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1180 mf10 C 14 p. 585. 

 Sabbato post assumptionem: zaterdag 19-08-1396. 

 Secunda post assumptionem: maandag 21-08-1396. 

 Sabbato post decollationem Johannis: zaterdag 02-09-1396. 

 in octavis assumptionis: dinsdag 22-08-1396. 

 in vigilia Bartholomei: woensdag 23-08-1396. 

 in crastino Bartholomei: vrijdag 25-08-1396. 

 

BP 1180 p 585r 01 za 19-08-1396. 

Johannes van Herlaer zvw Henricus van Herlaer beloofde aan Johannes van 

Uden zv Arnoldus Heijnen soen 3 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis 

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

 

Johannes de Herlaer filius quondam Henrici de Herlaer promisit Johanni de 

Uden filio Arnoldi Heijnen soen tres Ghentsche nobel vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Scilder et Spina datum 

sabbato post assumptionem. 

 

BP 1180 p 585r 02 ma 21-08-1396. 

Henricus van Eijcke, zv Gerardus van Eijcke en wijlen zijn vrouw Katherina 

dvw Petrus van Zonne, droeg over aan Aleijdis dv Johannes van Pettelaer 40 

schelling geld b-erfcijns, te betalen aan Elisabet wv voornoemde Petrus van 

Zonne gedurende haar leven en daarna aan haar kinderen Arnoldus, Johannes, 

Petrus en Katherina, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de plaats gnd Beurde, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes gnd Ridder enerzijds en erfgoed van 

Petrus gnd van Berlikem anderzijds, welk huis en erf voornoemde Elisabet wv 

Petrus van Zonne uitgegeven had aan voornoemde Johannes gnd van den 

Pettelaer, tbv hem en zijn kinderen Aleidis en Agnes, verwekt bij zijn 

vrouw Aleijdis dv Johannes Priker, voor de hertogencijns en voor voornoemde 

40 schelling cijns, welke 40 schelling nu aan voornoemde Henricus behoren. 

 

Henricus de Eijcke filius Gerardi de Eijcke ab eodem Gerardo et quondam 

Katherina eius uxore filia quondam Petri de Zonne pariter genitus 

quadraginta solidos hereditarii census monete solvendos (dg: hereditarie 

dandos) et dandos !et solvendos (dg: ...) Elisabet relicte dicti quondam 

Petri de Zonne ad eius vitam et post mortem eiusdem Elisabeth Arnoldo 

Johanni Petro et Katherine liberis eiusdem Elisabet hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco ad locum dictum 

te Boerden inter hereditatem quondam Johannis dicti Ridder ex uno et 

inter hereditatem Petri dicti de Berlikem ex alio quam domum et aream 

predictam dicta Elisabet relicta dicti quondam Petri de Zonne (dg: ...) 

Johanni dicto van den Pettelaer ad opus sui et ad opus Aleidis et Agnetis 

eius liberorum ab ipso Johanne van den Pettelaer et Aleijde eius uxore 

filia Johannis Priker pariter genitorum pro censu domini ducis Brabancie 

annuatim prius exinde de jure solvendo atque pro predictis XL solidis 

dicti census dederat ad (dg: p) censum prout in litteris et quos XL 

solidos dictus Henricus nunc ad se pertinere dicebat hereditarie 

supportavit Aleijdi filie dicti (dg: quondam Johannis Priker) #Johannis 

de Pettelaer# cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et (dg: eius) heredum dicte quondam Elisabet 

deponere. Testes Spina et Martinus datum secunda post assumptionem. 

 

BP 1180 p 585r 03 za 02-09-1396. 

Petrus gnd Valant zvw Henricus Posteel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus dictus (dg: van Eijcke) #Valant filius quondam Henrici Posteel# 

prebuit et reportavit. Testes Scilder et Berwout datum sabbato post 
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decollationem Johannis. 

 

BP 1180 p 585r 04 za 02-09-1396. 

Arnoldus Wonder zvw Johannes Wonder beloofde aan Adam van Mierde, tbv 

Johannes van Druenen Peters soen alias gnd Sceffenere, 1000 Hollandse 

gulden na maning te betalen. 

 

Arnoldus Wonder filius quondam Johannis Wonder promisit super omnia Ade 

de Mierde (dg: #ad opus Johannis# I mille Hollant gulden s ad monitionem 

persolvendos) Johanni de Druenen Peters soen alias dicto Sceffenere mille 

Hollant gulden ad (dg: .) monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 585r 05 di 22-08-1396. 

Johannes Mouthuijs zvw Henricus Jans soen gaf uit aan Boudewinus van Bussel 

een huis, schuur en tuin, eertijds van wijlen Laurencius van Zomeren, in 

Asten, ter plaatse gnd in het Stegen; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns en thans voor een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Asten, met 

Lichtmis in Asten te leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1398). 

De brief van voornoemde Boudewinus overhandigen aan Johannes Cnoep. 

 

Johannes Mouthuijs filius quondam Henrici Jans soen domum horreum et 

ortum cum suis attinentiis (dg: s) que fuerant quondam Laurencii de 

Zomeren sitos in parochia de Asten ad locum dictum (dg: a) int Stegen 

(dg: inter) prout huiusmodi domus horreus #cum eius attinentiis# ad 

dictum quondam Laurencium de Zoemeren pertinere consueverunt ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Boudewino de Bussel ab eodem pro censu 

domini fundi dando etc atque pro hereditaria paccione (dg: paccione) 

trium modiorum siliginis mensure de Asten danda dicto Johanni ab altero 

purificationis et pro primo ultra annum et in Asten tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit ex premissis. Testes Rover et Scilder datum in octavis 

assumptionis. Detur Johanni Cnoep littera dicti Boudewini. 

 

BP 1180 p 585r 06 di 22-08-1396. 

Voornoemde Boudewinus beloofde aan voornoemde Johannes 32 nieuwe Gelderse 

gulden, 13½ Brabantse schietlei voor 1 gulden gerekend, met Sint-Andreas 

aanstaande te betalen. 

 
!Boudewinus promisit dicto Johanni XXXII novos gulden Gelrie scilicet 

XIIIJ scietleijde monete Brabancie pro quolibet computatis ad festum 

Andree proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 585r 07 wo 23-08-1396. 

Woltherus van den Venne verkocht aan Henricus zvw Johannes Peijman een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Tilburg, die Johannes gnd Moder Yden 

hem met Lichtmis in Tilburg levert, gaande uit (1) een stuk land gnd die 

Loe Akker, in Tilburg, tussen Johannes gnd Backe Bertouds soen enerzijds en 

Andreas gnd Lemkens soen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

weg en met het andere eind aan Franco gnd Poppe, (2) 1/3 deel in een beemd 

in Tilburg, ter plaatse gnd Puisenwielke, tussen voornoemde Johannes Backe 

Bertouds soen enerzijds en Bertoldus Backe zv voornoemde Johannes Backe 

anderzijds, dit 1/3 deel belast met 4 penning cijns aan voornoemde Johannes 

Backe. 

 

Woltherus van den Venne (dg: hereditarie vendidit Henrico filio quondam 

Johannis Peijman) #hereditariam paccionem# dimidii modii siliginis 

mensure de Tilborch (dg: scili) quam Johannes dictus Moder Yden sibi 

solvere tenetur purificationis et in Tilborch tradere ex pecia terre 

dicta die Loe Acker sita in parochia de Tilborch inter !Johannis dicti 

Backe Bertouds soen ex uno et inter hereditatem (dg: ?L) Andree dicti 

Lemkens soen ex alio tendente cum uno fine ad communem platheam et cum 
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alio fine ad hereditatem Franconis dicti Poppe atque (dg: totam partem et 

omne jus) terciam partem ad se spectantem in quodam (dg: par) prato sito 

in dicta parochia ad locum dictum Puijsenwielken inter hereditatem dicti 

Johannis Backe Bertouds soen ex uno et inter hereditatem Bertoldi Backe 

filii dicti Johannis Backe ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Johannis Peijman promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis IIIIor denariis census dicto Johanni Backe 

ex dicta tercia parte dicti prati solvendis. Testes Rover et Berwout 

datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1180 p 585r 08 wo 23-08-1396. 

Henricus gnd van Achel zv Ghevardus van Achel verkocht aan Henricus zvw 

Henricus Hoesche een n-erfcijns van 25 oude schilden geld van de koning van 

Frankrijk of ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, 

voor het eerst over een jaar (di 25-12-1397), gaande uit (1) een akker 

lands in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tegenover het woonhuis van 

Mijchael van Doerne, tussen Johannes Moerken en Theodericus van Leemputten 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land in Boxtel, ter 

plaatse gnd op het Rillen, beiderzijds tussen wijlen Willelmus Mijnnemere, 

(3) een stuk land in Boxtel, voor de deur van het woonhuis van Elisabet van 

den Everbossche, tussen erfgoed van Mijchael Doerne dat voornoemde Mijchael 

verworven had van Katherina gnd Dusenborch, enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (4) een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, ter 

plaatse gnd de Boedichem, tussen hr Jacobus van Boemel priester en kvw 

Johannes Joseps soen enerzijds en Mathijas Scoenmaker en Johannes 

Scoenmaker anderzijds, (5) een beemd gnd die Heibeemd met een daaraan 

gelegen beemdje, aldaar, tussen voornoemde wijlen Willelmus Mijnnemere en 

Willelmus gnd Witte en de zijnen enerzijds en wijlen Metta van Berze 

anderzijds, (6) een weide gnd dat Kalverlookt, aldaar, tussen Albertus smid 

en Johannes van Vucht enerzijds en erfgoed gnd de Gemene Buut anderzijds, 

(7) een stuk beemd en aangelegen stukje erfgoed gnd dat Haverland in 

Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen Johannes van Ethen enerzijds en 

voornoemde wijlen Willelmus Mijnnemere anderzijds, met een eind strekkend 

aan het water gnd die Dommel, (8) een stukje land in Boxtel, ter plaatse 

gnd Onrode, tussen wijlen Johannes Moen enerzijds en Johannes Hoessche en 

Willelmus van den Assche anderzijds, welke erfgoederen voornoemde Henricus 

van Achel voor schepenen van Den Bosch, na schepenvonnis, verworven had. De 

koopsom van de cijns is voldaan. 

 

Henricus dictus de Achel filius Ghevardi de Achel hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Henrici Hoesche hereditarium censum viginti quinque 

aude scilde monete regis Francie vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie nativitatis Domini et pro primo ultra annum ex agro 

terre sito in parochia de Bucstel in loco dicto Onrode in opposito domus 

habitationis Mijchaelis de Doerne inter hereditatem Johannis Moerken et 

Theoderici de Leemputten ex uno et inter communem platheam ex alio atque 

ex pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto opt Rillen inter 

hereditates quondam Willelmi Mijnnemere ex utroque latere coadiacentes 

item ex pecia terre sita in dicta parochia ante januam domus habitationis 

Elisabet van den Everbossche inter hereditatem Mijchaelis de Doerne quam 

idem Mijchael erga Katherinam #dictam# Dusenborch acquisiverat ex uno et 

inter communem platheam ex alio item ex pecia terre sita in parochia et 

loco predictis in loco dicto den Boedichem inter hereditatem domini 

Jacobi de Boemel presbitri et liberorum quondam Johannis Joseps soen ex 

uno et inter hereditatem Mathije Scoenmaker et Johannis Scoenmaker ex 

alio item ex prato dicto die Heijbeemt (dg: sito) cum pratulo sibi 

adiacente sitis ibidem inter hereditatem dicti quondam Willelmi 

Mijnnemere Willelmi dicti Witte et suorum sociorum ex uno et inter 

hereditatem quondam Mette de Berze ex alio item ex pascua dicta eeusel 

communiter dat Calverloect vocata sita ibidem inter hereditatem Alberti 

fabri et Johannis de Vucht ex uno et inter (dg: co) hereditatem dictam 
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den Ghemeijnen Buut ex alio item ex pecia prati et particula hereditatis 

dicta dat Haverlant sibi adiacente sitis in parochia et loco predictis 

inter hereditatem Johannis de Ethen ex uno et inter hereditatem dicti 

quondam Willelmi Mijnnemere ex alio (dg: item) tendentibus cum uno fine 

ad aquam dictam die Dommel item ex particula terre sita in parochia et 

loco predictis inter hereditatem quondam Johannis Moen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Hoessche et Willelmi van den Assche ex alio item ex 

attinentiis dictarum hereditatum quas hereditates predictas dictus 

Henricus de Achel coram scabinis de Busco mediante sententia eorundem 

scabinorum acquisiverat ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere et 

recognovit dictus venditor sibi de pretio emptionis dicti census a dicto 

emptore fore plenarie satisfactum clamans inde quitum. Testes Rover et 

Berwout datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1180 p 585r 09 vr 25-08-1396. 

Reijnerus die Groet en Reijnkinus zvw Johannes Oemer beloofden aan Wellinus 

van Beke 26 Gelderse gulden, 36 plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Jan aanstaande (zo 24-06-1397) te betalen. 

 

Reijnerus die Groet et Reijnkinus filius quondam Johannis Oemer 

promiserunt Wellino de Beke XXVI gulden (dg: .) Gelrie scilicet XXXVI 

placken pro quolibet computatis ad antivitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. !Spina et Merten datum in crastino Bartholomei. 

 

BP 1180 p 585r 10 vr 25-08-1396. 

Wellinus van Beke gaf uit aan Johannes van den Broec zvw Willelmus van den 

Broec (1) een stuk land gnd die Stelt, in Haaren, tussen Emkinus Eliaes 

soen enerzijds en Henricus Appel anderzijds, (2) een akker lands gnd die 
?Schaafrneakker, in Haaren, tussen erfgoed van de heren van Tongerlo 

enerzijds en erfgoed van Lambertus van Luijssel anderzijds, (3) een stuk 

land gnd die Ravensnest aldaar, tussen voornoemde Emkinus Elijaes enerzijds 

en Katherina Aben anderzijds, (4) een stuk land aldaar, tussen Johannes 

Bije snijder enerzijds en Katherina Pouwels anderzijds, (5) een stuk land 

aldaar, ter plaatse gnd op het Zand, tussen Johannes Gilijs soen enerzijds 

en Jacobus van Laerven anderzijds, (6) een beemd in Haaren, ter plaatse gnd 

dat Hoenus, met een eind strekkend aan de waterlaat, deze beemd belast met 

de wetering; de uitgifte geschiedde voor (a) 6 schelling (dg: paijment) 

geld aan investiet en kapittel van de kerk van Oisterwijk, (b) 5 schelling 

voornoemd geld aan de H.Geest in Oisterwijk, (c) 3 schelling geld aan de 

investiet van Helvoirt, (d) 4½ penning oude cijns, 1 oude groot Tournoois 

geld van de koning van Frankrijk voor 12 penningen gerekend, aan het altaar 

van de H.Maria in de kerk van Haaren, {p.586v} en thans voor (e) een 

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

leveren, voor het eerst over een jaar (di 25-12-1397). Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Johannes van den Broec tot onderpand (7) een 

stuk land gnd dat Oude Priemstuk, in Haaren, tussen Theodericus Rovers 

enerzijds en Henricus van der Teijnden de oudere anderzijds. 

 

Wellinus de Beke peciam terre dictam die Stelt sitam in parochia de Haren 

inter hereditatem Emkini Eliaes soen ex uno et inter hereditatem Henrici 

Appel ex alio atque agrum terre dictum die (dg: Scaert) 

#Scha[efr?]ne#acker situm in dicta parochia inter hereditatem dominorum 

de Tongerloe ex uno et inter hereditatem Lamberti de Luijssel ex alio 

item peciam terre dictam die Ravensnest sitam ibidem inter hereditatem 

dicti Emkini Elijaes ex uno et inter hereditatem Katherine Aben ex alio 

item peciam terre sitam ibidem (dg: retro) inter hereditatem Johannis 

Bije sartoris ex uno et inter hereditatem Katherine Pouwels ex alio item 

peciam terre sitam ibidem ad locum dictum opt Sant inter hereditatem 

Johannis Gilijs soen ex uno et inter hereditatem Jacobi de Laerven ex 

alio item pratum situm in dicta parochia in loco dat Hoenus (dg: inter l) 
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!tendens cum uno fine ad aqueductum ut dicebat prout ibidem sunt site ut! 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni van den Broec filio 

quondam Willelmi van den Broec ab eodem etc pro sex solidis (dg: 

pagamenti) #monete# investito et capitulo ecclesie de Oesterwijc atque 

pro quinque solidis #dicte# monete mense sancti spiritus in Oesterwijc 

item pro tribus solidis #monete# investito de Helvoert (dg: atque cuidam 

altari #sancte Marie# sito in ecclesia de Haren) quatuor et dimidio 

denariis antiqui census grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro (dg: se)-#duo#decim denariis in hiis computato #altari sancte 

Marie in ecclesia de Haren sito# annuatim exinde prius de jure solvendis 

dandis et solvendis  

 

1180 mf10 D 01 p. 586. 

 Sabbato post Bartholomei: zaterdag 26-08-1396. 

 Quarta post Bartholomei: woensdag 30-08-1396. 

 Quinta post decollacionem Johannis: donderdag 31-08-1396. 

 in die beati Egidii: vrijdag 01-09-1396. 

 Secunda post Egidii: maandag 04-09-1396. 

 Quarta post Egidii: woensdag 06-09-1396. 

 

BP 1180 p 586v 01 vr 25-08-1396. 

(dg: prefato Wellino) a dicto Johanne van den Broec hereditarie terminis 

solucionis et loco in hiis consuetis atque pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Buscoducis danda et solvenda prefato 

Wellino a dicto Johanne hereditarie nativitatis Domini et primo 

solucionis termino a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia pro premissis 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto (dg: fossatis) aqueductu 

dicto weteringe ad #dictum# pratum dictum Hoenus de jure spectante ut 

dicebat et alter repromisit et ad maiorem securitatem solucionis 

hereditarie paccionis predicte Wellino hereditarie ex premissis solvende 

antedictus Johannes van den Broec peciam terre (dg: sitam in dicta 

parochia de Haren ad se spectantem) dictam dat Aude Priemstuc ad se 

spectantem (dg: inter) sitam in dicta parochia de Haren inter hereditatem 

Theoderici Rovers ex uno et inter hereditatem Henrici van der Teijnden 

senioris ex alio prout ibidem sita est simul cum predictis hereditatibus 

pro solucione dicte paccionis eidem Wellino ad pignus imposuit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 586v 02 vr 25-08-1396. 

Voornoemde Johannes van den Broec beloofde aan voornoemde Wellinus van Beke 

24 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te 

betalen. 

 

Dictus Jo van den Broec promisit super omnia prefato Wellino de Beke 

XXIIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 586v 03 za 26-08-1396. 

Theodericus Kans verkocht aan Henricus van der Bruggen van Helvoert verwer 

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

leveren, gaande uit een hoeve van wijlen Berta gnd Bacs in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, naast het hek gnd draaiboom, waardoor de weg naar 

Venloon loopt. Verkoper en Arnoldus Houtappel zvw Ghisbertus Houtappel 

beloofden lasten af te handelen, behalve de hertogencijns en een lijfpacht 

van 3 mud rogge op het leven van Johannes Becker die Heirde. 

 

Theodericus (dg: Zanghe Sanf) Kans hereditarie vendidit Henrico (dg: de) 

van der Bruggen de Helvoert (dg: he) tinctori hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso quondam (dg: 
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Bertoldi) #Berte dicte# Bacs sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Udenhout juxta repagulum dictum (dg: dreij) dreijboem per quod repagulum 

tendit via tendens versus Venloen et ex attinentiis dicti mansi quocumque 

locorum sitis ut dicebat promittentes et cum !Arnoldus Houtappel filius 

quondam Ghisberti Houtappel indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et (dg: h) vitali 

pensione trium modiorum siliginis ad vitam Johannis Becker die Heirde 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Rover et Berwout datum 

sabbato post Bartholomei. 

 

BP 1180 p 586v 04 za 26-08-1396. 

Voornoemde Theodericus Kans beloofde voornoemde Arnoldus Houtappel hiervan 

schadeloos te houden. 

 

Dictus Theodericus Kans promisit super omnia dictum Arnoldum Houtappel de 

premissis indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 586v 05 wo 30-08-1396. 

Johannes zvw Erevardus rademaker verkocht aan Henricus Becker zvw Johannes 

Becker een b-erfpacht van 8 lopen {graansoort niet vermeld}, maat van 

Beers, met Lichtmis in Beers te leveren, gaande uit een stuk land in Beers, 

tussen erfgoed van de investiet van Beers enerzijds en Petrus Scoef en zijn 

broer Johannes anderzijds, en uit de gebouwen die erop staan. 

 

Johannes filius quondam Erevardi rotificis hereditariam paccionem octo 

lopinorum !mensure de Berze solvendam hereditarie purificationis et in 

Berze tradendam ex pecia terre sita in parochia de Berze inter 

hereditatem investiti de Berze ex uno et inter hereditatem Petri Scoef et 

Johannis sui fratris ex alio atque ex edificiis et ceteris attinentiis 

dicte pecie terre ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Becker filio 

quondam Johannis Becker promittens warandiam et obligationem deponere in 

dicta paccione et sufficientem facere. Testes Spina et Lu datum quarta 

post Bartholomei. 

 

BP 1180 p 586v 06 wo 30-08-1396. 

Johannes van der Molen zvw Theodericus van der Molen en Andreas zvw 

Johannes Struijf verkochten aan Henricus Becker zvw Johannes Becker een 

b-erfpacht van 2 lopen rogge, maat van Beers, met Lichtmis in Beers te 

leveren, gaande uit een stuk land in Beers, tussen erfgoed van de investiet 

van Beers enerzijds en Petrus Scoef en zijn broer Johannes anderzijds, en 

uit de gebouwen die erop staan. 

 

Johannes van der Molen filius quondam Theoderici van der Molen et Andreas 

filius quondam Johannis Struijf hereditariam paccionem duorum lopinorum 

siliginis mensure de Berze quam se solvendam habere dicebant hereditarie 

purificationis et in Berze tradendam ex pecia terre sita in parochia de 

Berze inter hereditatem investiti de Berze ex uno et inter hereditatem 

Petri Scoef et Johannis sui fratris ex alio et ex edificiis et ceteris 

attinentiis ad dictam peciam terre spectantibus ut dicebat hereditarie 

vendiderunt Henrico Becker filio quondam Johannis Becker promittentes 

warandiam et obligationem in dicta paccione deponere et sufficientem 

facere. Testes datum ?ut supra. 

 

BP 1180 p 586v 07 do 31-08-1396. 

Johannes zvw Willelmus van der Donc van Lijeshout beloofde aan Arnoldus zvw 

Wautgherus gnd Wauthem Smedekens soen 130 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1397) en de andere helft met Sint-Remigius daarop 

volgend (ma 01-10-1397). De brief overhandigen aan Willelmus van 

Vranckenvoert of aan hem. 
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Johannes filius quondam Willelmi van der Donc de Lijeshout promisit 

Arnoldo filio quondam Wautgheri dicti Wauthem Smedekens soen C et XXX 

novos Gelre gulden scilicet XXXVI #gemeijn# placken pro quolibet gulden 

computato mediatim Johannis proxime futurum et mediatim in festo Remigii 

(dg: de dein extunc et) dictum festum Johannis sequente persolvendos. 

Testes Spina et Martinus datum quinta post decollacionem Johannis. Detur 

Willelmo de Vranckenvoert vel sibi. 

 

BP 1180 p 586v 08 do 31-08-1396. 

Franco nzvw hr Ghisbertus Backe investiet van de kerk van Diessen en zijn 

vrouw Heilwigis dvw Gerardus van den Rode verkochten aan Reijnerus van 

Mechelen een n-erfcijns van 4 pond geld, te betalen met {niet afgewerkt 

contract}. 

 

(dg: Franco filius ?naturalis qu) Franco filius naturalis quondam domini 

Ghisberti Backe investiti olim ecclesie de Dijessen et Heilwigis eius 

uxor filia quondam Gerardi van den Rode et ipsa cum eo tamquam cum tutore 

hereditarie vendiderunt Reijnero de Mechelen (dg: hereditariam pacti) 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie. 

 

BP 1180 p 586v 09 vr 01-09-1396. 

Cristina gnd des Loze verklaarde dat Wellinus van Beke haar 44 pond betaald 

heeft, die voornoemde Wellinus haar verschuldigd was, voor een helft 

afgelopen Kerstmis (za 25-12-1395) en voor de andere helft afgelopen Sint-

Jan (za 24-06-1396). 

 

Cristina dicta des Loze recognovit sibi a Wellino de Beke fore 

satisfactum a XLIIII libris quas dictus Wellinus dicte Cristine mediatim 

Domini et mediatim Johannis proxime preteritis solvere tenebatur ut 

dicebat. Testes Scilder et Spina datum in die beati Egidii. 

 

BP 1180 p 586v 10 ma 04-09-1396. 

Henricus van Werthuijsen, Emondus van Hellu en Henricus Weijer beloofden 

aan Ludovicus Asinarius etc 120 Franse schilden met Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1396; 26+31+30+25=112 dgn) te betalen op straffe van 5. 

 

Henricus de (dg: Werthuij h) Werthuijsen Emondus de Hellu et Henricus 

Weijer promiserunt Ludovico Asinario etc C et (dg: X decem s) et viginti 

scuta Francie ad nativitatis Domini proxime persolvendos pena V. Testes 

Rover et Coptiten datum secunda post Egidii. 

 

BP 1180 p 586v 11 ma 04-09-1396. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit scietleij. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 586v 12 wo 06-09-1396. 

Henricus van Eijcke beloofde aan Jacobus Kesselman 8 2/3 Gentse nobel of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Henricus de Eijcke (dg: filius) promisit Jacobo Kesselman VIII Ghentsche 

nobel et duas tercias partes unius nobel vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Scilder et Merten datum quarta post 

Egidii. 

 

BP 1180 p 586v 13 ma 11-09-1396. 

Johannes van Vlederacken en Rodolphus Delft zvw Jacobus gnd Aven soen, als 

provisores van het gasthuis bij de Gevangenpoort in Den Bosch, verpachtten 

aan Petrus zvw Reijnerus van den Gasthuijse de goederen, die aan het 

gasthuis behoren, gelegen in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Evershoet, 
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voor een periode van 7 jaren, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 10-06-

1397), voor de cijnzen die hieruit gaan, en per jaar voor 20 mud rogge, 4 

mud gerst, ½ mud raapzaad, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

Petrus zal de goederen het achtste jaar te pachters recht bezitten. Petrus 

zal elk van de 7 jaren 1½ roede op de gebouwen met harde bedekking dekken, 

van onderaf naar boven; verder zal hij de gebouwen te pachters recht 

onderhouden. Petrus zal het gasthuis elk van de 7 jaren 6 steen vlas, 

bereid tot de hekel, leveren. Petrus zal elk van de 7 jaren met Sint-

Martinus 12 Hollandse gulden of de waarde aan het gasthuis betalen, voor 

emolumenten. {p.587r} Petrus zal na afloop van deze 8 jaren beesten en 

varend goed op de hoeve achterlaten ter waarde van 68½ dobbel mottoen, 

welke beesten en varend goed voor de helft van het gasthuis zullen zijn. 

