionem apostolorum: donderdag 20-07-1396. 

 

BP 1180 p 574v 01 di 18-07-1396. 

Henrici dicti van den Laer ex utroque latere coadiacentem atque in una 

sextariata terre siliginee sita in dicta parochia in loco loco! Groet 

Lijemde vocato in loco dicto Broecloect inter hereditatem dicte Jutte ex 

uno et inter hereditatem Henrici dicti Fijenman ex alio atque in uno 

bonario terre sito in dicta parochia in dicto loco Groet Lijemde vocato 

inter hereditatem dicte Jutte ex uno et inter hereditatem Johannis Nouden 

predicti ex alio quas hereditates predictas dictus Johannes Nouden ad 

opus sui et ad opus dicte Oderadis sue sororis erga Johannem Lichtwegge 

filium Ghibonis Lichtwegge acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Severino suo filio cum litteris et jure promittens cum tutore 

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

Martinus datum 3a post divisionem apostolorum. 

 

BP 1180 p 574v 02 wo 19-07-1396. 

Johannes zvw Tielmannus Pauwels soen beloofde aan Johannes Raet 10½ 

Hollandse gulden of de waarde en 8½ gemene plakken met Sint-Bartholomeus 

aanstaande (do 24-08-1396) te betalen op straffe van 6 Hollandse gulden. 

 

Johannes filius quondam (dg: p) Tielmanni Pauwels soen promisit super 

omnia Johanni Raet (dg: XI) X et dimidium Hollant gulden seu valorem et 

octo et dimidium gemeijn placken ad Bartholomei proxime futurum 

persolvendos sub pena sex Hollant gulden gulden!. Testes Scilder et 

Coptiten datum quarta post divisionem apostolorum. 
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BP 1180 p 574v 03 do 20-07-1396. 

Volcquinus zvw Johannes Buc de oudere van Lijt, Walterus Wellen en 

Heijmericus zvw voornoemde Johannes Buc beloofden aan hr Johannes van 

Attenhoven kloosterling van het klooster Sint-Truiden en aan Gerardus van 

de Doorn 42 oude schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-

1397) te betalen. 

 

Volcquinus filius quondam Johannis Buc senioris de Lijt Walterus Wellen 

et Heijmericus filius quondam Johannis Buc predicti promiserunt indivisi 

super omnia (dg: G) domino Johanni de Attenhoven (dg: et Gerardo) 

conventuali (dg: j) monasterii sancti Trudonis et Gerardo de Spina seu 

eorum alteri XLII aude scilde (dg: se) seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Martinus datum 

quinta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1180 p 574v 04 do 20-07-1396. 

Voornoemde drie beloofden aan Walterus Doelvoet 14½ oude schild of de 

waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 22-04-1397) en de andere helft 

met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1397). 

 

Dicti 3 promiserunt indivisi super omnia Waltero Doelvoet XIIII et 

dimidium aude scilt seu valorem mediatim pasce et mediatim penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 574v 05 do 20-07-1396. 

Johannes van Audenhoven zvw Willelmus van Audenhoven droeg over aan zijn 

broer Rutgherus een b-erfcijns van 6 Hollandse gulden of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit een windmolen in 

Middelbeers, welke cijns aan hem was verkocht door Jacobus zvw Jacobus van 

Baest. Met twee jaar achterstallige termijnen. 

 

Nota. 

Johannes de Audenhoven filius quondam Willelmi de Audenhoven hereditarium 

censum sex aureorum florenorum communiter gulden vocatorum monete 

Hollandie (dg: seu) boni auri #etc# seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum hereditarie purificationis de et ex molendino venti 

sito in parochia de Middelberze atque de et ex attinentiis eiusdem (dg: 

le) molendini universis (dg: quem et) venditum sibi a Jacobo filio 

quondam Jacobi de Baest cum litteris et jure #supportavit Rutghero suo 

fratri cum litteris et iure#  et cum arrestadiis sibi de duobus annis 

proxime !restantibus et non solutis promittens (dg: ratam) super omnia 

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

 

BP 1180 p 574v 06 do 20-07-1396. 

Zegherus zvw Johannes van Tula en Theodericus zvw Herbertus Dircs soen 

beloofden aan Theodericus Scalpart 19¼ Hollandse gulden of de waarde in 

goud met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Zegherus filius quondam Johannis de Tula #et# Theodericus filius quondam 

Herberti Dircs soen promiserunt indivisi super omnia Theoderico Scalpart 

(dg: XXXVIII Hollant gulden seu) XIX Hollant gulden et quartam partem 

unius Hollant gulden seu valorem #in auro# ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 574v 07 do 20-07-1396. 

Voornoemde Zegherus en Theodericus beloofden aan Theodericus Scalpart, tbv 

hem en hr Gerardus van de Hove investiet van Lithoijen, 19¼ Hollandse 

gulden of de waarde in goud met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397) te 

betalen. 
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Dicti Zegherus et Theodericus promiserunt (dg: The) indivisi super omnia 

Theoderico Scalpart ad opus sui et ad opus domini Gerardi de Curia 

investiti de Lijttoijen XIX Hollant gulden et quartam partem unius 

Hollant gulden seu valorem in auro ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 574v 08 do 20-07-1396. 

Arnoldus zvw Arnoldus van den Camp en Johannes zvw Petrus gnd Boudens soen 

beloofden aan Arnoldus van Beke, tbv hem en hr Johannes van Dongen 

propositus van Mechelen, 10½ Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden voor 1 

Brabantse dobbel gerekend of de waarde in goud, met Pasen aanstaande (zo 

22-04-1397) te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi van den Camp et Johannes filius quondam 

Petri dicti Boudens soen promiserunt indivisi super omnia Arnoldo de Beke 

ad opus sui et ad opus domini Johannis de Dongen propositi Mechliniensis 

seu ad opus alterius eorum X #et dimidium# Brabant dobbel scilicet duobus 

Hollant gulden (dg: quo quo) pro quolibet Brabant dobbel seu valorem in 

auro ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 574v 09 do 20-07-1396. 

Petrus Bijeken zvw Henricus Bijeken, Henricus Bijeken, Willelmus, 

Heijlwigis en Truda, kv voornoemde Petrus {niet afgewerkt contract}. 

 

Petrus Bijeken filius quondam Henrici Bijeken (dg: Walterus Bijeken) 

Henricus Bijeken Willelmus (dg: Heijlwigis Mecht) Heijlwigis et Truda 

liberi dicti (dg: Petri) Petri. 

 

BP 1180 p 574v 10 do 20-07-1396. 

Petrus Bijeken zvw Henricus Bijeken, Henricus Bijeken, Willelmus Bijeken, 

Heijlwigis en Truda, kv voornoemde Petrus, verkochten aan Lambertus Zeghers 

soen van Lijt ½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Hillenhoeve, 

tussen de bovenste sloot gnd den vuersten grave enerzijds en Johannes 

Ghiben soen van Gheffen, Johannes van de Dijk en Ghibo Vleminc anderzijds, 

belast met zegedijken, sloten, en waterlaten. Henricus Bijeken en 

Mechtildis, kv voornoemde Petrus, zullen afstand doen. 

 

Petrus Bijeken filius quondam (dg: Heijr) Henrici Bijeken Henricus 

Bijeken Willelmus (dg: Bijeken) Bijeken Heijlwigis et Truda liberi (dg: 

quonda) dicti Petri (dg: Bijeken) cum tutore (dg: un) dimidium iuger 

terre situm in parochia de Lijttoijen in loco dicto Hillenhoeve inter 

fossatum superius ibidem dictum den (dg: h) vuersten grave ex uno et 

inter !Johannis Ghiben soen de Gheffen (dg: ex) Johannis de Aggere et 

Ghibonis Vleminc ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est ut 

dicebant hereditarie vendiderunt (dg: And) Lamberto Zeghers soen de Lijt 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et (dg: aliam) 

obligationem deponere exceptis zegediken (dg: aggeribus) fossatis 

aqueductibus ad hoc spectantibus et infra terram sitis et quod ipsi 

Henricum Bijeken et Mechtildem liberos dicti Petri super dicto dimidio 

iugero terre ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes Rover et 

Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 574v 11 do 20-07-1396. 

Baudekinus Daems soen en Godefridus gnd Godde zvw Nijcholaus die Ries 

beloofden aan Theodericus Scalpart 19¼ Hollandse gulden of de waarde in 

goud met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Baudekinus Daems soen et Godefridus dictus Godde filius quondam Nijcholai 

die Ries promiserunt indivisi super omnia Theoderico Scalpart XIX Hollant 

gulden (dg: seu) et quartam partem unius Hollant gulden seu valorem #in 

auro# ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa et 
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Rover datum ut supra. 

 

BP 1180 p 574v 12 do 20-07-1396. 

Voornoemde Baudekinus en Godefridus beloofden aan Theodericus Scalpart, tbv 

hem en hr Gerardus van de Hove investiet van Lithoijen, 19¼ Hollandse 

gulden of de waarde in goud met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397) te 

betalen. 

 

Dicti Baudekinus et Godefridus promiserunt indivisi super omnia 

Theoderico Scalpart ad opus sui et ad opus domini Gerardi de Curia 

investiti de Lijttoijen seu #ad opus alterius eorum# XIX Hollant gulden 

et (dg: di) quartam partem unius (dg: god) gulden seu valorem in auro ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 574v 13 do 20-07-1396. 

Wijnricus zvw Willelmus Uden soen en Godefridus Sijmons soen beloofden aan 

Theodericus Scalpart 19¼ Hollandse gulden of de waarde in goud met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Wijnricus filius quondam (dg: Willelmi) Willelmi Uden soen et Godefridus 

Sijmons soen promiserunt indivisi super omnia Theoderico Scalpart XIX 

Hollant gulden et quartam partem unius Hollant gulden seu valorem in auro 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 574v 14 do 20-07-1396. 

Wijnricus zvw Willelmus Uden soen en Godefridus Sijmons soen beloofden aan 

Theodericus Scalpart, tbv hem en hr Gerardus van de Hove investiet van 

Lithoijen, 19¼ Hollandse gulden of de waarde in goud met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1397) te betalen. 

 

Wijnricus filius quondam Willelmi Uden soen et Godefridus Sijmons soen 

promiserunt indivisi super omnia Theoderico Scalpart ad opus sui et ad 

opus domini Gerardi de Curia investiti de Lijttoijen seu ad opus alterius 

eorundem XIX Hollant gulden et quartam (dg: ..) partem unius Hollant 

gulden seu valorem in auro ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 C 04 p. 575. 

 Quinta post divisionem apostolorum: donderdag 20-07-1396. 

 

BP 1180 p 575r 01 do 20-07-1396. 

Philippus van Oijen zvw Johannes van Oijen verkocht aan Alardus Willems 

soen, tbv de H.Geest in Macharen, 7 hont land in Macharen, ter plaatse gnd 

op die Hoge Weide, tussen hr Emondus Buijs priester enerzijds en voornoemde 

Philippus anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Meer, 

belast met 1 1/6 oude groot Tournoois. 

 

Philippus de Oijen filius quondam Johannis de Oijen septem hont terre 

sita in parochia de Macharen in loco dicto op die Hoge Weijde inter 

hereditatem domini Emondi Buijs presbitri ex uno et inter hereditatem 

dicti Philippi ex alio (dg: ut proi) tendentia cum uno fine ad aquam 

dictam die Meer in ea quantitate qua ibidem sita (dg: est) sunt ut 

dicebat hereditarie vendidit Alardo Willems soen ad opus mense sancti 

spiritus in Macharen promittens super omnia (dg: super) omnia! warandiam 

et obligationem deponere #tamquam de hereditate ab omni (dg: ..) censu et 

aggere libera# exceptis uno grosso Turonensi antiquo et sexta parte unius 

grossi antiqui domino fundi exinde solvendis ut dicebat. Testes Rover et 

Spina datum quinta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1180 p 575r 02 do 20-07-1396. 

Godefridus van den Hezeacker verkocht aan Jutta van den Aker het deel, dat 
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aan Wautgherus gnd Boert zvw Engbertus gnd Stijlken en zijn vrouw Gertrudis 

dvw Arnoldus van den Aker 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 

Geen Meddel, tussen Nijcholaus Rover enerzijds en wijlen Gerardus gnd 

Ringhel anderzijds, (3) een stuk land gnd die Huge Braak, in Esch, tussen 

voornoemde Nijcholaus Ruver enerzijds en wijlen Laurencius van Bruggen 

anderzijds, (4) een stuk land gnd die Merkels Braak, in Esch, tussen 

voornoemde wijlen Laurencius van Bruggen enerzijds en Henricus Weijhaze 

anderzijds, (5) een stuk beemd gnd dat Mortelke, in Esch, tussen voornoemde 

Nijcholaus Rover enerzijds en voornoemde Jutta van den Aker anderzijds, (6) 

een stuk beemd en een stuk weide in Esch, ter plaatse gnd die Meddelse 

Dries, tussen voornoemde Nijcholaus Rover enerzijds en voornoemde Jutta van 

den Aker anderzijds, (7) de helft, die aan voornoemde wijlen Arnoldus van 

den Aker behoorde, in een stuk beemd gnd dat Aabroek, in Boxtel, naast 

Rutgherus van den Hoernic, van welk stuk beemd de andere helft behoort aan 

voornoemde Nijcholaus Rover, (8) het deel, dat aan voornoemde wijlen 

Arnoldus van den Aker behoorde, in een erfgoed gnd die Buetborch, in Esch. 

 

Godefridus van den Hezeacker totam partem et omne jus Wautghero dicto 

Boert filio quondam Engberti dicti Stijlken et Gertrudi sue uxori filie 

quondam Arnoldi van den Aker de morte eiusdem quondam Arnoldi van den 

Aker successione advolutas in hereditatibus infrascriptis videlicet in 

pecia terre sita in parochia de (dg: Oe) 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 item in pecia 

terre dicta die Meddel sitam! in dicta parochia in loco dicto op Gheen 

(dg: Me) Meddel inter hereditatem Nijcholai Rover ex uno et inter 

hereditatem quondam Gerardi dicti Ringhel ex alio item in pecia terre 

dicta die Hughen Brake sita in dicta parochia !dicti Nijcholai Ruver ex 

uno et inter hereditatem quondam Laurencii de Bruggen !item in pecia 

terre dicta die Merkels Brake sita in dicta parochia inter hereditatem 

dicti quondam Laurencii de Bruggen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

hereditatem Henrici (dg: Weijhade) Weijhaze ex alio item in pecia prati 

dicta dat Mortelken sita in dicta parochia inter hereditatem dicti 

Nijcholai Rover ex uno et inter hereditatem (dg: Arnoldi) Jutte (dg: et 

hereditatem hereditatem) van den Aker ex alio item in pecia (dg: terre) 

prati et (dg: pr) pecia (dg: poss) pascue sitis in dicta parochia in loco 

dicto die Meddelsche Driessche inter hereditatem dicti Nijcholai (dg: 

Rove) Rover ex uno et inter hereditatem dicte Jutte van den Aker ex alio 

insuper in medietate que ad dictum quondam Arnoldum van den Aker 

spectabat in pecia prati dicta dat Aabroec sita in parochia de Bucstel 

juxta hereditatem Rutgheri van den Hoernic et de qua pecia prati dicta! 

Aabroec vocata reliqua medietas spectat ad dictum Nijcholaum Rover atque 

in tota parte que ad dictum quondam Arnoldum van den Aker spectabat in 

hereditate dicta die (dg: Buet) Buetborch sita in parochia de Essche ut 

dicebat hereditarie vendidit dicte Jutte van den Aker promittens super 

omnia warandiam et obligationem ex parte sui et dictorum Wautgheri et 

Gertrudis sue uxoris deponere. Testes Scilder et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 575r 03 do 20-07-1396. 

(dg: Johannes Tijmmerman en Theodericus Tij). 

 

(dg: Johannes Tijmmerman et Theodericus Tij). 

 

BP 1180 p 575r 04 do 20-07-1396. 

Theodericus Tijmmerman en zijn broer Johannes Tijmmerman, kvw Theodericus 

Tijmmerman van Vucht, beloofden aan Godefridus van Uden 13 oude Gelderse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 
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Theodericus Tijmmerman et Johannes Tijmmerman eius (dg: filius fr) frater 

liberi quondam Theoderici Tijmmerman de Vucht promiserunt indivisi super 

omnia Godefrido de Uden XIII aude Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Rover et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 575r 05 do 20-07-1396. 