Petrus zal naar voornoemd gasthuis 12 vrachten turf vervoeren vanuit een 

kamp van het gasthuis in Gemonde; het gasthuis zal zelf die turf laten 

uitgraven en drogen. Petrus zal als bode van het gasthuis in Sint-Oedenrode 

in ontvangst nemen en naar de molen van Schijndel vervoeren 7 mud rogge, 

Bossche maat, en 3 mud koren, maat van Sint-Oedenrode. Petrus en Johannes 

van den Wijenvenne zvw Beertkinus van den Wijenvenne beloofden deze 

voorwaarden na te komen. Alleen voor het gasthuis een brief maken. 

 

+. 

Johannes de Vlederacken et Rodolphus Delft filius Jacobi quondam dicti 

Aven soen tamquam provisores hospitalis captivorum! prope portam 

captivorum in Busco ex parte et in nomine dicti hospitalis bona (dg: 

dictum) ad dictum hospitale spectantia sita in parochia #de Rode# sancte 

Ode ad locum dictum Evershoet cum suis attinentiis universis ut dicebant 

dederunt ad annuum pactum Petro filio quondam Reijneri van den Gasthuijse 

ab eodem ad spacium (dg: sex) #septem# annorum festum penthecostes 

proxime futurum sine medio sequentium pro censibus annuatim exinde 

solvendis dandis a dicto Petro etc atque pro XX modiis siliginis et 

quatuor modiis ordei et dimidio modio seminis raparum mensure de Busco 

dandis et solvendis dicto hospitali quolibet dictorum septem annorum 

purificationis et pro primo solucionis termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradendis additis condicionibus 

sequentibus primo videlicet quod dictus Petrus dicta bona cum suis 

attinentiis octavo anno scilicet anno dictos septem annos immediate 

sequente ad jus coloni possidebit item quod dictus Petrus anno quolibet 

dictorum septem annorum teget unam et dimidiam virgatas super edificia 

dictorum bonorum duro tegimine communiter #vocato# gedreven dake ab 

inferiori ad superius sub suis propriis expensis atque eadem edificia 

ulterius tenebit et observabit in bona disposicione ad jus coloni item 

quod dictus Petrus dabit dicto hospitali quolibet dictorum septem annorum 

sex pondera lini parati ad scalcrum item quod dictus Petrus dabit dicto 

hospitali quolibet dictorum septem annorum XII Hollant gulden seu valorem 

in festo beati Martini (dg: scilicet por emolumentis) et pro primo 

solucionis termino a festo beati Martini proxime futuro ultra annum 

scilicet pro emolumentis et lucris [quolibet]  

 

1180 mf10 D 02 p. 587. 

 Secunda post nativitatis Marie: maandag 11-09-1396. 

 Quarta post Egidii: woensdag 06-09-1396. 

 Dominica post nativitatis Marie: zondag 10-09-1396. 

 in exaltatione sancte crucis: donderdag 14-09-1396. 

 

BP 1180 p 587r 01 ma 11-09-1396. 

predictorum annorum item quod dictus Petrus in exitu dictorum octo 

annorum bestias et bona pecoralia relinquet supra dicta bona LXVIII et 

dimidium dobbel mottoen boni auri et justi ponderis seu valorem que 

bestie et bona pecoralia erunt perpetue mediatim dicti hospitalis item 

quod dictus Petrus deliberabit et deducet #in# dicto hospitali ad opus 
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eiusdem hospitalis XII plaustra cespitum ex campo dicti hospitalis sito 

in Ghemonden videlicet dictum hospitale huiusmodi cespites faciet effodi 

et siccari item quod dictus Petrus tamquam nuncius dicti hospitalis 

auferet et recipiet quolibet dictorum septem annorum in Rode septem 

modios siliginis mensure de Busco et tres modios bladi mensure de Rode et 

huiusmodi septem modios siliginis et tres modios bladi deducet vehet et 

deliberabit iuxta molendinum de Scijndel et secundum istas condiciones 

promiserunt (dg: dictus Pet) dicti Johannes et Rodolphus tamquam 

procuratores (dg: d) et in nomine dicti hospitalis quod dictum hospitale 

dicto Petro #de# dictis bonis cum suis attinentiis (dg: dic) pro 

predictis censibus siligine ordeo semine raparum dictis septem annis 

prestabit warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et). #Quo facto# 

repromisit! dictus Petrus et cum eo Johannes van den Wijenvenne filius 

quondam Beertkini van den Wijenvenne super omnia et quod ipsi dictas 

condiciones dicto hospitali facient et fideliter adimplebunt. Testes 

Scilder et Martinus datum secunda post nativitatis Marie. Et erit nisi 

una littera pro hospitali. 

 

BP 1180 p 587r 02 wo 06-09-1396. 

Rodolphus van Dijnther verkocht aan Goeswinus Steenwech een n-erfcijns van 

50 oude schilden, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) een 

b-erfpacht van 17 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Deuren te 

leveren, gaande uit (1a) een windmolen van wijlen Willelmus van Doerne, in 

Deurne, (1b) alle andere goederen van de broers Ghevardus, Arnoldus en hr 

Willelmus investiet van de kerken van Woensel en Eindhoven, kvw Willelmus 

van Doerne, welke pacht voornoemde Ghevardus, Arnoldus en hr Willelmus 

geschonken hadden aan voornoemde Rodolphus van Dijnther en zijn vrouw 

Margareta dvw voornoemde Willelmus van Doerne, (2) een huizinge van 

verkoper, gnd ten Wijer, in Dinther, met haar beemden, akkers, weiden en 

ander toebehoren, (3) alle andere goederen van verkoper. De koopsom is 

voldaan. 

 

+. 

Rodolphus de Dijnther hereditarie vendidit Goeswino Steenwech 

hereditarium censum L aude scilde boni auri et justi ponderis solvendum 

hereditarie Remigii ex hereditaria paccione X et septem modiorum 

siliginis mensure de Helmont solvenda hereditarie purificationis et in 

parochia de Doerne tradenda de et ex molendino venti quondam Willelmi de 

Doerne sito in parochia de Doerne atque ex attinentiis et juribus dicti 

molendini venti singulis et universis necnon de et ex ceteris omnibus 

bonis Ghevardi Arnoldi et domini Willelmi investiti ecclesiarum de 

Woensel et de Eijndoven fratrum liberorum quondam Willelmi de Doerne ab 

eis ad presens habitis ac in posterum ab eis habendis et acquirendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis (dg: quam paccionem dictus 

Rodolphus erga dictum Ghev) quam paccionem dicti Ghevardus Arnoldus et 

dominus Willelmus prefato Rodolpho de Dijnther cum Margareta sua uxore 

filia dicti quondam (dg: Gh) Willelmi de Doerne nomine dotis ad jus 

oppidi de Busco supportaverant prout in litteris quas vidimus item de et 

ex quadam habitatione dicti venditoris dicta communiter ten Wijer sita in 

parochia de Dijnther atque ex pratis agris pascuis et ceteris attinentiis 

dicte habitationis singulis et universis prout et in quantum idem 

Rodolphus dictam habitationem cum suis attinentiis ad presens possidet 

atque de et ex ceteris omnibus et singulis bonis eiusdem venditoris ab 

ipso ad presens habitis et in posterum acquirendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam recognovit insuper dictus venditor sibi per dictum emptorem de 

pretio huiusmodi venditionis plenarie fore satisfactum clamans inde 

quitum. Testes Aa et Merten datum 4 post Egidii. 

 

BP 1180 p 587r 03 wo 06-09-1396. 

Margareta dvw Johannes tonnenmaker van Gestel bij Bergeijk verklaarde 
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ontvangen te hebben van Willelmus Broeder 30 Hollandse gulden, die wijlen 

haar voornoemde vader Johannes tonnenmaker haar in zijn testament nagelaten 

had. 

 

Margareta filia quondam Johannis doliatoris de Gestel prope Bergeeijcke 

palam recognovit se recepisse a Willelmo Broeder XXX Hollant gulden quos 

dictus quondam Johannes doliator olim eius pater dicte Margarete in suo 

testamento legaverat ut dicebat clamans inde quitum. !Scilder et Berwout 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 587r 04 wo 06-09-1396. 

Voornoemde Margareta deed afstand van alle geschillen, waarmee zij 

Willelmus kan aanspreken. Zij, haar voogd en Arnoldus gnd van der Hellen 

beloofden dit. 

 

+. 

Dicta Margareta cum suo tutore (dg: et Arnoldus van der Hellen) super 

omnibus et singulis causis et impeticionibus quibus mediantibus ipsa 

Margareta Willelmum Broeder impetere posset a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem quacumque occacione ut ipsa dicebat ad opus 

eiusdem Willelmi Broeder hereditarie renunciavit promittentes cum dicto 

suo tutore et cum ea Arnoldus dictus van der Hellen #super habita et 

habenda# quod ipsi dictum Willelmum nunquam impetent aut vexabunt in 

judicio spirituali vel in judicio seculari aut alias quovis modo 

occacione premissorum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 587r 05 zo 10-09-1396. 

Nicholaus gnd Wijchmans soen mesmaker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 24 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

huis en erf, eertijds van wijlen Johannes Bathen soen, in Den Bosch, in de 

Peperstraat, tussen erfgoed van Johannes van Eijnspijt enerzijds en erfgoed 

van Lambertus zv Johannes Bathen soen anderzijds, welke cijns aan hem was 

verkocht door Gherisius van Os. 

 

+. 

Nicholaus dictus Wijchmans soen cultellifex hereditarium censum XXIIII 

solidorum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Johannis ex 

domo et area que fuerat quondam Johannis Bathen soen sita in Busco in 

vico dicto Peperstraet inter hereditatem Johannis de Eijnspijt ex uno et 

inter hereditatem Lamberti filii Johannis Bathen soen ex alio venditum 

sibi a Gherisio de Os prout in litteris monuit de tribus annis. Testes Aa 

et Scilder datum dominica post nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 587r 06 zo 10-09-1396. 

Johannes van de Kloot maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 

1 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis, 

tuin (dg: en 4 lopen land, in Veghel, ter plaatse gnd Hamveld, een kamp in 

Veghel, ter plaatse gnd die Braak, een stuk land gnd dat Nieuweland in 

Veghel) welke pacht aan hem was verkocht door Arnoldus van den Steenhuijze 

van Vechel. 

 

+. 

Johannes de Globo hereditariam paccionem unius modii #boni# ordei mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis ex domo orto (dg: et 

quatuor lopinatis terre sitis in parochia de Vechel ad locum dictum 

Hamvelt et ex campo sito in dicta parochia ad locum dictum die Brake item 

ex pecia terre dicta dat Nulant s Nuwelant sita in dicta parochia) 

venditam sibi ab Arnoldo van den Steenhuijze de Vechel prout in litteris 

monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 
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BP 1180 p 587r 07 ma 11-09-1396. 

Matheus van Brede droeg over aan zijn vader Gerardus van Brede al zijn 

goederen, die hij heeft of zal verkrijgen. 

 

Matheus de Brede omnia sua bona mobilia et immobilia hereditaria atque 

parata ab ipso ad presens habita et in posterum acquirenda quocumque 

locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo de Brede suo 

patri promittens warandiam. Testes Scilder et Martinus datum secunda post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 587r 08 ma 11-09-1396. 

Gerardus Baliaert en zijn zoon Gerardus droegen over aan Jacobus van Berze 

van der Horst al hun beesten, op de hoeve gnd Bichelaar, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Liemde, voor een periode van 3 jaren, ingegaan afgelopen Sint-

Philippus-en-Jacobus-Apostelen (ma 01-05-1396). 

 

Gerardus Baliaert et Gerardus eius filius omnes bestias ad se spectantes 

(dg: sita) consistentes supra mansum dictum Bijchelaer qui (dg: sp) 

mansus situs est in parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde ut 

dicebant legitime supportaverunt Jacobo de Berze van der Horst ab eodem 

Jacobo ad spacium trium annorum a festo Philippi et Jacobi apostolorum 

proxime preterito subsequentium possidendas promittentes warandiam dicto 

tempore durante. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 587r 09 ma 11-09-1396. 

Elisabeth wv Arnoldus Berwout herriep de machtiging door haar gegeven aan 

Godefridus en Johannes, kv Theodericus Berwout en voornoemde Elisabeth, en 

machtigde haar schoozoon Willelmus Posteel haar cijnzen, pachten en 

tegoeden te manen. 

 

Elisabeth relicta quondam Arnoldi Berwout #revocavit potestatem alias ab 

ipsa datam Godefrido et Johanni liberis Theoderici Berwout et ipsius 

Elisabeth# dedit Willelmo Posteel suo genero potestatem monendi eius 

census pacciones et credita ut in forma ad revocacionem. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 587r 10 do 14-09-1396. 

Johannes Derghardmeker verklaarde dat zijn vader hr Johannes Derghardmaker 

hem 50 Hollandse gulden betaald heeft, die voornoemde hr Johannes hem en 

zijn vrouw Elisabet dvw Alardus van den Borne beloofd had te schenken. 

 

<. 

Johannes Derghardmeker recognovit sibi per dominum Johannem Derghardmaker 

suum patrem fore satisfactum a L Hollant gulden quos dictus dominus 

Johannes sibi nomine dotis cum Elisabet eius uxore filia quondam Alardi 

van den Borne promiserat #!nomine dotis# ut dicebat clamans inde quitum. 

Testes Spina et Martinus datum in exaltatione sancte crucis. !Testes 

Spina. 

 

BP 1180 p 587r 11 do 14-09-1396. 

Albertus zv Laurencius kaarsmaker droeg over aan Jacobus Kesselman een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Willelmus gnd van de Dijk van Scijnle 

beloofd had aan voornoemde Albertus met Lichtmis te leveren, gaande uit 6 

lopen gerstland in Schijndel, ter plaatse gnd Braken, tussen Henricus gnd 

Metten Aerts zoen enerzijds en Sijmon wollenklerenwever anderzijds. 

Laurencius zv voornoemde Albertus deed afstand. 

 

Albertus filius Laurencii candelificis hereditarium censum XL solidorum 

monete !Willelmus dictus de Aggere de Scijnle promiserat se daturum et 

soluturum dicto Alberto hereditarie purificationis ex sex lopinatis terre 

ordeacee sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum Braken inter 
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hereditatem Henrici dicti Metten Aerts zoen ex uno et inter hereditatem 

Sijmonis textoris laneorum ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit Jacobo Kesselman cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem in dicto censu deponere. Quo facto Laurencius 

filius dicti Alberti super dicto censu et jure #(dg: competente in hiis)# 

ad opus dicti Jacobi hereditarie renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Merten datum ut 

supra. 

 

1180 mf10 D 03 p. 588. 

 Quarta post nativitatis Marie: woensdag 13-09-1396. 

 in festo exaltationis sancte crucis: donderdag 14-09-1396. 

 anno Domini Mo III XCVI index 4 mensis septembris 

  die exaltatione sancte crucis 

  pontificis Bonifacii IX anno septimo: donderdag 14-09-1396. 

 

BP 1180 p 588v 01 wo 13-09-1396. 

Johannes Welghe zvw Zebertus Welghe machtigde Herbertus Hals, Ludingus 

Dicbier van Uden, Rijxkinus Crulliart en Johannes van Loen bakker zijn 

cijnzen, renten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. De brief 

overhandigen aan voornoemde Rijxkinus. 

 

Johannes Welghe filius quondam Zeberti Welghe dedit potestatem (dg: 

Herbto) Herberto Hals Ludingo Dicbier de Uden Rijxkino Crulliart et 

Johanni de Loen (dg: ps) #pistorem!# seu eorum alteri monendi etc suos 

census redditus (dg: q..) credita que sibi debentur et debebuntur a 

personis quibuscumque et bona sua regendi usque ad revocacionem. Testes 

Martinus et Coptiten datum quarta post #nativitatis Marie#. Tradetur 

littera dicto Rijxkino. 

 

BP 1180 p 588v 02 wo 13-09-1396. 

Gerardus Hessels soen van Lijemde verkocht aan zijn broer Godefridus van 

Lijemde een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit de helft {niet afgewerkt contract}. 

 

Gerardus Hessels soen de Lijemde hereditarie vendidit Godefrido de 

Lijemde suo fratri hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam (dg: so) hereditarie purificationis ex (dg: una) 

medietate ad dictum ven. 

 

BP 1180 p 588v 03 do 14-09-1396. 

Henricus Colen soen droeg over aan Theodericus zv Johannes Aelbrechts soen 

een b-erfpacht van 1 malder rogge, die voornoemde Theodericus zv Johannes 

Aelbrechts soen met Lichtmis ter plaatse Vorstenbos levert aan Henricus, 

Margareta en Johannes, kvw Johannes Colen soen, gaande uit 1/3 deel van de 

helft van een hoeve lands, ter plaatse gnd Vorstenbos, en uit toebehoren 

gelegen onder Nistelrode. Eerstgenoemde Henricus, Petrus Lummelman en zijn 

zoon Henricus beloofden dat voornoemde Henricus, Margareta en Johannes, 

minderjarige kvw Johannes Colen soen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand 

zullen doen. 

 

Henricus Colen soen hereditariam paccionem (dg: dimd) unius maldri 

siliginis (dg: men) quam Theodericus filius (dg: quondam) Johannis 

Aelbrechts soen solvere tenetur Henrico Margarete et Johanni liberis 

quondam Johannis Colen soen hereditarie purificationis et in loco dicto 

(dg: Bo) Vorstenbossche tradendam ex una tercia parte (dg: cuiusdam 

mansi) medietatis cuiusdam mansi terre siti in loco dicto Vorstenbossche 

atque ex hereditatibus et terris ad dictam terciam partem spectantibus 

quocumque locorum infra parochiam de Nijsterle !ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Theoderico filio Johannis Aelbrechts soen promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 
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dictorum Henrici Margarete et Johannis liberorum dicti quondam Johannis 

(dg: so) Colen soen deponere promiserunt insuper (dg: di) primodictus 

Henricus et cum eo Petrus Lummelman et Henricus eius filius indivisi 

super omnia quod ipsi dictos Henricum Margaretam et Johannem liberos 

dicti quondam Johannis Colen soen (dg: super) quamcito ad annos sue 

pubertatis pervenerint super dicta paccione ad opus dicti Theoderici 

filii Johannis Aelbrechts soen facient renunciare. Testes Spina et 

Martinus datum in festo exaltationis sancte crucis. 

 

BP 1180 p 588v 04 do 14-09-1396. 

Theodericus zv Johannes Aelbrechts soen van den Vorstenbossche verkocht aan 

Johannes van Beke snijder van Dijnter zvw Walterus een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/3 

deel van de helft van een hoeve van wijlen Marcelius gnd Zeel Lijsbetten 

soen, in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbos, tussen wijlen Ghibo van 

Eijcke enerzijds en de gemeint anderzijds, en uit toebehoren gelegen in 

Nistelrode, reeds belast met de grondcijns en de nabuurcijns. 

 

Theodericus filius Johannis Aelbrechts soen van den (dg: van) 

Vorstenbossche hereditarie vendidit Johanni de Beke (dg: filio quondam) 

sartori (dg: filio) de Dijnter filio quondam Walteri hereditariam 

paccionem dimidii (dg: modii s) modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: 

medietate d) tercia parte ad dictum venditorem spectante in medietate 

cuiusdam mansi #quondam Marcelii dicti Zeel Lijsbetten soen# siti in 

parochia de Nijsterle in loco dicto Vorstenbossche inter hereditatem 

quondam Ghibonis de Eijcke ex uno et inter (dg: here) communitatem ex 

alio atque ex attinentiis dicte tercie partis dicte medietatis mansi 

predicti universis quocumque sitis in parochia de Nijsterle ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu dominorum fundi et censu vicinorum ibidem exinde prius solvendis. 

Testes datum !datum supra. 

 

BP 1180 p 588v 05 do 14-09-1396. 

Henricus zvw Henricus zvw Theodericus Neven soen verkocht aan Theodericus 

zv Hermannus molenaar van Vught een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in de herdgang Kerkhof van Oirschot te leveren, 

gaande uit (1) een stuk beemd gnd die Rummels Eik, in Oirschot, ter plaatse 

gnd Spoordonk, tussen erfgoed van het klooster van Tongerlo enerzijds en 

Heijlwigis Ghenen anderzijds, reeds belast met 25 schelling gemeen 

paijment, (2) 1/6 deel, in een stuk beemd, gnd die Papenvoort, in Oirschot, 

in de herdgang Kerkhof, tussen hr Rutgherus van Audenhoven priester 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten het 1/6 deel dat ligt 

tussen erfgoed van Hadewigis dvw voornoemde Henricus zvw Theodericus Neven 

soen enerzijds en erfgoed van Katherina dvw voornoemde Henricus zvw 

Theodericus Neven soen anderzijds, dit 1/6 deel reeds belast met 1/6 deel 

van 1 oude groot en 1/6 deel van een b-erfcijns van 10 schelling gemeen 

paijment. 

 

-. 

Henricus filius quondam Henrici (dg: d) filii quondam Theoderici Neven 

soen hereditarie vendidit Theoderico filio Hermanni multoris de Vucht 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Oerscot 

solvendam hereditarie (dg: pur) purificationis et in (dg: Oersco) 

pastoria (dg: de ecclesie) #atrii# de Oerscot tradendam ex pecia (dg: 

terre) prati dicta die Rummels (dg: Eij) Eijcke #dicti venditoris# sita 

in parochia de (dg: parochia de) Oerscot in loco dicto Spoerdonc inter 

hereditatem conventus de Tongherlo ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

Ghenen ex alio atque ex sexta parte ad dictum venditorem spectante in 

pecia prati dicta die Papenvoert sita in dicta parochia in pastoria atrii 

de (dg: cijmi) Oerscot inter hereditatem (dg: Hadewigis) domini Rutgheri 
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de Audenhoven presbitri ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex alio scilicet ex illa sexta parte que sita est inter 

hereditatem Hadewigis filie dicti quondam (dg: f) Henrici filii (dg: Th) 

quondam Theoderici Neven soen ex uno et inter hereditatem Katherine filie 

eiusdem quondam Henrici filii quondam Theoderici Neven soen ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et #aliam# obligationem deponere 

exceptis XXV solidis (dg: communis) communis pagamenti ex dicta pecia 

prati die Rummels Eijcke vocata et sexta parte unius antiqui grossi et 

sexta parte hereditarii census X solidorum communis pagamenti ex dicta 

sexta parte dicte pecie prati die Papenvoert vocata prius solvendis (dg: 

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

 

BP 1180 p 588v 06 do 14-09-1396. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Lichtmis over 3 jaren (ma 02-02-1400), 

met 29 gulden pieter of de waarde en 3 Vlaamse groten, met de pacht van het 

jaar van wederkoop en met achterstallige termijnen. Opgesteld in Den Bosch 

in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, hr 

Johannes van Os investiet van Lith, en de broers Hubertus Wolf, Rutgherus 

Vos en Petrus Wolf. 

 

Scabini? noluerunt. Debent. A. 

Et poterit redimere (dg: ad sp) infra hinc et festum purificationis 

proxime futurum et ad (dg: specta) spacium trium annorum a purificationis 

proxime futuro sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

(dg: X) viginti novem gulden peter seu valorem et cum tribus grossis 

Flandrensibus et cum paccione anni redempcionis et cum (dg: ..) 

arrestadiis (dg: ut in forma) promiserunt #ut# in forma. Acta in Busco in 

camera presentibus dictis scabinis domino Johanne de Os investito de Lijt 

Huberto Wolf et Rutghero Vos Petro (dg: Wolf) Wolf fratribus datum anno 

Domini Mo III XCVI index 4 mensis septembris die (dg: alta) exaltatione! 

sancte crucis hora vesperarum pontificis Bonifacii IX anno septimo. 

 

BP 1180 p 588v 07 do 14-09-1396. 

Theodericus Kijevit verpachtte te pachters recht, hetgeen genoemd wordt ten 

halve, aan Theodericus Mostart, voor een periode van 6 jaren, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1397), een hoeve, aan hem behorend, gnd die 

Hoeve op Dunge, in Beek bij Aarle, met toebehoren, uitgezonderd een kamp, 

gelegen aan het eind van voornoemde hoeve, richting het water gnd die Aa, 

welk kamp hr Gerardus investiet van Beek gehuurd heeft van eerstgenoemde 

Theodericus. Theodericus Mostart zal de gebouwen te pachters recht 

onderhouden van dak en wanden. Voornoemde Theodericus Mostart zal jaarlijks 

1 zester op de hoeve met vlas bezaaien, en van de oogst hiervan zal 

Theodericus Kijevit 3 steen vlas, bereid tot de hekel, krijgen, terwijl 

Theodericus Mostart de rest mag behouden. Alle beesten, varend goed en 

ganzen zullen voor de helft van Theodericus Kijevit zijn en voor de andere 

helft van Theodericus Mostart; de hoenderen zullen geheel van Theodericus 

Mostart zijn. Theodericus Mostart zal elk jaar 8 pond boter aan Theodericus 

Kijevit geven. Theodericus Mostart zal de hoeve lofwaardig betelen. 

Theodericus Mostart zal, tbv hem en Theodericus Kijevit, op de hoeve 

brengen de oogst {niet afgewerkt contract}. 

 

Theodericus Kijevit quendam mansum ad se spectantem (dg: dictam) dictum 

die Hoeve (dg: de) #op# Dunge situm in parochia de Beke prop Arle cum 

suis attinentiis universis excepto quodam campo dicto ad finem dicti 
!campi versus aquam dictam die Aa quem campum dominus Gerardus investitus 

de Beke erga dictum Theodericum conduxit ut dicebat (dg: s) dedit (dg: ad 

annuum) ad jus coloni quod exponetur te halven (dg: D-) Theoderico 

Mostart ab eodem Theoderico Mostart ad jus coloni quod exponetur te 

halven ad spacium sex annorum post festum penthecostes proxime futurum 

possidendum tali condicione annexa quod (dg: om) dictus Theodericus 

Mostart edificia dicti mansi dicto spacio pendente in bona disposicione 
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ad jus coloni de tecto et parietibus observabit item quod dictus 

Theodericus Mostart seminabit annuatim supra dictum mansum unum sextarium 

seminis lini et de quo primodictus Theodericus (dg: Kijevit) Kijevit (dg: 

tres) #tria# steen lini parati ad (dg: scateram) scalcrum habebit et 

residuum eiusdem lini dictus Theodericus Mostart obtinebit item omnes 

bestie et bona (dg: p...ralia) pecoralia (dg: qu) et ance que erunt supra 

dictum mansum dicto (dg: sp) spacio pendente erunt mediatim primodicti 

Theoderici et mediatim dicti Theoderici Mostart (dg: ut di) exceptis 

pullis que spectabunt #integraliter# ad dictum Theodericum Mostart item 

quod dictus Theodericus Mostart dabit (dg: di) primodicto Theoderico anno 

quolibet dictorum sex annorum octo libras (dg: butirium) butirii item 

quod dictus Theodericus Mostart dictum mansum (dg: su) cum suis 

attinentiis colet bene et laudabiliter dicto spacio pendente et quod 

Theodericus Mostart portabit supra dictum !ad opus sui et ad opus dicti 

Theoderici Kijevit (dg: et se peciam terre dictam die Pan et ter) 

fructus. 

 

1180 mf10 D 04 p. 589. 

 in exaltatione sancte crucis: donderdag 14-09-1396. 

 Secunda post octavas Lamberti: maandag 25-09-1396. 

 

BP 1180 p 589r 01 do 14-09-1396. 

Gerardus Cortroc ev Aleijdis dvw Henricus van den Steenhuse verkocht aan 

Ywanus Stierken een stukje erfgoed in Vught Sint-Lambertus, in een tuin die 

was van wijlen Petrus gnd Eijffelleer, welke tuin gelegen is beiderzijds 

tussen voornoemde Ywanus Stierken, welk stukje land gelegen is tussen 

Gerardus Eijffellere enerzijds en Margareta Cnoden dochter anderzijds. 

 

(dg: Jo) Gerardus Cortroc maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie quondam Henrici van den Steenhuse (dg: -n) particulam hereditatis 

sitam (dg: in) in parochia de Vucht sancti Lamberti in orto quodam qui 

fuerat quondam Petri dicti Eijffelleer qui ortus situs est inter 

hereditatem Ywani Stierken ex utroque latere coadiacentem et que 

particula terre sita est #inter hereditatem# Gerardi Eijffellere ex uno 

et inter hereditatem Margarete Cnoden dochter ex alio prout ibidem sita 

est hereditarie vendidit dicto Ywano Stierken promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Spina et Martinus datum #in# 

exaltatione sancte crucis. 

 

BP 1180 p 589r 02 do 14-09-1396. 

(dg: Henricus van Boerden: alle). 

 

(dg: Henricus de Boerden omnes). 

 

BP 1180 p 589r 03 do 14-09-1396. 

Petrus zvw Johannes Wellens soen van Vucht verkocht aan Ywanus Stierken een 

stuk land in Vught Sint-Petrus, naast de weg naar de plaats gnd Lijlaar, 

tussen deze weg enerzijds en voornoemde Ywanus Stierken anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Johannis Wellens soen de Vucht peciam terre sitam 

in parochia de Vucht sancti Petri juxta viam per quam itur versus locum 

dictum Lijlaer inter eandem viam ex uno et inter hereditatem Ywani 

Stierken ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Ywano Stierken 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Scilder 

et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 589r 04 do 14-09-1396. 

De broers Hubertus die Wolf en Rutgherus Wolf, kvw Henricus Wolf, Johannes 

gnd Adelissen soen, zijn vrouw Hadewigis dvw voornoemde Henricus Wolf en de 

broers Johannes en Petrus, kv Godefridus zvw Walterus Grieten soen, 

verkochten aan Petrus Wolf zvw voornoemde Henricus Wolf 4/5 deel in de 
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helft van een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, naast huis en 

erf van Johannes zv Nollekinus gnd Quap enerzijds en erfgoed, huis en erf 

van Nijcholaus gnd Brodeken anderzijds, te weten in de helft aan de kant 

van voornoemd huis en erf van Johannes Nolleken Quap, welke helft 

voornoemde Henricus Wolf in cijns verkregen had van Gerardus gnd Horstken 

smid. Mechtildis dvw Goeswinus Aenkoij beloofde dat haar minderjarige 

kinderen, zodra ze meerderjarig zijn, van dit 4/5 deel afstand zullen doen. 

Godefridus Moelner ev Jutta dv Rutgherus Wolf deed afstand. 

 

Hubertus die Wolf Rutgherus Wolf (dg: Hadewigis) fratres liberi quondam 

Henrici Wolf Johannes dictus Adelissen soen maritus legitimus ut 

asserebat Hadewigis sue uxoris filie dicti quondam Henrici Wolf et dicta 

Hadewigis cum eodem tamquam cum tutore et Johannes et Petrus fratres 

liberi (dg: quond) Godefridi filii quondam Walteri Grieten #soen (dg: 

quatuor) quatuor quintas partes ad se spectantes in# dimidietatem! 

cuiusdam domus et aree site in Busco-(dg: ducis)- ducis ad aggerem vici 

Vuchtensis contigue iuxta domum et aream Johannis filii Nollekini dicti 

Quap ex uno et inter hereditatem domum et aream Nijcholai dicti Brodeken 

ex alio latere coadiacentes illam (dg: sci) videlicet #in# (dg: 

medietatem) dimidietatem primodicte domus et aree que sita est in latere 

versus dictam domum et aream (dg: dicti) Johannis Nolleken Quap predicti 

quam (dg: medietatem dictus He) dimidietatem dictus Henricus Wolf erga 

Gerardum dictum Horstken fabrum ad censum acquisiverat prout in litteris 

(dg: hereditarie atque in) hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# 

Petro #Wolf# (dg: dicto) filio dicti quondam Henrici Wolf cum litteris et 

aliis et jure promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte eorundem deponere (dg: promisit insuper omnia dictus Hubertus super 

omnia quod ipse suos liberos dum ad annos sue pubertatis pervene) super 

dicta (dg: medietate facient renunciare) #insuper Mechtildis filia 

quondam Goeswini Aenkoij cum tutore super omnia quod ipsa omnes suos 

liberos dum ad annos pubertatis pervenerint super dictis# quatuor quintis 

partibus dicte medietatis ad opus dicti Petri Wolf faciet renunciare. Quo 

facto Godefridus Moelner maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris 

filie Rutgheri Wolf (dg: et Katherina filia eiusdem Rutgheri Wolf cum 

tutore) super premissis et jure ad opus emptoris renunciavit promittens 

(dg: cum tutore) ratam servare (dg: insuper p). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 589r 05 do 14-09-1396. 

Willelmus Zeelmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Zeelmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 589r 06 ma 25-09-1396. 

Katherina dv Rutgherus Wolfs zvw Henricus Wolfs deed tbv voornoemde koper 

Petrus Wolf zvw Henricus Wolf afstand van voornoemde helft. Haar 

minderjarige zuster Aleijdis zal, zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

Wel behouden voornoemde Katherina en Aleijdis, en andere kinderen van 

voornoemde Rutgherus, zowel geboren als nog niet geboren, hun recht in een 

b-erfcijns van 4 pond, die voornoemde Petrus uit deze helft aan hen moet 

betalen. 

 

(dg: Hen) Katherina filia (dg: dicti) Rugheri! Wolfs filii quondam 

Henrici Wolfs cum tutore super dicta #medietate# (dg: quatuor quintis 

part) et jure ad opus dicti Petri emptoris renunciavit promittens cum 

tutore super omnia ratam servare et quod ipsa Aleijdem suam sororem dum 

ad annos sue pubertatis pervenerit super (dg: dictis quatuor quintis 

partibus faci) dicta medietate faciet renunciare salvo tamen eis suo jure 

competente in hereditario censu IIII librarum cum tutore quem dictus 

Petrus eisdem (dg: ..) Katherine #et# Aleijdi et aliis liberis dicti Rut-

{in margine sinistra:}-gheri genitis et generandis ex dicta medietate 

solvere tenetur. Testes Spina et Martinus datum secunda post octavas (dg: 
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.....) Lamberti. 

 

BP 1180 p 589r 07 do 14-09-1396. 

Hubertus, Rutgherus en Elizabeth, kvw Henricus Wolfs, Johannes Adelissen 

soen, zijn vrouw Hadewigis dvw voornoemde Henricus Wolfs en de broers 

Johannes en Petrus, kv Godefridus zvw Walterus Grieten soen, droegen over 

aan Petrus Wolf zvw voornoemde Henricus Wolf 5/7 deel in de helft van een 

b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van Gerardus gnd Horstken 

smid, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, naast huis en erf van Johannes zv 

Nollekinus gnd Quap enerzijds en huis en erf van Nijcholaus gnd Brodeken 

anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Henricus Wolf gekocht had van 

Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van den Laer. 

 

Hubertus et Rutgherus (dg: Elub) Elizabeth liberi quondam Henrici Wolfs 

Johannes Adelissem soen maritus (dg: et) legitimus ut asserebat Hadewigis 

sue uxoris filie dicti quondam Henrici Wolfs et dicta Hadewigis cum eodem 

Johanne (dg: su) #tamquam# cum suo tutore Johannes et Petrus fratres 

liberi Godefridi filii quondam Walteri Grieten soen (dg: sex) quinque 

septimas partes ad se (dg: spe) spectantes in medietate hereditarii 

census quatuor librarum monete solvendo hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area Gerardi dicti Horstken fabri sita in 

Buscoducis ad aggerem vici Vuchtensis contigue iuxta domum et aream 

Johannis filii Nollekini dicti Quap ex uno et inter domum et aream 

Nijcholai dicti Brodeken ex alio quem censum quatuor librarum dictus 

quondam Henricus Wolf erga Henricum Raet maritum et tutorem legitimum 

(dg: Bele) Bele sue uxoris !quondam Henrici van den Laer emendo 

acquisiverat prout in (dg: ?litteris) litteris hereditarie supportaverunt 

Petro Wolf filio dicti quondam Henrici Wolf cum litteris et aliis et jure 

#occacions# promittentes (dg: super omnia ratam servare) cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 589r 08 do 14-09-1396. 

Petrus zv Godefridus zvw Walterus Grieten soen droeg over aan Mechtildis 

dvw Goeswinus gnd Aenkoij zijn deel in een huis en erf van wijlen Henricus 

Wolf, grootvader van voornoemde Petrus, in Den Bosch, naast het kerkhof van 

de Minderbroeders, in een straat gnd Dravelgas, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes Pepercoren enerzijds en erfgoed van wijlen Egidius Zeelmaker 

anderzijds, en in stenen muren die aan dit huis grenzen. 

 

Petrus filius Godefridi filii quondam Walteri Grieten soen totam partem 

et omne jus sibi competentes in domo et area quondam (dg: v) Henrici Wolf 

avi olim dicti Petri sita in Busco iuxta cijmiterium fratrum minorum in 

vico dicto Dravelgas inter hereditatem quondam !quondam Johannis 

Pepercoren ex uno et inter hereditatem quondam Egidii Zeelmaker ex alio 

et in muris et attinentiis ac juribus ad dictam domum spectantibus in 

muris lapideis dicte domui adiacentibus ut dicebat hereditarie 

supportavit Mechtildi (dg: rel) filie quondam Goeswini dicti Aenkoij 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 589r 09 do 14-09-1396. 

Een vidimus maken van twee brieven, die beginnen met “Gerardus gnd 

Hoerstken smid: een erfcijns etc” en “Henricus gnd Raet ev Bela dvw 

Henricus gnd van den Laer” en Petrus zvw Henricus Wolf beloofde aan de 

gezusters Enghelberna en Elizabeth, dvw voornoemde Henricus Wolf, de 

brieven, zo nodig, te overhandigen. 

 

#. 

Et fiet (dg: instrumentum) vidimus de duabus !quarum una incipit Gerardus 

dictus Hoerstken faber annuum et hereditarium censu etc et altera 
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Henricus dictus Raet maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele sue 

uxoris filie quondam Henrici dicti van den Laer et Petrus filius quondam 

Henrici Wolf promisit super omnia tradere Enghelberne et Elizabeth 

filiabus dicti quondam Henrici Wolf ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 589r 10 do 14-09-1396. 

Marcelius die Hoel, zijn broer Henricus en Willelmus zv Willelmus van Bakel 

beloofden aan Johannes van Ghemert, tbv hr Henricus van der Lecke en hr 

Johannes van Megen en van Hoeps, 48 oude Franse schilden of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Marcelius die Hoel Henricus eius frater et Willelmus filius Willelmi de 

Bakel promiserunt indivisi super omnia Johanni de Ghemert ad opus domini 

#Henrici van der Lecke et domini Johannis (dg: domini) de Megen et de 

Hoeps# XLVIII aude scilde Francie seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 589r 11 do 14-09-1396. 

Willelmus van Audenhoven droeg over aan Johannes zv Mathias snijder van 

Spoerdonc een beemd, eertijds van wijlen Arnoldus Sniders, in Oirschot, in 

de herdgang van Spoordonk, tussen Johannes van der Hofstat enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Willelmus van 

Audenhoven, van welke beemd voornoemde Willelmus van Audenhoven een helft 

verworven had van Godefridus nzvw hr Willelmus investiet van Boekout en de 

andere helft van Arnoldus zv Johannes gnd Ghiben soen, Henricus zv 

Godefridus gnd Weents ev Belia dv voornoemde Johannes Ghiben soen en 

Johannes van der Lijnden, belast met een b-erfpacht van 34 lopen rogge, 

maat van Oirschot, die voornoemde Arnoldus zv Johannes Ghiben soen, 

Henricus zv Godefridus Weents en Johannes van der Lijnden uit deze beemd 

beuren; voornoemde Willelmus behoudt uit deze beemd een b-erfpacht van 2 

lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren. 

 

Willelmus de Audenhoven quoddam pratum quod fuerat quondam Arnoldi 

Sniders situm in parochia de Oerscot (dg: ad locum dictum) #in pastoria 

de# Spoerdonc inter hereditatem Johannis van der Hofstat ex uno et inter 

(dg: et in) communem plateam ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem 

dicti Willelmi de Audenhoven et (dg: inter hereditatem cum reliquo fine) 

de (dg: di) quo prato dictus Willelmus de Audenhoven unam medietatem erga 

Godefridum filium naturalem domini quondam Willelmi investiti de Boekout 

et reliquam medietatem erga Arnoldum filium Johannis dicti Ghiben soen 

Henricum filium Godefridi dicti Weents maritum et tutorem legitimum Belie 

sue uxoris filie dicti Johannis Ghiben soen et Johannem van der Lijnden 

acquisiverat ut dicebat (dg: pro) hereditarie supportavit Johanni filio 

Mathie sartoris de Spoerdonc promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta hereditaria paccione #XXXIIII 

lopinorum siliginis mensure de Oerscot# quam dicti Arnoldus filius 

Johannis Ghiben soen et Henricus filius Godefridi Weents et Johannes van 

der Lijnden ex (dg: dicta medietate qu.. dictus Will) dicto prato habent 

solvendam salva eciam dicto Willelmo in dicto prato hereditaria !duorum 

lopinorum siliginis dicte mensure purificationis solvenda annuatim et in 

Oerscot tradenda (dg: ut di). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 589r 12 do 14-09-1396. 

Godefridus van Zanbeke zvw Johannes van Zanbeke verkocht aan Johannes zvw 

Reijmboldus bakker een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (di 25-12-1397), gaande uit een huis, 

erf, tuin en aangelegen stuk land, gnd Sceelwarts Akker, in Oss, tussen 

Johannes Telen enerzijds en Theodericus Hermans soen anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 20 schelling geld aan de koper. 
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Godefridus de Zanbeke filius quondam Johannis de Zanbeke hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Reijmboldi pistoris hereditarium censum XX 

#solidorum monete# solvendum hereditarie nativitatis Domini et primo 

termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra #annum# ex domo et area 

et orto et pecia terre sibi adiacente dictis Sceelwarts Acker sitis in 

parochia de Os inter hereditatem Johannis Telen ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Hermans soen ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam [o]bligationem deponere excepto 

hereditario censu XX solidorum monete dicto emptori exinde prius solvendo 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 589r 13 ma 25-09-1396. 

Aleijdis dv Goeswinus Rutten soen van Zeghenworp beloofde dat al haar 

kinderen, verwekt of nog te verwekken door voornoemde Rutgherus, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand zullen doen van voornoemde helft van voornoemd 

huis en erf; ze behouden hun recht in een erfcijns {waarschijnlijk is dit 

contract een vervolg op BP 1180 p 589r 06}. 

 

Aleijdis filia Goeswini Rutten soen de Zeghenworp cum tutore (dg: super 

dicta medietate dicte dom) promisit super omnia# quod ipsa omnes suos 

pueros #dicti Rutgheri ab ipsis pariter (dg: ge# genitos) genitos et 

generandos [dum a]d annos pubertatis pervenissent super dicta medietate 

domus et aree predicte faciet renunciare salvis tamen dictis liberis eis 
?competente in censu hereditario censu ?qu.. librarum ....... ....... 

....... ....... ....... ....... habuit solvend... Testes Spina et 

Martinus datum in crastino octavarum Lamberti. 

 

1180 mf10 D 05 p. 590. 

 in crastino octavarum Lamberti: maandag 25-09-1396. 

 in crastino octavarum Lamberti anno XC sexto index 4 

  pontificis Bonifacii IX anno secundo: maandag 25-09-1396. 

 in profesto Mijchaelis: donderdag 28-09-1396. 

 

BP 1180 p 590v 01 ma 25-09-1396. 

Henricus van Gravia zvw Henricus Sceelwart van Os, Henricus en Agnes, kvw 

Theodericus van Hees alias gnd Scriver van Os, Johannes van Orthen en zijn 

vrouw Cristina dvw voornoemde Theodericus verkochten aan Willelmus die 

Rover zvw Johannes Tengenael van Tiel 12 morgen land in Echtelt, ter 

plaatse gnd op die Nieuwe Weide, tussen wijlen hr Johannes Roet priester 

aan de bovenzijde enerzijds en erfg vw Zanderus van der Waden aan de 

onderzijde anderzijds, welke 12 morgen land wijlen Henricus van Lijnen oom 

van voornoemde Henricus, Henricus, Agnes en Cristina gekocht had van 

Lambertus van Rijswijc, en welke 12 morgen nu aan hen behoren. Hr Johannes 

van Os priester investiet van Lith en Theodericus, kvw voornoemde 

Theodericus van Hees, zullen afstand doen, zodra ze in het vaderland 

teruggekeerd zijn. De brief overhandigen aan broeder Henricus van Os prior 

van Porta Celi. 

 

Henricus #de Gravia# filius quondam Henrici Sceelwart de Os Henricus 

Agnes liberi quondam Theoderici de Hees alias dicti Scriver de Os #cum 

tutore# et Johannes de (dg: Os) Orthen maritus legitimus Cristine sue 

uxoris filie dicti quondam Theoderici et dicta Cristina cum eodem Johanne 

tamquam cum tutore XII iugera terre sita in parochia dicta Echtelt ad 

locum dictum op die Nijeweijde inter hereditatem (dg: q) domini quondam 

Johannis (dg: Roet presbitri) Roet presbitri (dg: ex uno et) superius ex 

uno et inter hereditatem heredum quondam Zanderi van der Waden (dg: fi) 

inferius ex alio que duodecim iugera terre Henricus quondam de (dg: 

Lienen) Lijnen avunculus olim dictorum Henrici Henrici Agnetis et 

Cristine erga Lambertum de Rijswijc emendo acquisiverat ut dicebant et 

que XII iugera terre nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt 

Willelmo die Rover filio quondam Johannis Tengena-ael de Tiel 
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promittentes cum tutore (dg: ratam servare) indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi dominum 

Johannem de Os presbitrum #investitum de Lijt# et Theodericum liberos 

dicti quondam Theoderici de Hees quamcito ad patriam redierint super (dg: 

premissis) dictis XII iugeribus terre ad opus dicti emptoris facient 

renunciare. Testes Rover et Spina datum in crastino octavarum Lamberti. 

Tradetur littera fratri Henrico de Os priori de Porta Celi. 

 

BP 1180 p 590v 02 ma 25-09-1396. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de schrijvers van 

Den Bosch, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Udo van Tefelen, 

Godefridus Hoijer, Lambertus Plaetmaker, Godefridus van Lijt zvw Johannes 

Hamer en Henricus zvw Willelmus Nellen soen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: presentibus d). Acta in camera 

scriptorum de Busco presentibus dictis scabinis Udone de (dg: Te Hoculen 

Ghe) #Tefelen# Godefrido Hoijer (dg: Lam) Lamberto Plaetmaker Godefrido 

de Lijt filio quondam Johannis Hamer Henrico filio quondam Willelmi 

Nellen soen datum in crastino octavarum Lamberti hora vesperarum anno XC 

sexto index 4 pontificis Bonifacii IX anno secundo. 

 

BP 1180 p 590v 03 ma 25-09-1396. 

Nijcholaus van Zulen had destijds verkocht aan Godefridus van Lijt smid zvw 

Johannes gnd Hamer van Lijt 2 kamers met ondergrond in Den Bosch, ter 

plaatse gnd Zile, tussen de stal van Arnoldus van Haenwijc enerzijds en de 

gemene weg naar het huis van Postel anderzijds. Voornoemde Godefridus van 

Lijt verkocht thans aan Petrus nzvw hr Petrus Everaets soen priester van 

Eijndoven een deel van beide voornoemde kamers met ondergrond, te weten het 

deel tussen voornoemde stal van eertijds Arnoldus van Haenwijc enerzijds en 

het overige deel van voornoemde twee kamers met ondergrond, welk overig 

deel Henricus zvw Theodericus Bauderics bakker verworven had van voornoemde 

Godefridus, anderzijds, samen met de helft van de tussenwand, tussen 

eerstgenoemd deel en het overige deel, en de osendrup van de gebouwen op 

eerstgenoemd deel, zoals deze gebouwen hun osendrup hebben op een erfgoed 

dat eertijds was van Johannes Kemmer en nu aan voornoemde Godefridus van 

Lijt behoort. De beide kamers waren belast met (1) de hertogencijns, (2) 

een b-erfcijns van 22 schelling oude pecunia, minus echter een b-erfcijns 

van 35 schelling gangbaar geld, welke cijns van 35 schelling gangbaar geld 

jaarlijks in mindering wordt gebracht bij de betaling van de cijns van 22 

schelling oude pecunia, (3) een b-erfcijns van 40 schelling geld, (4) een 

b-erfcijns van 9 Vlaamse groten, welke cijnzen de koper vanaf nu zal 

betalen uit zijn eerstgenoemde deel, zó dat het overige deel, dat behoort 

aan Henricus zvw Theodericus Bauderics, daarvan geen schade ondervindt. De 

verkoper behoudt uit eerstgenoemd deel een n-erfcijns van 37 schelling 

geld, die de koper aan de verkoper beloofde. 

 

Notum sit universis quod Nijcholaus de Zulen duas cameras cum earum 

fundis sitas in Busco ad locum dictum Zile inter stabulum Arnoldi de 

Haenwijc ex uno et inter communem plateam tendentem ibidem versus domum 

de Postula ex alio (dg: erga) hereditarie vendidisset (dg: dicto) 

Godefrido de Lijt fabro filio quondam Johannis dicti Hamer de Lijt prout 

in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis #dictus 

Godefridus de Lijt# quandam partem dictarum camerarum cum suo fundo 

scilicet illam partem que sita est (dg: dictum) !dictum stabulum (dg: 

quon) dudum Arnoldi de Haenwijc ex uno et inter reliquam partem dictarum 

duarum camerarum cum suis fundis quam reliquam partem Henricus filius 

quondam Theoderici #(dg: filii)# Bauderics pistoris erga dictum 

Godefridum acquisiverat ex alio simul (dg: me) cum medietate (dg: parit) 

parietis consistentis inter primodictam partem et inter dictam reliquam 

partem dictarum duarum camerarum cum suis fundis #et# cum stillicidio 
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(dg: spectante ad) edificiorum supra primodictam partem consistentium 

prout huiusmodi edificia stillant pro presenti supra quandam hereditatem 

(dg: quo) que fuerat dudum Johannis Kemmer nunc ad dictum Godefridum de 

Lijt spectantem ut dicebat hereditarie vendidit Petro filio naturali 

domini quondam Petri Everaets soen presbitri de Eijndoven supportavit cum 

litteris (dg: et ju) et aliis et jure #occacione# promittens super omnia 

ratam servare et obligationem (dg: ex parte sui) deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditario censu XXII solidorum antique pecunie #+ 

{invoegen BP 1180 p 590v 04}# et hereditario censu XL solidorum monete et 

hereditario censu novem grossorum Flandrensium (dg: d) ex dictis duabus 

cameris cum suis fundis de jure solvendis quos census iamdictos dictus 

emptor nunc deinceps annuatim dabit et exsolvet ex primodicta parte 

dictarum duarum camerarum cum suis fundis sic quod ad et supra dictam 

reliquam partem (dg: sp) spectantem ad dictum Henricum filium quondam 

Theoderici Bauderics dictarum duarum camerarum cum suis fundis occacione 

dictorum (dg: s) censuum dampna non eveniant quovis modo in futurum ut 

dictus Petrus emptor recognovit et sub obligatione dicte prime partis 

(dg: recognovit) #promisit# salvo tamen dicto venditori in primodicta 

parte hereditario censu XXXVII #solidorum# monete quem dictus emptor 

dicto venditori exinde solvere promisit coram (dg: scabinis 

infrascriptis) scabinis infrascriptis prout in litteris. Testes Spina et 

Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 590v 04 ma 25-09-1396. 

{invoegen in BP 1180 p 590v 03}. 

+ minus tamen #de# dicto (dg: di) censu (dg: XV #XXXV# s) XXII solidorum 

antique pecunie hereditario censu XXXV solidorum monete communiter 

currentis (dg: hereditario censu XV solidorum) qui census (dg: XVI) 

#XXXV# solidorum monete communiter currentis annuatim defalcabitur in 

solvendo dictum censum (dg: defalcalcabitur de) XXII solidorum antique 

pecunie (dg: XXII solidorum antique p). 

 

BP 1180 p 590v 05 ma 25-09-1396. 

Godefridus zvw Henricus gnd Hamer van Lijt verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Godefridus filius quondam Henrici dicti Hamer de Lijt prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 590v 06 ma 25-09-1396. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper een n-erfcijns van 37 

schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397), gaande 

uit zijn eerstgenoemd deel der beide kamers met ondergrond. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto venditori 

hereditarium censum XXXVII solidorum monete hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini #et primo termino nativitatis# Johannis proxime futuro 

ex primodicta parte predictarum duarum camerarum cum suis fundis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 590v 07 ma 25-09-1396. 