Johannes Broet zvw Nijcholaus Brodeken ev Mechtildis dv Henricus Aben soen 

van Bucstel gaf uit aan Johannes Luwe zvw Johannes Luwe (1) een huis en 

tuin in Empel, tussen de tuin van voornoemde Johannes Luwe zvw Johannes 

Luwe enerzijds en Arnoldus die Ruver anderzijds, met beide einden strekkend 

aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor het onderhoud van twee 

stukken dijk, bij voornoemd huis en tuin behorend, (a) 4½ voet groot, ter 

plaatse gnd Reigers Vliet, tussen de dijk van de kinderen gnd Swartkens 

Soene enerzijds en de dijk van Johannes Rogsken anderzijds, (b) 3 schreden 

groot, ter plaatse gnd Diependijk, tussen de dijk van wijlen Willelmus 

Vrancke enerzijds en de dijk van kinderen gnd Jonghe Heijnen Kijnderen 

anderzijds, en voor een n-erfcijns van 1½ oude schild of de waarde, met 

Kerstmis te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes Luwe 

tot onderpand (2) zijn voornoemde tuin, gelegen tussen voornoemd huis en 

tuin enerzijds en Arnoldus Ruver anderzijds. 

 

{Horizontale streep in margine sinistra}. 

Johannes Broet filius quondam Nijcholai Brodeken maritus et tutor 
!Mechtildis sue uxoris filie Henrici Aben soen de Bucstel domum et ortum 

sitos in parochia de Empel inter (dg: hereditatem) #ortum# Johannis (dg: 

de Hedel) #Luwe filii quondam Johannis Luwe# {in margine sinistra: Lu 

filii quondam Johannis Luwe} ex uno et inter hereditatem Arnoldi die 

Ruver ex alio tendentes cum utroque fine ad communem plateam ut dicebat 

(dg: here) dedit ad hereditarium censum dicto Johanni Luwe filio quondam 

Johannis Luwe ab eodem hereditarie possidendos pro onere conservacionis 

duarum peciarum aggeris ad dictos domum et ortum de jure spectantium 

quarum peciarum aggeris una continet quatuor et dimidiam (dg: peciam) 

pedatas (dg: hemer) et est sita in loco dicto Reijghers Vliet inter 

aggerem liberorum dictorum Swartkens Soene et inter (dg: here) aggerem 

Johannis Rogsken et altera pecia aggeris tres passus dictos screden 

continet et est sita in loco dicto Dijependijc inter (dg: he) aggerem 

quondam Willelmi Vrancke et inter aggerem liberorum dictorum Jonghe 

Heijnen Kijnderen ut dicebat (dg: tenden) tenendarum et observandarum a 

dicto Johanne Luwe hereditarie in bona disposicione atque pro hereditario 

censu unius et dimidii aude (dg: scilt) scilt (dg: d) seu valorem dando 

sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit promisit insuper !omnia quod ipse dictas duas pecias aggeris 

perpetue in bona disposicione observabit sic quod dicto Johanni Broet et 

super eius hereditates et bona dampna exinde non eveniant in futurum et 

ad maiorem securitatem dictus Johannes Luwe #dictum# ortum ad se 

spectantem situm inter dictos domum et ortum ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi (dg: Ru Ruw) Ruver !ut dicebat ad pignus imposuit. Testes Scilder 

et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 575r 06 do 20-07-1396. 

Theodericus Tijmmerman zvw Theodericus Tijmmerman beloofde aan zijn broer 

Johannes Tijmmerman 74¾ oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

{In margine sinistra, ook voor BP 1180 p 575r 07, een verticale streep}. 

(dg: Thes) Theodericus Tijmmerman filius quondam Theoderici Tijmmerman 

promisit super omnia Johanni Tijmmerman suo fratri LXXV aude Gelre gulden 

seu valorem minus tamen quarta parte unius aude Gelre gulden ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Rover et 
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Ghisbertus datum supra! quinta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1180 p 575r 07 do 20-07-1396. 

En hij kan voornoemde cijns van 1½ oude schild terugkopen met 12½ oude 

schild of de waarde, achterstallige termijnen en de cijns van het jaar van 

wederkoop {niet afgewerkt contract}. 

 

{In margine sinistra, ook voor BP 1180 p 575r 06, een verticale streep}. 

Et poterit redimere dictum censum unius et dimidii aude scilt sem {ruimte 

opengelaten} cum (dg: XV) XII et dimidio aude scilt seu valorem et cum 

arrestadiis et censu anni redempcionis ut in forma. 

 

BP 1180 p 575r 08 do 20-07-1396. 

Theodericus Writer van Vechel droeg over66 aan Egidius van Ghele zvw Ywanus 

van Vauderic 300 Gelderse gulden (dg: of de waarde), die Godefridus zv 

Johannes Sceijvel beloofd had aan Johannes zv Ghisbertus Sceijvel, te 

betalen een jaar na overlijden van voornoemde Ghisbertus Sceijvel, welke 

300 gulden Johannes zv Ghisbertus Sceijvel overgedragen had aan voornoemde 

Theodericus Writer. 

 

O. 

Theodericus Writer de Vechel trecentos bonos florenos aureos communiter 

gulden vocatos monete Gelrie (dg: pro #seu valorem#) quos Godefridus 

filius Johannis Sceijvel promisit super se et bona sua omnia (dg: s) 

Johanni filio Ghisberti Sceijvel ultra annum post mortem dicti Ghisberti 

Sceijvel persolvendos et quos CCC bonos florenos aureos communiter gulden 

vocatos dictus Johannes filius Ghisberti Sceijvel supportaverat dicto 

Theoderico Writer prout in litteris (dg: here) legitime supportavit 

Egidio de Ghele filio quondam Ywani de Vauderic cum litteris et aliis et 

jure. Testes Rover et Spina datum (dg: supra) quinta post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1180 p 575r 09 do 20-07-1396. 

Jacobus van Vladeracken zvw Gerardus van Vladeracken verkocht aan Engbertus 

van den Eijnde een stuk land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen 

wijlen Godefridus Vleminc enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, met 

het recht in deze waterlaat. 

 

Jacobus de Vladeracken filius quondam Gerardi de Vladeracken peciam terre 

sitam in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel in[ter] 

hereditatem quondam Godefridi Vleminc ex uno et inter (dg: h) communem 

aqueductum dictum waterlaet ex alio simul cum jure (dg: ju) sibi in dicto 

aqueductu competente ut dicebat hereditarie vendidit Engberto van den 

Eijnde promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 575r 10 do 20-07-1396. 

Johannes Loijer zvw Johannes Loijer verkocht aan Arnoldus zv Arnoldus 

Ghenen soen van Geffen (1) 2½ roeden land in Geffen, ter plaatse gnd die 

Vrede, tussen Arnoldus Stamelart van de Kelder enerzijds en Mabelia wv 

Henricus van Uden de jongere anderzijds, (2) 1½ roeden land in Geffen, ter 

plaatse gnd die Vrede, tussen Johannis van Geffen zvw Henricus Jans soen 

enerzijds en kinderen gnd van den Stocke anderzijds, (3) de helft in 4½ 

roeden land in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, {p.576v} tussen wijlen 

Johannes van Nuwelant enerzijds en wijlen Franco Hoefslegers anderzijds, te 

weten de helft naast voornoemde wijlen Johannes van Nuwelant, van welke 4½ 

roeden de andere helft behoort aan Walterus van Oekel, belast met sloten en 

                         
66 Zie ← BP 1180 p 275r 02 vr 12-02-1395, soortgelijke overdracht van 300 

Holland gulden. 
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waterlaten. 

 

Johannes Loijer filius quondam (dg: Henrici) #Johannis# Loijer (dg: X 

hont terre) duas et dimidiam virgatas dictas roeden terre sitas in 

parochia de Geffen in loco dicto die Vrede inter hereditatem (dg: St) 

Arnoldi Stamelart de Penu ex uno et inter hereditatem Mabelie relicte 

quondam Henrici de Uden junioris ex alio atque unam et dimidiam virgatas 

terre sitas in parochia et loco predictis inter hereditatem Johannis de 

Geffen filii quondam Henrici Jans soen ex uno et inter hereditatem (dg: 

illorum) lib[erorum] dictorum (dg: ut die) van den (dg: Ke) Stocke ex 

alio item medietatem (dg: quatuor) ad se spectantem in quatuor et dimidia 

virgatis terre sitis in parochia et loco predictis 

 

1180 mf10 C 05 p. 576. 

 Quinta post divisionem apostolorum: donderdag 20-07-1396. 

 

BP 1180 p 576v 01 do 20-07-1396. 

inter hereditatem (dg: f) quondam Johannis de Nuwelant ex uno et inter 

hereditatem (dg: Walteri de Oekel ex alio scilicet illam medietatem que 

sita est contigue juxta dictam) quondam Franconis Hoefslegers ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti quondam Johannis de Nuwelant (dg: s et q) et de quibus (dg: quat) 

quatuor et dimidia virgatis terre reliqua medietas spectat ad Walterum de 

Oekel (dg: ut) in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo filio Arnoldi Ghenen soen #de Geffen# 

promittens super (dg: omnia) omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis fossatis et aqueductibus ad premissa de jure spectantibus. 

Testes Rover et Spina datum quinta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1180 p 576v 02 do 20-07-1396. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 73½ Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Severinus aanstaande (ma 23-10-1396) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto emptori! (dg: LXXIII) #LXXIII# 

et dimidium Hollant gulden seu valorem ad festum Severini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 576v 03 do 20-07-1396. 

Lucas van de Kelder en Petrus Scampart beloofden aan Gerardus zvw Gerardus 

van Berze 27 Gentse nobel of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-

1397) te betalen. 

 

Lucas de Penu (dg: Gerardus promisit) et Petrus (dg: Scampam) Scampart 

promiserunt indivisi super omnia Gerardo filio quondam Gerardi de Berze 

XXVII Gentsche nobel seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 576v 04 do 20-07-1396. 

(dg: Fierkinus van Berchusen). 

 

(dg: Fierkinus de Berchusen ?et). 

 

BP 1180 p 576v 05 do 20-07-1396. 

Leonius van Erpe zvw Godefridus beloofde aan Nijcholaus zv Henricus Scilder 

14 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te 

leveren. 

 

Leonius de Erpe filius quondam Godefridi promisit super omnia Nijcholao 

filio (dg: quondam) Henrici Scilder XIIII modios siliginis mensure de 

Buscoducis ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Scilder 
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et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 576v 06 do 20-07-1396. 

Fierkinus van Berchusen beloofde voornoemde Leonius schadeloos te houden. 

 

Solvit (dg: XI) #VI placken#. 

Fierkinus de Berchusen (dg: promisit predictus) promiserunt! indivisi 

super omnia dictum Leonium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 576v 07 do 20-07-1396. 

Willelmus van den Hoernic en Arnoldus zvw Arnoldus van der Drieborch 

beloofden aan Arnoldus van Beke, tbv hem en Johannes Dungen propositus van 

Mechelen, 10¾ Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden voor 1 Brabantse dobbel 

gerekend of de waarde in goud, met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) te 

betalen. 

 

Willelmus van den Hoernic Arnoldus filius quondam Arnoldi van der (dg: 

Drieborch) Drieborch promiserunt indivisi super omnia Arnoldo de Beke ad 

opus sui et ad opus domini Johannis Dungen propositi Mechliniensis seu ad 

opus alterius eorundem X Brabant dobbel et tres quartas partes unius 

Brabant dobbel scilicet duobus Hollant gulden pro quolibet Brabant dobbel 

computatis (dg: ad) seu valorem in auro ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 576v 08 do 20-07-1396. 

Johannes die Smijt van Ghewanden, Willelmus Machiels soen van Heijnxtstem, 

Ambrosius gnd Broes Butters soen, Paulus Jacobs soen en Johannes die Heel 

van Empel beloofden aan Johannes van Erpe, tbv hem en Willelmus 

kamerdienaar van hr abt van Sint-Truiden, 30 oude Franse schilden of de 

waarde in goed goud met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397) te betalen. 

 

Johannes die Smijt de Ghewanden Willelmus Machiels soen de Heijnxtstem 

Ambrosius dictus (dg: Bo) Broes Butters soen Paulus Jacobs soen et 

Johannes die Heel de Empel promiserunt indivisi super omnia Johanni de 

Erpe ad opus sui et ad opus Willelmi camerarii domini abbatis de sancto 

Trudone seu ad opus alterius eorundem XXX aude scilde Francie seu valorem 

in bono auro ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 576v 09 do 20-07-1396. 

Henricus Hazart beloofde aan Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen van den 

Dungen 9 oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1396) te betalen. 

 

Henricus Hazart promisit super omnia Arnoldo filio quondam Johannis 

Vrancken soen van den Dungen novem aude Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Rover datum 

supra. 

 

BP 1180 p 576v 10 do 20-07-1396. 

Theodericus zv Godefridus die Weent en Hermannus Oeden soen beloofden aan 

Ludovicus Asinarius etc, tbv Mijchael Asinarius etc, 16 oude Franse 

schilden met Allerheiligen aanstaande (wo 01-11-1396) te betalen op straffe 

van 1. 

 

Theodericus filius (dg: quondam) Godefridi die Weent et Hermannus Oeden 

soen promiserunt indivisi super omnia Ludovico Asinario etc ad 
!Mijchaelis Asinarii etc XVI aude scilde Francie ad omnium sanctorum 

proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum ut supra. 
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BP 1180 p 576v 11 do 20-07-1396. 

Nijcholaus, zvw Nijcholaus gnd van Stakenborch en Gertrudis dvw Johannes 

gnd Snider van Eersel, droeg over aan zijn zwager Johannes van Berlikem 1/3 

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

van Laurencius Boijen enerzijds en erfgoed van Elizabeth gnd van Os, met 

een gemene weg ertussen, anderzijds, welk huis en erf voornoemde wijlen 

Nijcholaus van Stakenborch en zijn vrouw Gertrudis gekocht hadden van 

Johannes Bierman ev Belija dvw Johannes Villaer verwer. Zou er uit dit 1/3 

deel meer betaald moeten worden dan de hertogencijns en een b-erfcijns van 

40 schelling geld, dan zal eerstgenoemde Nijcholaus dit aan voornoemde 

Johannes van Berlikem vergoeden. 

 

+. 

Nijcholaus filius quondam Nijcholai dicti de Stakenborch ab eodem quondam 

Nijcholao de Stakenborch et Gertrude (dg: sua quondam uxore) sua uxore 

filia quondam Johannis dicti Snider de Eersel pariter genitus terciam 

partem ad se spectantem in domo et area sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter hereditatem Laurencii Boijen ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth dicte de Os quadam communi platea interiacente ex 

alio (dg: ..) cum attinentiis eiusdem domus et aree singulis et universis 

quam (dg: dom) domum et aream dictus quondam Nijcholaus de Stakenborch et 

Gertrudis eius uxor predicta ad opus eorundem quondam Nijcholai et 

Gertrudis et ad opus liberorum ab eisdem Nijcholao et Gertrude coniugibus 

pariter (dg: genitorum) genitorum et generandorum et procreandorum erga 

Johannem Bierman maritum et tutorem legitimum Belije sue uxoris filie 

quondam Johannis Villaer tinctoris emendo acquisiverant prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni (dg: van de) de Berlikem suo sororio cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promisit insuper super omnia (dg: d) 

dictus Nijcholaus (dg: super o) quod si (dg: d) ex dicta tercia parte 

aliquid plus de jure esset solvendum quam census domini ducis et 

hereditarius census XL solidorum monete quod (dg: dictus .) primodictus 

Nijcholaus hoc dicto Johanni de (dg: Berle) Berlikem deponet omnino. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 576v 12 do 20-07-1396. 

Martinus gnd Bits beloofde aan Jacobus Kesselman 14 Engelse nobel of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Martinus dictus Bits promisit super omnia (dg: Jacobo) Jacobo Kesselman 

XIIII Engels nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 576v 13 do 20-07-1396. 

Johannes Ghisellen soen van Os beloofde aan Godefridus van Zeelst 43½ 

Engelse nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 06-03-1397) te 

betalen. 

 

Johannes Ghisellen soen de Os promisit super omnia Godefrido de Zeelst 

quadraginta tres et dimidium Engels nobel seu valorem ad carnisprivium 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: dat) datum supra. 

 

BP 1180 p 576v 14 do 20-07-1396. 

Theodericus Scalpart en Henricus Bierman beloofden aan Henricus van den 

Boechout 102 oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1396) te betalen. 

 

Theodericus Scalpart et Henricus Bierman promiserunt indivisi super omnia 

Henrico van den Boechout centum et duos aude Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 576v 15 do 20-07-1396. 

Willelmus zvw Jacobus Willems soen beloofde aan Martinus Bits soen van Os 

11 Gentse nobel of de waarde en 19 gemene plakken met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Jacobi Willems #soen# promisit super omnia (dg: 

Mart) Martino Bits #soen# de Os XI Gentsche nobel seu valorem et XIX 

gemeijn placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 576v 16 do 20-07-1396. 

Walterus zvw Johannes van den Hanenberch verkocht aan Petrus die Haen een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis67, erf en tuin in Den Bosch, 

aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus van Creijelt enerzijds en 

erfgoed van Hilla Rutten anderzijds, reeds belast met 50 schelling 

voornoemd geld. 

 

+. 

Walterus filius quondam Johannis van den Hanenberch hereditarie vendidit 

Petro die Haen hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area et orto 

sitis in Busco ad (dg: ad) aggerem Vuchtensem inter hereditatem Henrici 

de Creijelt ex uno et inter hereditatem Hille Rutten ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

L solidis dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Aa et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 576v 17 do 20-07-1396. 

De broers Lambertus en Johannes, kvw Gerardus Broecriemmaker, beloofden aan 

Johannes van der Stegen 6 Gentse nobel of de wwaarde met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Lambertus et Johannes fratres liberi quondam Gerardi Broecriemmaker 

promiserunt indivisi super omnia Johanni van der Stegen sex Gentsche 

nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1180 mf10 C 06 p. 577. 

 Quinta post divisionem apostolorum: donderdag 20-07-1396. 

 in vigilia Jacobi: maandag 24-07-1396. 

 

BP 1180 p 577r 01 .. 18-01-1625. 

De cijns BP 1180 p 577r 04 is gelost. 

 

Guilliam van Doijenbraken scepen deser stadt in den name des heere van 

Nuenen heeft bekent dat Luijcas Willemssen metten sijnen den navolgenden 

chijns van drie aude scilden is gelost ende gequeten. Actum XVIII 

januarii XVIc XXV. 

 

BP 1180 p 577r 02 do 20-07-1396. 

Ludovicus zvw Tielmannus van Nederijnen beloofde aan Godefridus van Uden 15 

Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te 

betalen. 

 

Ludovicus filius quondam Tielmanni de Nederijnen promisit super omnia 

Godefrido de Uden XV Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes (dg: d) Aa et Spina datum quinta post 

                         
67 Zie → BP 1181 p 010v 06 vr 27-04-1397, verkoop van een erfcijns van 30 

schelling uit dit huis. 
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divisionem apostolorum. 

 

BP 1180 p 577r 03 .. 12-03-1597. 

De navolgende brief van de cijns van 3 oude schilden is voor de tweede keer 

geïngrosseerd, omdat de oorspronkelijke brief vervaagd was. 

 

De consensu et vigore appostille dominorum scabinorum hec littera census 

subsequentis trium aude schilde secundarie est ingrossata ad instantiam 

domicelli Godefridi de ....... domini in Zeelst tamquam proprietarii 

dicti census de quo littera primaria ext...a erat perdita affirmavitque 

juravit .....te suppretore? et promisit prout in forma consueta quod 

juramentum per Johannem Petri Swertsants (dg: .....) et magistrum 

Walramum ab Hanenberch? est confirmatum. #Actum XII martii 1597. 

 

BP 1180 p 577r 04 do 20-07-1396. 

Theodericus van Dijnter zvw Johannes Spijerinc van Dijnter verkocht aan hr 

Godefridus uten Kameren kanunnik van de kerk van Sint-Martinus in Luik een 

n-erfcijns van 3 oude Franse schilden of de waarde, met Pasen te betalen, 

gaande uit de helft in 15 bunder beemd van voornoemde wijlen Johannes 

Spijerinc, gnd die Boghesche Buenre, in Veghel, over het water gnd die Aa, 

tussen erfgoed gnd die Eerdse Buenre enerzijds en die Keeldonkse Dijk 

anderzijds, welke helft aan verkoper gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde vader Johannes Spijerinc resp. aan hem zal komen na overlijden 

van zijn moeder jkvr Luijtgardis wv voornoemde Johannes Spijerinc, en van 

welke helft voornoemde jkvr Luijtgardis haar vruchtgebruik overgedragen had 

aan haar voornoemde zoon Theodericus van Dijnter, reeds belast met 1 oude 

groot per bunder. 

 

Theodericus de (dg: Z) Dijnter filius quondam Johannis Spijerinc de 

Dijnter hereditarie vendidit domino Godefrido ex Cameris canonico 

ecclesie sancti Martini Leodiensis hereditarium censum trium (dg: 

librarum) aude scilde Francie seu valorem solvendum hereditarie pasche ex 

medietate ad se spectante in quindecim bonariis prati dicti quondam 

Johannis Spijerinc die Boghesche Buenre vocatis sitis in parochia de 

Vechel ultra aquam dictam die Aa inter hereditatem dictam die Eerdsche 

B[u]enre ex uno latere et inter (dg: here) aggerem dictum die 

Keeldoncsche Di[j]c ex alio et que medietas dicto venditori de morte 

dicti Johannis Spijerinc sui fratris! successione est advoluta et post 

mortem domicelle (dg: Al) Luijtgardis sue matris relicte dicti quondam 

Johannis Spijerinc successione advolvetur et de qua medietate dicta (dg: 

quondam) domicella Luijtgardis suum usufructum quem habuit in eadem dicto 

(dg: d) Theoderico de Dijnter suo filio #supportaverat# prout in litteris 

continetur promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo ex (dg: quod) quolibet 

(dg: dictorum) bonariorum (dg: dictorum) dicte medietatis de jure 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 577r 05 do 20-07-1396. 

Rodolphus van Dijnter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus de Dijnter prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 577r 06 do 20-07-1396. 

Henricus van Merlaer de oudere zv Rodolphus van Merlaer verkocht aan hr 

Godefridus uten Kameren kanunnik van de kerk van Sint-Martinus 3 morgen 

minus 17 roeden land, gelegen achter Porta Celi, tussen wijlen Matheus 

Lecker enerzijds en kvw Hubertus van Lijeshout anderzijds, aan hem verkocht 

door Henricus van Zanbeke en zijn broer Johannes. 

 

+. 

Henricus de Merlaer senior filius Rodolphi de Merlaer (dg: hereditatem) 
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tria #jugera# terre minus decem et septem virgatis terre sita retro 

Portam Celi inter hereditatem quondam Mathei Lecker ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Huberti de Lijeshout ex alio vendita sibi 

ab Henrico de Zanbeke et Johanne eius fratre prout in litteris 

hereditarie vendidit domino Godefrido ex Cameris canonico ecclesie sancti 

Martini (dg: hyel) hyemalis promittens super omnia ratam servare et omnem 

obligationem in dictis tribus iugeribus terre minus decem et septem 

virgatis terre existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 577r 07 do 20-07-1396. 

(dg: Testes). 

 

BP 1180 p 577r 08 do 20-07-1396. 

Johannes zvw Egidius van Merlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: d) filius quondam Egidii de Merlaer prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 577r 09 ma 24-07-1396. 

Henricus zvw Willelmus Rademaker van Best verkocht aan Johannes Raven een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) een zesterzaad roggeland, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen 

Heilwigis Bithuijs enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 1 bunder beemd, 

in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen kvw Henricus van der Capellen 

enerzijds en Ermegardis sv voornoemde verkoper en haar kinderen anderzijds, 

reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot. 

 

Henricus filius quondam Willelmi Rademaker de Best hereditarie vendidit 

Johanni Raven hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex (dg: duabus duobus 

sextariatis terre) sextariata terre siliginee sita in parochia de Oerscot 

ad locum dictum Best inter hereditatem (dg: E) Heilwigis Bithuijs ex uno 

et inter (dg: he) communitatem ex alio atque ex uno bonario prati sito in 

parochia et loco predictis inter hereditatem liberorum quondam Henrici 

van der Capellen ex uno et inter hereditatem Ermegardis sororis dicti 

venditoris et eius liberorum ex alio (dg: it) ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Oerscot prius solvenda et sufficientem 

facere. Testes Rover et Berwout datum (dg: secunda post Marie Magdalene) 

in vigilia Jacobi. 

 

BP 1180 p 577r 10 ma 24-07-1396. 

Theodericus zvw Theodericus van der Hoeven verkocht aan Johannes Raven een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) een bunder beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen 

Wolterus van Ghunterslaer enerzijds en Katherina wv Petrus van der 

Cappellen anderzijds, (2) een huis en tuin in Oirschot, ter plaatse gnd 

Best, tussen Johannes van Helmont enerzijds en Johannes Cuper anderzijds, 

reeds belast met grondcijnzen en een b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van 

Oirschot. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici van der Hoeven hereditarie vendidit 

Johanni Raven hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex uno bonario prati sito in 

parochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem Wolteri de 

Ghunterslaer ex uno et inter hereditatem Katherine relicte quondam Petri 

van der Cappellen ex alio atque ex domo et orto cum suis attinentiis 

sitis in parochia et loco predictis inter hereditatem Johannis de Helmont 

ex uno et inter hereditatem Johannis Cuper ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi et hereditaria paccione IX lopinorum siliginis mensure de Oerscot 
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prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 577r 11 ma 24-07-1396. 

Yda dvw Rodolphus gnd Roef die Jonge droeg over aan Godefridus van Orthen 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Arnoldus van der Voert 

beloofd had aan voornoemde Yda met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) een stuk land gnd die Winkel in Beek bij Aarle, beiderzijds tussen 

Godefridus van der Donc, (2) ½ bunder beemd, in Beek bij Aarle, tussen 

Lucas gnd Meus soen enerzijds en Johannes gnd die Jonghe anderzijds. 

 

Yda filia quondam Rodolphi dicti Roef die Jonge cum tutore hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam Arnoldus van der 

Voert promiserat super se et bona sua omnia se daturum et soluturum dicte 

Yde hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta 

die Winckel sita in parochia de Beke prope Aerle inter hereditates 

Godefridi van der Donc ex utroque latere coadiacentes atque ex dimidio 

bonario prati sito in dicta parochia inter hereditatem Luce dicti Meus 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti die Jonghe ex alio prout 

in litteris hereditarie supportavit Godefrido de Orthen cum litteris et 

jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Martinus et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1180 p 577r 12 ma 24-07-1396. 

Petrus van Vucht zvw Petrus van Sente Thomaers beloofde aan Jacobus van den 

Wege 8¾ Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) 

te betalen. 

 

Petrus de Vucht filius quondam Petri van Sente Thomaers promisit super 

omnia Jacobo van den Wege #novem Ghentsche nobel minus quarta parte unius 

nob[el]# (dg: octo et dimidium Ghent)-!sche nobel vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 577r 13 ma 24-07-1396. 

Willelmus zvw Jacobus Willems soen beloofde aan voornoemde Jacobus van den 

Wege 8½ Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) 

te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Jacobi Willems soen promisit dicto Jacobo van 

den Wege octo et dimidium Ghentsche nobel vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 577r 14 ma 24-07-1396. 

Johannes Boen zvw Johannes Boen, Johannes gnd Loet ev Elisabet en Henricus 

van den Polle ev Jutta, dvw voornoemde Johannes Boen, droegen over aan 

Coenegundis van Crekelhoeven ¼ deel in een huis en tuin in Haaren, ter 

plaatse gnd Belver, tussen voornoemde Coenegundis van Crekelhoeven en haar 

broer Henricus enerzijds en voornoemde Henricus Crekelhoeven en Johannes 

Prijem anderzijds, het gehele huis en tuin reeds belast met 3 oude groot 

aan de hertog, 14 penning oude cijns aan Rutgherus Cort, ½ oude groot aan 

de priesters in Den Bosch, 1 groot aan de kerk van Haaren, en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, en voornoemd ¼ deel belast met dijken. 

 

Johannes (dg: f) Boen filius quondam Johannis Boen Johannes dictus Loet 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Elisabet sue uxoris et Henricus 

van den Polle maritus et tutor legitimus ut dicebat Jutte sue uxoris 

filiarum dicti quondam Johannis Boen quartam partem ad ipsos spectantem 

in domo et orto cum suis attinentiis sitis in parochia de Haren in loco 

dicto Belver inter hereditatem Coenegundis de Crekelhoeven cum! Henrici 

sui fratris ex uno et inter hereditatem dicti Henrici Crekelhoeven et 

Johannis Prijem ex alio ut dicebant hereditarie supportaverunt dicte 

Coenegundi promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem 
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deponere exceptis tribus aude grossis #duci# ?et XIIII denariis antiqui 

census Rutghero Cort item dimidio antiquo grosso presbitris in Busco 

atque uno grosso solvendo ecclesie de Haren #+ {verwijst naar regel onder 

dit contract:} + et hereditaria paccione dimidii modii siliginis# ex 

dictis integris domo et orto solvendis atque aggeribus ad dictam quartam 

partem spectantibus de jure. (dg: testes datum ut supra) Testes (dg: 

Scilder et Spina datum tu supra) Rover et Scilder datum ut supra. 

 

1180 mf10 C 07 p. 578. 

 in vigilia beati Jacobi: maandag 24-07-1396. 

 in crastino beati Jacobi: woensdag 26-07-1396. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 27-07-1396. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 28-07-1396. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 29-07-1396. 

 

BP 1180 p 578v 01 ma 24-07-1396. 

Johannes Loet verkocht aan Johannes Boen een n-erfpacht van 10 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die 

Scarpakker, in Haaren, ter plaatse gnd Belver, tussen Johannes van der 

Scueren enerzijds en Elisabet van den Nuwenhuijze en haar kinderen 

anderzijds, (2) een stuk land, naast de kapel van Belver, tussen wijlen 

Henricus Prijem enerzijds en Conegundis gnd Crekelhoeven anderzijds, (3) 

een stuk land, gelegen naast voornoemde kapel, tussen Jacobus gnd Cop van 

Laerhoeven enerzijds en Engbertus gnd Emken Elijaes anderzijds, (4) een 

stuk land ter plaatse Belver, tussen voornoemde Jacobus enerzijds en 

Henricus zv mr Henricus anderzijds, (5) een akker gnd Poelakker, in Haaren, 

tussen Johannes Gilijs enerzijds en Godefridus Poijnenborch anderzijds, 

reeds belast met cijnzen en pacht. 

 

Johannes Loet hereditarie vendidit Johanni Boen hereditariam paccionem 

decem lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex pecia terre dicta die Scarpacker sita in parochia de 

Haren in loco dicto Belver inter (dg: hereditatem) inter! hereditatem 

Johannis van der Scueren ex uno et inter hereditatem Elisabet van den 

Nuwenhuijze et eius liberorum ex alio atque ex pecia terre sita iuxta 

capellam de Belver inter hereditatem (dg: Henrici) quondam Henrici Prijem 

ex (dg: in) uno et inter hereditatem Conegundis dicti Crekelhoeven ex 

alio item ex pecia terre sita juxta dictam capellam (dg: ex uno) et inter 

hereditatem Jacobi dicti Cop de Laerhoeven ex uno et inter hereditatem 

Engberti dicti Emken Elijaes ex alio item ex pecia terre sita in loco 

predicto inter hereditatem dicti Jacobi ex uno et inter hereditatem 

Henrici filii magistri Henrici ex alio item ex agro terre dicto Poelacker 

sito in dicta parochia inter hereditatem Johannis Gilijs ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Poijnenborch ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus et paccione inde 

solvendis. Testes Scilder et Spina datum secunda (dg: post Marie 

Magdalene) datum! in vigilia beati Jacobi. 

 

BP 1180 p 578v 02 ma 24-07-1396. 

Arnoldus van Houweningen alias van Enode beloofde aan de secretaris tbv 

Mijchael Asinarius 13 Hollandse gulden met Sint-Martinus aanstaande (za 11-

11-1396; 7+31+30+31+11=110 dgn) te betalen. 

 

+ {met links onder een schuine streep}. 

Arnoldus de Houweningen alias de Enode promisit mihi ad opus Mijchaelis 

Asinarii XIII Hollant gulden ad Martini proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 578v 03 ma 24-07-1396. 

De broers Johannes Boijen en Egidius Boijen en Henricus Boijen maakten 

bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen gedaan met goederen van 
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Elisabet Boijen. 

 

Johannes Boijen Egidius Boijen fratres et Henricus Boijen calumpniaverunt 

vendiciones et alienaciones factas cum bonis Elisabet Boijen personis 

quibuscumque cum! bonis dicte Elisabet. Testes Rover et Scilder datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 578v 04 ma 24-07-1396. 

Petrus van Vucht zv Petrus van Sente Thomaers beloofde aan Arnoldus Gherijs 

17¼ Gentse nobel of de waarde in goud met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1396) te betalen. 

 

Petrus de Vucht filius Petri van Sente Thomaers promisit Arnoldo Gherijs 

XVII Ghentsche nobel et quartam partem unius nobel vel valorem #in auro# 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 578v 05 wo 26-07-1396. 

Gerardus van Lijer zvw Arnoldus Koc verklaarde ontvangen te hebben van 

Johannes Boijen de helft van 33 1/3 Engelse nobel, welk geheel bedrag 

voornoemde Johannes Boijen in een schepenbrief beloofd had aan voornoemde 

Gerardus van Lijer en zijn broer Johannes. 

 

Gerardus de Lijer filius quondam Arnoldi Koc recognovit se recepisse a 

Johanne Boijen medietatem XXXIII Enghelsche nobel (dg: et uni) tercie 

partis unius nobel quam #integram# pecuniam #predictam# dictus Johannes 

Boijen dicto Gerardo de Lijer et Johanni suo (dg: fratri) fratri in 

litteris scabinorum de Busco promiserat ut dicebat. Testes Spina et 

Martinus datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1180 p 578v 06 wo 26-07-1396. 

Johannes van Cranenborch en Johannes van der Borch beloofden aan Henricus 

Moelen zvw Johannes van Loen 39 Engelse nobel of de waarde in gouden 

paijment met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te betalen. 