Gerardus van den Perre zvw Gerardus van den Perre verkocht aan Johannes van 

den Perre nzvw Eligius gnd Loij Buutens soen van der Berge de helft in een 

beemd in Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter plaatse gnd Smallaar, 

tussen wijlen Arnoldus van de Kloot enerzijds en Lambertus van den Acker 

anderzijds, deze helft belast met 2 kleine zwarte tournosen. Veertig oude 

Gelderse gulden, waarvoor deze helft werd verkocht, zijn betaald. 

 

Gerardus van den Perre filius quondam Gerardi quondam (dg: Gerardi) van 

den Perre (dg: quoddam) medietatem ad se spectantem in quodam prato sito 
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in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde in loco dicto 

Smaellaer inter hereditatem quondam Arnoldi de Globo ex uno et inter 

hereditatem Lamberti van den Acker ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni van den (dg: Perin filio na) Perre filio naturali (dg: 

d) quondam Eligii dicti Loij Buutens soen van der Berge promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis II parvis 

nigris (dg: ?monete) Turonensibus denariis ex dicta medietate annuatim 

prius solvendis et recognovit sibi de XL antiquis Gelre gulden fore 

satisfactum pro quibus dictus emptor dicta medietatem dicti prati erga 

dictum venditorem acquisiverat ut dicebat clamans inde quitum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 590v 08 do 28-09-1396. 

Johannes van Gherwen zvw Willelmus van Gherwen verkocht aan Willelmus van 

den Houthuijs zvw Wellinus van den Huls een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, gnd die Weie, in Son, rondom tussen de gemeint, zoals 

omgraven, aan voornoemde Johannes in pacht uitgegeven door Andreas 

Verkenman, belast met de pacht en voorwaarde in de brief vermeld. 

 

Johannes de Gherwen filius quondam Willelmi de Gherwen domum ortum et 

hereditates sibi adiacentes (dg: sitos) dictos die Weije sitos in 

parochia de Zonne inter communitatem circumquaque (dg: ad) coadiacentem 

prout ibidem circonfossati sunt datos ad pactum dicto Johanni (dg: Jo) ab 

Andrea Verkenman prout in litteris hereditarie vendidit (dg: supportavit) 

Willelmo (dg: d W) van den Houthuijs filio quondam Wellini van den Huls 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere exceptis paccione et condicione in dictis litteris 

contentis. Testes Spina et Martinus datum in profesto Mijchaelis. 

 

BP 1180 p 590v 09 do 28-09-1396. 

Willelmus van den Houthuijs zvw Wellinus gnd van den Huls verkocht aan 

Johannes van Gherwen zvw Willelmus van Gherwen een huis, hofstad en 

aangelegen tuin, in Son, voor de plaats gnd Veer Houthuis, tussen 

Gheerlacus zvw hr Emondus Rover enerzijds en Thomas zvw Wellinus van den 

Huls anderzijds. 

 

Willelmus van den Houthuijs filius quondam Wellini dicti van den Huls 

domum domistadium et ortum sibi adiacentem sitos in parochia de Zonne 

(dg: inter he) ante locum dictum Veer Houthuijs inter hereditatem 

Gheerlaci filii quondam domini Emondi Rover ex uno et inter hereditatem 

Thome filii quondam Wellini van den Huls ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Gherwen filio quondam Willelmi de Gherwen promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 590v 10 do 28-09-1396. 

Walterus van Audenhoven en zijn zoon Willelmus verkochten aan Jacobus van 

Berze van den Horst 32 stuks hoornvee, 8 kalveren en 203 schapen, die zich 

bevinden in Oirschot, ter plaatse gnd Oudenhoven, op de goederen van 

voornoemde Walterus. Voornoemde Walterus zal deze beesten en schapen te 

schattinge houden van voornoemde Jacobus; zou voornoemde Jacobus van deze 

beesten ontvangen hebben 185 nieuwe gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, en 27 gemene plakken, dan zullen deze beesten en schapen en hun 

nageslacht voor de helft behoren aan voornoemde Walterus en voor de andere 

helft aan voornoemde Jacobus. Walterus zal deze beesten en schapen 

gedurende 3 jaren, ingegaan afgelopen Sint-Philippus-en-Jacobus (ma 01-05-

1396), niet verdelen en intussen zullen voornoemde Walterus en zijn zoon 

Willelmus deze beesten en schapen en hun nageslacht goed onderhouden en 

voeden. Walterus en Willelmus zullen deze beesten en schapen niet verkopen 

of vervreemden, tenzij met instemming van voornoemde Jacobus. 
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Walterus de Audenhoven et Willelmus #eius filius# (dg: palam) XXXII 

pecias pecorum dictorum horenvee octo vitulos et ducentos et III oves 

consistentes in parochia de Oerscot ad locum dictum Audenhoven supra bona 

dicti Walteri ut dicebant legitime vendiderunt Jacobo de (dg: Berze) 

Berze van den Horst promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere tali condicione annexa quod dictus Walterus dictas 

bestias et (dg: p) oves tenebit (dg: et laudabiliter enutriet) a dicto 

Jacobo ad jus stabilitionis ita videlicet quod cum dictus Jacobus de 

premissis et inde proveniendis receperit et levaverit centum et LXXXV 

novos gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet (dg: ..) gulden 

computato #et XXV[II] (dg: pl) gemeijn placken# {in margine sinistra 

XXVII gemeijn placken} extunc iidem (dg: ..) bestie (dg: .......) et oves 

(dg: spectabunt me) et inde evenienda spectabunt mediatim ad dictum 

Walterum et mediatim dicti! Jacobi hoc eciam addito quod dictus Walterus 

premissa ad spacium (dg: trium) trium annorum a festo Philippi et Jacobi 

proxime preteritorum! sine medio sequentium #non dividet# et interim (dg: 

dictus) dicti Walterus et (dg: Will) Willelmus eius filius premissa et 

inde emergenda #(dg: .....)# laubaliter tenebunt et #bene# nutrient hoc 

eciam addito quod dicti Walterus et Willelmus eius [filius] premissa non 

vendent ?nec ?alienabunt (dg: nis) nisi de scito et voluntate dicti 

Jacobi. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 D 06 p. 591. 

 in profesto Mijchaelis: donderdag 28-09-1396. 

 in crastino Mijchaelis: zaterdag 30-09-1396. 

 

BP 1180 p 591r 01 do 28-09-1396. 

Johannes zv Johannes gnd Mooren soen van Vessem beloofde aan Johannes zv 

Theodericus van Vessen 250 Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Solvit .. grossum. 

Johannes filius (dg: quondam) Johannis dicti Mooren soen de Vessem (dg: 

omnia omnia et) promisit super habita et habenda Johanni filio Theoderici 

de Vessen CCL Hollant gulden (dg: gulden) ad monitionem persolvendos. 

Testes Scilder et Spina datum in profesto Mijchaelis. 

 

BP 1180 p 591r 02 do 28-09-1396. 

Petrus zvw Godefridus die Greve wonend in Gerwen verkocht aan Johannes zvw 

Ghibo gnd Denkens soen n-een erfpacht van ½ mud rogge, maat van Eindhoven, 

met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 

01-10-1397), gaande uit 4 lopen roggeland, in Gerwen, tussen Lucas van 

Ponsendale enerzijds en wijlen Johannes van der Heijden anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Godefridi die Greve commorans in Gherwen ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Ghibonis dicti Denkens soen 

(dg: ab eodem h) hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Eijndoven solvendam hereditarie Remigii et primo termino a festo 

Remigii proxime futuro ultra annum et (verbeterd uit: ex) in Busco 

tradendam ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Gherwen inter hereditatem Luce de Ponsendale ex uno et inter hereditatem 

(dg: l liberorum Elsl) quondam Johannis van der Heijden ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 591r 03 do 28-09-1396. 

Adam van Mierde droeg over aan Elizabeth van Os een geheel huis en erf in 

Den Bosch, in een straatje dat loopt vanaf de Kolperstraat achter erfgoed 

van Gerardus met den Koijen, met alle goederen in dit huis, aan hem 

overgedragen door Bela gnd van Os begijn. 
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Adam de Mierde domum et aream integram sitam in Busco in viculo tendente 

a vico dicto Colperstraet retro hereditatem Gerardi met den Koijen cum 

omnibus bonis in dicta (dg: domo) domo existentibus supportatam sibi a 

Bela dicta de Os beghina prout in litteris hereditarie supportavit 

Elizabeth de Os (dg: pro) cum litteris et jure promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 591r 04 do 28-09-1396. 

Lana dvw Ghisbertus van Loen droeg over aan haar broer Willelmus van Loen 

(1) een huis, hofstad en tuin, in Lithoijen, tussen wijlen Jacobus Sijmons 

soen enerzijds en Ghisbertus zvw Johannes die Hoessche anderzijds, (2) 1/3 

deel, behorend aan voornoemde Willelmus van Loen zvw Ghisbertus van Loen en 

Zegherus van Tula, in 5 hont land in Lithoijen, achter in de plaats gnd 

Rijcouds Beemd, tussen Pernela van Waderle enerzijds en erfg vw Gerardus 

Grieten soen anderzijds, (3) 1/3 deel, van voornoemde Willelmus en 

Zegherus, van 2½ hont land in Lithoijen ter plaatse gnd die Zeebosse, 

achter op de sloot, tussen kv voornoemde Pernela van Waderle enerzijds en 

de sloot anderzijds, aan haar verkocht door voornoemde Willelmus en 

Zegherus. 

 

Lana filia quondam Ghisberti de (dg: Loe) Loen cum tutore domum 

domistadium atque ortum sitos in parochia de Lijttoijen inter hereditatem 

quondam Jacobi Sijmons soen ex uno et inter hereditatem Ghisberti filii 

quondam Johannis die Hoessche ex alio atque terciam partem ad Willelmum 

de Loen filium dicti quondam Ghisberti de Loen et ad Zegherum de Tula 

spectantem in quinque hont terre sitis in dicta parochia retro (dg: loc) 

in loco dicto communiter Rijcouds Beemt inter hereditatem Pernele de 

Waderle ex uno et inter hereditatem heredum quondam Gerardi Grieten soen 

ex alio (dg: atque) insuper terciam partem dictorum Willelmi et Zegheri 

duorum et dimidii hont terre sitorum in parochia !ad locum dictum die 

Zeebossche retrorsum supra fossatum ibidem inter hereditatem liberorum 

dicte (dg: Pernel) Pernele de (dg: Wa) Waderle ex uno et inter fossatum 

ibidem ex alio (dg: pro f) prout (dg: hi) ibidem sita sunt venditos sibi 

a dictis Willelmo et (dg: Z) Zeghero prout in litteris hereditarie 

#supportavit# dicto Willelmo de Loen suo fratri cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: s) datum supra. 

 

BP 1180 p 591r 05 do 28-09-1396. 

Marcelius zvw Marcelius van der Scueren en zijn broer Godefridus beloofden 

aan Lambertus zvw Henricus Moelner van Herlaer 70 nieuwe Gelderse gulden1 

zoals die vandaag gemeenlijk in de beurs gaan of de waarde, een helft te 

betalen met Kerstmis (ma 25-12-1396) en de andere helft met Sint-

Bartholomeus aanstaande (vr 24-08-1397). 

 

Marcelius filius quondam Marcelii van der Scueren et Godefridus eius 

frater promiserunt indivisi super omnia Lamberto filio quondam Henrici 

Moelner de Herlaer LXX novos Gelre gulden (dg: scilicet) quales ad 

presens ad bursam communiter (dg: et) currunt seu valorem ad! mediatim 

nativitatis Domini et mediatim Bartholomei proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 591r 06 do 28-09-1396. 

Rodolphus van Gravia maakte bezwaar tegen alle verkopingen gedaan door 

Ludovicus zvw Godescalcus van Bladel met zijn goederen. 

 

Rodolphus de Gravia omnes et singulas vendiciones factas per Ludovicum 

filium quondam Godescalci de Bladel cum bonis suis quibuscumque ut 

                         
1 Zie → BP 1181 p 522v 02 do 16-10-1399, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 591r 07 do 28-09-1396. 

Johannes van den Berghe van Dommellen beloofde aan Johannes zv Willelmus 

van Oijen 14½ Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1396) te betalen. 

 

Johannes van den Berghe de Dommellen promisit super omnia Johanni filio 

Willelmi de Oijen XIIII et dimidium Gentsche nobel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: sa) datum 

supra. 

 

BP 1180 p 591r 08 do 28-09-1396. 

Johannes van Cranenborch beloofde aan Arnoldus van Scijnle 83 Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 Gelderse gulden gerekend, 37 Hollandse 

gulden en 8 penningen gnd scaelgien met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-

1396) te betalen. Ghisbertus heeft dit gezegd. 

 

Johannes de (dg: van de) Cranenborch promisit super omnia Arnoldo de 

Scijnle LXXXIII Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet 

#Gelre# gulden computato (dg: ad festum Martini proxime futurum) atque 

XXXVII Hollant gulden et octo denarios communiter (dg: scage) scaelgien 

vocatos ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra 

Ghisbertus dixit sic. 

 

BP 1180 p 591r 09 do 28-09-1396. 

Henricus Potter zvw Johannes gnd Potter droeg over aan Johannes van Os 

riemmaker een hofstad, 21 voet breed, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen 

erfgoed van Gerardus Dircs soen enerzijds en erfgoed van Johannes gnd van 

Tiemen dekker anderzijds, reikend vanaf een weg, 22 voet breed, die daar 

afgescheiden is van erfgoed van Theodericus zvw hr Johannes Rover ridder 

achterwaarts tot aan erfgoed van Rodolphus Roesmont, met het recht deze weg 

te mogen gebruiken, welke hofstad aan hem was overgedragen door Arnoldus 

Bac timmerman. 

 

Henricus Potter filius quondam Johannis dicti Potter quoddam domistadium 

viginti unam pedatas ubique in latitudine continens situm in Busco ultra 

pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem Gerardi Dircs soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti de Tiemen tectoris ex alio quod 

domistadium predictum tendit a quadam via ibidem tendente sumpta ac 

ordinata de hereditate Theoderici (dg: filii) filii quondam domini 

Johannis Rover militis retrorsum usque ad hereditatem Rodolphi Roesmont 

et que via predicta continet et continebit ubique XXII pedatas in 

latitudine simul cum pleno jure utendi via predicta supportatum sibi ab 

Arnoldo Bac carpentario prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

de Os (dg: filius) corrigiatori cum litteris et jure promittens super 

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

et Martinus datum ut supra. 

 

BP 1180 p 591r 10 do 28-09-1396. 

Johannes zv Johannes Knuijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis Knuijt prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 591r 11 do 28-09-1396. 

Johannes van Os riemmaker beloofde aan voornoemde Henricus Potter 41 

Hollandse gulden, 1 Engelse nobel voor 3 Hollandse gulden gerekend, 1/3 

deel te betalen met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1397), 1/3 deel met 

Sint-Remigius daarop volgend (ma 01-10-1397), en 1/3 deel met Sint-Jan 
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daarop volgend (ma 24-06-1398). 

 

Johannes de Os corrigiator promisit super omnia dicto Henrico Potter XLI 

Hollant gulden seu uno Engelschen nobel pro (dg: uno) III florenis 

Hollandie pro una 3a parte in festo penthecostes proxime futuro pro (dg: 

2a) reliqua 3a parte Remigii deinde proxime sequente et pro ultima 3a 

parte nativitatis Johannis extunc proxime futuro persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 591r 12 za 30-09-1396. 

Adam Hoeft zv Johannes Hoeft beloofde aan Godefridus van Zeelst 69 Engelse 

nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Adam Hoeft filius Johannis Hoeft promisit super omnia Godefrido de Zeelst 

LXIX (dg: nob) Engel nobel seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes Spina et Martinus datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1180 p 591r 13 za 30-09-1396. 

Andreas zv Willelmus gnd Andries soen droeg over aan Petrus zvw Johannes 

gnd die Weder van Eijndoven een erfgoed gnd Knorrengoer in Blaerthem Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Gestel, tussen Ghibo van den Eijnde enerzijds en 

een zekere Vrancken soen anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door 

Heijlwigis wv Willelmus Posteels. 

 

Andreas filius Willelmi dicti Andries soen quandam hereditatem dictam 

Knorrengoer sitam in parochia de [Bl]aerthem sancti Lamberti in loco 

dicto Ghestel inter hereditatem Ghibonis van den Eijnde ex uno et inter 

hereditatem cuiusdam dicti ene? Vrancken soen ex alio venditam sibi ab 

Heijlwige relicta quondam Willelmi Posteels per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit 

Petro filio quondam Johannis dicti die Weder de Eijndoven cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Coptiten et (dg: Lu) Lu datum supra. 

 

BP 1180 p 591r 14 za 30-09-1396. 

Wijnricus Screijnmaker schonk aan zijn zoon Jacobus en diens vrouw 

Godestoedis dvw Johannes van Eijke een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis te leveren, aan hem verkocht door Johannes zvw Arnoldus 

van Enghelant. 

 

Wijnricus Screijnmaker hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie in festo nativitatis Domini 

venditam sibi a Johanne filio quondam Arnoldi de Enghelant prout in 

litteris hereditarie supportavit Jacobo suo filio cum Godestoede sua 

uxore filia quondam Johannis de Eijke nomine dotis ad jus oppidi cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: Mart) Spina et Martinus datum supra. 

 

BP 1180 p 591r 15 za 30-09-1396. 

Wijnricus Screijnmaker schonk aan zijn zoon Jacobus en diens vrouw 

Godestodis dvw Johannes van Eijcke een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, aan hem verkocht door de broers 

Johannes en Lambertus, kvw Arnoldus van Enghelant. 

 

Wijnricus (dg: Screij) Screijnmaker hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in festo nativitatis 

Domini et in Busco tradendam venditam sibi a Johanne et Lamberto 

fratribus liberis quondam Arnoldi de Enghelant prout in litteris 

hereditarie supportavit Jacobo suo filio cum Godestode sua uxore filia 

quondam Johannis de Eijcke nomine dotis ad jus oppidi cum litteris et 

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

 

1180 mf10 D 07 p. 592. 

 in crastino Mijchaelis: zaterdag 30-09-1396. 

 Quinta post Remigii: donderdag 05-10-1396. 

 

BP 1180 p 592v 01 za 30-09-1396. 

Wijnricus Screijnmaker schonk aan zijn zoon Jacobus en diens vrouw 

Godestodis dvw Johannes van Eijcke (1a) een b-erfpacht van 12 lopen 

{graansoort niet vermeld}, maat van Beek, (1b) een b-erfcijns van 16 

schelling kleine penningen gangbaar en gebruikelijk paijment, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit een geheel erfgoed, dat aan Johannes zvw Johannes 

gnd Peijsters gekomen was na overlijden van zijn ouders, op Haaghorst, (2a) 

een b-erfpacht van 7 mud rogge, maat van Beek, met Sint-Andreas-Apostel te 

leveren, (2b) een b-erfcijns van 5 oude groten Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk, met Sint-Lambertus-Martelaar te betalen, gaande uit een 

hoeve in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd Westerwijk, aan voornoemde Wijnricus 

verkocht door Gerardus zvw Conrardus Writer. 

 

Wijnricus Screijnmaker hereditariam paccionem duodecim lopinorum !mensure 

de Beke atque hereditarium censum decem et sex solidorum parvorum 

denariorum pagamenti communiter (dg: le) cursibulis et usualis solvendos 

singulis (dg: an) annis purificationis ex tota hereditate Johanni filio 

quondam Johannis dicti Peijsters de obitu suorum parentum scilicet patris 

et matris successa sita in sicco et in humido supra Haghehorst atque 

hereditariam paccionem septem modiorum siliginis mensure ville Bekensis 

solvendam (dg: h) anno quolibet in festo beati Andree apostoli necnon 

hereditarium censum quinque grossorum Turonensium denariorum monete regis 

Francie antiquorum solvendum hereditarie Lamberti mart[i]ris ex manso seu 

hova sito in parochia de Hildwarenbeke in loco dicto Westerwijc cum suis 

attinentiis venditos dicto (dg: -s) Wijnrico a Gerardo filio quondam 

Conrardi Writer prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo suo 

filio cum Godestode sua uxore filia quondam Johannis de Eijcke (dg: no) 

nomine dotis ad jus oppidi (dg: pro ratam pro) cum litteris et #et 
?litteris# iure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. !Testes Spina et Martinus datum 

in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1180 p 592v 02 za 30-09-1396. 

Wijnricus Screijnmaker schonk aan zijn zoon Jacobus en diens vrouw 

Godestodis dvw Johannes van Eijcke een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan hem verkocht door Johannes 

gnd Tijchgelman van Venloen. 

 

Wijnricus (dg: Screij) Screijnmaker hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam venditam sibi a Johanne dicto 

Tijchgelman de Venloen prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo 

suo filio cum Godestode sua uxore filia quondam Johannis de Eijcke (dg: 

cum litteris) nomine dotis ad jus oppidi etc cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 592v 03 za 30-09-1396. 

Zebertus van der Graft steenbakker droeg over aan Johannes Snoec riemmaker 

zvw Gerardus Snoec de helft in een hofstad, 21 voet breed, in Den Bosch, 

over de Tolbrug, tussen erfgoed van Godefridus Vijfvoet enerzijds en 

erfgoed van Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder anderzijds, 

reikend vanaf een weg, 22 voet breed, afgescheiden van erfgoed van 

voornoemde Theodericus Rover tot aan erfgoed van wijlen Hermannus Wijnrics, 

met het recht deze weg te mogen gebruiken, welke hofstad voornoemde 
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Zebertus van der Graft en Lambertus van Uden gekocht hadden van Gheerlacus 

Boest, te weten de helft aan de kant van de stad Den Bosch, belast met 

cijnzen in de brief vermeld. 

 

Zebertus van der Graft lathomus medietatem ad se spectantem in quodam 

domistadio viginti unam pedatas ubique in latitudine continente sito in 

Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem Godefridi Vijfvoet 

ex uno et inter hereditatem Theoderici Rover filii quondam #domini# 

Johannis Rover militis ex alio et quod domistadium (dg: cont) tendit a 

quadam via ibidem tendente sumpta et ordinata de hereditate dicti 

Theoderici Rover usque ad hereditatem quondam Hermanni Wijnrics et que 

via continet et continebit ubique XXII pedatas in latitudine simul cum 

pleno jure utendi via predicta quod domistadium dictus Zebertus van der 

Graft et Lambertus de Uden erga Gheerlacum Boest emendo acquisiverant 

prout in litteris scilicet illam medietatem que sita est versus oppidum 

de Buscoducis hereditarie supportavit Johanni Snoec #filio (dg: quondam)# 

corrigiator[i] #filio quondam Gerardi Snoec# cum litteris et aliis et 

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

parte sui deponere exceptis censibus in dictis litteris (dg: quo) 

contentis. Quo facto repromisit super omnia quod ipse omnes census ex 

dicta medietate solvendos !sic quod dicto Zeberto (dg: damp) et supra 

eius bona dampna non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 592v 04 za 30-09-1396. 

Zebertus van der Graft droeg over aan Johannes Snoec riemmaker zvw Gerardus 

Snoecs een hofstad, 21 voet breed, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen 

erfgoed van Willelmus Fonsel enerzijds en erfgoed van Willelmus van der 

Ameijden snijder anderzijds, reikend vanaf een weg, 22 voet breed, 

afgescheiden van erfgoed van Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder 

achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Hermannus Wijnrics, met het recht 

deze weg te moegen gebruiken, welke hofstad aan voornoemde Zebertus was 

overgedragen door Godefridus gnd Vijfvoet wollenklerenwever. 

 

Zebertus van der Graft quoddam domistadium viginti unam pedatas in 

latitudine continens situm in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter 

hereditatem Willelmi Fonsel ex uno et inter hereditatem Willelmi van der 

Ameijden sartoris ex alio quod domistadium tendit a quadam via ibidem 

tendente sumpta et ordinata de (dg: hereditate) hereditate Theoderici 

Rover filii domini quondam Johannis Rover militis retrorsum usque ad 

hereditatem quondam Hermanni Wijnrics et que via predicta continet et 

continebit ubique XXII pedatas in latitudine simul cum pleno jure utendi 

dicta via supportatum dicto Zeberto a Godefrido dicto Vijfvoet #textore 

laneorum# (dg: ..) prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

Snoec corrigiatori #filio quondam Gerardi Snoecs# cum litteris et aliis 

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

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 592v 05 za 30-09-1396. 

Jacobus zv Wijnricus Screijnmaker verklaarde dat voornoemde Wijnricus hem 

alle goederen gegeven heeft, aan hem en zijn vrouw Godestoedis dvw Johannes 

van Eijcke als huwelijksgeschenken beloofd. 

 

Jacobus filius Wijnrici Screijnmaker palam recognovit sibi #satisfactum# 

per dictum Wijnricum fore satisfactum ab omnibus bonis que dictus 

Wijnricus promiserat dicto Jacobo cum Godestoede sua uxore filia quondam 

Johannis de Eijcke nomine dotis et in subsidium matrimonii #usque in diem 

presentem# ut dicebat clamans inde quitum salva! tamen sibi (dg: 

supportacione) supportacionibus sibi Jacobo hodierna die factis #a dicto 

Wijnrico# in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 592v 06 za 30-09-1396. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus Rover zvw hr 

Johannes Rover ridder” en Johannes Snoec riemmaker zvw Gerardus Snoec 

beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan Lambertus van Uden. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Theodericus Rover filius #domini# 

quondam #(dg: domini)# Johannis Rover militis et Johannes Snoec 

corrigiator filius quondam Gerardi Snoec promisit super omnia tradere 

Lamberto de Uden ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 592v 07 za 30-09-1396. 

Willelmus Scilder verkocht aan Arnoldus zv Volcquinus Mijs soen van 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve van Johannes van den Velde 

riemmaker, in Heeswijk, ter plaatse gnd Rukven, tussen Arnoldus Hoernken 

enerzijds en Johannes Bever anderzijds, welke pacht aan hem verkocht was 

door voornoemde Johannes van den Velde riemmaker. 

 

Willelmus Scilder hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie in festo purificationis et in Busco tradendam 

de et ex manso Johannis van den Velde corrigiatoris sito in parochia de 

Hezewijc ad locum dictum Rucvenne inter hereditatem Arnoldi Hoernken ex 

uno et inter hereditatem Johannis (dg: B. Be) Bever ex alio atque de et 

ex attinentiis dicti !singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis venditam sibi a (dg: Johanne) dicto Johanne van 

den Velde (dg: p) corrigiatore prout in litteris hereditarie vendidit 

Arnoldo filio Volcquini Mijs soen (dg: s) de Amersvoert (dg: pro) cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Rover et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 592v 08 za 30-09-1396. 