 

Johannes de Cranenborch et Johannes van der Borch promiserunt Henrico 

Moelen filio quondam Johannis de Loen XXXIX Enghels nobel vel valorem in 

aureo pagamento ad purificationis proxime persolvendos. Testes Martinus 

et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1180 p 578v 07 wo 26-07-1396. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I Vlemsche plac. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 578v 08 wo 26-07-1396. 

Johannes van Dommellen gaf uit aan Willelmus gnd Ebben soen 3 stukken land 

in Woensel, (1) die Hertakker, tussen Henricus van der Haghen enerzijds en 

kvw Arnoldus gnd Noijten anderzijds, (2) de Ridebeemd, tussen Johannes 

Luijten soen enerzijds en Johannes Arkenman anderzijds, (3) eveneens gnd 

die Ridebeemd, tussen Ghevardus Stinen soen enerzijds en Godefridus van 

Reijgherslaer anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 

mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis in Woensel, ter plaatse gnd 

Stratem, te leveren. De brief van voornoemde Johannes overhandigen aan 

Henricus Watermael. 

 

{Met haal verbinden met BP 1180 p 578v 14}. 

Tradetur littera dicti Johannis (dg: dicto) Henrico Watermael. 

Johannes de Dommellen tres pecias terre sitas in parochia de Woensel 

quarum una die Hertacker inter hereditatem Henrici van der Haghen ex uno 
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et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi dicti Noijten ex alio 

altera den Rijdebeemt inter hereditatem Johannis Luijten soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Arkenman !et tercia eciam die Ridebeemt vocata 

nominate (dg: sunt) sunt inter hereditatem Ghevardi Stinen soen ex uno et 

inter hereditatem Godefridi de Reijgherslaer ex alio sunt site ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Willelmo dicto Ebben soen ab eodem pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Eijndoven danda 

dicto Johanni ab altero purificationis et in parochia de Woensel ad locum 

dictum Strathem tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit ex premissis. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 578v 09 do 27-07-1396. 

Johannes zvw Petrus van Os en Marcelinus zvw Willelmus die Hoel beloofden 

aan Weijn Stiers 19 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken of de waarde 

voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Petri de Os et Marcelinus filius quondam Willelmi 

die Hoel promiserunt indivisi super omnia (dg: Ywano de S) #se daturos et 

soluturos# Weijn Stiers XIX nuwe Gelre scilicet XXXVI gemeijn placken seu 

valorem #pro quolibet Gelre gulden# ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Rover et Spina datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1180 p 578v 10 do 27-07-1396. 

Johannes zvw Petrus van Os en Marcelinus zvw Willelmus die Hoel beloofden 

aan Weijn Stiers gedurende 3 jaren, ingaande heden, elk jaar met Kerstmis 

19 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken of de waarde voor 1 gulden 

gerekend, te betalen. 

 

Johannes filius quondam Petri de Os et Marcelinus filius quondam Willelmi 

die Hoel promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Weijn 

Stiers ad spacium trium annorum datam presentium sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum trium annorum XIX nuwe Gelre scilicet XXXVI 

gemeijn placken vel valorem pro quolibet nuwen Gelre gulden computatis in 

festo nativitatis Domini et pro primo solucionis termino in festo 

nativitatis Domini proxime futuro. Testes Rover et Spina datum quinta 

post Jacobi. 

 

BP 1180 p 578v 11 vr 28-07-1396. 

Petrus van Vucht zvw Petrus van Sanctus Adamarus beloofde aan Petrus van 

Vucht zv Arnoldus snijder 8 Gentse nobel of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (za 11-11-1396) te betalen. 

 

Petrus de Vucht filius quondam Petri (dg: St) de Sancto Adamaro promisit 

super omnia Petro de Vucht filio Arnoldi sartoris octo Gentsche nobel seu 

valorem ad (dg: Re) Martini proxime futurum persolvendos. Testes Scilder 

et (dg: B) Martinus datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1180 p 578v 12 vr 28-07-1396. 

Henricus van Krekelhoven beloofde aan hr Thomas van Ghestel investiet van 

Tilburg 24 Franse franken of de waarde met Sint-Bartholomeus aanstaande (do 

24-08-1396) te betalen. 

 

Henricus de Krekelhoven promisit super omnia domino Thome (dg: Bac) #de 

Ghestel# investito de Tilborch XXIIII francken monete regis Francie seu 

valorem ad Bartholomei proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 578v 13 vr 28-07-1396. 

Arnoldus zv Rodolphus Vrient en Nijcholaus zvw Johannes Sijmons soen 

beloofden aan Reijnerus van Langel 21 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) te 
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betalen. 

 

Arnoldus filius Rodolphi Vrient et Nijcholaus filius quondam Johannis 

Sijmons soen promiserunt indivisi super omnia (dg: Reijnkino de) Reijnero 

de Langel XXI novos Gelre gulden #scilicet# XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet gulden computatis ad pasca proxime futurum (dg: s) persolvendos. 

Testes Berwout et Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 578v 14 vr 28-07-1396. 

Voornoemde Johannes van Dommellen droeg voornoemde n-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Eindhoven, over aan Henricus Watermael. 

 

{Met haal verbinden met BP 1180 p 578v 08 wo 26-07-1396}. 

Dictus Johannes de Dommellen dictam hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis (dg: dicte) mensure de Eijndoven supportavit Henrico 

Watermael promittens super omnia warandiam et obligationem in dicta 

paccione existentem deponere et sufficientem facere. Testes Martinus et 

Coptiten datum supra. 

 

BP 1180 p 578v 15 vr 28-07-1396. 

Mijchael gnd Clueckart en Arnoldus van Enode beloofden aan Ludovicus 

Asinarius, tbv Mijchael Asinarius etc, 24 oude Franse schilden met 

Allerheiligen aanstaande (wo 01-11-1396; 3+31+30+31+1=96 dgn) te betalen op 

straffe van 1. 

 

Mijchael dictus Clueckart et Arnoldus de Enode promiserunt indivisi super 

(dg: omnia) omnia Ludovico Asinario ad opus Mijchaelis Asinarii etc 

XXIIII aude scilde Francie ad omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes Rover et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 578v 16 vr 28-07-1396. 

Voornoemde Mijchael beloofde voornoemde Arnoldus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Mijchael promisit dictum Arnoldum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 578v 17 za 29-07-1396. 

Henricus Merlaer de oudere zv Rodolphus van Merlaer beloofde aan Willelmus 

Loijer, tbv hr Godefridus uit de Kameren kanunnik van Sint-Martinus in 

Luik, gedurende 3 jaren, elk jaar met Kerstmis, 12 nieuwe gulden te 

betalen, 13½ Brabantse schietlei voor 1 gulden gerekend. 

 

(dg: Willelmus Loijer tria ju) Henricus Merlaer senior filius Rodolphi de 

Merlaer promisit super omnia Willelmo Loijer ad opus domini Godefridi de 

Talamis canonici sancti Martini Leodiensis quod ipse Henricus dabit et 

solvet dicto domino Godefrido ad spacium trium annorum proxime futurorum 

anno quolibet dictorum trium annorum duodecim novos florenos scilicet 

XIIIJ Brabant scietleijde pro quolibet floreno computato ad nativitatis 

Domini et pro primo in festo nativitatis Domini proxime futuro et sic 

deinceps etc. Testes Coptiten et Lu datum sabbato post Jacobi. 

 

1180 mf10 C 08 p. 579. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 29-07-1396. 

 in profesto Petri ad vincula: maandag 31-07-1396. 

 

BP 1180 p 579r 01 za 29-07-1396. 

Ricoldus Borchgreve droeg over aan jkvr Luijtgardis wv Johannes van 

Nuwelant de helft van (1) alle goederen, die aan jkvr Gertrudis van 

Nuwelant wv Johannes van Ghestel gekomen waren na overlijden van haar 

zuster Aleidis ev Johannes van Audehoesden, resp. die aan haar zullen komen 
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na overlijden van voornoemde Johannes van Audhuesden, (2) alle goederen, 

die aan voornoemde jkvr Gertrudis gekomen waren na overlijden van haar 

zuster jkvr Agnes ev Hermannus van Waetzelaer en na overlijden van 

Hermannus, zv voornoemde Hermannus en jkvr Agnes, resp. die aan haar zullen 

komen na overlijden van voornoemde Hermannus van Waetzelaer, welke goederen 

voornoemde Ricoldus verworven had van voornoemde jkvr Gertrudis van 

Nuwelant. 

 

Ricoldus Borchgreve medietatem omnium et singulorum bonorum domicelle 

Gertrudi de Nuwelant relicte quondam Johannis de Ghestel de morte quondam 

Aleidis sue sororis uxoris olim Johannis de Audehoesden successione 

hereditarie advolutorum atque post mortem dicti Johannis de Audhuesden 

successione hereditarie advolvendorum atque omnium (dg: bonorum) et 

singulorum bonorum dicte domicelle Gertrudi de morte quondam domicelle 

Agnetis sue sororis uxoris olim Hermanni de Waetzelaer #et# de morte 

quondam Hermanni filii olim dicti Hermanni et domicelle Agnetis predicte 

jure successionis hereditarie advolvutorum atque post mortem dicti 

Hermanni de Waetzelaer jure successionis hereditarie advolvendorum 

quocumque locorum consistentium sive sitorum que bona omnia et singula 

predicta dictus Ricoldus erga dictam domicellam Gertrudem de Nuwelant 

acquisiverat prout in litteris quas vidimus hereditarie supportavit 

domicelle Luijtgardi relicte quondam Johannis de Nuwelant promittens 

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

Coptiten datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1180 p 579r 02 za 29-07-1396. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “jkvr Gertrudis van Nuwelant 

wv Johannes van Ghestel” en Ricoldus Borchgreve beloofde, zo nodig, de 

brief ter hand te stellen aan jkvr Luijtgardis wv Johannes van Nuwelant. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente domicella Gertrudis de Nuwelant 

relicta quondam Johannis de Ghestel et Ricoldus (dg: Bor) Borchgreve 

promisit eam tradere domicelle Luijtgardi relicte quondam Johannis de 

Nuwelant ut in forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 579r 03 za 29-07-1396. 

Johannes van Brolijo en Zibertus zv Zibertus van Hoculem beloofden aan 

Ludovicus Asinarius etc 18 Franse schilden met Allerheiligen aanstaande (wo 

01-11-1396; 2+31+30+31+1=95 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Johannes de Brolijo et Zibertus filius Ziberti de Hoculem promiserunt 

Ludovico Asinario etc XVIII scuta Francie ad omnium sanctorum proxime 

persolvendos pena I. Testes Spina et Martinus datum ut supra. 

 

BP 1180 p 579r 04 za 29-07-1396. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 579r 05 za 29-07-1396. 

Theodericus Buc en zijn zoon Henricus Buc beloofden aan Hubertus van 

Ghemert een lijfrente van 11 pond geld op het leven van Thomas zvw 

Willelmus gnd Veren Ghiselraden soen en zijn vrouw Agnes dvw Adam gnd Cop, 

resp. van de langstlevende, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit al hun goederen. 

 

-. 

Theodericus Buc et Henricus Buc eius filius promiserunt (dg: indivis) 

indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos Huberto de 
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Ghemert vitalem pensionem XI librarum monete anno quolibet ad vitam Thome 

filii quondam Willelmi dicti Veren Ghiselraden soen (dg: ad opus sui) et 

Agnes! eius uxor! filie quondam Ade dicti Cop seu ad (dg: ipsius) #vitam# 

alterius eorundem Thome et Agnetis diutius viventis #et non ultra# 

mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex omnibus et singulis bonis 

dictorum Theoderici et Henrici habitis et habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis et cum dicti Thomas et Agnes ambo mortui 

fuerint etc extunc dicti Theodericus et Henricus et eorum bona erunt 

quiti. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 579r 06 za 29-07-1396. 

Johannes Wert zvw Henricus Wert beloofde aan Hubertus van Ghemert een 

lijfrente van 11 pond geld op het leven van Thomas zvw Willelmus Veren 

Ghiselraden soen en zijn vrouw Agnes dvw Adam gnd Cop, of van de 

langstlevende, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit al zijn goederen. 

 

-. 

Johannes Wert filius quondam Henrici Wert promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum Huberto de Ghemert vitalem pensionem XI 

librarum monete anno quolibet ad vitam Thome filii quondam Willelmi Veren 

Ghiselraden soen et Agnetis sue uxoris filie quondam Ade dicti Cop seu ad 

vitam (dg: eor) alterius eorundem Thome et Agnetis diutius viventis et 

non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex omnibus et 

singulis bonis dicti Johannis habitis et habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quocumque! locorum consistentibus sive sitis et 

cum dicti Thomas et Agnes ambo mortui fuerint. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 579r 07 za 29-07-1396. 

Hubertus van Ghemert droeg over aan Theodericus Buc en Johannes Wert een 

lijfrente68 van 22 pond geld op het leven van Thomas zvw Willelmus gnd Veren 

Ghisenraden soen en zijn vrouw Agnes dvw Adam gnd Cop, of van de 

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

Kerstmis, gaande uit de helft van 20 morgen land, die waren van wijlen 

Albertus Loze, in Empel, welke lijfrente Johannes van Ghemert tbv zijn 

broer voornoemde Hubertus van Ghemert verworven had; met achterstallige 

termijnen en adjusticatie. 

 

-. 

Hubertus de Ghemert vitalem pensionem viginti duarum librarum monete 

solvendam anno quolibet ad vitam Thome filii quondam Willelmi dicti Veren 

Ghisenraden soen #et# ad vitam (dg: G.) Agnetis sue uxoris filie quondam 

Ade dicti Cop vel ad vitam alterius eorundem et non ultra mediatim (dg: 

D) Johannis et mediatim (dg: Johannis) Domini ex medietate (dg: visi) 

viginti iugerum terre que fuerant quondam Alberti Loze sitorum in 

parochia de Empel quam pensionem (dg: dni di) Johannes de Ghemert ad opus 

dicti Huberti de Ghemert sui fratris acquisiverat prout in litteris 

legitime supportavit Theoderico Buc et Johanni Wert cum litteris et aliis 

et jure et cum omnibus arrestadiis dicto Huberto inde restantibus et cum 

tota adiusticatione sibi Huberto vigore dictarum litterarum facta 

promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 579r 08 za 29-07-1396. 

Johannes zvw Paulus Mandmaker deed tbv Paulus gnd Jans soen die Mandmaker 

afstand van de helft van een huis en erf, eertijds van voornoemde wijlen 

Paulus, in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van Johannes Sot 

enerzijds en erfgoed van Gerardus gnd Becker anderzijds, te weten van de 

                         
68 Zie ← BP 1175 f 166v 03 vr 12-01-1369, verkoop van een lijfrente van 22 

uit dit onderpand aan Thomas zvw Willelmus gnd Veren Ghiselraden soen, tbv 

hem en zijn vrouw Agnes dv Adam Cop. 
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helft richting erfgoed van voornoemde Johannes Sot. 

 

Johannes filius quondam Pauli Mandmaker super medietate domus et aree que 

fuerat dicti quondam Pauli site in Busco ultra pontem piscium inter 

hereditatem Johannis (dg: Mandmaker) #Sot# ex uno et inter hereditatem 

Gerardi dicti Becker ex alio scilicet super illa medietate que sita est 

versus hereditatem dicti Johannis Sot ut dicebat atque super toto jure ad 

opus Pauli dicti Jans soen die Mandmaker hereditarie renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1180 p 579r 09 za 29-07-1396. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Zegerus gnd Zeghers soen 23½ Gentse 

nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Robbertus de Neijnsel promisit Zegero dicto Zeghers soen XXIIIJ Ghentsche 

nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Aa 

et Spina datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1180 p 579r 10 za 29-07-1396. 

De broers Wolterus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, en Henricus van 

Crekelhoeven beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 100 Gelderse gulden, 36 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Bartholomeus aanstaande (do 24-08-

1396) te betalen op straffe van 5. 

 

Wolterus et Willelmus #fratres# liberi quondam Johannis de Haren et 

Henricus de Crekelhoeven promiserunt Ludovico Asinario etc C Gelre gulden 

(dg: vel) #scilicet# pro quolibet XXXVI placken ad Bartholomei proxime 

persolvendos pena V. Testes Scilder et Spina datum ut supra. 

 

BP 1180 p 579r 11 za 29-07-1396. 

De twee eersten zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit. 

(dg: primus) Primi duo servabunt tercium indempnem. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 579r 12 za 29-07-1396. 

De broers Wolterus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, beloofden aan 

Ludovicus Asinarius etc 108 Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande 

(zo 01-10-1396; 2+31+30+31+1=95 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Wolterus et Willelmus fratres liberi quondam Johannis de Haren 

#promiserunt Ludovico Asinario etc# C et VIII scuta Francie ad Remigii 

proxime persolvendos pena IIII. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 579r 13 za 29-07-1396. 