Willelmus zv Henricus van Diegheden verkocht aan Aleijdis dvw Nijcholaus 

Pijecke een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, voor 

het eerst over een jaar (ma 01-10-1397), gaande uit (1) ¼ deel in een 

stenen huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Henricus van Uden nu behorend aan Reijnerus van Hulten enerzijds en 

erfgoed van wijlen Theodericus Bolant kramer anderzijds, van welk ¼ deel 

voornoemde Henricus van Diegeden zijn vruchtgebruik had overgedragen aan 

voornoemde Willelmus, het gehele huis en erf reeds belast met een 

b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, (2) goederen van verkoper. 

 

Willelmus filius Henrici de Diegheden hereditarie vendidit Aleijdi filie 

quondam (dg: Johannis) Nijcholai Pijecke hereditarium censum IIIIor 

librarum monete solvendum hereditarie Remigii (dg: ex) et primo termino a 

Remigii proxime futuro ultra annum ex quarta parte ad !spectante in domo 

(dg: et) lapidea et area sita in Busco in vico Ortensi inter hereditatem 

quondam Henrici de Uden nunc ad Reijnerum de Hulten spectantem ex uno et 

inter hereditatem quondam Theoderici Bolant institoris ex alio (dg: ut 

dicebat) #de qua quarta parte dictus Henricus de Diegeden suum usufructum 

dicto Willelmo suo filio supportaverat ut dicebat# atque ex bonis dicti 

venditoris (dg: et) habitis et habendis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis promittens !habita et habenda warandiam et obligationem aliam 

in dicta quarta parte existentem deponere excepto hereditario censu trium 

(dg: lirr) librarum dicte monete ex dicta integra domo et area prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 592v 09 do 05-10-1396. 

Johannes zvw Lambertus snijder, Theodericus van den Bogart en Denkinus zvw 

Arnoldus Nesen soen droegen over aan Willelmus Befken ¼ deel van een beemd 

gnd dat Voorste Abroek, in Veghel, tussen Johannes van Middegael enerzijds 

en het gemene water gnd die Aa anderzijds, welke beemd voornoemde Johannes, 
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Theodericus en Denkinus in cijns verkregen hadden van Johannes, Walterus, 

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

Arnoldus Heijme ev Katherina dv voornoemde hr Adam, te weten voor een 

b-erfcijns van 14 pond geld, belast met voornoemde cijns. Voornoemde 

Willelmus moet ¼ deel van deze cijns betalen. 

 

{Dit contract staat onder een lijn die dwars over de bladzijde is 

getrokken}. 

Johannes filius quondam Lamberti sartoris Theodericus van den Bogart et 

Denkinus filius quondam Arnoldi Nesen soen quartam partem cuiusdam prati 

dicti dat Vorste Abroec (dg: situm) siti in parochia de Vechel inter 

hereditatem Johannis de Middegael ex uno et inter communem aquam dictam 

die Aa ex alio quod (dg: d) pratum dicti Johannes Theodericus et Denkinus 

erga Johannem Walterum Elizabeth et Mabeliam liberos (dg: quo) domini Ade 

de Berchen militis et Arnoldum filium quondam Arnoldi Heijme maritum et 

tutorem legitimum Katherine sue uxoris filie dicti domini Ade ad censum 

acquisiverant scilicet pro hereditario (dg: paccione) censu quatuordecim 

librarum monete prout in litteris hereditarie supportaverunt Willelmo 

Befken cum litteris et jure occacione promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere excepto (dg: qu) 

dicto censu in dictis litteris contento tali condicione quod dictus 

Willelmus solvet annuatim unam quartam partem dicti census sic quod 

primodictis Johanni Theoderico et Denkino dampna exinde non eveniant in 

futurum ut ipse Willelmus recognovit et sub obligatione dicte quarte 

partis promisit. Testes Wiel et Heijmen datum qui[n]ta post Remigii. 

 

1180 mf10 D 08 p. 593. 

 Quinta post Remigii: donderdag 05-10-1396. 

 

BP 1180 p 593r 01 do 05-10-1396. 

Jordanus zvw Ghibo gnd Jordens soen van Straten verkocht aan Henricus van 

Heijst van Straten een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met 

Allerheiligen in Oirschot te leveren, voor het eerst over een jaar (do 01-

11-1397), gaande uit een beemd gnd die Liedonk, in Oirschot, naast de 

plaats gnd Sneppenschoot, beiderzijds tussen de gemeint, met een eind 

strekkend aan Henricus Gerijts soen, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Jordanus filius quondam Ghibonis dicti Jordens soen de Straten 

hereditarie vendidit Henrico de Heijst de Straten hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie (dg: 

Remigii) omnium (dg: sc) sanctorum et primo termino a festo omnium 

sanctorum proxime futuro ultra annum et in parochia de Oerscot tradendam 

ex quodam prato dicto die Lijedonc sito in parochia de Oerscot juxta 

locum dictum Sneppenscoet inter (dg: hereditatem Henrici Ger) 

communitatem ex utroque latere coadiacentem tendente cum uno fine ad 

hereditatem Henrici Gerijts soen ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et obligationem aliam deponere excepto censu domini ducis 

exinde solvendo. Testes Wiel et Heijme datum quinta post Remigii. 

 

BP 1180 p 593r 02 do 05-10-1396. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder, Johannes van Erpe, Johannes van Ghemert, 

Amelius Specier en Willelmus Donc, poorters van Den Bosch, verklaarden dat 

zij erbij aanwezig waren toen, met ongeveer Sint-Lambertus aanstaande zeven 

jaar geleden (za 17-09-1390), Rodolphus Zorghe en zijn vrouw Jutta dv 

Willelmus zvw Lucas van Erpe trouwden. Voornoemde Willelmus heeft toen 

beloofd aan voornoemde Rodolphus en Jutta een erfpacht te schenken van 14 

mud rogge, maat van Peelland, met Lichtmis te leveren. 

 

Nos Wiel et Heijme {rest van de regel opengelaten} quod constituti coram 

nobis Arnoldus Stamelart (dg: Johannes) de Penu #Johannes de Erpe# et 

Johannes de Ghemert (dg: ..) Amelius Specier et Willelmus Donc oppidani 
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in Busco deponent ad requisitionem judicis in Busco quod ipsi tamquam 

homines matrimoniales interfuerunt septem annis in festo Lamberti proxime 
!futuro vel circiter elapsis quando scilicet Rodolphus Zorghe et Jutta 

eius uxor filia (dg: quo) Willelmi filii quondam Luce de Erpe per 

matrimonium copulabantur ?quodque pertunc dictus Willelmus promisit 

#super omnia# tunc se (dg: se) daturum et soluturum dicto Rodolpho cum 

dicta Jutta (dg: su here) nomine dotis ad jus oppidi de Busco 

hereditariam paccionem XIIII modiorum siliginis mensure de (dg: Pde) 

Pedelandia anno quolibet purificationis datum supra. 

 

BP 1180 p 593r 03 do 05-10-1396. 

Jacobus Kesselman, en de broers Bartholomeus gnd Meus en Johannes Loze, kvw 

Bartholomeus Wedigen, beloofden aan Paulus van Rode, tbv hem en Johannes 

van Beircke, 167 Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-

06-1397) te betalen. 

 

Jacobus Kesselman Bartholomeus dictus Meus (dg: filius) #et Johannes Loze 

fratres liberi# quondam Bartholomei (dg: Wgen) Wedigen promiserunt 

indivisi super omnia (dg: Pauwe) Paulo de Rode ad opus sui et ad opus 

Johannis de Beircke seu ad opus alterius eorum centum et (dg: septe) 

sexaginta septem Engels nobel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 593r 04 do 05-10-1396. 

Egidius zv Eligius gnd Loij baardscheerder van Rode droeg over aan Henricus 

gnd Perken, tbv Johannes van der Straten nzv hr Leonius van Risingen 

priester, 2 bunder land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Kraandonk, 

tussen Franco Zadelmaker enerzijds en Lambertus gnd Wouters anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemeint, aan voornoemde Egidius verkocht door 

Petrus gnd van Stocven van Sint-Oedenrode. 

 

Egidius filius Eligii dicti Loij barbitonsoris de Rode duo bonaria (dg: 

p) terre sita in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Craendonc 

inter hereditatem Franconis sellipari ex uno et inter hereditatem 

Lamberti dicti Wouters ex alio tendentia cum uno fine ad communitatem 

ibidem vendita dicto Egidio a Petro dicto de Stocven de Rode sancte Ode 

prout in litteris hereditarie supportavit Henrico dicto Perken ad opus 

Johannis #van der (dg: Straten) {in margine sinistra:} Straten# filii 

naturalis domini Leonii de Risingen #presbitri# cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 593r 05 do 05-10-1396. 

Ludingus zv Nicholaus gnd Coel Roelen soen beloofde aan Arnoldus van Os zv 

Theodericus van Os 10 Gentse nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

22-04-1397) te betalen. 

 

-. 

Ludingus filius (dg: Gerardi) #Nicholai dicti Coel# Roelen soen promisit 

super omnia Arnoldo de Os filio Theoderici de Os X Gentsche nobel seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Yw et) Ywanus 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 593r 06 do 05-10-1396. 

Walterus zvw Johannes van Haren verkocht aan Johannes Swartinc, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, 1 bunder beemd in een beemd van 4 bunder van 

voornoemde wijlen Johannes van Haren, in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Noordbroek, tussen erfgoed van de heer van Duffel enerzijds en erfgoed van 

Johannes zvw Willelmus van Haren anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed van Wellinus van Beke, te weten de bunder naast erfgoed van 

voornoemde Wellinus van Beke, met recht van weg over de rest van deze 
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beemd. Verkoper en zijn broers Henricus en Willelmus beloofden lasten af te 

handelen. 

 

Walterus (dg: Henricus et Willelmus fratres liberi) #filius# quondam 

Johannis de (dg: Haren) Haren (dg: #unum bonarium# quoddam pratum situm 

in parochia de Helvoert in loco dicto Noertbroec inter hereditatem domini 

domini de Duffel ex uno et inter hereditatem dicti) unum bonarium prati 

situm in quodam prato #IIII bonaria continente# dicti quondam Johannis de 

Haren sito in parochia de Helvoert in loco dicto (dg: Noertw) Noertbroec 

inter hereditatem domini de Duffel ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii quondam Willelmi de Haren ex alio tendens cum uno fine ad 

hereditatem (dg: ?et) Wellini de Beke ?et scilicet illud bonarium quod 

situm est contigue juxta hereditatem dicti Wellini de Beke simul cum 

#jure# eundi redeundi et pergendi per residuum dicti prati usque ad 

dictum bonarium prati ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Swartinc ad 

opus mense sancti spiritus in Busco promittentes #et cum eo Henricus et 

Willelmus eius fratres# indivisi super habita et habenda warandiam et 

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

Ywanus et Scilder datum quinta post Remigii#. 

 

BP 1180 p 593r 07 do 05-10-1396. 

Mijchael zv Willelmus van Overacker droeg over aan zijn voornoemde vader 

Willelmus van Overacker een b-erfcijns van 3 pond geld, die Rijcardus zv 

Willelmus gnd Veren Hadewigen soen beloofd had aan voornoemde Mijchael, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) de helft van een kamp in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eilde, ter plaatse gnd Eversdonk, tussen Rijcoldus gnd Arken 

soen enerzijds en Johannes gnd Rijcarts soen anderzijds, het kamp door de 

einden te delen, en dan de helft richting de kerk van Schijndel, (2) de 

andere helft van het kamp, die voornoemde Rijcardus mede tot onderpand had 

gesteld. 

 

Solvit. 

(dg: Wi) Mijchael filius Willelmi de Overacker hereditarium censum trium 

librarum monete quem Rijcardus filius Willelmi dicti Veren Hadewigen soen 

promisit se daturum et soluturum dicto Mijchaeli hereditarie 

purificationis ex medietate (dg: ad) cuiusdam campi siti in parochia de 

Scijnle in loco dicto communiter Eilde ad locum dictum communiter 

Eversdonc inter hereditatem Rijcoldi dicti (dg: .) Arken soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Rijcarts soen ex alio scilicet (dg: ex 

illa medietate que sita) dividendo dictum campum per fines ex illa 

medietate dicti campi que sita est versus ecclesiam de Scijnle atque ex 

altera medietate dicti campi quam (dg: reliquam) alteram medietatem 

dictus Rijcardus (dg: erga) dicto Mijchaeli simul cum primodicta 

medietate dicti campi (dg: premissa) pro solucione dicti census ad pignus 

imposuerat prout in litteris hereditarie supportavit dicto Willelmo de 

Overacker suo patri cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1180 p 593r 08 do 05-10-1396. 

Johannes zvw Johannes Ackermans van Best beloofde aan Henricus Teije van 

Best 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) in 

Den Bosch te leveren. 

 

-. 

Johannes filius quondam Johannis Ackermans de Best promisit super omnia 

(dg: Ge) Henrico Teije de Best III modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. 

 

BP 1180 p 593r 09 do 05-10-1396. 

Walterus van den Venne zvw Henricus van den Venne van Tilborch verkocht aan 
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Reijnerus van Broechoven zvw Gerardus van Broechoven van Tilborch een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis in Tilburg te 

leveren, gaande uit een erfgoed, ongeveer 8 bunder groot, gnd het Ven, in 

Tilburg, achter de plaats gnd ten Heuvel te Tilburg, tussen Johannes Venman 

enerzijds en Walterus Bac zv Thomas en erfg vw Laurencius gnd Coepal 

anderzijds, met een eind strekkend aan die Molendijk en met het andere eind 

aan erfg vw Willelmus van den Gheijn en erfg vw Walterus Oerleman, belast 

met de hertogencijns, een cijns aan de kerk van Tilburg en pachten. 

 

Walterus van den Venne #filius quondam Henrici van den Venne de Tilborch# 

hereditarie vendidit Reijnero de Broechoven filio quondam Gerardi de 

Broechoven de Tilborch hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de (dg: L) Tilborch solvendam hereditarie 

purificationis et in Tilborch tradendam ex (dg: me) hereditate quadam 

octo bonaria #vel circiter# continente dicta tFenne sita in parochia de 

Tilborch (dg: sita ..) retro (dg: re) locum dictum ten Hovel te Tilborch 

inter hereditatem Johannis Venman ex uno et inter hereditatem Walteri Bac 

filii Thome et heredum quondam Laurencii dicti Coepal ex alio tendente 

cum uno fine ad (dg: locum) aggerem dictum die Molendijc et cum (dg: cu) 

reliquo fine ad hereditates (dg: hereditates quondam) heredum quondam 

Willelmi van den Gheijn et heredum quondam Walteri Oerleman (dg: ex a) ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem aliam deponere 

excepto censu! domini ducis et ecclesie de Tilborch et paccionibus exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: d) Aa et Scilder (dg: 

datum supra) datum quinta post Remigii. 

 

BP 1180 p 593r 10 do 05-10-1396. 

Broeder Johannes van Arkel orde van de Predikheren zvw Henricus Rode van 

Bucstel droeg over aan Agnes van Arkel dv Henricus die Cleijn van Ophemert 

een b-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, die Johannes Moerken van 

Bucstel beloofd had aan voornoemde broeder Johannes van Arkel, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk beemd in Boxtel, ter plaatse 

gnd die Rubeemd, zoals deze beemd behoorde aan voornoemde wijlen Henricus 

die Rode. 

 

Frater Johannes de Arkel ordinis predicatorum filius quondam Henrici Rode 

de Bucstel hereditariam paccionem quatuordecim lopinorum siliginis 

mensure de Busco quam Johannes Moerken de Bucstel promisit se daturum et 

soluturum dicto fratri Johanni de Arkel hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam de et ex quadam pecia prati sita in parochia de Bucstel 

in loco dicto die Rubeemt prout (dg: ibidem) #huiusmodi# pecia prati 

ibidem sita est et ad dictum (dg: Henricum) [quon]dam Henricum die Rode 

spectare consueverat prout in litteris hereditarie supportavit Agneti 

(dg: filie) de (dg: Gl) Arkel filie Henrici die Cleijn de Ophemert cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

(dg: ex parte) et impeticionem ex parte et (dg: fratribus) #sui et 

quorumcumque fratrum# dicte ordinis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 593r 11 do 05-10-1396. 

Mijchael zvw Mijchael gnd Loeken beloofde aan Arnoldus Meijssen 50 nieuwe 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 nieuwe Gelderse gulden gerekend, 

met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Mijchael filius quondam Mijchaelis dicti Loeken promisit super omnia 

Arnoldo Meijssen L novos Gelre gulden (dg: scilicet) scilicet XXXVI 

gemeijn placken pro quolibet novo Gelre gulden computatis ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes Ywanus et Scilder datum supra. 

 

1180 mf10 D 09 p. 594. 

 Quinta post Remigii: donderdag 05-10-1396. 
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 in crastino Francisci anno XCVI: donderdag 05-10-1396. 

 

BP 1180 p 594v 01 do 05-10-1396. 

Henricus van der Hagen zv Hermannus van der Voert verkocht aan Aleijdis van 

Heelwijc een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land in Nistelrode, ter plaatse 

gnd Vorstenbos, tussen Henricus Kersmaker enerzijds en Petrus Reijners soen 

anderzijds, (2) ¼ deel in 2 bunder beemd in Veghel, ter plaatse gnd 

Bredelaar, tussen Delija van den Hazelberch enerzijds en Henricus zv 

Wautgherus van Bredelaer anderzijds, reeds belast met 1 groot. 

 

Henricus van der (dg: H) Hagen filius (dg: quondam) Hermanni van der 

Voert hereditarie vendidit Aleijdi de Heelwijc hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: et) 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre (dg: et pecia prati 

sibi adiacente) sita in parochia de Nijsterle ad locum dictum 

Vorstenbossche inter hereditatem Henrici Kersmaker ex uno et inter 

hereditatem Petri Reijners soen ex alio atque (dg: ex pecia prati sita in 

parochia de Vechel in loco dicto op Brede Bredelaer inter here) ex quarta 

parte ad dictum venditorem spectante in duobus bonariis prati sitis in 

parochia de Vechel ad locum dictum Bredelaer inter hereditatem (dg: 

#Delije# Egidii van den Hazelber) Delije van den Hazelberch ex uno et 

inter hereditatem Henrici filii Wautgheri de Bredelaer ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem aliam deponere excepto 

(dg: dimidio gr) uno grosso annuatim ex premissis de jure solvendo et 

sufficientem facere. Testes Aa et Scilder datum quinta post Remigii. 

 

BP 1180 p 594v 02 do 05-10-1396. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaren, ingegaan afgelopen Sint-Jan (za 

24-06-1396), met 18 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, en met achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Jordanus zv Arnoldus Tielkini, 

Ghisbertus van de Doorn en Johannes van Zochel. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a festo Johannis proxime 

preterito sine medio sequentium semper dictis annis durantibus cum XVIII 

novis Gelre (dg: XXXVIII) XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden 

computatis et cum arrestadiis ut in forma. Acta in camera presentibus 

scabinis predictis Jordano filio Arnoldi Tielkini et Ghisberto de Spina 

Johanne de Zochel testibus datum in crastino Francisci anno XCVI hora 

vesperarum. 

 

BP 1180 p 594v 03 do 05-10-1396. 

De broers Johannes van Ghemert en Hubertus van Ghemert, de broers Gerardus 

en Ghisbertus, kvw Ghisbertus van de Doorn, Jordanus zvw Arnoldus Tielkini 

ev Mechtildis dvw voornoemde Ghisbertus van de Doorn droegen over aan 

Erenbertus zvw Wellinus Erenbrechts soen, een b-erfcijns van 20 schelling 

geld, die wijlen voornoemde Wellinus Erenbrechts soen met Kerstmis betaalde 

aan wijlen Gerardus Vos, gaande uit erfgoederen van wijlen voornoemde 

Wellinus, in Nistelrode. Voornoemde broers Johannes en Hubertus beloofden 

dat hun broer mr {geen naam vermeld} en hun zwager Willelmus Zoetart nimmer 

rechten op deze cijns zullen doen gelden. Gerardus van Aa beloofde dat zijn 

zoon Gerardus hierop nimmer rechten zal doen gelden. 

 

Johannes de Ghemert Hubertus de Ghemert fratres Gerardus et Ghisbertus 

fratres liberi quondam Ghisberti de Spina Jordanus filius quondam Arnoldi 

(dg: et) Tielkini maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie 

dicti quondam Ghisberti de Spina (dg: super) hereditarium censum XX 

solidorum monete quem Wellinus quondam Erenbrechts soen Gerardo (dg: Vos 

quod) quondam Vos solvere consuevit hereditarie nativitatis Domini ex 
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hereditatibus dicti quondam Wellini sitis in parochia de Nijsterle ut 

dicebat hereditarie supportavit (dg: Engberto filio dicti quon) Erenberto 

filio dicti quondam Wellini promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere promiserunt insuper dicti Johannes 

et Hubertus fratres quod ipsi magistrum !eorum fratrem et Willelmum 

Zoetart eorum sororium (dg: semp) perpetue tales habebunt quod nunquam 

presument se jus in predicto censu habere promisit insuper (dg: dicti) 

Gerardus de Aa quod ipse Gerardum suum filium perpetue talem habebit quod 

nunquam presumet se jus in premissis habere. Testes (dg: datum Ywanus et 

Scilder) !testes datum supra. 

 

BP 1180 p 594v 04 do 05-10-1396. 

Johannes zv Johannes gnd Balijart verkocht aan Aleijdis van Heelwijc een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 4 lopen roggeland in Dinther, ter plaatse gnd 

Vorstenbos, tussen Petrus Balijart enerzijds en Henricus van Zochel 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind 

aan Arnoldus van Zochel, reeds belast met de grondcijnzen. 

 

Johannes filius Johannis dicti Balijart hereditarie vendidit Aleijdi de 

Heelwijc hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: nativitatis Domini) purificationis et in Busco 

tradendam ex quatuor lopinatis terre #siliginee# sitis in parochia de 

Dijnter in loco dicto Vorstenbossche inter !Petri Balijart ex uno et 

inter hereditatem Henrici de Zochel ex alio tendentibus cum uno (dg: ad) 

fine ad communmitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Arnoldi de 

Zochel (dg: E) ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Ywanus et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 594v 05 do 05-10-1396. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaren, ingegaan afgelopen Sint-Jan (za 

24-06-1396), met 16 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, met achterstallige termijnen en met de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

Johannes van Zochel, Rover Boest en Rodolphus van de Broek. 

 

A. 

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

Johannis proxime preterito sine medio sequentium semper dictis 3 annis 

durantibus cum (dg: XVIII) sedecim novis Gelre gulden XXXVI gemeijn 

placken pro quolibet gulden computato et cum arrestadiis et paccione anni 

redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus dictis scabinis 

Johanne de Zochel Rover Boest Rodolpho de Palude testibus datum ut in 

contracto predicto. 

 

BP 1180 p 594v 06 do 05-10-1396. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel zvw Walterus van Oerle beloofde aan 

Arnoldus Ysebout 8 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1396) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai dicti Coel filii quondam Walteri de 

Oerle promisit super omnia Arnoldo Ysebout octo Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 
!supra. 

 

BP 1180 p 594v 07 do 05-10-1396. 

Yda dvw Marcelius van den Bruijle beloofde aan Aleijdis van Heelwijc 60 

oude Gelderse gulden na maning te betalen. 
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Yda filia quondam Marcelii van den Bruijle promisit super omnia Aleijdi 

de Heelwijc (dg: V) LX aude Gelre gulden ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 594v 08 do 05-10-1396. 

Voornoemde Aleijdis beloofde voornoemd geld niet te manen, zolang Yda 

leeft. 

 

Solvit. 

Dicta Aleijdis promisit super omnia dictam pecuniam non monere quamdiu 

dicta (dg: A) Yda (dg: vx) vixerit in humanis salvis suis litteris in 

vigore (dg: pers) permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 594v 09 do 05-10-1396. 

Theodericus Nellen zvw Godefridus van der Aavoert, zijn broer Godefridus en 

Johannes van Weelde ev Heijlwigis dvw voornoemde Godefridus verkochten aan 

Johannes Wijtman alle goederen, die aan hen en aan Henricus en Willelmus, 

kvw voornoemde Godefridus van der Aavoert gekomen waren na overlijden van 

Margareta dvw voornoemde Godefridus, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Johannes Wijtman ev voornoemde Margareta. 

Voornoemde broers Henricus en Willelmus zullen nimmer hierop rechten doen 

gelden. 

 

Solvit. 

Theodericus Nellen filius quondam Godefridi van der Aavoert Godefridus 

eius frater Johannes de Weelde maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filie dicti quondam Godefridi omnia bona mobilia et immoblia 

hereditaria et parata eis et Henrico (dg: fili) #et Willelmo liberis# 

dicti quondam Godefridi van der Aavoert (dg: successione ad) de morte 

quondam Margarete filie dicti quondam Godefridi successione (dg: s) 

advoluta et post #mortem# Johannis Wijtman mariti olim dicte Margarete 

successione advolvenda quocumque sita ut dicebant hereditarie vendiderunt 

dicto Johanni Wijtman promittentes super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi dictos Henricum et 

Willelmum fratres (dg: fr) perpetue tales habebunt quod nunquam presument 

se jus in premissis habere. Testes Ywanus et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 594v 10 do 05-10-1396. 

(dg: Gerardus H). 

 

BP 1180 p 594v 11 do 05-10-1396. 

Gerardus Heenken beloofde aan Egidius zv Egidius Zecker 34 nieuwe Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, met Sint-

Katherina aanstaande (za 25-11-1396) te betalen. 

 

Gerardus Heenken promisit super omnia Egidio filio Egidii Zecker XXXIIII 

novos Gelre gulden XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato 

seu valorem ad (dg: K) Katherine proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 594v 12 do 05-10-1396. 

Henricus zv Ludekinus van der Porten beloofde aan Gerardus Zanders 12 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde uiterlijk met Sint-Martinus aanstaande 

(za 11-11-1396) te betalen. 

 

(dg: Henricus) Henricus filius Ludekini van der Porten promisit super 

omnia Gerardo Zanders XII novos Gelre (dg: Gelre) gulden seu valorem 

infra hinc et (dg: f) Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 
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BP 1180 p 594v 13 do 05-10-1396. 

(dg: Johannes Huben soen een erfpacht van 2). 

 

(dg: Johannes Huben soen hereditariam paccionem duorum). 

 

BP 1180 p 594v 14 do 05-10-1396. 

Ambrosius gnd Broes Butters soen van Ghewanden beloofde aan Gerardus zvw 

Johannes Baten soen 45 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 

gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Ambrosius dictus Broes (dg: Br) Butters soen de Ghewanden promisit super 

omnia Gerardo filio quondam Johannis Baten soen XLV novos Gelre gulden 

scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato (dg: ad m) 

ad festum pasche proxime futurum persolvendos. Testes (dg: testes) datum 

supra. 

 

1180 mf10 D 10 p. 595. 

 quinta post Dijonisii: donderdag 12-10-1396. 

 Quinta post Remigii: donderdag 05-10-1396. 

 Sexta post Remigii: vrijdag 06-10-1396. 

 Sabbato post Remigii: zaterdag 07-10-1396. 

 

BP 1180 p 595r 01 do 12-10-1396. 

Rodolphus die Bever nzvw Rodolphus Bever beloofde aan Johannes Coninc van 

Berlikem en Petrus zvw Henricus Everaets soen elke verplichting af te 

handelen, door eerstgenoemde Rodolphus en wijlen zijn vrouw Mechtildis dvw 

voornoemde Henricus Everaets, na overlijden van Johannes Scilder van 

Berlikem, gevestigd op (1) 1 morgen land van voornoemde wijlen Johannes 

Scilder en Mechtildis, in Rosmalen, ter plaatse gnd Roemput, welke morgen 

nu behoort aan Theodericus Splijtaf, (2) een tuin in Berlicum, ter plaatse 

gnd Beilver, bij de plaats gnd die Heuvel, tussen erfgoed van de kerk van 

Berlicum enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

-. 

Rodolphus die Bever (dg: et promisit super omnia) filius #naturalis# 

quondam Rodolphi Bever promisit super omnia Johanni Coninc de Berlikem et 

Petro filio quondam Henrici Everaets soen quod ipse Rodolphus primodictus 

omnem obligationem factam per primodictum Rodolphum et quondam Mechtildem 

eius uxorem filiam quondam Henrici Everaets predicti (dg: ad ... per 

alterum eorum) #coniuncta manu# post obitum quondam Johannis Scilder de 

Berlikem ad et supra unum juger terre dictorum quondam Johannis Scilder 

et Mechtildis situm in parochia de Roesmalen ad locum dictum Roemput (dg: 

inter) et quod iuger terre nunc spectat ad Theodericum Splijtaf ut 

dicebat (dg: deponen dictis Johanni Coninc et Petro deponet omnino) atque 

ad et supra ortum situm in parochia de Berlikem ad locum dictum Beilver 

ap#[u]d# locum dictum die Hoevel inter hereditatem ecclesie de Berlikem 

ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat dictis Johanni Coninc 

et Petro deponet omnino. Testes Wiel et Scilder datum quinta post 

Dijonisii. 

 

BP 1180 p 595r 02 do 05-10-1396. 

Willelmus Stevens soen en Boudewinus van Rijswijc beloofden aan Johannes 

van Ghemert, tbv hr Henricus van Lecka ridder en jkr Johannes heer van 

Megen en van Hoeps, 20 oude schilden geld van de keizer of van de koning 

van Frankrijk of de waarde, met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (do 22-02-

1397) te betalen. 

 

O+. 

Willelmus Stevens soen #et# Boudewinus de Rijswijc promiserunt indivisi 

super omnia Johanni de Ghemert ad !(dg: domini) domini Henrici de Lecka 

militis et domicelli Johannis domini de Megen et de Hoeps seu alterius 
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eorum XX aude scilde (dg: -r) monete imperatoris vel regis Francie seu 

valorem ad Petri ad cathedram proxime futurum persolvendos. Testes Ywanus 

et Scilder datum (dg: supra) quinta post Remigii. 

 

BP 1180 p 595r 03 vr 06-10-1396. 

Wouterus Delijen soen droeg over aan Arnoldus gnd Groet Art 14 hont 

heideland gelegen voor Berghem, tussen erfg vw Thomas gnd Belien soen 

enerzijds en voornoemde Wouterus Delien soen anderzijds, welke 14 hont 

Marcelius gnd Zeel Delien soen, tbv zijn voornoemde broer Wouterus Delien 

soen, verworven had van Elizabeth wv Petrus gnd Volpen soen van Berchen, 

haar zoon Petrus en haar schoonzoon Johannes zv Johannes gnd Scoen Jan. 

 

Wouterus Delijen soen quatuordecim hont terre mericalis sita (dg: in 

parochia de Os) ante Berchen inter hereditatem (dg: Th) heredum quondam 

Thome dicti Belien soen ex uno et inter hereditatem #dicti# Wouteri 

Delien soen ex alio que XIIII hont terre Marcelius dictus Zeel Delien 

soen ad opus dicti Wouteri Delien soen sui fratris erga Elizabeth 

relictam quondam (dg: Volperci) Petri dicti Volpen soen de Berc-chen 

Petrum eius filium et Johannem filium Johannis dicti Scoen Jan generum 

eiusdem Elziabeth acquisiverat (dg: pro) ut dicebat hereditarie 

supportavit Arnoldo dicto Groet Art promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Wiel et Heijme datum sexta 

post Remigii. 

 

BP 1180 p 595r 04 vr 06-10-1396. 

(dg: Gerardus van Berkel). 

 

(dg: Gerardus de Berkel). 

 

BP 1180 p 595r 05 vr 06-10-1396. 

Theodericus zv Theodericus Werner vroeg aan zijn vader om toestemming 

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

 

Theodericus filius Theoderici Werner instanter petiit (dg: ad) a dicto 

Theoderico Werner suo patre licenciam exeundi et essendi extra domum 

convictum et expensas dicti Theoderici Werner sui patris sub debito modo 

vero emancipacionis ad jus oppidi de Busco dictus-[?que] Theodericus 

Werner in hoc (dg: su) annuens petitioni primodicti Theoderici sui filii 

dedit et contulit eidem Theoderico primodicto plenam licenciam exeundi et 

essendi extra domum convictum et expensas dicti Theoderici Werner (dg: su 

so) juxta omnem modum in emancipacione solitum et consuetum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 595r 06 za 07-10-1396. 

Lucas zv Willelmus zvw Lucas van Erpe, Oliverus van Berchusen zv Johannes 

ev Elizabeth en Rodolphus Zorge ev Jutta dv voornoemde Willelmus maakten 

een erfdeling van pachten die aan hen behoren. 

Oliverus kreeg (1) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Asten, die 

Jutta wv Henricus Hake in Asten beurde, gaande uit (1a) een beemd in Asten, 

ter plaatse gnd in die Bloet, (1b) een huis en tuin van wijlen Gerardus die 

Hoelt, in Asten, (2) een b-erfpacht van 6½ lopen rogge, maat van Asten, die 

voornoemde wijlen Jutta in Asten beurde, gaande uit erfgoederen van 

Henricus gnd Bollart, in Asten, welke beide pachten Arnoldus Rover Boest, 

tbv voornoemde Lucas, Elizabeth en Jutta, kv voornoemde Willelmus, 

verworven had van voornoemde Jutta wv Henricus Hake, (3) een b-erfpacht van 

½ mud rogge, maat van Someren, die Reijnerus zv Reijnerus gnd Haengreve van 

Achel beloofd had aan voornoemde Jutta wv Henricus Hake en na haar 

overlijden aan voornoemde Lucas, Elizabeth en Jutta, kv voornoemde 

Willelmus, met Lichtmis te leveren, gaande uit 2 stukken land in Someren, 

(3a) tussen voornoemde Reijnerus Haengreve enerzijds en Gerardus die Heect 

anderzijds, (3b) ter plaatse gnd aan Geen Elsen, tussen Johannes van Leende 
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zv Aleijdis enerzijds en Henricus Arts soen van der Hoeven anderzijds. 

 

Solvit. 

Lucas filius Willelmi filii quondam Luce de Erpe Oluverus! (dg: f) de 

Berchusen filius Johannis maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

et Rodolphus Zorge maritus et tutor legitimus Jutte filie! dicti Willelmi 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam (dg: p) mutuo fecisse de 

quibusdam paccionibus ad se spectantibus ut dicebant mediante qua 

divisione hereditaria paccio unius et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Asten quam Jutta relicta quondam Henrici Hake solvendam habuit 

hereditarie et in (dg: -f) Asten tradendam ex quodam prato sito in 

parochia de Asten in loco dicto in die Bloet atque ex domo (dg: et area) 

#et# orto quondam Gerardi #die# Hoelt sitis in dicta parochia atque 

hereditaria paccio sex et dimidii lopinorum siliginis dicte mensure quam 

dicta quondam Jutta solvendam !hereditarie et in Asten tradendam ex 

hereditatibus Henrici dicti Bollart sitis in predicta parochia de Asten 

quas pacciones predictas Arnoldus Rover Boest ad opus dictorum Luce 

Elizabeth et Jutte liberorum dicti Willelmi erga dictam Juttam relictam 

quondam Henrici Hake acquisiverat prout in litteris (dg: dicto) {liggende 

streep} (dg: cess) atque hereditaria paccio dimidii modii siliginis 

mensure de Zoemeren quam Reijnerus filius Reijneri dicti Haengreve de 

Achel promisit se daturum et soluturum dicte quondam Jutte relicte 

quondam Henrici Hake ad eius vitam et post eius vitam dictis Luce 

Elizabeth et Jutte liberis dicti Willelmi hereditarie purificationis ex 

duabus peciis terre sitis in parochia de Zoemeren quarum una inter 

hereditatem dicti Reijneri Haengreve ex uno et inter hereditatem Gerardi 

die Heect ex alio et altera ad locum dictum aen Gheen Elsen inter 

hereditatem Johannis de Leende filii Aleijdis ex uno et inter hereditatem 

Henrici Arts soen (dg: van den) van der Hoeven ex alio sunt site prout in 

litteris dicto (dg: cess in partem) Olivero cesserunt in partem super 

quibus et jure promittentes ratam servare et (dg: si) dampna equaliter 

portabunt. Testes Wiel et Aa datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1180 p 595r 07 za 07-10-1396. 

Voornoemde Rodolphus Zorge ev Jutta dv Willelmus zvw Lucas van Erpe kreeg 

(1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Someren, die Zeelkinus die 

Keijmpe beloofd had aan Jutta wv Henricus Hake en na haar overlijden aan 

voornoemde Lucas, Elizabeth en Jutta, kv voornoemde Willelmus, met Lichtmis 

in Someren te leveren, gaande uit (1a) een beemd in Someren, ter plaatse 

gnd in den Wuden, tussen Henricus Bruijnen enerzijds en Gerardus die Heect 

anderzijds, (1b) een stuk land in Someren, ter plaatse gnd aan Hagenakker, 

naast Gerardus van der Straten en zijn broer Arnoldus, (1c) een stuk land 

in Someren, ter plaatse gnd aan den Nootboom, nabij Willelmus van 

Laervenne, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Someren, die 

Johannes Ansems soen beloofd had aan voornoemde Jutta wv Henricus Hake en 

na haar overlijden aan voornoemde Lucas, Elizabeth en Jutta, kv voornoemde 

Willelmus, met Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit een huis en 

schuur met ondergrond, tuin en missen, in Someren, tussen Johannes van den 

Campe enerzijds en Mijchael zvw Johannes gnd Duuster anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemeint aldaar, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Someren, die Henricus van Aelst beloofd had aan voornoemde Jutta 

wv Henricus Hake en na haar overlijden aan voornoemde Lucas, Elizabeth en 

Jutta, kv voornoemde Willelmus, met Lichtmis in Someren te leveren, gaande 

uit een stuk land gnd aan Geen Bruexkens Pas, in Someren, tussen Johannes 

van den Campe enerzijds en Rutgherus van Erpe anderzijds. 

 

Solvit (dg: ..). 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio unius modii siliginis 

mensure de (dg: Asten) Zoemeren quam Zeelkinus die Keijmpe promisit se 

daturum et soluturum Jutte relicte quondam Henrici Hake ad eius vitam et 

post eius vitam dictis Luce Elizabeth et Jutte liberis dicti Willelmi 
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hereditarie purificationis et in Zoemeren tradendam ex quodam prato sito 

in parochia de Zoemeren in loco dicto communiter in den Wuden inter 

hereditatem Henrici Bruijnen ex uno et inter hereditatem Gerardi die 

Heect ex alio atque ex quadam pecia terre sita in dicta parochia ad locum 

dictum aen Hagenacker juxta hereditatem Gerardi van der Straten et 

Arnoldi sui fratris insuper ex pecia terre sita in dicta parochia ad 

locum dictum aen den Noetboem juxta hereditatem Willelmi de Laervenne 

prout in litteris (dg: here) atque hereditaria paccio unius !unius modii 

siliginis mensure de Zoemeren quam Johannes Ansems soen promisit se 

daturum et soluturum dicte quondam Jutte relicte quondam Henrici Hake ad 

eius vitam et post eius vitam dictis Luce Elizabeth et Jutte liberis 

dicti Willelmi hereditarie purificationis et in Zoemeren tradendam ex 

domo horreo cum suis fundis orto et fimario (dg: dicto) #dicto# missen 

sitis in parochia de Zoemeren inter hereditatem Johannis van den Campe ex 

uno et inter hereditatem Mijcha#e#lis (dg: q) filii quondam Johannis 

dicti Duuster ex alio tendentibus cum uno fine ad communitatem ibidem 

prout in litteris atque hereditaria paccio unius modii siliginis mensure 

de Zoemeren quam Henricus de Aelst promisit se daturum et soluturum dicte 

quondam Jutte relicte quondam Henrici Hake ad eius vitam et post eius 

vitam dictis (dg: Wil) Luce Elizabeth et Jutte liberis dicti Willelmi 

hereditarie purificationis et in Zoemeren tradendam ex quadam (dg: prato) 

pecia terre dicta communiter aen Gheen Bruexkens Pas sita in parochia de 

Zoemeren inter hereditatem Johannis van den Campe ex uno et inter 

hereditatem Rutgheri de Erpe ex alio prout in litteris dicto Rodolpho 

Zorge cesserunt in partem promittentes super omnia ratam servare et 

dampna equaliter portabunt. Testes Wiel et Aa datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1180 p 595r 08 za 07-10-1396. 

Lucas zv Willelmus zvw Lucas van Erpe kreeg een b-erfpacht van 6 lopen 

rogge, maat van Someren, uit een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van 

Someren, welke pacht van 8 lopen Johannes van Oerle beloofd had aan Jutta 

wv Henricus Hake en na haar overlijden aan voornoemde Lucas, Elizabeth en 

Jutta, kv voornoemde Willelmus, met Lichtmis in Someren te leveren, gaande 

uit 3 stukken land in Someren, (1) tussen {p.596v} Johannes van den Campe 

enerzijds en Theodericus Vroede anderzijds, (2+3) ter plaatse gnd in Geen 

Huisakker, beiderzijds tussen Rutgherus van Erpe. De resterende 2 lopen van 

de b-erfpacht van 8 lopen worden uitgegeven voor het zieleheil van 

voornoemde wijlen Jutta wv Henricus Hake, overeenkomstig haar laatste wil. 

 

Solvit. 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio sex lopinorum siliginis 

mensure de Zoemeren de hereditaria paccione !paccione octo lopinorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem octo lopinorum dicte mensure 

Johannes de Oerle promisit se daturum et soluturum Jutte relicte quondam 

Henrici Hake (dg: here) ad eius vitam et post eius vitam dictis Luce 

Elizabeth et Jutte liberis dicti Willelmi hereditarie purificationis et 

in Zoemeren tradendam ex tribus peciis terre sitis in parochia de 

Zoemeren quarum una inter 

 

1180 mf10 D 11 p. 596. 

 Sexta post Remigii: vrijdag 06-10-1396. 

 Sabbato post Remigii: zaterdag 07-10-1396. 

 

BP 1180 p 596v 01 za 07-10-1396. 

hereditatem Johannis van den Campe ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Vroede ex alio et relique due pecie (dg: ter) in loco dicto (dg: ?in) in 

Gheen Huusacker inter hereditatem Rutgheri de Erpe ex (dg: uno et inter) 

utroque latere coadiacentem site !site prout in litteris dicto Luce 

cessit in partem ut alii recognoverunt super quibus et jure promittentes 

ratam servare et dampna equaliter portabunt tali condicione quod reliqua 

duo lopina siliginis de dictis octo lopinis dicte paccionis annuatim 
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emittentur et exponentur pro salute anime dicte quondam Jutte relicte 

quondam Henrici (dg: Ha) Hake juxta editionem extreme voluntatis (dg: d) 

eiusdem quondam Jutte. Testes datum supra. {Hierna een verticale haal in 

margine sinistra, kennelijk om ruimte open te laten tot aan BP 1180 p 

596v 02}. 

 

BP 1180 p 596v 02 vr 06-10-1396. 

Henricus zvw Henricus Kemerlinc zv Johannes Jordens soen maakte bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Gerardus van den Perre 

met zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Henrici Kemerlinc filii Johannis Jordens soen 

omnes vendiciones et alienaciones factas per Gerardum van den (dg: Perre) 

Perre cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes Ywanus et Wiel 

datum sexta post Remigii. 

 

BP 1180 p 596v 03 vr 06-10-1396. 

Nella dvw Johannes Spijerinc van den Velde droeg over aan Johannes zvw 

Willelmus van Zelant het deel, dat aan voornoemde Johannes zvw Willelmus 

van Zelant behoorde, in (1) een hofstad, die aan wijlen Arnoldus Abt 

behoorde, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed van voornoemde 

wijlen Arnoldus Abt, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Eijcke, met een 

weg ertussen, enerzijds en erfgoed van Henricus Leijten soen anderzijds, 

welke hofstad 20 voet breed is en 60 voet lang, met een eind strekkend aan 

het water en met het andere eind aan erfgoed van voornoemde wijlen 

Arnoldus, (2) het recht van weg over een weg aldaar, tussen erfgoed van 

Nijcholaus Brodeken enerzijds en het huis van Walterus Coelborner 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan voornoemde hofstad, (3) 

het recht eerstgenoemde weg te mogen gebruiken, welk deel Bela wv Henricus 

Grove, tbv haar voornoemde zuster Nella, verworven had van voornoemde 

Johannes zvw Willelmus van Zelant. 

 

Nella filia quondam Johannis Spijerinc van den Velde cum tutore totam 

partem et omne jus que Johanni filio quondam Willelmi de Zelant 

competebant in quodam domistadio quod ad (dg: Arnoldum quondam) Arnoldum 

quondam Abt spectare (dg: consuevit) consuevit sito in Busco ad aggerem 

Vuchtensem retro hereditatem dicti quondam Arnoldi Abt inter hereditatem 

quondam Johannis de Eijcke (dg: ex) quadam via interiacente ex uno et 

inter hereditatem Henrici Leijten soen ex alio et quod domistadium 

predictum continet XX pedatas in latitudine et LX pedatas in longitudine 

tendens cum uno fine ad aquam et cum reliquo fine ad hereditatem dicti 

quondam Arnoldi et in pleno jure (dg: eudi) eundi et redeundi atque 

pergendi per viam sitam ibidem inter hereditatem Nijcholai Brodeken ex 

uno et inter domum Walteri Coelborner ex alio tendentem a communi platea 

ad domistadium predictum atque in toto jure eundi et redeundi atque 

pergendi in primodicta via et ea utendi quas partem et jus Bela relicta 

quondam Henrici Grove ad opus dicte Nelle (dg: sue) sororis eiusdem Bele 

(dg: ad) #erga# dictum Johannem filium quondam Willelmi de Zelant 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit dicto Johanni 

filio quondam Willelmi de Zelant promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 596v 04 vr 06-10-1396. 

Nella dvw Johannes Spijerinc van den Velde wv Theodericus van der Heijden 

en haar dochter Agnes droegen over aan Johannes zvw Willelmus van Zelant 

een hofstad in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed van Arnoldus 

gnd Abt schoenmaker, tussen erfgoed van Johannes van Eijcke, met een weg 

ertussen, enerzijds en erfgoed van Henricus Leijten soen anderzijds, en het 

recht van weg over een weg aldaar, welke hofstad aan voornoemde wijlen 

Theodericus van der Heijden was verkocht door Martinus die Decker. 
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Nella filia quondam Johannis Spijerinc #van den Velde# relicta quondam 

Theoderici van der Heijden #et Agnes eius filia# cum tutore (dg: totam 

partem et jus omne jus sibi competentes in) quoddam domistadium situm in 

(dg: parochia) Busco ad aggerem Vuchtensem retro hereditatem Arnoldi 

dicti Abt sutoris inter hereditatem Johannis de Eijcke quadam via 

interiacente ex uno et inter hereditatem Henrici Leijten soen ex alio et 

(dg: in) plenum jus eundi et redeundi atque pergendi per viam sitam 

ibidem venditum dicto quondam Theoderico van der Heijden a Martino die 

Decker prout in litteris hereditarie supportaverunt Johanni filio quondam 

Willelmi de Zelant cum litteris et aliis et jure promittentes #super 

omnia# cum tutore !servare et obligationem ex parte earum deponere (dg: 

promiserunt insuper dicta Nella et !et cum ea Bela eius soror cum tutore 

indivise super omnia quod ipse Agnetem filiam dicte Nelle quamcito ad 

annos per pervenerit ad et supra premisso domistadio et jure ad opus 

dicti Johannis filii quondam Willelmi de Zelant facient renunciare). 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 596v 05 za 07-10-1396. 

Olijverus van Kerchusen zv Johannes ev Elizabeth en Rodolphus Zorge ev 

Jutta, dv Willelmus zvw Lucas van Erpe, droegen over aan Lucas zv 

voornoemde Willelmus zvw Lucas van Erpe 2/3 deel in een b-erfpacht van 2 

mud rogge, maat van Someren, die Martinus zv Johannes van den Venne en 

Johannes zv Arnoldus gnd Smeets beloofd hadden aan Gerardus van Berkel, met 

Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd een Kesij, 

in Someren, tussen Theodericus van der Meer enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een stukje land, gnd een Klein Kesij, aldaar, tegenover 

voornoemd stuk land, tussen Willelmus Stakenborch enerzijds en Heijlwigis 

dvw Petrus gnd Hellinc anderzijds, (3) een stuk beemd in Someren, ter 

plaatse gnd die Voertbeemd, tussen Rutgherus van Erpe enerzijds en een 

gemene weg gnd die Keizers Straat anderzijds, welke pacht Jutta wv Henricus 

Hake grootmoeder van voornoemde Elizabeth en Jutta verworven had van 

voornoemde Gerardus van Berkel. 

 

Solvit. 

Olijverus de Kerchusen filius Johannis maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris et Rodolphus Zorge maritus et tutor Jutte sue uxoris 

filiarum (dg: Elizabeth) Willelmi filii quondam Luce de Erpe #duas 

tercias partes ad se spectantes in# hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis (dg: quam) mensure de Zoemeren quam Martinus filius (dg: q) 

Johannis van den Venne et Johannes filius Arnoldi dicti Smeets 

promiserunt indivisi (dg: super) se daturos et soluturos Gerardo de 

Berkel hereditarie purificationis et in Zoemeren tradituros ex pecia 

terre dicta een Kesij sita in parochia de Zoemeren inter hereditatem 

Theoderici van der Meer ex uno et inter communem plateam ex alio atque ex 

particula terre dicta een Cleijn Kesij sita ibidem in opposito dicte 

pecie terre inter hereditatem Willelmi Stakenborch ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis filie quondam (dg: d) Petri dicti Hellinc ex alio 

item ex pecia prati sita in dicta parochia in loco dicto die Voertbeemt 

inter hereditatem Rutgheri de (dg: n Erpe) Erpe ex uno et inter communem 

plateam die Keijsers Straet ex alio prout in litteris et quam paccionem 

Jutta relicta quondam Henrici Hake (dg: et) avia olim dictarum Elizabeth 

et (dg: Elizabeth) #Jutte# erga dictum Gerardum de Berkel acquisiverat ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Luce filie dicti Willelmi filii 

quondam Luce de Erpe cum litteris promittentes ratam servare. Testes Wiel 

et Aa datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1180 p 596v 06 za 07-10-1396. 

Johannes van Ovenken ev Elizabeth dvw Amelius Heijnmans soen van den Broec 

verkocht aan Gerardus zvw Wijnricus van Herende 1/6 deel, dat aan hem en 

zijn vrouw Elizabeth gekomen was na overlijden van voornoemde Amelius, 

resp. aan hen of aan kv voornoemde Elizabeth zal komen na overlijden van 
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Hilla mv voornoemde Elizabeth, in goederen van voornoemde wijlen Amelius, 

in Bakel, ter plaatse gnd op Espe, zoals Godefridus Gerijts soen van 

Zoemeren deze goederen als hoevenaar bezit, belast met grondcijnzen. 

 

Johannes (dg: van) de Ovenken maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Amelii Heijnmans soen van den Broec (dg: de Be) 

sextam #partem# sibi et dicte #Elizabeth# sue uxori de morte dicti 

quondam Amelii successione advolutam et sibi et dicte Elizabeth sue uxori 

seu liberis eiusdem Elizabeth (dg: scoe de q) de morte Hille (dg: matris 

dicte H Elizabeth relicte dicti quondam Amelii) matris dicte Elizabeth 

successione advolvendam in bonis (dg: dictis tGoet te) dicti (dg: -s) 

quondam Amelii sitis in parochia de (dg: Doerne) #Bakel# ad locum dictum 

op Espe et in (dg: -t) attinentiis dictorum bonorum universis quocumque 

sitis prout Godefridus Gerijts soen de Zoemeren dicta (dg: -t) bona cum 

suis attinentiis tamquam colonus ad presens (dg: pre) possidebit! et 

tolit ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Wijnrici de 

Herende promittens super omnia warandiam et obligationem deponere (dg: ex 

cens) exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis. Testes Ywanus 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 596v 07 za 07-10-1396. 

Johannes van Verlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Verlaer prebuit et reportavit. Testes datum !datum supra. 

 

BP 1180 p 596v 08 za 07-10-1396. 

Hilla wv Godefridus gnd Hedechusen verkocht aan Martinus Berwout de helft 

van een kamp gnd die Groot Uitvang Wouters van Beke, in Sint-Oedenrode, in 

de gemeint aldaar, tussen Philippus van Oerscoet enerzijds en de gemeint 

anderzijds, welk geheel kamp 4¼ bunder groot is, welke helft voornoemde 

Hilla gekocht had van Petrus van der Heijden. De koopsom van 150 Hollandse 

gulden is voldaan. 