Woltherus zvw Johannes van Haren beloofde zijn broer Willelmus schadeloos 

te houden van 256 oude schilden, die voornoemde Willelmus in verschillende 

brieven met voornoemde Wolterus beloofd had in het huis van de Lombarden in 

Den Bosch te betalen. 

 

Woltherus filius quondam Johannis de Haren promisit super omnia quod ipse 

Willelmum suum fratrem indempnem servabit ab (dg: CC) ducentis et 

quinquaginta sex aude scilde quos dictus Willelmus in diversis litteris 

cum dicto Woltero in domo lombardorum in Busco solvere promiserat ut 

dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 579r 14 za 29-07-1396. 

Godefridus zvw Theodericus van Zeelst en Godefridus van Zeelst zv Gerardus 

beloofden aan Ricoldus van Lijt 32 Gentse nobel of de waarde en 15 gemene 
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plakken met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Godefridus filius quondam Theoderici de Zeelst et Godefridus de Zeelst 

filius (dg: quond) Gerardi promiserunt Ricoldo de Lijt XXXII Ghentsche 

nobel vel valorem et XV gemeijn placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 579r 15 za 29-07-1396. 

Voornoemde Godefridus en Godefridus beloofden aan Willelmus van Coelen 11¾ 

Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te 

betalen. 

 

Dicti Godefridus et (dg: God) Godefridus debitores predicti promiserunt 

Willelmo de Coelen (?dg: et) undecim Ghentsche nobel et tres quartas 

partes unius nobel aut valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 579r 16 ma 31-07-1396. 

Rodolphus Roesmont zvw Godescalcus Roesmont beloofde aan Willelmus Moelner 

en Wolterus van Boemel 68 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Rodolphus Roesmont filius quondam Godescalci Roesmont promisit Willelmo 

Moelner et (dg: Rutghero) #Woltero# de Boemel LXVIII Ghentsche nobel vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: 

Spi) Scilder et Spina datum in profesto Petri ad vincula. 

 

BP 1180 p 579r 17 ma 31-07-1396. 

Johannes Mersman van Hedel en zijn zoon Johannes Milter beloofden aan 

Elijas zvw Jacobus van den Wiel 20 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Johannes Mersman de Hedel et Johannes (dg: Milter) Milter eius filius 

promiserunt (dg: Elijas) #Elije# filio quondam Jacobi van den Wiel XX 

Ghentsche nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

1180 mf10 C 09 p. 580. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 03-08-1396. 

 Sabbato post vincula Petri: zaterdag 05-08-1396. 

 

BP 1180 p 580v 01 do 03-08-1396. 

Rodolphus Roesmont zvw Godescalcus Roesmont beloofde aan Gherisius van Os 

33 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te 

betalen. 

 

Rodolphus Roesmont filius quondam Godescalci Roesmont promisit Gherisio 

de Os XXXIII Ghentsche nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Martinus et Coptiten datum quinta post Petri ad 

vincula. 

 

BP 1180 p 580v 02 do 03-08-1396. 

Johannes Boijen en zijn broer Egidius, kvw Henricus Boijen, en Henricus 

Boijen zvw Arnoldus Boijen beloofden aan Paulus van Rode, tbv hem en 

Johannes van Bercke, 99¼ Engelse nobel69 of de waarde in goud met Pasen 

                         
69 Zie → BP 1182 p 165r 06 do 05-08-1400, verklaring dat de broers Johannes 

Boijen en Egidius 2/3 deel betaald hebben van de geldsom; de schuldeisers 

zullen het resterende 1/3 deel verhalen op erfg vw Henricus Boijen zv 

Arnoldus. 
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aanstaande (zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Johannes Boijen et Egidius eius frater liberi quondam Henrici Boijen et 

Henricus Boijen filius quondam Arnoldi Boijen promiserunt indivisi super 

omnia Paulo de Rode ad opus #X sui et ad opus Jo de Bercke seu alterius 

eorundem# XCIX #Engels# nobel et quartam partem unius Engels nobel seu 

valorem in auro ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes Aa et 

Marten datum supra. 

 

BP 1180 p 580v 03 za 05-08-1396. 

Arnoldus van Enode zvw Johannes van Hauwenningen en zijn kinderen Wouterus, 

Elizabeth en Luijtgardis verkochten aan Hadewigis ev Johannes van Druenen 

Peters soen alias gnd Sceffennere, tbv voornoemde Johannes van Druenen, (1) 

een stukje erfgoed in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, in een straatje 

dat loopt van de Hinthamerstraat, naast de huizinge van het Geefhuis in de 

Bosch, naar de gemene stroom, achter erfgoed van Johannes van Druenen 

Peters soen alias gnd Sceffennere enerzijds en erfgoed van wijlen 

Theodericus Bauderics bakker anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed 

van voornoemde Johannes van Druenen en met het andere eind aan erfgoed van 

wijlen Bertoldus van Hoesden, nu behorend aan voornoemde Arnoldus, (2) een 

stuk erfgoed, 2½ voet breed, uit voornoemd erfgoed van wijlen Bertoldus van 

Hoesden, nu aan voornoemde Arnoldus behorend, gelegen tussen voornoemde 

erfgoed van Johannes van Druenen en eerstgenoemd stukje erfgoed enerzijds 

en de rest van voornoemd erfgoed van wijlen Bertoldus, nu aan voornoemde 

Arnoldus behorend, anderzijds, strekkend vanaf voornoemd straatje 

achterwaarts tot aan voornoemd erfgoed van wijlen Theodericus Bauderics. 

Johannes van Druenen zal op het als tweede genoemde stuk erfgoed, naast 

voornoemde rest van het erfgoed van wijlen Bertoldus, nu aan voornoemde 

Arnoldus behorend, een stenen gevel plaatsen; deze gevel zal, aan de kant 

van het erfgoed van voornoemde Johannes schoorstenen en openingen gnd 

musiergaet hebben en scapperreel, zoals voornoemde Johannes dit zal 

uitvoeren; aan de andere kant, richting het erfgoed van voornoemde 

Arnoldus, zal de stenen gevel een schoorsteen hebben, behorend aan 

voornoemde Arnoldus, voorzover een schoorsteen gewoonlijk van stenen wordt 

gemaakt, dat wil zeggen dat Arnoldus de mantel en spruiten van de 

schoorsteen moet maken. Voornoemde Arnoldus mag in de stenen gevel bouwen 

en zijn gebouwen erin verankeren. 

 

Arnoldus de Enode filius quondam Johannis de Hauwenningen Wouterus 

Elizabeth et Luijtgardis eius liberi cum tutore quandam particulam 

hereditatis sitam in Busco ad vicum Hijnthamensem in viculo tendente a 

dicto vico Hijnthamensi juxta mansionem sancti spiritus in Busco versus 

communem aquam ibidem currentem (dg: inter here) retro hereditatem 

Johannis de Druenen Peters soen #alias dicti Sceffennere# ex uno et inter 

hereditatem quondam Theoderici Bauderics pistoris ex (dg: uno) alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Johannis (dg: die) de Druenen 

et cum reliquo fine ad hereditatem quondam Bertoldi de Hoesden nunc ad 

dictum Arnoldum spectantem (dg: ex alio) prout huiusmodi particula 

hereditatis ibidem sita est atque (dg: particulam hereditatis #de dicta 

hereditate dicti quondam Bertoldi nunc ad dictum Arnoldum spectante# 

peciam hereditatis unii) #peciam hereditatis# duas (dg: particula) et 

dimidiam pedatas in latitudine continentem (dg: sitam ibidem inter dictam 

hereditatem dicti Johannis de Druenen ex #et# .. predictam particulam 

hereditatis ex uno et inter residuum dicte here) de dicta hereditate 

dicti quondam Bertoldi de Hoesden nunc ad dictum Arnoldum spectantis! 

sitam ibidem inter dictam hereditatem dicti Johannis de Druenen et 

#primo#dictam particulam hereditatis ex uno et inter residuum dicte 

hereditatis dicti quondam Bertoldi nunc ad dictum Arnoldum spectantis ex 

alio tendentem a dicto viculo retrorsum ad dictam hereditatem dicti 

quondam Theoderici Bauderics ut dicebant hereditarie vendiderunt (dg: 

dicto) #Hadewigi uxori# Johannis de Druenen Peters soen alias dicti 
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Sceffennere #ad opus dicti Johannis de de! Druenen# promittentes cum 

tutore indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere tali condicione quod dictus Johannes de Druenen #edificabit et 

situabit# supra (dg: secundodictam) jamdictam peciam hereditatis contigue 

iuxta dictum residuum dicte hereditatis dicti quondam Bertoldi nunc 

spectantis ad dictum Arnoldum (dg: et pa i) unum edificium lapideum 

dictum stenen ghevel et ?huiusmodi edificium lapideum habebit in latere 

versus dictam hereditatem dicti Johannis epijcaustoria et foramina dicta 

musiergaet (dg: pro ts primo) promos (dg: di) dictos scapperreel prout 

dicto Johanni videbitur expedire (dg: sed in) #et# in reliquo latere 

versus hereditatem dicti Arnoldi dictum edificium lapideum habebit unum 

(dg: pro ?in) epicaustrum dictum scoersteen #ad dictum Arnoldum spectans# 

in quantum hoc epicaustrum solitum est fieri de lapidibus scilicet dictus 

Arnoldus edificium dictum mantel #et spruijten# de (dg: h) huiusmodi 

epicaustrio facere (dg: tene) tenebitur et in edificio ghevel vocato 

dictus Arnoldus edificare poterit et sua edificia imponere (dg: poterit) 

et appendere et (dg: in) per anchoras et alias ad eius profectum firmare 

et in et supra dictum ghevel edificare ad eius profectum ut Arnoldus 

super omnia repromisit. Testes Rover et Coptiten datum sabbato post 

vincula Petri. 

 

BP 1180 p 580v 04 za 05-08-1396. 

(dg: Johannes zvw Henricus van Arle). 

 

(dg: Johannes filius quondam Henrici de Arle). 

 

BP 1180 p 580v 05 za 05-08-1396. 

(dg: Theodericus gnd van der). 

 

(dg: Theodericus dictus van der). 

 

BP 1180 p 580v 06 do 03-08-1396. 

Theodericus gnd van Beirgelen droeg over70 aan Danijel Roesmont (1) een huis 

en erf van Gerardus van Orthen smid, in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de straat gnd Zile naar het huis van Postel, tussen erfgoed van mr 

Goeswinus castreerder enerzijds en erfgoed van Ghibo gnd Kuijf anderzijds, 

(2) 2 morgen land ter plaatse gnd die Slagen, naast erfgoed van Arnoldus 

Stamelart van de Kelder, aan hem gerechtelijk verkocht door voornoemde 

Danijel Roesmont. 

 

Theodericus dictus (dg: van der) de (dg: Beir) Beirgelen domum et aream 

Gerardi de Orthen fabri sitam in Buscoducis in vico tendente a vico dicto 

Zile versus domum de Postula inter hereditatem magistri Goeswini 

castratoris et inter hereditatem Ghibonis dicti Kuijf atque duo iugera 

terre sita in loco dicto die Slagen juxta hereditatem Arnoldi Stamelart 

de Penu venditas sibi a Danijele Roesmont per judicem (dg: et) mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Danijeli cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: dat) Spina et Martinus 

datum quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1180 p 580v 07 do 03-08-1396. 

Danijel zvw Walterus Wellen van Groot Lijt beloofde aan hr Matheus Prijem 

kanunnik in Den Bosch 28 oude Franse schilden, 5 Hollandse gulden voor 3 

schilden gerekend of de waarde, met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) te 

betalen. 

 

                         
70 Zie ← BP 1176 f 152r 02 do 11-10-1380, verkoop van een erfpacht uit de 

beide goederen. 
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Danijel filius quondam Walteri Wellen de (dg: Lijt) Magno Lijt promisit 

super omnia domino Matheo Prijem canonico Buscensi (dg: eccl dece) 

viginti octo aude scilde (dg: seu valorem) Francie (dg: #seu# scilicet 

quinque) vel quinque Hollant gulden pro tribus aude scilde computatis seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra 

Mart) Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 580v 08 do 03-08-1396. 

Johannes zvw Henricus van Arle en zijn vrouw Aleijdis dvw Jordanus van 

Bijstervelt verkochten aan Henricus van den Hoevel zvw Cristianus van den 

Hoevel een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, die voornoemde 

Aleijdis met Lichtmis ter plaatse gnd Straten beurde, gaande uit (1) een 

erfgoed gnd een gelaach en het huis dat erop staat, en een aangelegen stuk 

tuin, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, naast voornoemde Aleijdis, welk 

erfgoed met huis en stuk tuin voornoemde Aleijdis uitgegeven had aan 

Egidius zv Egidius Happen soen, voor 1 oude groot grondcijns en voor 

voornoemde b-erfpacht van 1 mud rogge. Ter meerdere zekerheid stelden 

eerstgenoemde Johannes en Aleijdis tot onderpand (2) een stuk land gelegen 

naast voornoemd stuk tuin enerzijds en Jordanus die Crumme anderzijds, (2) 

een erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een stuk land dat aan haar behoort, in Oirschot, ter plaatse gnd 

op die Herzelakker, tussen Egidius zvw Egidius Zegers enerzijds en 

Godefridus die Becker anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Arle maritus (dg: et tutor) legitimus 

ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam Jordani de Bijstervelt #et 

dicta Aleijdis ?cum cum eodem tamquam cum tutore# hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Oerscot (dg: s) quam dicta Aleijdis 

solvendam habet hereditarie purificationis et in (dg: Oersc) loco dicto 

Straten infrascripto tradendam ex hereditate dicta een (dg: geslach) 

ghelaech et domo supra eandem hereditatem stante et ex pecia (dg: or) 

orti sibi adiacente sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Straten 

contigue iuxta hereditatem dicte Aleijdis quas hereditatem een gelaech 

vocatam cum dicta domo et peciam orti predictam dicta Aleijdis dederat ad 

pactum Egidio filio Egidii Happen soen scilicet pro uno grosso antiquo 

domino fundi exinde solvendo et pro dicta paccione unius modii siliginis 

dicte mensure ut dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# 

Henrico van den Hoevel filio quondam Cristiani van den Hoevel promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui 

#(dg: et Aleijdis)# deponere et ad maiorem securitatem primodictus 

Johannes #Aleijdis# peciam terre sitam contigue !dictam peciam orti (dg: 

prout ibidem) ex uno et inter hereditatem Jordani die Crumme ex alio 

atque hereditariam paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure (dg: 

quam se) solvendam (dg: habere dicebat) hereditarie purificationis ex 

pecia (dg: p) terre #ad se spectante# sita in parochia predicta ad locum 

dictum (dg: die) op die Herzelacker inter hereditatem (dg: q) Egidii 

filii quondam Egidii Zegers (dg: se) ex uno et inter hereditatem 

Godefridi die Becker ex alio ut dicebat ad pignus imposuit (dg: 

promittens super omnia de dictis pecia orti et paccione dimidii modii 

siliginis warandiam). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 580v 09 do 03-08-1396. 

Willelmus van Geldorp en Johannes Sluijsman tonnenmaker beloofden aan 

Godefridus van Zeelst Gerijts soen 24 Gentse nobel of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Willelmus de Geldorp et Johannes (dg: die) Sluijsman (dg: dolij) doliator 

promiserunt indivisi super omnia Godefrido de Zeelst Gerijts soen XXIIII 

Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 
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1180 mf10 C 10 p. 581. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 03-08-1396. 

 

BP 1180 p 581r 01 do 03-08-1396. 

Arnoldus zv Volcquinus gnd Mijnsoen des Amersvoert droeg over aan Petrus 

van Evershoet een b-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit een hofstad in Maren, ter plaatse gnd Gewande, en uit 9 roeden 

maasdijk aldaar, welke cijns aan hem was overgedragen door Jacobus van 

Hedel. 

 

Arnoldus filius (dg: W Volwini) Volcquini dicti Mijnsoen des Amersvoert 

hereditarium censum (dg: tri..m) trium librarum monete solvendum 

hereditarie Martini ex domistadio sito in Maren in loco dicto Ghewanden 

atque ex novem virgatis aggeris Mose sitis ibidem supportatum sibi a 

Jacobo de Hedel prout in litteris hereditarie supportavit Petro de 

Evershoet cum litteris et (dg: aliis e) jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Martinus datum quinta 

post Petri ad vincula. 

 

BP 1180 p 581r 02 do 03-08-1396. 

(dg: Gerardus Balijd.. Gh). 

 

BP 1180 p 581r 03 do 03-08-1396. 

Nijcholaus zvw Johannes van Woensel enerzijds en Thomas zvw Godefridus 

Keijmpen anderzijds maakten een paling van hun erfgoederen in Den Bosch, 

aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de Pijnappelspoort. Er werd een 

lijn getrokken vanaf een paal die voor geplaatst werd naast de gemene weg, 

tussen de huizen van voornoemde Nijcholaus en Thomas, achterwaarts tot aan 

een paal die geplaatst was aan de achterzijde, omtrent het einde van 

voornoemde erfgoederen van Nijcholaus en Thomas. Het erfgoed aan de kant 

van het erfgoed van Nijcholaus zal aan voornoemde Nijcholaus behoren en het 

erfgoed aan de kant van het erfgoed van voornoemde Thomas zal aan 

voornoemde Thomas behoren. De gebouwen blijven staan en behouden hun 

osendrup, zoals nu het geval is. 