 

Hilla relicta quondam Godefridi dicti Hedechusen cum tutore medietatem 

cuiusdam campi dicti die Groet Uijtfancke Wouters van Beke siti in 

parochia de Rode sancte Ode in communitate ibidem inter hereditatem 

Philippi de Oerscoet ex uno et inter communitatem ex alio et qui campus 

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

(dg: ve) quam medietatem dicta Hilla erga Petrum van der Heijden emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Martino Berwout 

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

ratam servare et [obligationem] ex parte sui deponere et recognovit sibi 

de centum et quinquaginta Hollant gulden fore satisfactum pro quibus 

dictus Martinus dictam (dg: me) medietatem erga dictam Hillam 

acquisiverat ut dicebat. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 D 12 p. 597. 

 Sabbato post Remigii: zaterdag 07-10-1396. 

 in crastino Dionisii: dinsdag 10-10-1396. 

 

BP 1180 p 597r 01 za 07-10-1396. 

Johannes, zvw Franco gnd Luborgen en diens vrouw Bela dvw Henricus Hillen 

soen, droeg over aan Andreas zvw Arnoldus Lemkens soen een b-erfcijns van 7 

pond geld, die voornoemde Johannes beurt, een helft met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een erfgoed, dat aan voornoemde 

Johannes behoorde, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van het woonhuis 

van wijlen Gerardus met den Koijen naar de huizinge van Adam van Mierde, 

tussen een gemeen water enerzijds en een weg, 3 voet breed, gelegen achter 

een huidenspanner behorend aan Egidius zvw Johannes Vranken soen, welke 

huidenspanner en weg voornoemde Egidius verworven had van eerstgenoemde 

Johannes, anderzijds, welk eerstgenoemd erfgoed met een eind reikt aan 
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erfgoed van wijlen Johannes van Boemel, nu behorend aan Johannes Mutsart, 

en met het andere eind deels aan voornoemd straatje en deels aan een weg, 4 

voet breed, die leidt vanaf voornoemd straatje naast erfgoed van voornoemde 

Egidius, naar huidenspanners en erfgoederen van voornoemde Egidius en 

andere naburen, en welk eerstgenoemd erfgoed reikt vóór naast voornoemd 

straatje vanaf het gemene water tot aan laatstgenoemde weg, (2) 2 

huidenspanners en andere bouwwerken, op eerstgenoemd erfgoed staande, zoals 

eerstgenoemd erfgoed met de twee huidenspanners en andere bouwwerken aan 

eerstgenoemde Johannes behoorden, (3) het recht de weg te mogen gebruiken, 

die vanaf voornoemd straatje loopt, naast erfgoed van voornoemde Egidius, 

naar huidenspanners van voornoemde Egidius, welk eerstgenoemd erfgoed, met 

voornoemde huidenspanners en gebouwen en met het recht laatstgenoemde weg 

te mogen gebruiken eerstgenoemde Johannes in cijns uitgegeven had aan 

Theodericus Boef, voor (a) 1½ oude groot en 1 obool aan de hertog, (b) een 

b-erfcijns van 8 pond 3 schelling voornoemd geld, (c) voornoemde cijns van 

7 pond voornoemd geld. De 70 Hollandse gulden, waarvoor voornoemde Andreas 

deze cijns van 7 pond kocht, zijn voldaan. 

 

Johannes filius quondam Franconis dicti Luborgen #ab eodem (dg: Fr) 

quondam Francone et quondam Bela eius uxore filia quondam Henrici Hillen 

soen pariter genitus# hereditarium censum septem librarum monete quem 

dictus Johannes solvendum habet hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex quadam hereditate que ad dictum Johannem spectabat sita in 

Buscoducis in viculo tendente a domo habitationis quondam Gerardi met den 

Koijen (dg: ul) versus habitationem Ade de Mierde inter communem aquam ex 

uno et inter (dg: here) quandam viam sitam retro quoddam pannitensorium 

ad Egidium filium (dg: Jo) quondam Johannis Vranken soen spectans #et# 

quas pannitensorium et viam jamdictam antedictus Egidius erga primodictum 

Johannem acquisiverat et (dg: de) que via jamdicta continet (dg: ubide) 

ubique tres pedatas in latitudine ex alio et que (dg: via) #hereditas# 

primodicta tendit cum uno fine ad hereditatem (dg: Jo) quondam Johannis 

de Boemel (dg: e) nunc ad Johannem Mutsart spectantem et cum reliquo fine 

partim ad supradictum viculum et partim ad quandam viam tendentem a dicto 

viculo juxta hereditatem (dg: Eg) dicti Egidii versus pannitensoria et 

hereditates dicti Egidii et aliorum vicinorum ibidem et que via (dg: 

jante) jamdicta (dg: ..enet) continet et continebit ubique quatuor 

pedatas in latitudine et que hereditas primodicta tendit ante juxta (dg: 

portam) dictum viculum a communi aqua usque ad jamdictam viam tendentem a 

dicto viculo versus dicta pannitensoria dicti Egidii et ex duobus 

pannitensoriis ac aliis edificiis supra primodictam hereditatem 

consistentibus prout (dg: h) primodicta hereditas cum dictis duobus 

pannitensoriis et aliis (dg: su) #suis# edificiis ibidem sita est et ad 

primodictum Johannem (dg: dos) dinoscebantur pertinere et ex jure utendi 

perpetue dicta via tendente a dicto viculo juxta hereditatem dicti Egidii 

versus pannitensoria dicti Egidii (dg: simili) quam (dg: p) primodictam 

hereditatem cum dictis pannitensoriis et edificiis et jure utendi dicta 

via tendente a dicto (dg: j) viculo juxta (dg: hea) dictam hereditatem 

dicti Egidii primodictus Johannes dederat ad censum Theoderico Boef (dg: 

s) scilicet pro uno et dimidio grossis antiquis et uno obulo domino duci 

atque pro hereditario censu octo librarum et trium solidorum monete 

predicte annuatim exinde solvendis atque pro predicto censu septem 

librarum dicte monete prout in (verbeterd uit: il) litteris hereditarie 

supportavit Andree filio quondam Arnoldi Lemkens soen cum litteris et 

iure promittens super habita et (dg: habita) habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et recognovit sibi de (dg: pretio) LXX 

Hollant gulden pro quibus dictus Andreas dictum censum septem #librarum# 

erga (dg: dictum) primodictum Johannem acquisiverat fore satisfactum 

clamans inde quitum. Testes Ywanus et Scilder datum sabbato post Remigii. 
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BP 1180 p 597r 02 di 10-10-1396. 

Willelmus Hoeve verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Hoeve prebuit et reportavit. Testes Ywanus et Aa datum in 

crastino Dionisii. 

 

BP 1180 p 597r 03 za 07-10-1396. 

Johannes Zoeteric verkocht aan Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus 

van den Hoevel (1) een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit (1a) een stuk land gnd die 

Langakker, in Oirschot, in de herdgang Kerkhof, tussen Walterus van 

Audenhoven enerzijds en Danijel Moermans anderzijds, (1b) een eusel gnd die 

Aalsendonk, in Oirschot, in de herdgang van der Notelen, tussen Johannes 

Bruijstens enerzijds en erfgoed gnd de Nevelheuvel anderzijds, welk stuk 

land en eusel voornoemde Johannes Zoeteric uitgegeven had aan voornoemde 

Danijel Moermans voor 1 Coelse aan de jonkheer van Peterssen en voor 

voornoemde pacht van 3 mud rogge, (2) een b-erfcijns van 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk, die voornoemde Johannes 

Zoeteric uit voornoemd stuk land en eusel beurt. 

 

Johannes Zoeteric (dg: hereditarie hereditarie vendidit Theoderico van 

den Hoevel filio quondam Cristiani van den Hoevel) hereditariam paccionem 

trium modiorum siliginis mensure de Oerscot quam solvendam habet 

hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex pecia terre dicta 

die Langecker sita in parochia de Oerscot in pastoria de cijmiterio (dg: 

in d) inter hereditatem Walteri de Audenhoven ex uno et inter hereditatem 

Danijelis Moermans ex alio atque ex hereditate dicta een eeusel dicta die 

Aelsendonc sita in predicta parochia #in# pastoria dicta van der Notelen 

inter hereditatem Johannis Bruijstens ex uno et inter hereditatem dictam 

den Nevelhoevel ex alio quas peciam terre et hereditatem dictam een 

eeusel dictus Johannes Zoeteric dederat ad pactum dicto Danijeli Moermans 

scilicet pro uno denario dicto Coelsche domicello de Peterssen exinde 

solvendo atque (dg: ex) pro dicta paccione III modiorum siliginis dicte 

mensure (dg: de) atque hereditarium censum unius grossi antiqui 

Turonensis (dg: ?coe) denarii #monete regis Francie# quem dictus Johannes 

Zoeteric habet ex dictis pecia terre et (dg: p) hereditate eeusel vocata 

ut !hereditarie (dg: h) vendidit Theoderico van den Hoevel filio 

Cristiani van den Hoevel promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere. #Testes# datum (dg: supra sabbato post 

Remigii) Ywanus et Scilder datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1180 p 597r 04 za 07-10-1396. 

Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus gnd Zasman droeg over aan2 Arnoldus nzvw 

Theodericus Bartholomei (1) een stenen huis en erf, in Den Bosch, in de 

Peperstraat, tussen Godefridus van Rode enerzijds en een weg aldaar, 

behorend aan voornoemde Rutgherus, anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg achterwaarts tot aan een houten huis, behorend aan voornoemde 

Rutgherus, met de helft van de stenen muur die staat tussen voornoemd 

stenen huis en het stenen huis van voornoemde Godefridus van Rode, met het 

recht in en op deze muur te mogen bouwen, en met de helft van de goot op 

deze muur, (2) de kelder met ondergrond, gelegen direct achter de 

achtergevel van eerstgenoemd stenen huis, welke kelder gelegen is in 

voornoemd houten huis, (3) de latrine met ondergrond, direct achter 

voornoemde achtergevel gelegen, welke latrine in voornoemd houten huis 

gelegen is, (4) het achterhuis met ondergrond, dat daar ligt op het eind 

van het erfgoed van voornoemde Rutgherus, welk achterhuis ongeveer 18 voet 

lang is, en ligt tussen erfgoed van voornoemde Godefridus van Rode 

enerzijds en een weg, lopend naar de achter-latrine op het eind van het 

erfgoed van voornoemde Rutgherus, anderzijds, (5) het recht voornoemde weg 

                         
2 Zie → BP 1183 f 395r 03 za 18-10-1404, verkoop van een cijns uit deze goederen. 
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te mogen gebruiken die daar bij eerstgenoemd stenen huis loopt, gaande van 

de Peperstraat achterwaarts tot aan voornoemde achter-latrine, welke weg 

dezelfde lengte en breedte zal houden als hij nu heeft, uitgezonderd naast 

de tuin van voornoemde Rutgherus, waar hij 3½ voet breed zal zijn, (6) het 

recht voornoemde achter-latrine te mogen gebruiken. Het gehele erfgoed van 

voornoemde Rutgherus was belast met 4 pond geld b-erfcijns; deze cijns van 

4 pond zal voornoemde Arnoldus vanaf nu betalen, zó dat de rest van het 

erfgoed van voornoemde Rutgherus daarvan geen schade ondervindt. 

 

Rutgherus de Boemel filius quondam Gobelini dicti Zasman domum lapideam 

et aream sitam in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem 

Godefridi de Rode ex uno et inter quandam viam ibidem tendentem ad dictum 

Rutgherum spectantem ex alio #et que domus lapidea et area# tendunt a 

communi (dg: platea) #vico# retrorsum usque ad quandam domum ligneam ad 

dictum Rutgherum spectantem simul cum medietate muri lapidei consistentis 

inter dictam domum lapideam et inter domum lapideam dicti Godefridi de 

Rode et cum jure edificandi in #et# supra eundem murum atque cum 

medietate (dg: stillicidii) #guttarii# supra eundem murum consistentis 

juxta continentiam litterarum de eisdem muro et guttario #et jure# 

confectarum atque penu #cum suo fundo# consistens immediate retro (dg: 

posteriorem ed) posterius edificium lapideum dictum ghevel (dg: 

primodicte) primodicte domus lapidee et (dg: s) quod penu situm est in 

dicta domo lignea contigue retro primodictam domum lapideam sita atque 

(dg: in cum) latrinam #cum suo fundo# sitam immediate retro dictum 

#posterius# edificium lapideum dictum ghevel primodicte domus lapidee et 

que latrina sita est in (dg: #primo#dicta domo lapidea) dicta domo lignea 

immediate retro (dg: di) primodictam domum lapideam (dg: si con) sita 

(dg: pro) atque posteriorem domum (dg: et a) cum suis! fundo sitam ibidem 

in fine hereditatis dicti Rutgheri et que domus posterior continet XVIII 

pedatas in longitudine (dg: est q p) vel circiter et que domus posterior 

sita est ibidem inter hereditatem dicti Godefridi (dg: Gherijs) #de Rode# 

ex uno et inter quandam viam ibidem tendentem versus posteriorem latrinam 

in (dg: de) fine dicte hereditatis dicti Rutgheri consistentem ex alio 

prout antedicte domus lapidea et area penu et primodicta latrina cum suis 

fundis ac domus posterior cum suo (dg: -s) fundo ibidem site sunt atque 

cum (dg: to) pleno jure utendi perpetue (dg: q) dicta via tendente ibidem 

contigue iuxta primodictam !lapideam et aream scilicet a dicto communi 

vico Peperstraet vocato retrorsum ad (dg: ..) dictam posteriorem latrinam 

et cum pleno jure utendi dicta (dg: lap) latrina posteriori et que via 

predicta semper continebit #ubique# eandem latitudinem et longitudinem 

quam habet pro presenti excepto juxta ortum dicti Rutgheri ibidem habebit 

semper latitudinem trium et dimidie pedatarum ut dicebat (dg: ded) 

supportavit Arnoldo filio naturali (dg: fi) quondam Theoderici 

Bartholomei (dg: cum Conegunde sua uxore filia dicti Rutgheri nomine 

dotis ad usq ad jus oppidi) promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis IIII (dg: hereditario censu) libris 

hereditarii census monete ex tota hereditate dicti Rutgheri ibidem sita 

de jure solvendis et quem censum IIII librarum dictus Arnoldus nunc 

deinceps taliter ex premissis dabit et exsolvet sic #quod dicto Rutghero# 

supra residuum dicte hereditatis dicti !dampna exinde non eveniant (dg: 

testes Ywanus et Wiel datum supra) ut dictus Arnoldus palam recognovit. 

Testes Ywanus et Wiel datum supra. 

 

BP 1180 p 597r 05 za 07-10-1396. 

Petrus van Drueten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

#. 

Petrus de Drueten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 597r 06 za 07-10-1396. 

Voornoemde Arnoldus verklaarde ontvangen te hebben van voornoemde Rutgherus 
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alle goederen die voornoemde Rutgherus beloofd had aan voornoemde Arnoldus 

en aan zijn vrouw Conegundus dv voornoemde Rutgherus. 

 

Dictus Arnoldus palam recognovit sibi per dictum Rutgherum fore 

satisfactum ab omnibus bonis que dictus Rutgherus (dg: dudum) promiserat 

dicto Arnoldo cum Conegunde sua uxore filia dicti Rutgheri nomine dotis 

usque in diem presentem clamans inde quitum salvis tamen dicto Arnoldo 

supportationibus sibi hodierna die a dicto Rutghero factis in suo vigore 

permansuris. Testes (dg: da) datum supra. 

 

BP 1180 p 597r 07 za 07-10-1396. 

Ghiselbertus Wouters soen van Eijndoven en Henricus zvw Nijcholaus gnd 

Wijnman van Eijndoven beloofden aan Rodolphus gnd Roef zvw Willelmus van 

Laervenne, tbv zijn broer Willelmus zvw voornoemde Willelmus van Laervenne, 

70 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, na 

maning te betalen. 

 

Ghiselbertus Wouters soen de Eijndoven et Henricus filius quondam 

Nijcholai dicti Wijnman de Eijndoven promiserunt indivisi super omnia 

Rodolpho dicto Roef filio quondam Willelmi de Laervenne ad opus Willelmi 

sui fratris filii dicti quondam Willelmi de Laervenne LXX novos Gelre 

gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 D 13 p. 598. 

 Sabbato post Remigii: zaterdag 07-10-1396. 

 in profesto Diionisii: zondag 08-10-1396. 

 in crastino Dionisii: dinsdag 10-10-1396. 

 anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo sexto index 4 

  mensis octobris die X: dinsdag 10-10-1396. 

 Quinta post Dionisii: donderdag 12-10-1396. 

 

BP 1180 p 598v 01 za 07-10-1396. 

Arnoldus nzvw Theodericus zv Bartholomeus beloofde aan Rutgerus van Boemel 

zvw Gobelinus Zasman, tbv andere erfg van voornoemde Rut, dat hij, zijn 

vrouw Conegondis dv Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Zasman of kv 

voornoemde Conegondis bij de deling van de goederen die voornoemde 

Rutgherus en zijn vrouw Agnes zullen nalaten, 200 Hollandse gulden of de 

waarde zullen inbrengen. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Theoderici #filii# Bartholomei promisit 

super omnia #Rutgero de Boemel filio quondam Gobelini Zasman ad opus 

aliorum heredum eiusdem Rut# quod si ipse vel Conegondis eius uxor filia 

Rutgheri de Boemel filii quondam Gobelini Zasman seu liberi dicte 

Conegondis in posterum ad divisionem faciendam de bonis que dictus 

Rutgherus et Agnes eius uxor in sua morte post se relinquent venire 

voluerint et ea condividere quod extunc ipse Arnoldus vel Conegondis seu 

eius liberi ad huiusmodi divisionem venientes ad huiusmodi (dg: do) 

divisionem inportabunt CC Hollant gulden seu valorem. Testes Ywanus et 

Wiel datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1180 p 598v 02 zo 08-10-1396. 

Johannes en Elizabeth, kv Laurencius van den Broule van Orten, verklaarden 

dat Goeswinus Steenwech en Johannes Vijnninc goudsmid, executores 

testamenti van wijlen Willelmus van Orten, hen 300 oude Gelderse gulden 

betaald hebben, die voornoemde wijlen Willelmus van Orten aan hen in zijn 

testament had nagelaten. Zouden voornoemde Goeswinus en Johannes Vijnninc 

aangesproken worden wegens voornoemd testament, dan zullen voornoemde 

Johannes en Elizabeth aan voornoemde Goeswinus en Johannes Vijnninc de 

kosten daarvan betalen, naar rata van voornoemde 300 oude Gelderse gulden 

mbt de goederen van voornoemde wijlen Willelmus, die overbleven na aftrek 
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van de kosten, gemaakt in het geschil dat voornoemde executores namens 

voornoemde wijlen Willelmus gehad hebben met Elizabeth wv Mathias gnd 

Dinnen en zijn erfgenamen. 

 

Johannes et Elizabeth liberi Laurencii van den Broule de Orten palam 

recognoverunt eis per Goeswinum Steenwech et Johannem Vijnnin[c] 

aurifabrum executores testamenti quondam Willelmi de Orten fore 

satisfactum de CCC (dg: gulde) aude Gelre gulden quos dictus quondam 

Willelmus de Orten primodictis Johanni (dg: -s) et Elizabeth in suo 

testamento legaverat ut dicebant clamantes inde quitos promittentes 

indivisi super omnia habita et habenda #ratam servare et# dictos 

Goeswinum et Johannem Vijnninc nunquam impetere occacione (dg: dicte 

pecun) dictorum CCC aude Gelre gulden nec in judicio spirituali nec in 

judicio !nec alias quovis !(dg: q) et si contingat dictos Goeswinum et 

Johannem Vijnninc seu eorum alterum (dg: impetere) in posterum impeti vel 

vexari in judicio spirituali vel in judicio seculari aut alias quovis 

modo occacione dicti testamenti dicti quondam Willelmi aut occacione 

executionis eiusdem testamenti aut inde emergentium quod ipsi Johannes et 

Elizabeth extunc relevabunt dictos Goeswinum et Johannem Vijnninc ab 

huiusmodi dampnis et expensis eis exinde eventuris pro rata dictorum CCC 

aude Gelre gulden proportionando huiusmodi dampna et expensas quoad 

dictos CCC aude Gelre gulden et alia bona dicti quondam Willelmi que 

supercreverunt ultra expensas factos in placito quod dicti executores 

habuerunt ex parte dicti quondam Willelmi (dg: m) #contra# Elizabeth 

#relictam quondam Mathie {in margine sinistra: Mathie}# dictam Dinnen et 

eius [he]redes (dg: -es) ut dicebant. Testes Ywanus et Henricus Godefridi 

datum in profesto Dijonisii. 

 

BP 1180 p 598v 03 zo 08-10-1396. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Roverus Boest, Laurencius van Broule en zijn vrouw Yda. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis Rovero Boest 

Laurencio de Broule Yda eius uxore. 

 

BP 1180 p 598v 04 zo 08-10-1396. 

Laurencius van den Broule en zijn vrouw Yda svw Willelmus van Orten 

verklaarden ontvangen te hebben van Goeswinus Steenwech en Johannes 

Vijnninc goudsmid, executores testamenti van voornoemde wijlen Willelmus, 

alle goederen van voornoemde Willelmus, die overbleven na de legaten van 

voornoemde wijlen Willelmus aan verschillende personen en “vrome plaatsen”. 

Voornoemde Goeswinus en Johannes Vijnninc hebben aan voornoemde Laurencius 

en Yda wettige afrekening gegeven van het geschil dat voornoemde Goeswinus 

en Johannes namens voornoemde wijlen Willelmus hadden met Elizabeth wv 

Mathijas Dinnen en zijn erfgenamen en van de kosten van dat geschil. Zouden 

voornoemde Goeswinus en Johannes wegens dit testament aangesproken worden, 

dan zullen voornoemde Laurencius en Yda aan voornoemde Goeswinus en et 

Johannes de kosten daarvan betalen, naar rata van voornoemde overgebleven 

goederen. 

 

Laurencius van den Broule maritus legitimus ut dicebat Yde sue uxoris 

(dg: filie) sororis olim Willelmi de Orten et dicta Yda cum eodem tamquam 

cum tutore palam recognoverunt (dg: eis per dictos) #se recepisse a# 

Goeswino Steenwech et Johanne Vijnninc aurifabrum! executoribus 

testamenti dicti quondam Willelmi (dg: fora satisfactum ab o) omnia et 

singula bona (dg: que) dicti quondam Willelmi que supercreverunt ultra 

legata (dg: que) et bona que dictus quondam Willelmus in suo testamento 

legaverat diversis personis et piis locis ut dicebant et quod dicti 

Goeswinus et Johannes Vijnninc dictis Laurencio et Yde fecerunt legitimum 

computum ?et ?rationem de (dg: experatione dicto pretact) placito quod 
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dicti Goeswinus et Johannes habuerunt ex parte dicti quondam Willelmi 

contra Elizabeth relictam quondam Mathije Dinnen et eius (dg: libero) 

heredes et successores ut dicebant et de exponito in huiusmodi placito 

(dg: et de omnibus bonis l) #et inde emergentibus# clamantes inde quitum! 

promittentes indivisi super habita et habenda ratam servare et dictos 

Goeswinum et Johannem nunquam impetere occacione dictorum bonorum que 

supercreverunt ultra dicta legata et bona a dicto quondam (dg: legata) 

Willelmo legata et ultra exponita in dicto placito nunquam impetere nec 

in judicio spirituali vel in judicio seculari vel alias quovis (dg: q) 

modo occacione et si contingat dictos Goeswinum et Johannem (dg: Vijnni) 

seu eorum alterum in posterum impeti vel vexari in judicio spirituali vel 

in judicio seculari aut alias quovis modo occacione dicti testamenti 

dicti quondam Willelmi aut occacione (dg: eiusdem) executionis eiusdem 

testamenti aut inde emergentium quod extunc dicti Laurencius et Yda (dg: 

releb) relevabunt dictos Goeswinum et Johannem a dampnis #et expensis# 

exinde eventuris pro rata dictorum supercrescentium. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 598v 05 zo 08-10-1396. 

Hiervan een instrument maken. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem testibus datum supra. 

 

BP 1180 p 598v 06 zo 08-10-1396. 

Johannes zvw Willelmus van Orten droeg over aan Laurencius van den Broule 

zijn deel in 20 mud rogge, Bossche maat, aan Godefridus zvw voornoemde 

Willelmus van Orten, tbv hemzelf en zijn voornoemde broer Johannes, 

beloofd3 door Willelmus van Langhelaer. 

 

Johannes filius quondam Willelmi de Orten #totam partem et omne jus sibi 

competentes in# viginti modiis (verbeterd uit: modios) siliginis mensure 

de Busco promissos! (dg: j) Godefrido filio dicti quondam Willelmi de 

Orten ad opus eiusdem Godefridi et ad opus dicti Johannis sui fratris seu 

ad opus alterius eorum Godefridi et Johannis a Willelmo de Langhelaer 

prout in litteris hereditarie supportavit Laurencio van den Broule cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 598v 07 zo 08-10-1396. 

Laurencius van den Broule van Orten en zijn vrouw Yda svw Willelmus van 

Orthen zvw Johannes van Buedel deden tbv de broers Godefridus en Johannes, 

nkvw voornoemde Willelmus van Orthen, afstand van 4 morgen land uit 

erfgoederen gnd Egens Broek van wijlen Henricus Sceelwart van Os, gelegen 

in de dingbank van Oss, te weten de 4 morgen die gelegen zijn tussen 

erfgoed van Johannes van Amstel enerzijds en andere erfgoederen, die 

behoorden aan voornoemde wijlen Henricus, uit voornoemde erfgoederen Egens 

Broek genaamd, anderzijds, met recht van weg vanaf de gemeint over een 

erfgoed van voornoemde wijlen Henricus Sceelwart naar voornoemde 4 morgen, 

welke morgen en recht voornoemde wijlen Willelmus van Orthen gekocht had 

van Henricus zvw Henricus Sceelwart van Os. 