 

Duplicetur. 

(dg: N) Nijcholaus filius quondam Johannis de Woensel ex una et (dg: 

Godefrid) Thomas filius quondam Godefridi Keijmpen ex altera palam 

recognoverunt quandam limitationem ac palationem dictam palinge mutuo 

fecisse de hereditatibus suis sitis in Buscoducis ad finem vici 

Hijnthamensis ex! portam dictam Pijnappelsport (dg: ut d inter 

hereditatem Arnoldi mediante qua quaque medietate) videlicet quod 

trahendo lineam a quodam (dg: palam) palo fixo et posito ante juxta 

communem plateam (dg: usque ad palum fixum) inter domos dictorum 

Nijcholai et Thome retrorsum usque ad quendam palum fixum et positum 

retro (dg: ortum dictarum) circa finem dictarum hereditatum dictorum 

Nijcholai et Thome tota illa hereditas que sita est in latere dicte linee 

versus dictam hereditatem dicti Nijcholai spectat !hereditario jure 

spectabit ad dictum Nijcholaum et tota illa hereditas que sita est in 

latere dicte linee versus dictam hereditatem dicti Thome spectat et 

hereditario jure spectabit ad dictum Thomam mediante huiusmodi 

limitatione hac condicione annexa quod edificia que stant et consistent 

supra #dictam# hereditatem dicti Nijcholai infra dictam lineam in latere 

versus dictam hereditatem dicti Nijcholai (dg: perpetue) #permanebunt# 

ibidem stare sicut stant pro presenti et obtinebunt (dg: suu) sua 

stillicidia sicut habent sua stillicidia et stillant pro presenti et 

simili modo quod edificia que stant et consistent supra dictam 

hereditatem dicti Thome infra dictam lineam in latere versus dictam 

hereditatem dicti Thome (dg: perpetue ibi) permanebunt ibidem stare sicut 

(dg: st pro) stant pro presenti et obtinebunt sua stillicidia sicut 

habent sua stillicidia et stillant pro presenti (dg: et) #ut# dictus 
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Nijcholaus ex una et dictus Thomas ex altera mutuo recognoverunt et super 

omnia mutuo promiserunt huiusmodi limitationem et! firmam perpetue 

observare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 581r 04 do 03-08-1396. 

Katherina wv Willelmus gnd Mijnnenmere droeg over aan haar zoon broeder 

Hermannus kloosterling van Porta Celi haar vruchtgebruik in alle goederen, 

die aan voornoemde Hermannus gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde vader Willelmus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden 

van zijn voornoemde moeder Katherina. De brief overhandigen aan voornoemde 

Katherina. 

 

Katherina relicta quondam Willelmi dicti (dg: Willi) Mijnnenmere cum 

tutore (dg: omnia) suum (dg: ms) usufructum sibi competentem in omnibus 

bonis que fratri (dg: Arnoldo) #Hermanno# suo filio (dg: ordin) 

conventuali conventus de Porta Celi de morte #dicti# quondam (dg: suorum 

parentum) #Willelmi sui patris# successione (dg: est) #sunt# advoluta et 

post mortem dicte Katherine sue matris successione advolventur quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat legitime supportavit dicto 

fratri Hermanno promittens cum tutore ratam servare super omnia. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicte Katherine et non (dg: ..) alteri. 

 

BP 1180 p 581r 05 do 03-08-1396. 

Voornoemde broeder Hermannus droeg voornoemde goederen over aan zijn broer 

Arnoldus {geen getuigen of datum: niet afgewerkt contract}. 

 

{In margine sinistra een streep, kennelijk om ruimte vrij te laten.} 

Dictus frater Hermannus dicta bona hereditarie supportavit Arnoldo suo 

fratri promittens (dg: warandiam) super habita et habenda warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes. 

 

BP 1180 p 581r 06 do 03-08-1396. 

Willelmus zvw Henricus Vos van Beilver verkocht aan Godefridus 

Poijnnenborch een stuk beemd in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Lambertus van Luijssel enerzijds en voornoemde Godefridus Poijnnenborch 

anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam (dg: W) Henrici Vos de (dg: Bel) Beilver peciam 

prati sitam in parochia de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem 

Lamberti de Luijssel ex uno et inter hereditatem Godefridi Poijnnenborch 

ex alio hereditarie vendidit dicto Godefrido Poijnnenborch promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Spina et Berwout 

datum quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1180 p 581r 07 do 03-08-1396. 

Ywanus Robbrechts soen droeg over aan Arnoldus zvw Martinus Monics 78½ 

nieuwe Gelderse gulden, aan hem beloofd71 door Ludovicus zvw Hubertus van 

Ghemert alias gnd Swenelden soen. 

 

Ywanus Robbrechts soen septuaginta (dg: septem) #octo# et dimidium novos 

aureos florenos communiter (dg: gulden) gulden vocatos monete Gelrie 

promissos sibi a Ludovico filio quondam Huberti de Ghemert alias dicti 

Swenelden #soen# prout in litteris supportavit Arnoldo filio quondam (dg: 

A) Martini Monics cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 581r 08 do 03-08-1396. 

Wellinus Wellens soen van Acht verklaarde ontvangen te hebben van Johannes 

die Saef de helft van 50 oude Gelderse gulden, die aan voornoemde Wellinus 

                         
71 Zie ← BP 1180 p 434v 03 vr 21-04-1396, belofte op 24-06-1396 78½ nieuwe 

Gelre gulden te betalen. 
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in schepenbrief beloofd waren door voornoemde Johannes. 

 

Wellinus Wellens soen de Acht palam recognovit sibi per Johannem die (dg: 

Sua) Saef fore satisfactum (dg: de) de medietate quinquaginta aude Gelre 

gulden promissorum dicto Wellino a dicto Johanne prout in litteris. 

Testes Scilder et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 581r 09 do 03-08-1396. 

De broers Martinus en Barnierus, kvw Johannes Keijsters, verkochten aan 

Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer een huis, erf, tuin en aangelegen 

akker en beemd, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Dungen, ter plaatse gnd Yvenlaar, tussen Henricus Barniers soen enerzijds 

en een gemene waterlaat en erfgoed van erfg vw Johannes gnd van den 

Yvenlaer anderzijds, aan voornoemde Martinus en Barnierus verkocht72 door 

hun broer Arnoldus zvw voornoemde Johannes Keijsters. Voornoemde Martinus 

behoudt hieruit een b-erfcijns van 40 schelling geld, welke cijns de helft 

is van een cijns van 4 pond, in de brieven vermeld. 

 

Martinus et (dg: B) Barnierus fratres liberi quondam Johannis Keijsters 

domum aream et ortum ac agrum et pratum sibi adiacentes sitos infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Dungen in loco dicto Yvenlaer 

inter hereditatem Henrici (dg: Berniers soen ex) Barniers soen ex uno et 

inter communem aqueductum dictum waterlaet et hereditatem heredum quondam 

Johannis dicti van den Yvenlaer ex alio venditos dictis Martino et 

Barniero ab Arnoldo suo fratre filio dicti quondam Johannis Keijsters 

prout in litteris hereditarie (dg: s) vendiderunt (dg: Engberto f) 

Engberto filio quondam Willelmi van den Yvenlaer supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere salvo tamen dicto Martino 

hereditario censu XL solidorum monete quem dictus Martinus ex premissis 

habet solvendum juxta continentiam suarum litterarum inde confectarum et 

qui census XL solidorum est medietas hereditarii census quatuor librarum 

in (dg: pred) primodictis contenti ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 581r 10 do 03-08-1396. 

Arnoldus zvw Willelmus van den Yvenlaer verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi van den Yvenlaer prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 581r 11 do 03-08-1396. 

Godefridus van Erpe zvw Godefridus van Erpe droeg over aan Jacobus Tijt, 

tbv Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode, een akker gnd de Molenakker in Veghel, 

tussen Gheerlacus Cnode enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, aan 

eerstgenoemde Godefridus in cijns uitgegeven door Johannes, Walterus, 

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

Arnoldus Heijme ev Katherina dv voornoemde hr Adam, belast met de cijns en 

het onderhoud van ½ roede van de landweer van de villa van Veghel in de 

brief vermeld. 

 

Godefridus (dg: f) de Erpe filius quondam (dg: Leo) Godefridi de Erpe 

quendam agrum terre dictum den Molenacker situm in parochia de Vechel 

inter hereditatem (dg: Ghe) Gheerlaci Cnode ex uno et inter aquam dictam 

die Aa ex alio datum ad censum primodicto Godefrido a Johanne Waltero 

Elizabeth et Mabelia liberis (dg: q) domini (dg: q) Ade de Berchen 

militis atque Arnoldo filio quondam (dg: .) Arnoldi Heijme marito et 

tutore legitimo Katherine sue uxoris filie dicti domini Ade prout in 

litteris hereditarie supportavit (dg: A) Jacobo Tijt ad opus Gheerlaci 

                         
72 Zie ← BP 1180 p 502v 03 do 26-08-1395, verkoop van deze goederen. 
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filii (dg: quo) Gheerlaci Cnode cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censu 

(dg: in dictis litteris contento et) condicione (dg: in dictis litteris) 

de observando dimidiam virgatam muniminis dicti landwere ville de Vechel 

in dictis litteris contentis (dg: n). Testes Spina et Martinus datum 

supra. 

 

BP 1180 p 581r 12 do 03-08-1396. 

Theodericus van den Beirgelen beloofde aan Johannes van der Papendonc 25½  

Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te 

betalen. 

 

Theodericus van den Beirgelen promisit super omnia Johanni van der 

Papendonc XXV et dimidium Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: d) Scilder et Spina 

datum supra. 

 

1180 mf10 C 11 p. 582. 

 Quinta post vincula Petri: donderdag 03-08-1396. 

 Sexta post Petri ad vincula: vrijdag 04-08-1396. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 05-08-1396. 

 in crastino Mijchaelis: zaterdag 30-09-1396. 

 

BP 1180 p 582v 01 do 03-08-1396. 

Theodericus van den Beirgelen en Ghibo Keijot beloofden aan Hessello zvw 

Everardus van Boert 66½ oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Theodericus van den Beirgelen et Ghibo Keijot promiserunt indivisi super 

omnia Hesselloni filio quondam Everardi de Boert septuaginta sex et 

dimidium aude Ghelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

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

quinta post vincula Petri. 

 

BP 1180 p 582v 02 do 03-08-1396. 

Johannes Mersman van Hedel en zijn zoon Johannes Milter beloofden aan 

Petrus gnd Zerijs 13½ Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1396) te betalen. 

 

Johannes Mersman de Hedel (dg: promisit super omnia) et Johannes Milter 

eius filius promiserunt indivisi super omnia Petro dicto Zerijs tredecim 

et dimidium Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 582v 03 do 03-08-1396. 

Johannes van Edingen had destijds in cijns verkregen van Theodericus Rover 

zvw hr Johannes Rovers ridder een hofstad, 42 voet breed, in Den Bosch, 

over de Tolbrug, tussen erfgoed van Johannes van Kijsekem enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Johannes van Edingen anderzijds, reikend vanaf een 

weg, 22 voet breed, die daar afgescheiden is van erfgoed van voornoemde 

Theodericus Rover achterwaarts tot aan erfgoed van Rodolphus gnd Roesmont, 

met het recht deze weg te mogen gebruiken, voor een b-erfcijns van 2 groten 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk of ander paijment van dezelfde 

waarde, en voor een b-erfcijns van 40 schelling geld, door voornoemde 

Johannes te betalen aan voornoemde Theodericus, een helft met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan. 

Voornoemde Johannes van Edingen droeg thans over aan Johannes Kannen zv 

Henricus Cannen de helft van voornoemde hofstad, te weten de helft richting 

voornoemd erfgoed van Johannes van Kijsekem, met de helft van het recht 

voornoemde weg te mogen gebruiken. Johannes van Edingen zal een helft van 

beide voornoemde cijnzen betalen en Johannes Canne de andere helft. 
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Johannes van Edingen behoudt uit de overgedragen helft een n-erfcijns van 

20 schelling geld, die voornoemde Johannes Canne hem heden beloofde. 

 

Duplicetur. 

Notum sit (dg: s) universis quod cum Johannes de Edingen quoddam 

domistadium quadraginta duas pedatas ubique in latitudine continens situm 

in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem (dg: Theoderici 

Rover filii domini quondam Johannis Rovers militis) #Johannis de 

Kijsekem# ex uno et inter hereditatem (dg: J) dicti Johannis de (dg: 

Edinge) Edingen ex alio quod domistadium tendit a quadam via ibidem 

tendente sumpta et ordinata de hereditate dicti Theoderici #Rover filii 

quondam domini Johannis Rovers militis# retrorsum usque ad hereditatem 

Rodolphi dicti Roesmont et que via predicta continet et continebit ubique 

(dg: in latitudine) viginti duas pedatas in latitudine simul cum pleno 

jure utendi via predicta (dg: dedisset ad hereditarium censum dicto 

Johanni de Edingen) #erga dictum Theodericum Rover ad censum 

acquisivisset# scilicet pro hereditario censu duorum grossorum (dg: 

denariorum) Turonensium denariorum monete regis Francie antiquorum seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris atque pro hereditario censu 

quadraginta solidorum monete dando dicto Theoderico a dicto Johanne 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex #dictis# 

domistadio et jure utendi via predicta prout in litteris #quas vidimus# 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes de 

Edingen medietatem dicti domistadii scilicet illam medietatem que sita 

est versus dictam (dg: l) hereditatem dicti Johannis de Kijsekem 

#medietatem juris utendi dicta via# ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni Kannen filio Henrici Cannen cum litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta medietate dictorum censuum duorum grossorum antiquorum 

(dg: ex) et XL solidorum monete tali condicione quod dictus Johannes de 

Edingen unam medietatem dictorum censuum duorum antiquorum grossorum et 

XL solidorum monete nunc deinceps taliter exsolvet sic quod dicto Johanni 

Canne (dg: dampna ex) et supra dictam medietatem eidem Johanni Canne 

supportata ut dictum (dg: di) est dampna exinde non eveniant in futurum 

et simili modo (dg: q) dictus Johannes Canne nunc deinceps dabit et 

exsolvet reliquam medietatem dicti census duorum grossorum antiquorum et 

XL solidorum sic quod dicto Johanni de Edingen et supra reliquam 

medietatem quam dictus Johannes de Edingen reservavit dampna exinde non 

eveniant in futurum ut ipsi mutuo (dg: -r) recognoverunt et super omnia 

promiserunt salvo eciam predicto Johanni de Edingen in primodicta 

medietate hereditario censu XX solidorum monete quem idem Johannes Canne 

promisit se daturum et soluturum dicto Johanni de Edingen ex primodicta 
!coram scabinis infrascriptis prout in litteris. Testes Rover et Spina 

datum supra. 

 

BP 1180 p 582v 04 do 03-08-1396. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus Rover zvw hr 

Johannes Rover ridder een hofstad 42 voet etc” en Johannes van Edingen 

beloofde de brief, zo nodig, ter hand te stellen aan Johannes Kanne zv 

Henricus Canne. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Theodericus Rover filius (dg: q) 

domini quondam Johannis Rover militis quoddam domistadium XLII pedatas 

etc et Johannes de Edingen promisit dictas litteras tradere Johanni Kanne 

filio Henrici Canne (dg: fe) ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 582v 05 do 03-08-1396. 

Voornoemde Johannes Canne zv Henricus Canne beloofde aan Johannes van 

Edingen een n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemde helft van 
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voornoemde hofstad, te weten uit de helft richting voornoemd erfgoed van 

Johannes van Kijsekem. 

 

Dictus Johannes (dg: . Ca) Canne filius (dg: Leo) Henrici Canne promisit 

se daturum et soluturum Johanni de Edingen hereditarium censum XX 

solidorum monete (dg: me) hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex #dicta# medietate (dg: e) dicti domistadii scilicet ex illa 

medietate que ?est versus dictam hereditatem dicti Johannis (dg: l) de 

Kijsekem et quam medietatem dictus Johannes Canne pridem erga dictum 

Johannem de Edingen acquisiverat. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 582v 06 do 03-08-1396. 

(dg: Reijnerus van Berz). 

 

(dg: Reijnerus de Berz). 

 

BP 1180 p 582v 07 do 03-08-1396. 

Johannes Sluijsman tonnenmaker en Reijnerus van Berze beloofden aan 

Henricus zvw Willelmus gnd Stevens soen van Enghelen 41¾ Gentse nobel of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Johannes Sluijsman doliator et Reijnerus de Berze promiserunt indivisi 

super omnia Henrico filio quondam Willelmi dicti Stevens soen de Enghelen 

XLII Gentsche nobel (dg: mi) seu valorem minus una quarta parte unius 

Gentsche nobel (dg: seu valorem) ad nativitatis Domini proxime futurum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 582v 08 do 03-08-1396. 

Voornoemde Johannes Sluijsman tonnenmaker en zijn moeder Mechtildis 

beloofden voornoemde Reijnerus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes Sluijsman doliator et Mechtildis eius mater promiserunt 

super habita et habenda dictum Reijnerum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 582v 09 do 03-08-1396. 

Gerisius van Lijt, Reijnkinus zvw Johannes gnd Oemer en Akerinus van Hezelt 

beloofden aan Goeswinus van der Sluijsen 36½ Hollandse gulden of de waarde 

met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1396) te betalen. 

 

Gerisius de (dg: d) Lijt Reijnkinus filius quondam Johannis dicti Oemer 

#et# Akerinus de Hezelt promiserunt indivisi super omnia Goeswino van der 

Sluijsen XXXVI et dimidium Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 582v 10 vr 04-08-1396. 

Ludingus zvw Jacobus van Uden beloofde aan Paulus van Rode, tbv hem en 

Johannes van Beircke, 24¾ Engelse nobel of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Ludingus filius quondam Jacobi de Uden promisit Paulo de Rode ad opus sui 

et ad opus Johannis de Beircke vel ad opus alterius eorum XXV Engels 

nobel vel valorem minus quarta parte unius nobel ad pascha proxime 

persolvendos. Testes Scilder et Spina datum sexta post Petri ad vincula. 

 

BP 1180 p 582v 11 vr 04-08-1396. 

Johannes Gherijs en zijn zoon Rodolphus beloofden aan voornoemde Paulus van 
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Rode, tbv hem en Johannes van Beircke, 74½ Engelse nobel73 of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Johannes Gherijs et Rodolphus eius filius promiserunt dicto Paulo de Rode 

ad opus sui et ad opus Johannis de Beircke vel ad opus alterius eorum 

LXXIIIIor et dimidium Engels nobel vel valorem ad pasca proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 582v 12 vr 04-08-1396. 

Johannes Cortrocke zvw Willelmus Cortrocke deed tbv Heilwigis wv Henricus 

van den Elsbroec afstand van alle geschillen, waarmee hij voornoemde 

Heilwigis en haar kinderen kan aanspreken. 

 

Johannes Cortrocke filius quondam Willelmi Cortrocke super omnibus 

impetitionibus quibus mediantibus ipse Heilwigem relictam quondam Henrici 

van den Elsbroec et suos liberos impetere posset occacione quacumque ut 

dicebat ad opus dictorum Heilwigis et eius liberorum hereditarie 

renunciavit promittens ratam servare. Testes (dg: Scilder et Spina datum) 

Marten et Spina datum supra. 

 

BP 1180 p 582v 13 za 05-08-1396. 

Goessuinus Rutten soen en Johannes Bije zv Willelmus gnd Eelkens beloofden 

aan Elijas van den Wiel 21 Engelse nobel of de waarde met Vastenavond 

aanstaande (di 06-03-1397) te betalen. 

 

Goessuinus Rutten soen et Johannes Bije filius Willelmi #dicti# Eelkens 

promiserunt Elije van den Wiel XXI Enghelsche nobel vel valorem ad 

carnisprivium proxime persolvendos. Testes Aa et Martinus datum sabbato 

post ad vincula. 

 

BP 1180 p 582v 14 za 30-09-1396. 

Henricus van Zulikem verkocht aan zijn zuster Elisabet wv Arnoldus Berwout 

een n-erfcijns van 4 oude Franse schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een hoeve van wijlen hr Nicholaus van Aa investiet van 

Gestel, nu aan hem behorend, in Gestel, ter plaatse gnd Rumel, reeds belast 

met 5 oude groten grondcijns en een b-erfpacht74 van 5 mud rogge aan 

voornoemde koopster. 

 

Henricus de Zulikem hereditarie vendidit Elisabet eius sorori relicte 

quondam Arnoldi Berwout hereditarium censum (dg: trium) #quatuor (dg -

...)# aude scilde Francie vel valorem solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex manso quondam domini Nicholai de Aa investiti olim 

de Ghestel #nunc ad se spectante# sito in parochia de Ghestel in loco 

dicto Rumel et ex eius attinentiis ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis quinque antiquis grossis domino 

fundi et hereditaria paccione quinque modiorum siliginis dicte emptrici 

prius inde solvendis et sufficientem. Testes (dg: fatum ut supra) Spina 

et Martinus datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1180 p 582v 15 za 05-08-1396. 

Petrus zvw Goessuinus Moedel van de Steenweg beloofde aan Hubertus van 

Ghemert 40 Gelderse gulden, 13½ schietlei voor 1 gulden gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Petrus filius quondam Goessuini Moedel de Lapidea Via promisit Huberto de 

Ghemert XL Gelre gulden seu XIIIJ scie[t]leij pro quolibet gulden 

                         
73 Zie → BP 1182 p 204v 03 do 16-09-1400, overdracht van 25½ Engelse nobel 

die van waarschijnlijk deze 74½ Engelse nobel nog resteren. 
74 Zie ← BP 1180 p 454v 10 ma 26-06-1396, verkoop van een erfpacht van 5 mud 

rogge uit het onderpand. 
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computatis ad pasca proxime persolvendos. Testes datum (dg: ut supra) Aa 

et Martinus datum sabbato post Petri ad ad! vincula. 

 

1180 mf10 C 12 p. 583. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 05-08-1396. 

 in vigilia Laurencii: woensdag 09-08-1396. 

 Sabbato post Laurencii: zaterdag 12-08-1396. 

 

BP 1180 p 583r 01 za 05-08-1396. 

Paulus Haest ev Katherina dvw Johannes Broedeken droeg over aan Henricus 

van der Bruggen van Helvoert verwer een b-erfcijns van 16 pond geld, die 

Petrus zvw Arnoldus gnd Moelner beloofd75 had aan voornoemde Paulus te 

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

alle erfgoederen, die aan Elisabeth van den Dijcke mv voornoemde Katherina 

gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Elisabeth en na 

overlijden van Luijtgardis dvw Petrus van den Dijc bv voornoemde Elisabeth, 

gelegen onder Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom. 

 

Paulus Haest maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris 

filie quondam Johannis Broedeken annuum et hereditarium censum sedecim 

librarum monete quem Petrus filius quondam Arnoldi dicti Moelner 

promiserat ut debitor principalis super se et bona sua omnia se daturum 

et soluturum dicto Paulo mediatim Johannis et mediatim Domini ex omnibus 

et singulis hereditatibus que Elisabeth dicte van den Dijcke matri dicte 

Katherine de morte quondam parentum eiusdem Elisabeth atque de morte 

quondam Luijtgardis filie quondam Petri van den Dijc fratris dudum dicte 

Elisabeth jure successionis hereditarie sunt advolute quocumque locorum 

infra parochiam de Oesterwijc ad locum dictum Huculem situatis prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico #van der Bruggen# de Helvoert 

tinctori cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Spina et Jacobus datum sabbato post Petri ad 

vincula. 

 

BP 1180 p 583r 02 za 05-08-1396. 

Paulus Haest ev Katherina dvw Johannes Broedeken droeg over aan Henricus 

van der Bruggen van Helvoert verwer (1) alle goederen, die aan Elisabeth 

gnd van den Dijcke wv voornoemde Johannes Broedeken gekomen waren na 

overlijden van haar ouders, (2) alle goederen, die aan voornoemde Elisabeth 

gekomen waren na overlijden van Luijtgardis dvw Petrus gnd van den Dike bv 

voornoemde Elisabeth, aan voornoemde Katherina ev voornoemde Paulus 

overgedragen door voornoemde Elisabeth van den Dijke. 

 

Paulus Haest maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris 

filie quondam Johannis Broedeken omnia et singula bona hereditaria 

Elisabeth dicte van den Dijcke relicte quondam dicti Johannis Broedeken 

(dg: poi) de morte quondam suorum parentum successionis hereditarie 

advoluta atque omnia et singula bona hereditaria atque parata dicte 

Elisabeth de morte quondam Luijtgardis filie quondam Petri dicti van den 

Dike fratris dudum eiusdem Elisabeth jure successionis hereditarie 

advoluta quocumque locorum (dg: s) consistentia sive sita supportata 

dicte Katherine uxori dicti Pauli ab Elisabeth van den Dijke predicta 

prout in litteris hereditarie supportavit Henrico van der Bruggen de 

Helvoert tinctori cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 583r 03 wo 09-08-1396. 

Rolandus Jozollus droeg over aan Willelmus Valcke, tbv Petrinus van Maxium, 

de helft van 200 oude Franse schilden of de waarde ervan in ander paijment, 

                         
75 Zie ← BP 1175 f 224r 05 do 02-05-1370, uitgifte van de goederen voor de 

cijns. 
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aan voornoemde Willelmus gnd Valcke tbv Rolandus in een schepenbrief 

beloofd76 door Philippus Jozollus en Johannes van Ghemert. 

 

Rolandus Jozollus medietatem ducentorum aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum monete regis !boni auri et iusti 

ponderis seu valorem eorundem in alio pagamento promissorum Willelmo 

dicto (dg: Vl) Valcke ad opus Rolandi a Philippo Jozollo et Johanne de 

Ghemert prout in litteris legitime supportavit (dg: Petr) dicto Willelmo 

Valcke ad opus Petrini de (dg: Masio) Maxio cum litteris et jure 

occacione dicte monete. Testes Rover et Jacobus datum in vigilia 

Laurencii. 

 

BP 1180 p 583r 04 wo 09-08-1396. 

Voornoemde Rolandus Jozollus droeg over aan voornoemde Willelmus Valcke, 

tbv Gertrudis dvw Jacobus Baardscheerder, de andere helft77 van voornoemde 

200 oude schilden. Deze brief en de brief van het vorige contract 

overhandigen aan voornoemde Rolandus en mocht hij voor Sint-Remigius 

aanstaande (zo 01-10-1396) overlijden, dan aan voornoemde Petrinus en 

Gertrudis. 

 

Dictus Rolandus Jozollus reliquam medietatem dictorum ducentorum aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum legitime 

supportavit dicto (dg: W) Willelmo Valcke ad opus Gertrudis filie (dg: 

Ja) quondam Jacobi (dg: Barbitonsoris) Barbitonsoris cum litteris et jure 

occacione. Testes datum [ut supra]. 

{Lijn in margine sinistra naast BP 1180 p 583r 03 en 04:} Tradentur dicte 

littere ambe dicto Rolando et (dg: si) si ante Remigii proxime decesserit 

extunc tradende dictis Petrino et Gertrudi. 

 

BP 1180 p 583r 05 wo 09-08-1396. 

(dg: Thomas zvw Willelmus gnd Veren Ghisenraden soen: een lijfrente van 5 

pond g). 

 

(dg: Thomas filius quondam Willelmi dicti Veren Ghisenraden soen vitalem 

pensionem quinque librarum m). 

 

BP 1180 p 583r 06 za 12-08-1396. 

Albertus gnd Arts soen had destijds overgedragen78 aan Thomas zv Willelmus 

Veren Ghisenraden soen een lijfrente van 5 pond geld, die Lambertus gnd 

Raet van Empel beloofd had aan voornoemde Albertus, op het leven van 

voornoemde Thomas zvw Willelmus gnd Veren Ghisenraden soen en zijn vrouw 

Agnes of van de langstlevende, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis 

en tuin van voornoemde Lambertus Raet, in de dingbank van Empel, tussen 

erfg v Theodericus Wit enerzijds en Theodericus gnd Tiel Peters soen 

anderzijds. Voornoemde Thomas droeg thans over aan Wolterus Coptiten 

voornoemde lijfrente van 5 pond. Met achterstallige termijnen. 

 

Notum sit universis quod cum Albertus dictus Arts soen annuam et vitalem 

pensionem quinque librarum monete quam Lambertus dictus Raet de Empel 

promisit se daturum et soluturum dicto Alberto anno quolibet ad vitam 

Thome filii quondam Willelmi dicti Veren Ghisenraden soen et Agnetis sue 

uxoris seu ad vitam alterius eorundem (dg: diutius viventis) Thome et 

Agnetis diutius viventis et non ultra in festo nativitatis Domini ex domo 

et orto dicti Lamberti Raet (dg: i) sitis in jurisdictione de Empel inter 

hereditatem (dg: dicti Th) heredum Theoderici Wit ex uno et inter 

                         
76 Zie ← BP 1175 f 049v 01 vr 28-04-1396, beperkt leesbaar contract, waarin 

waarschijnlijk deze schuld werd aangegaan. 
77 Zie ← BP 1175 f 049v 01 vr 28-04-1396, belofte op 25-12-1396 200 oude 

Franse schilden te betalen. 
78 Zie ← BP 1177 f 032r 11 di 10-03-1383, overdracht van de lijfrente. 
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hereditatem Theoderici dicti Tiel Peters soen ex alio legitime 

supportasset dicto Thome filio Willelmi Veren Ghisenraden soen prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Thomas 

dictam pensionem quinque librarum legitime supportavit Woltero Coptiten 

cum litteris et jure et arrestagiis etc promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Martinus et Coptiten datum 

sabbato post (dg: Lamb) Laurencii. 

 

BP 1180 p 583r 07 za 12-08-1396. 

Aleijdis dvw Johannes van Dijest schoenmaker droeg over aan haar broer 

Johannes zvw voornoemde Johannes van Diest alle goederen, die aan haar 

gekomen waren na overlijden van haar ouders. 

 

Aleijdis filia quondam Johannis de Dijest sutoris cum tutore omnia bona 

(dg: si) sibi de morte suorum parentum successione hereditarie advoluta 

quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Johanni (dg: de 

Diest) suo fratri filio dicti quondam Johannis de Diest promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina 

et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1180 p 583r 08 za 12-08-1396. 

Johannes zvw Johannes van Diest beloofde aan zijn zuster Aleidis een 

lijfrente van 20 pond geld, ¼ deel te betalen met Sint-Remigius, ¼ deel met 

Kerstmis, ¼ deel met Pasen en ¼ deel met Sint-Jan-Baptist, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Johannes (dg: de Diest) filius quondam Johannis de Diest promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum Aleidi eius sorori vitalem 

pensionem (dg: decem et novem) #viginti# librarum monete anno quolibet ad 

eius vitam pro una quarta parte Remigii pro altera quarta parte in festo 

nativitatis Domini pro tercia quarta parte pasce et pro quarta (dg: p) 

quarta parte in festo nativitatis Johannis baptiste ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis ut dicebat (dg: tali con). Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 583r 09 za 12-08-1396. 

Eefsa gnd Bonaerts beloofde aan Judocus Bruistens 20½ Gentse nobel of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Eefsa dicta Bonaerts promisit Judoco Bruistens XXJ Ghentsche nobel vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Spina et 

Coptiten datum sabbato post Laurencii. 

 

BP 1180 p 583r 10 za 12-08-1396. 

Johannes van Hijnen en zijn moeder Margareta beloofden aan voornoemde 

Judocus 10¼ Gentse nobel of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 11-

11-1396) te betalen. 

 

Johannes de Hijnen et Margareta eius mater promiserunt dicto Judoco X 

Ghentsche nobel #et quartam partem unius nobel# vel valorem ad (dg: 

nativitatis Domini) #ad Martini# proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 583r 11 za 12-08-1396. 

Henricus van Gheffen beloofde aan Johannes Peters soen handschoenmaker 9½ 

Engelse nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Henricus de Gheffen promisit Johanni Peters soen cijrothecario novem et 

dimidium Engelsce nobel vel #valorem# ad pasca proxime persolvendos. 

Testes datum ut!. 
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BP 1180 p 583r 12 za 12-08-1396. 

Johannes van Hijnen en zijn moeder Margareta beloofden aan Gerardus Zerijs 

5 1/8 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te 

betalen. 

 

Johannes de Hijnen et Margareta eius mater promiserunt Gerardo Zerijs V 

Gentsche nobel et octavam partem unius nobel vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 583r 13 za 12-08-1396. 

Johannes gnd Philips soen van Dordrecht en Johannes Mouwe droegen over aan 

Johannes Monic en zijn broer Ghibo Scape 508 Engelse nobel of de waarde 

ervan in ander goud, die Johannes Gherijs, Gerardus Maes soen en Wolterus 

van Os in een brief beloofd hadden aan voornoemde Johannes Philips soen en 

Johannes Mouwe. 

 

Johannes dictus Philips soen de Dordraco et Johannes Mouwe quingentos et 

octo denarios aureos communiter nobel vocatos monete regis Anglie boni 

auri et justi ponderis vel valorem eorundem in alio pagamento quos 

Johannes Gherijs Gerardus Maes soen et Wolterus de Os dictis Johanni 

Philips soen et Johanni Mouwe vel eorum alteri promiserant in litteris 
!prout in litteris legitime supportaverunt Johanni Monic et Ghiboni Scape 

eius fratri cum litteris et jure. Testes Spina et Coptiten datum sabbato 

post Laurencii. 

 

BP 1180 p 583r 14 za 12-08-1396. 

Johannes zvw Otto Herbrechts soen van Houthen en Arnoldus Vrient van Doerne 

beloofden aan Petrus Keijot 6 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Ottonis Herbrechts soen de Houthen et Arnoldus 

Vrient de Doerne promiserunt Petro Keijot VI Ghentsche nobel vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: .......) 

Rover et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1180 p 583r 15 za 12-08-1396. 

Ghibo Keijot en Theodericus van den Beirgulen beloofden aan Jacobus den 

Verwer 55½ oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1396) te betalen. 

 

Ghibo Keijot et Theodericus van den Beirgulen promiserunt Jacobo den 

Verwer LVJ aude Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 583r 16 za 12-08-1396. 

Henricus van Zulikem verkocht aan Henricus Backe zvw Willelmus Posteel, tbv 

Willelmus zvw voornoemde Willelmus Posteel, een n-erfpacht van 16 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle erfgoederen 

van verkoper in de dingbank van Herlaar. 

 

Henricus de Zulikem hereditarie vendidit Henrico Backe filio quondam 

Willelmi Posteel ad opus Willelmi (dg: su.. ..) filii dicti quondam 

Willelmi Posteel hereditariam paccionem sedecim modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex omnibus et 

singulis hereditatibus dicti venditoris quocumque locorum in 

jurisdictione de Herlaer sitis promittens super habita et habenda 

warandiam et sufficientem facere. Testes Spina et Martinus datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 583r 17 za 12-08-1396. 

Goessuinus gnd Wedigen beloofde aan Petrus van der Heijden 17 Gentse nobel 
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of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Goessuinus dictus Wedigen promisit Petro van der Heijden XVII Ghentsche 

nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum s[upra]. 

 

BP 1180 p 583r 18 za 12-08-1396. 

Reijnerus van Berze beloofde aan Petrus van der Heijden79 12 Gentse nobel of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Reijnerus de Berze promisit Petro van der Heijden XII Ghentsche nobel vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

1180 mf10 C 13 p. 584. 

 Sabbato post Laurencii: zaterdag 12-08-1396. 

 in vigilia assumptionis: maandag 14-08-1396. 

 in crastino assumptionis: woensdag 16-08-1396. 

 in vigilia Laurencii: woensdag 09-08-1396. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 17-08-1396. 

 Sexta post assumptionem: vrijdag 18-08-1396. 

 Sabbato post assumptionem: zaterdag 19-08-1396. 

 

BP 1180 p 584v 01 za 12-08-1396. 

Johannes Dachverlies en Egidius van den Dijstelberch beloofden aan Gerardus 

Zerijs 22 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) 

te betalen. 

 

Johannes Dachverlies et Egidius van den Dijstelberch promiserunt Gerardo 

Zerijs XXII Gentsche nobel vel valorem ad (dg: Martini) #nativitatis 

Domini# proxime persolvendos. Testes Spina et Martinus datum sabbato post 

Laurencii. 

 

BP 1180 p 584v 02 za 12-08-1396. 

Henricus van Zulikem droeg over aan Henricus Backe zv Willelmus Posteel, 

tbv Elisabet wv Arnoldus Berwout, 3 bunder moer uit 15 bunder moer, ter 

plaatse gnd Moerschot, in Gestel bij Herlaer, tussen erfgoed van de heer 

van Duffel enerzijds en erfgoed van hr Goessuinus van Aa anderzijds. 

 

Henricus de Zulikem tria bonaria (dg: d) hereditatis dicte moer de XV 

bonariis ipsius hereditati! sitis in loco dicto Moerscot in parochia de 

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

hereditatem domini Goessuini de Aa (dg: ut d) ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico Bac !Backe filio Willelmi Posteel ad opus 

Elisabet relicte Arnoldi Berwout promittens warandiam. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 584v 03 ma 14-08-1396. 

Ghevardus zvw Willelmus van Doerne verkocht aan Johannes van Bruheze, tbv 

Arnoldus Veer en zijn broer Rutgherus, een n-erfcijns van 100 oude 

schilden, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) 2 delen van de 

windmolen in Deurne, (2) het woonhuis van verkoper in Deurne, bij de 

watermolen, (3) alle andere goederen van verkoper. De verkoper verklaarde 

dat de koopsom met gereed geld was betaald. De brief overhandigen aan 

voornoemde verkoper. 

 

{Verticale streep voor BP 1180 p 584v 03 t/m 06 en daarnaast:}O+. 

Ghevardus filius quondam Willelmi de Doerne hereditarie vendidit Johanni 

de Bruheze ad opus (dg: Arnoldi Vere) #Arnoldi Veer# et Rutgheri eius 

                         
79 Zie → SAsH RA VB 1799 f 126v 04, ma 13-01-1399, Peter gheheijten van der Heijden was 
ghericht met scepenen scout brieven aen alle guede Reijners gheheijten van Berse ende die 

selve Peter heeft des mechtich ghemaect Jan van Ghemert. 



Bosch’ Protocol jaar 1396 04. 

 

206 

fratris hereditarium censum C aude scilde solvendum hereditarie in festo 

(dg: nativitatis Domini) Remigii ex (dg: molendino) #duabus partibus 

molendini# venti sito! in parochia de Doerne cum eius juribus et 

attinentiis atque ex (dg: do) habitationis! cum eius attinentiis dicti 

venditoris sita in dicta parochia de Doerne prope molendinum aquatile et 

ex omnibus eius aliis bonis habitis et habendis ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam (dg: et obligationem depo) et 

recognovit sibi dictus venditor sibi! de pretio dicte vendicionis in 

parata pecunia fore satisfactum. Testes Spina et Coptiten datum in 

vigilia assumptionis. Detur dicto venditori. 

 

BP 1180 p 584v 04 ma 14-08-1396. 

Voornoemde Ghevardus beloofde aan voornoemde Johannes van Bruheze, tbv 

voornoemde Arnoldus Veer en Rutgerus, en hr Willelmus investiet van 

Eindhoven, 500 oude schilden na maning te betalen. De brief overhandigen 

aan voornoemde Ghevardus. 

 

Dictus Ghevardus promisit super habita et habenda dicto Johanni de 

Bruheze ad opus dictorum Arnoldi Veer et Rutgeri atque ad opus domini 

Willelmi investiti de Eijndoven vel ad opus alterius eorum V[c] aude 

scilde ad (dg: ipsorum) ipsorum vel alterius eorum monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. Detur dicto Ghevardo. 

 

BP 1180 p 584v 05 ma 14-08-1396. 

Arnoldus zvw Willelmus van Doerne verkocht aan Johannes van Bruheze, tbv 

Arnoldus Vere en zijn broer Rutgerus, een n-erfcijns van 50 oude schilden, 

met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) 1/3 deel van een windmolen in 

Deurne, (2) een beemd, in die Stripe, in Deurne, (3) al zijn goederen. 

Verkoper verklaarde dat het geld van voornoemde schuld betaald. De brief 

overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi de Doerne hereditarie vendidit Johanni 

de Bruheze ad opus Arnoldi Vere et Rutgeri sui fratris hereditarium 

censum quinquaginta aude scilde solvendum hereditarie Remigii ex tercia 

(dg: par) parte molendini venti siti in parochia de Doerne et ex eius 

attinentiis atque ex prato (dg: dicto) sito in die #Stripe# !sito in 

dicta parochia item ex omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque 

locorum sitis ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

recognovit insuper dictus venditor sibi fore satisfactum in parata 

pecunia debitionis predicte. Testes datum ut supra. Detur dicto Arnoldo. 

 

BP 1180 p 584v 06 ma 14-08-1396. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Johannes, tbv voornoemde 

Arnoldus en Rutgherus Vere, en hr Willelmus investiet van Eindhoven, 500 

oude schilden na maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Arnoldus. 

 

Dictus Arnoldus promisit super habita et habenda dicto Johanni ad opus 

dictorum Arnoldi et Rutgheri Vere et ad opus domini Willelmi investiti de 

(dg: Helvoert) #Eijndoven# vel ad opus alterius eorundem Vc aude scilde 

ad eorum vel alterius eorum monitionem persolvendos. Testes datum ut 

supra. Detur dicto Arnoldo. 

 

BP 1180 p 584v 07 ma 14-08-1396. 

Emondus van Zoelen beloofde aan Johannes Vucht 31 Gelderse gulden, 13½ 

schietlei voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) te 

betalen. 

 

Emondus de Zoelen promisit Johanni Vucht XXXI Gelre gulden scilicet XIIIJ 

scietleij pro quolibet gulden computato ad pasca proxime persolvendos. 
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Testes Scilder et Spina datum ut supra. 

 

BP 1180 p 584v 08 ma 14-08-1396. 

Hr Theodericus Rover ridder en Emondus Rover beloofden aan Ludovicus 

Asinarius etc 20 nieuwe gulden met Sint-Andreas over een jaar (vr 30-11-

1397; 13+30+31+30+365=469 dgn) te betalen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles Emondus Rover (dg: et J) promiserunt 

Ludovico Asinario etc XX nu gulden (dg: #scilicet XXXVI placken pro 

quolibet# ad) a festo Andree proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes T! Theodericus et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1180 p 584v 09 ma 14-08-1396. 

Johannes zv Daniel van Vladeracken beloofde aan voornoemde Ludovicus 10 

nieuwe gulden met Sint-Andreas over een jaar (vr 30-11-1397; 

13+30+31+30+365=469 dgn) te betalen. 

 

Johannes filius Danielis de Vladeracken promisit dicto Ludovico X nu 

gulden (dg: scilicet XXXVI placken) pro quolibet a festo Andree proxime 

ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 584v 10 wo 16-08-1396. 

Yda dvw Matheus van den Venne en haar natuurlijke dochter Katherina verwekt 

door Willelmus Scilder machtigden voornoemde Willelmus Scilder hun cijnzen, 

pachten en tegoeden te manen. 

 

Yda (d: fi) filia quondam Mathei van den Venne (dg: pro se et pro) #et# 

Katherina eius filia naturalis ab ipsa et Willelmo Scilder genita dedit 

potestatem dicto Willelmo Scilder potestatem! monendi suos census et 

pacciones et eius credita etc ad revocacionem. Testes Spina et Martinus 

datum in crastino assumptionis. 

 

BP 1180 p 584v 11 wo 09-08-1396. 

Hilla wv Johannes van Hedichuijsen machtigde Martinus Berwout haar cijnzen, 

pachten en tegoeden te manen. 

 

Hilla relicta quondam Johannis de Hedichuijsen dedit potestatem Martino 

Berwout monendi eius census pacciones et credita etc ad revocacionem. 

Testes Scilder et Spina datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1180 p 584v 12 do 17-08-1396. 

Johannes van Orthen nzvw Willelmus van Orthen beloofde aan Ludovicus 

Asinarius 14 Franse schilden met Allerheiligen aanstaande (wo 01-11-1396; 

14+30+31+1=76 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Johannes de Orthen filius naturalis quondam Willelmi de Orthen promisit 

Ludovico Asinario XIIII scuta Francie ad omnium sanctorum proxime 

persolvendos pena I. Testes Scilder et Spina datum quinta post 

assumptionem. 

 

BP 1180 p 584v 13 vr 18-08-1396. 

Arnoldus gnd die Jonge molenaar verkocht aan Everardus zvw Johannes van 

Meijnsel en Henricus zvw Bartholomeus gnd Meus Oden soen (1) een huis en 

tuin, gelegen tussen Den Bosch en Hintham, naast de nieuwe dijk die loopt 

naar Hintham, tussen Mijchael gnd Wolf enerzijds en Arnoldus gnd die Hoge 

anderzijds, (2) een huis en tuin, tussen Den Bosch en Hintham, tussen de 

steeg gnd die Vliederse Steeg enerzijds en erfgoed van Johannes Wisselleer 

en Goessuinus Jans soen anderzijds, strekkend vanaf voornoemde nieuwe dijk 

achterwaarts tot aan de landweer. 
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Arnoldus dictus die Jonge multor domum et (dg: ortum) ortum sitos (dg: 

infra libertatem de Busco) #inter Buscum et Hijtham# juxta novum aggerem 

tendentem versus Hijntham inter hereditatem (dg: Lamb) Mijchaelis dicti 

Wolf ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti die Hoge ex alio atque 

domum et ortum sitos (dg: in loco dicto) #inter Buscum ?et# Hijntham 

inter stegham dictam die Vliedersche Stege ex uno et inter hereditatem 

Johannis Wisselleer et Goessuini Jans soen (dg: carpentarii) ex alio 

tendentes (dg: ab) a dicto novo aggere (dg: ad) retrorsum ad munimen 

dictum die landweer ut dicebat hereditarie vendidit Everardo filio 

quondam Johannis de Meijnsel et Henrico filio quondam Bartholomei dicti 

Meus Oden soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Spina et Merten datum sexta post assumptionem. 

 

BP 1180 p 584v 14 za 19-08-1396. 

Thomas van Hijntham en Willelmus zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini 

beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 30 Franse schilden met Allerheiligen 

aanstaande (wo 01-11-1396; 12+30+31+1=74 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Thomas de Hijntham et Willelmus filius Willelmi filii Arnoldi Tielkini 

promiserunt Ludovico Asinario etc XXX scuta Francie ad omnium sanctorum 

proxime persolvendos ?poina duorum. Testes Spina et Martinus datum 

sabbato post assumptionem. 

 

BP 1180 p 584v 15 za 19-08-1396. 

Arnoldus zv Jordanus zv Arnoldus Tielkini vroeg aan zijn vader om 

toestemming buiten het huis etc. te mogen gaan van zijn vader. Voornoemde 

Jordanus droeg over aan zijn voornoemde zoon Arnoldus, wegens emancipatie, 

een b-erfcijns van 2 oude schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

alle goederen van voornoemde Jordanus. De brief overhandigen aan voornoemde 

Jordanus en aan niemand anders. 

 

Arnoldus filius Jordani filii Arnoldi Tielkini instanter supplicavit 

dicto Jordano suo patri licenciam recedendi a domo etc et pater annuens 

ut in forma dictusque Jordanus hereditarium censum duorum aude scilde 

solvendum hereditarie purificationis ex omnibus bonis dicti Jordani ut 

dicebat dicto Arnoldo suo filio nomine emancipationis supportavit etc. 

Testes datum ut supra. Detur dicto Jordano et non ulli alteri. 

 

BP 1180 p 584v 16 za 19-08-1396. 

Jutta van den Aker droeg bij wijze van erfmangeling over aan Nicholaus 

Rover de helft van een stuk land gnd dat Aabroec, in Boxtel, tussen de 

gemeint van Boxtel enerzijds en erfgoed gnd dat Grolaar van wijlen hr 

Eligius van der Aker priester anderzijds, van welk stuk land de andere 

helft behoort aan voornoemde Nicholaus Rover. 

 

Jutta van den Aker cum tutore (dg: he peciam terre dictam dat Aabroec 

sitam) medietatem ad se spectantem pecie terre (dg: dicta) dicte dat 

Aabroec site in parochia de Bucstel inter communitatem de Bucstel ex uno 

et inter hereditatem dictam dat Grolaer quondam domini Eligii van der 

Aker presbitri ex alio de qua vero pecia terre dat Aabroec vocata altera 

medietas ad Nicholaum Rover dinoscitur pertinere ut dicebat ut! dicebat 

hereditarie supportavit dicto Nicholao Rover in modum permutationis 

hereditarie inter ipsos habite ut dicebat promittens (dg: ratam) cum 

(verbeterd uit: w?) tutore warandiam et obligationem deponere. Testes 

Coptiten et Lu datum ut supra. 

 

BP 1180 p 584v 17 za 19-08-1396. 

Nicholaus Rover droeg bij wijze van erfwisseling over aan Jutta van den 

Aker (1) de helft in een stuk beemd gnd die Middelse Dries, in Esch, tussen 

voornoemde Nicholaus enerzijds en voornoemde Jutta van der Aker anderzijds, 

(2) de helft van een beemd gnd dat Mortelke, in Esch, tussen een akker gnd 
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die Hunenbraak enerzijds en erfgoed van voornoemde Jutta anderzijds, van 

welke erfgoederen de andere helft behoort aan voornoemde Jutta van den 

Aker. 

 

Nicholaus Rover medietatem ad se spectantem in pecia (dg: terre) #prati# 

dicta die Middelsche Driesch sita in parochia de Essche inter hereditatem 

dicti Nicholai ex uno et inter hereditatem Jutte van der Aker ex alio 

atque medietatem prati (dg: siti) dicti dat Mortelken siti in dicta 

parochia de Essche inter (dg: h) agrum terre dictum die Hunenbrake ex uno 

et inter hereditatem dicte Jutte ex alio de quibus vero hereditatibus 

altera medietas ad dictam Juttam van den Aker pertinet ut dicebat 

hereditarie supportavit dicte Jutte in modum permutationis ut [supra] 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

 