 

Laurencius van den Broule de Orten maritus legitimus Yde sue uxoris 

sororis (dg: d) olim (dg: dicti q) Willelmi quondam de Orthen #filii 

quondam Johannis de Buedel# et dicta Yda cum eodem tamquam cum tutore 

super quatuor iugeribus terre de hereditatibus dictis Eghens Broec 

quondam Henrici Sceelwart de Os sitis in jurisdictione de (dg: -s) Os 

scilicet illa quatuor iugera terre (dg: si) que sita sunt ibidem inter 

hereditatem Johannis de Amstel ex uno et inter (dg: l) reliquas (dg: he) 

hereditates que spectabant ad dictum quondam Henricum de dictis 

                         
3 Zie ← BP 1179 p 470v 03 di 09-07-1392, belofte op 25-12-1392 20 mud rogge 

te leveren. 
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hereditatibus (dg: Egens) Egens Broec vocatis ex alio simul cum pleno 

jure eundi et (dg: eu) redeundi ambulandi veniendi et pergendi a 

communitate ibidem trans et per hereditatem dicti quondam Henrici 

Sceelwart ibidem sitam usque ad dicta #quatuor# iugera terre que IIII 

iugera terre et dicta jura dictus quondam Willelmus de Orthen erga 

Henricum filium quondam Henrici Sceelwart de Os emendo acquisiverat prout 

in litteris et super jure ad opus Godefridi et Johannis fratrum filiorum 

naturalium dicti quondam Willelmi de Orthen renunciaverunt promittentes 

indivisi ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 598v 08 di 10-10-1396. 

Ghibo Molle alias gnd Sceijnckel zvw Ghibo Sceijnckel verkocht aan Henricus 

nzvw Willelmus van den Kelre een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te 

betalen met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit een huis 

en erf in Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen erfgoed van Johannes 

Gerijs enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus Cleijsken anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 30 schelling geld. 

 

Ghibo #Molle alias dictus# Sceijnckel filius quondam Ghibonis Sceijnckel 

hereditarie vendidit Henrico filio naturali quondam Willelmi van den 

Kelre hereditarium censum IIIIor librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim pasce et mediatim Remigii (dg: solv) ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco ad vicum dictum Colperstraet inter hereditatem 

Johannis Gerijs ex uno et inter hereditatem quondam Petri Cleijsken ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam !deponere 

excepto hereditario censu XXX solidorum monete exinde prius solvendo. 

Testes Ywanus et Aa datum in crastino Dijonisii. 

 

BP 1180 p 598v 09 di 10-10-1396. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaren, ingaande heden, met 13 1/3 Engelse 

nobel of de waarde en met achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer 

in aanwezigheid van Bernardus Huge, Wiskinus zvw Theodericus Neven en 

Arnoldus Groet Art de jongere zvw Lambertus van Enghelant. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

#sequentium# semper dictis (dg: ann) 3 annis durantibus (dg: cum XL 

Hollant gulden se) cum XIII Engels nobel et tercia parte (dg: seu 

valorem) unius Engels nobel seu valorem et cum (dg: cens) arrestadiis 

tunc (dg: d) restantibus ut in forma. Acta in camera presentibus Bernardo 

Huge Wiskino filio quondam (dg: m) Theoderici Neven et Arnoldo Groet Art 

juniore filio quondam Lamberti de Enghelant anno Domini millesimo CCCmo 

nonagesimo sexto (dg: mensis) index 4 mensis octobris die X hora prime. 

 

BP 1180 p 598v 10 do 12-10-1396. 

Petrus van Bascot beloofde aan Henricus Raet 22 Gentse nobel of de waarde 

met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Petrus de Bascot promisit super omnia Henrico Raet XXII Gentsche nobel 

seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes ....... [et] 

Heijme datum quinta post Dionisii. 

 

BP 1180 p 598v 11 do 12-10-1396. 

Lambertus zvw Lambertus gnd Cost beloofde aan Johannes van Vladeracken 44 

nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, na maning 

te betalen. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti dicti Cost promisit super omnia Johanni 

de Vladeracken XLIIII novos Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken 

pro [quolibet] gulden computatis (dg: ad) ad monitionem persolvendos. 
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Testes (dg: d) Ywanus et (dg: .) Henricus Godefridi datum supra. 

 

1180 mf10 D 14 p. 599. 

 Quinta post Dionisii: donderdag 12-10-1396. 

 anno XCVI index 4 mensis octobris die XII: donderdag 12-10-1396. 

 

BP 1180 p 599r 01 do 12-10-1396. 

Willelmus van Weert timmerman verkocht aan Godefridus van Eijcke (1) de 

helft van een stenen muur met ondergrond, 47¼ voet lang, in Den Bosch, aan 

de straat gnd Huls, in een erfgoed van voornoemde Willelmus, welk erfgoed 

ligt tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus Moelner enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Godefridus van Eijcke timmerman anderzijds, en welke stenen muur 

ligt tussen de osendrup van voornoemde Willelmus of stukje erfgoed dat 

daarvoor gereserveerd is enerzijds en de rest van voornoemd erfgoed van 

voornoemde Willelmus anderzijds, (2) de osendrup of het stukje erfgoed dat 

daarvoor gereserveerd is, met dezelfde lengte als voornoemde muur; muur en 

osendrup reiken vanaf de gemene weg achterwaarts. Godefridus zal op zijn 

kosten de muur afbreken en op precies dezelfde plaats weer opbouwen. De 

muur wordt ondergronds gefundeerd tot een diepte van 6 voet, en is 

ondergronds 2 gebakken stenen breed. Bovengronds is de muur 18 voet hoog en 

is de breedte 1½ gebakken steen. Godefridus zal in deze muur, aan de kant 

van Willelmus, op een plaats waar Willelmus dat wil, een schoorsteen zonder 

mantel bouwen en de pijp oprichten ter hoogte van de muur, zoals een 

schoorsteen zonder mantel gewoonlijk uit stenen wordt gemaakt. Als de muur 

klaar is, zal deze voor de helft van Willelmus zijn en voor de helft van 

Godefridus; beiden mogen hun bouwwerken erin verankeren. Samen zullen ze op 

de muur een goot plaatsen en deze onderhouden. 

 

Willelmus de Weert carpentarius medietatem cuiusdam muri cum suo fundo 

XLVII pedatas et quartam partem unius pedate continentis #in longitudine# 

(dg: sita) qui murus situs est (verbeterd uit: in) in Busco ad vicum 

dictum (dg: Huls) #Huls# in hereditate (dg: quon) dicti Willelmi que 

hereditas sita est inter hereditatem quondam Nijcholai Moelner ex uno et 

inter hereditatem Godefridi de Eijcke carpentarii ex alio et qui murus 

lapideus situs !inter stillicidium seu particulam hereditatis que pro 

stillicidio dicti (dg: Johannis) Willelmi extra dictum murum sita est ex 

uno et inter residuum dicte hereditatis dicti Willelmi ex alio (dg: et) 

#insuper# dictum stillicidium seu (dg: #da# particulam) dictam particulam 

hereditatis que pro huiusmodi stillicidio ibidem jacet et sita est et 

quod stillicidium seu que particula hereditatis continet eandem 

longitudinem quam habet dictus murus et qui murus (dg: seu) et 

stillicidium seu particula hereditatis que pro stillicidio ibidem jacet 

seu sita est tendit a communi platea retrorsum juxta dictam longitudinem 

ut dicebat hereditarie vendidit dicto Godefrido de Eijcke (dg: promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere) additis !quod dictus (dg: 

Henr) Godefridus dictum murum franget et alium murum novum ibidem in 

eodem loco in quo consistit supradictus murus ad presens !consistit 

construi faciet et procurabit sub suis propriis laboribus et expensis et 

qui murus (dg: de murus) de novo construendus erit sub terra fundatus ad 

(dg: al) profunditatem (dg: qu quatuor pedatas #latitudinem#) sex 

pedatarum sub terra et qui murus de novo fundandus habebit sub terra 

latitudinem duorum (dg: pedatarum) #lapidum coctorum# et supra terram 

usque ad eius summitatem latitudinem unius et dimidii (dg: pedatarum) 

#lapidum coctorum# et (dg: que) supra terram altitudinem XVIII pedatarum 

mensurando a terra seu planitia dicto vloer sursum et quod dictus murus 

non situabitur propinquius dicto residuo dicte hereditatis dicti Willelmi 

quam supradictus !ad presens est situatus item quod dictus Godefridus 

faciet seu effici procurabit in dicto muro de novo fundando in latere 

versus #dictum# residuum dicte hereditatis dicti Willelmi in loco ubi 

dicto Willelmo (dg: v) placuerit #et videbitur expediri# unum 

epijchaustrum dictum (dg: scon) scoersteen #sine edificio dicto mantel# 
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et fistulam eiusdem (dg: proc) epijchaustri #dictus Godefridus# erigit ad 

altitudinem (dg: ..) eiusdem muri scilicet prout epijchaustrum dictum 

scoersteen sine mantello fieri solet #de lapidibus# #+ {verwijst via + in 

margine sinistra naar BP 1180 p 599r 03}# et secundum istas condiciones 

promisit super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia #+ {hier invoegen BP 1180 p 599r 02}#. Testes 

Ywanus et Scilder datum quinta post Dionisii. 

 

BP 1180 p 599r 02 do 12-10-1396. 

et promiserunt (dg: trad) mutuo super omnia dictas condiciones adimplere. 

 

BP 1180 p 599r 03 do 12-10-1396. 

+ item quod dictus novus murus postquam ut sic de novo fuerit constructus 

et factus #cum suo fundo# erit mediatim dicti Willelmi et mediatim dicti 

Godefridi et quod quilibet eorum libere poterit edificare et (dg: sua 

edificia in) !et supra eundem murum !et sua edificia in (dg: di) eodem 

muro inponere #apponere# et firmare per anchoras et alias ad eius 

profectum sine aliqua contradictione item quod (dg: d) postquam dictus 

novus murus (dg: de no et) ad plenum confectus fuerit extunc dicti 

Godefridus et Willelmus supra eundem novum murum unum guttarium dictum 
!sub eorum communibus expensis situari tenebuntur et (dg: et) idem 

guttarium perpetue in bona disposicione sub eorum communibus expensis 

observare. 

 

BP 1180 p 599r 04 do 12-10-1396. 

(dg: Arnoldus die Leeuwe). 

 

BP 1180 p 599r 05 do 12-10-1396. 

Heijlwigis wv Ghiselbertus Koecbecker en haar zoon Arnoldus die Leeuwe 

verkochten aan Theodericus die Bever zvw Rodolphus Bever een stuk land in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, tussen Arnoldus van den Borne 

enerzijds en Margareta van Gherwen en Hermannus Leijten soen anderzijds. 

 

Heijlwigis relicta quondam Ghiselberti (dg: Koecke Be) Koecbecker cum 

tutore et Arnoldus die Leeuwe eius filius peciam terre sitam in parochia 

de Rode sancte Ode in loco dicto Ollant inter hereditatem Arnoldi van den 

Borne ex uno et inter hereditatem Margarete de Gherwen et Hermanni 

Leijten soen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico die 

Bever #filio quondam Rodolphi Bever# promittentes cum tutore super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Ywanus et Henricus Godefridi 

datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1180 p 599r 06 do 12-10-1396. 

Mijchael zvw Mijchael zvw Petrus gnd Slabbarts droeg over aan Theodericus 

zvw Henricus gnd Meerman de helft van een b-erfcijns van 3 pond, die wijlen 

Willelmus zv Henricus gnd Roefs soen van der Heijden van Woensel met 

Lichtmis beurde, gaande uit de beternis van een beemd in Woensel, naast de 

plaats gnd der Begijnen Broek, tussen wijlen hr Theodericus gnd Kigge 

priester enerzijds en Heijlwigis gnd Gheenkens anderzijds, te weten de 

beternis die meer is dan (1) de grondcijns, (2) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, (3) een b-erfcijns van 20 schelling; welke (4) cijns van 3 pond 

eerstgenoemde Mijchael verworven had van de broers Henricus en Johannes, 

kvw voornoemde Willelmus zv Henricus Roefs soen van der Heijden van 

Woensel. 

 

Solvit. 

Mijchael filius quondam Mijchaelis filii quondam Petri dicti Slabbarts 

medietatem hereditarii census trium librarum quem Willelmus quondam 

filius Henrici dicti Roefs soen van der Heijden de Woensel solvendum 

habuit hereditarie purificationis ex meliorationem! cuiusdam prati cum 

eius attinentiis siti in Woensel juxta locum dictum der Beghinen Broec 
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inter hereditatem quondam domini Theoderici dicti Kigge presbitri ex uno 

et inter hereditatem Heijlwigis dicte Gheenkens ex alio scilicet ex illa 

melioratione dicti prati que est in dicto prato ultra censum (dg: domini 

f) dominorum fundi et hereditariam paccionem unius modii siliginis et 

ultra annuum et hereditarium censum viginti solidorum annuatim exinde 

prius !ex dicto prato solvendos quem censum trium librarum primodictus 

(dg: Mijchal) Mijchael erga Henricum et Johannem fratres liberos #dicti# 

quondam (dg: W) Willelmi filii Henrici Roefs soen van der (dg: Heij) 

Heijden de Woensel acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Theoderico filio quondam Henrici dicti Meerman cum litteris et jure 

occacione dicte medietatis dicti census promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1180 p 599r 07 do 12-10-1396. 

Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg beloofde aan Johannes van 

Holaer riemmaker 28 Hollandse gulden4 of de waarde en 14 gemene plakken met 

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

 

(dg: Gode) Petrus filius quondam (dg: Godefridi) Goeswini Moedel de 

Lapidea Via promisit super omnia Johanni de Holaer corrigiatori XXVIII 

Hollant gulden seu valorem et XIIII gemeijn placken ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 599r 08 do 12-10-1396. 

Johannes van Brede van Hees de oudere beloofde aan Johannes van Holaer 

riemmaker 34 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-07-1397) te betalen. 

 

Johannes de Brede de Hees (dg: promisit) senior promisit super omnia 

Johanni de Holaer corrigiatori XXXIIII novos Gelre gulden scilicet XXXVI 

gemeijn placken pro quolibet gulden computatis ad (dg: Ma) Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 599r 09 do 12-10-1396. 

Eustatius van Hedechusen droeg over aan Ghisbertus van de Doorn 2 morgen 

land in Nuland, ter plaatse gnd die Korthoeve, ter plaatse gnd Elias Hoeve, 

zoals omgraven, aan voornoemde Eustatius verkocht5 door Johannes zvw 

Johannes van Ghemert. 

 

Eustatius de Hedechusen duo iugera terre sita in parochia de Nuwelant ad 

locum dictum communiter die Corthoeven in loco dicto communiter Elijaes 

Hoeve prout (dg: ibide) huiusmodi duo iugera terre ibidem sunt 

circumfossata vendita dicto Eustatio a Johanne filio quondam Johannis de 

Ghemert prout in litteris supportavit (dg: Ghisberto) Ghisberto de Spina 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 599r 10 do 12-10-1396. 

Willelmus van Tefelen zvw Johannes van Tefelen en zijn vrouw Rijswindis dvw 

Arnoldus gnd Nout Peters soen van Lijt beloofden aan Elizabeth dvw 

voornoemde Arnoldus Nout een lijfrente van 1 oude Gelderse gulden of de 

waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit alle goederen van 

verkopers. 

 

Willelmus de Tefelen filius (dg: Johannis) quondam Johannis de Tefelen 

(dg: et Rijswijndis eius uxor fi) maritus (dg: et tutor) legitimus ut 

asserebat Rijswindis sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti Nout (dg: de 

                         
4 Zie → SAsH RA VB 1799 f 154v 03 di 27-04-1400, Jan van Holaer die Riemsleger was gericht … 
aen allen goide Peters soen wilner Goeswijn Moedels van den Steenweg met scepenen scout 

brieven. 
5 Zie ← BP 1179 p 595r 07 wo 27-08-1393, verkoop van deze 2 morgen. 



Bosch’ Protocol jaar 1396 05. 

 

55 

L) Peters soen de Lijt et dicta (dg: ?et) Rijswijndis cum eodem tamquam 

cum tutore (dg: omnes vendiciones) #promiserunt indivisi super habita et 

habenda se daturos et soluturos {boven dit contract stond genoteerd: 

habita et habenda se}# Elizabeth filie dicti quondam Arnoldi Nout vitalem 

pensionem unius antiqui Gelre gulden seu valorem solvendam anno quolibet 

ad vitam dicte emptricis et non ultra Martini et (verbeterd uit: ex) pro 

primo termino ultra annum ex omnibus bonis dictorum (dg: boni) venditorum 

habitis et habendorum! quocumque locorum sitis promittentes indivisi 

super omnia habita et habenda warandiam et cum mortua fuerit etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 599r 11 do 12-10-1396. 

Gerardus zv Gerardus van Balijart beloofde aan hr Theodericus en Goeswinus 

Moedel, kvw Bertoldus zv Theodericus, een n-erfcijns van 8 Hollandse gulden 

of de waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 9 bunder beemd, gnd 

die Ooiendonks Beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen de gemeint 

enerzijds en wijlen Gerardus Vosse anderzijds. De brief overhandigen aan 

wie van beiden het eerst komt. 

 

Gerardus filius Gerardi de Balijart promisit #super omnia# se daturum et 

soluturum domino Theoderico (dg: filio quondam Bertoldi filii Theoderici 

canonico Oerscottensi hereditarium censum quatuor Hollant gulden seu 

valorem) et Goeswino Moedel (dg: suo fratri filio dicti) #liberis# 

quondam Bertoldi #filii Theoderici# hereditarium censum octo Hollant 

gulden seu valorem hereditarie Remigii ex novem bonariis prati (dg: 

sitis) dictis (dg: dat) die Oijendoncs Beemt sitis in parochia de Bucstel 

(verbeterd uit: Busstel) (dg: ad) #ad# locum dictum Lijemde inter 

communitatem ex uno et inter hereditatem quondam Gerardi Vosse ex alio 

promisit super habita et habenda warandiam et sufficientem facere. Testes 

datum supra. Tradetur littera alteri eorum prius venienti. 

 

BP 1180 p 599r 12 do 12-10-1396. 

En hij kan terugkopen wanneer hij wil, elke Hollandse gulden met 14 

Hollandse gulden of de waarde en met achterstallige termijnen naar rata van 

de tijd. Per keer niet minder dan 3 Hollandse gulden. En de kosten te 

betalen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, hr Willelmus 

van Aa ridder, Roverus Boest en Theodericus van Rode. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: ad) semper quando voluerit quemlibet (dg: flo) 

Hollant gulden cum XIIII Hollant gulden seu valorem et cum restagiis! 

(dg: pro tempore) pro rata temporis et non redimet minus qualibet vice 

quam III Hollant gulden hereditarii census ut in forma et (dg: non) 

promisit relevare de expensis. Acta in camera presentibus scabinis domino 

[W]illelmo de Aa milite Rovero Boest Theoderico de Rode datum anno XCVI 

index 4 mensis octobris die XII hora vesperarum. 

 

1180 mf10 E 01 p. 600. 

 Quinta post Dionisii: donderdag 12-10-1396. 

 

BP 1180 p 600v 01 do 12-10-1396. 

Johannes van Onlant zv Johannes van Onlant gaf uit aan Arnoldus die Leeuwe 

zvw Ghiselbertus Koecbecker een stuk land in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Houthem, tussen Hermannus Leijten soen enerzijds en Johannes Boekelman 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 penning grondcijns en thans voor 

een n-erfpacht van 11 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis te 

leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1398). 

 

Johannes de Onlant filius (dg: quo) Johannis de Onlant peciam terre sitam 

in parochia de Rode sancte Ode (dg: o) in loco dicto Houthem inter 

hereditatem Hermanni Leijten soen ex uno et inter hereditatem Johannis 
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Boekelman ex alio (dg: item peciam) #cum suis attinentiis# dedit ad 

hereditariam paccionem Arnoldo die Leeuwe filio quondam Ghiselberti 

Koecbecker ab eodem hereditarie possidendam pro duobus denariis census 

domini fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

undecim lopinorum siliginis mensure de Rode sancte Ode danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino purificationis proxime futuro 

et supra dictam peciam terre tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Wijel et Scilder datum quinta post Dionisii. 

 

BP 1180 p 600v 02 do 12-10-1396. 

Petrus van Geffen zvw Gerardus Pauwels soen verkocht aan Gerardus zvw 

Arnoldus gnd die Man 6 stukken land in Geffen, (1) ter plaatse gnd in die 

Loije, tussen Willelmus van Loen enerzijds en Johannes Pauwels soen 

anderzijds, (2) gnd den Kabalt, tussen Gerardus van Bruggen enerzijds en 

erfgoed van de kerk van Geffen anderzijds, (3) gnd Tonnenbraak, tussen kvw 

Henricus Aelbrechts soen enerzijds en Gerardus zv Arnoldus Ghenen soen 

anderzijds, (4) gnd Aleijt Gerijts Nuweland, tussen Willelmus van Loen 

enerzijds en Johannes die Preter anderzijds, (5) gnd die Westakker, tussen 

Gerardus van Bruggen enerzijds en Johannes Ghiben soen anderzijds, (6) ter 

plaatse gnd in die Braak, tussen Agnes van Maren enerzijds en voornoemde 

Willelmus van Loen anderzijds, belast met 5½ penning cijns aan de naburen. 

 

Petrus de Geffen filius quondam Gerardi Pauwels soen sex (dg: peciam) 

pecias terre ad se spectantes sita! in parochia de Geffen quarum una in 

loco dicto in die (dg: Louve) Loije (?verbeterd uit: Loue) inter 

hereditatem Willelmi de Loen ex uno et inter hereditatem Johannis Pauwels 

soen (dg: s) ex alio secunda (dg: in lo) dicta (dg: die) den Cabalt inter 

hereditatem Gerardi de Bruggen ex uno et inter hereditatem ecclesie de 

Gheffen ex alio tercia dicta Tonnenbrake inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici Aelbrechts soen ex uno et inter hereditatem Gerardi filii 

Arnoldi Ghenen soen ex alio quarta dicta Aleijt Gerijts Nuwela[nt] inter 

hereditatem Willelmi de Loen ex uno et inter hereditatem Johannis die 

Preter ex alio quinta dicta die Westacker (verbeterd uitg: Westacken) 

inter hereditatem Gerardi de Bruggen ex uno et inter hereditatem Johannis 

Ghiben soen ex alio sexta in loco dicto in die Brake inter hereditatem 

(dg: Agg) Agnetis de Maren ex uno et inter hereditatem dicti Willelmi de 

Loen ex alio (dg: et septima) sunt site ut dicebat hereditarie vendidit 

Gerardo filio quondam Arnoldi dicti die Man promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis quinque et dimidio denariis 

(dg: cens) antiqui census vicinis ibidem (dg: ..) exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 600v 03 do 12-10-1396. 

Paulus Henrics soen van Geffen bakker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

-. 

Paulus Henrics soen van Geffen pistor prebuit et reportavit. 

 

BP 1180 p 600v 04 do 12-10-1396. 

Henricus zv Johannes gnd Borchman verkocht aan Godefridus zvw Hermannus 

Backe een erfpacht van 19 lopen rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis 

in Hilvarenbeek te leveren, gaande uit (1) de helft van 2 stukken land in 

de Enige van Hilvarenbeek, (1a) ter plaatse gnd op Geen Havelakker, naast 

kv Willelmus van Heze, (1b) ter plaatse gnd op Gene Beverakker, tussen 

Katherina gnd Mijs enerzijds en Stephanus gnd Coenen anderzijds, (2) het 

deel, dat aan voornoemde Henricus behoorde, in een beemd, in de Enige van 

Hilvarenbeek, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en 

Johannes gnd Marcelijs anderzijds, welke helft en deel voornoemde Henricus 

uitgegeven had aan Petrus gnd Roggen, voor voornoemde pacht van 19 lopen. 
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De koopsom is voldaan. 

 

Solvit. -. 

Henricus filius Johannis dicti Borchman #hereditariam paccionem decem et 

novem lopinorum siliginis mensure de Hildwarenbeke (dg: so) quam 

solvendam habet hereditarie purificationis et in Hildwarenbeke tradendam 

ex# medietate duarum peciarum terre sitarum in unione dicta enighe de 

Hildwarenbeke quarum una ad locum dictum op (dg: Gh) Gheen Havelacker 

contigue iuxta hereditatem liberorum Willelmi de (dg: Ho Heze) Heze et 

altera ad locum dictum op Ghenen Beveracker inter hereditatem Katherine 

dicte Mijs ex uno et inter hereditatem Stephani dicti Coenen ex alio 

atque #ex# tota parte que ad dictum Henricum (dg: Petrum dictum Roggen) 

spectabat in quodam prato sito (dg: sito) in dicta (dg: unione) unione de 

Hildwarenbeke inter (dg: hereditatem Johannis Markens soen ex uno et 

inter) mense sancti spiritus in Buscoducis ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Marcelijs !ex alio quas medietatem dictarum duarum 

peciarum terre et partem dicti prati dictus Henricus (dg: erga dictum 

Petrum Roggen dederat) dederat ad paccionem Petro dicto Roggen scilicet 

pro predicta paccione XIX lopinorum siliginis ut dicebat hereditarie 

vendidit Godefrido filio quondam Hermanni Backe promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et recognovit sibi de 

pretio huiusmodi vendicionis fore satisfactum clamans inde quitum. Testes 

Ywanus et (dg: Wilel) Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 600v 05 do 12-10-1396. 

(dg: Johannes gnd M). 

 

(dg: Johannes dictus M). 

 

BP 1180 p 600v 06 do 12-10-1396. 

Gerardus die Bont zv Walterus van den Venne en Johannes gnd Moeder Yden 

beloofden aan Henricus zvw Johannes gnd Peijman garantie te geven van (1) 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Tilburg, die voornoemde Johannes 

Moeder Yden met Lichtmis in Tilburg moet leveren aan voornoemde Walterus 

van den Venne, gaande uit een stuk land gnd die Loe Akker, in Tilburg, 

tussen Johannes Backe Bertouts soen enerzijds en Andreas Lemkens 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere 

eind aan Franco gnd Pape, (2) 1/3 deel, dat aan voornoemde Walterus van den 

Venne behoorde, in een beemd in Tilburg, ter plaatse gnd Puisen Wielke, 

tussen voornoemde Johannes Backe enerzijds en Bertoldus Backe zv voornoemde 

Johannes Backe anderzijds, welke pacht en welk 1/3 deel van de beemd 

voornoemde Henricus zvw Johannes Peijman gekocht had van voornoemde 

Walterus van den Venne; en lasten af te handelen, uitgezonderd 4 penningen 

aan voornoemde Johannes Backe, gaande uit voornoemd 1/3 deel van de beemd. 

 

Gerardus die Bont filius Walteri van den Venne et Johannes dictus Moeder 

Yden promiserunt indivisi super omnia Henrico filio quondam Johannis 

dicti Peijman (dg: pron) quod ipsi dicto Henrico de hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Tilborch quam dictus Johannes Moeder 

Yden dicto Waltero van den Venne solvere tenetur hereditarie 

purificationis et in Tilborch tradenda ex pecia terre dicta die Loe Acker 

sita in parochia de Tilborch inter hereditatem Johannis Backe Bertouts 

soen ex uno et inter hereditatem Andree Lemkens ex alio tendente cum uno 

fine ad communem plateam (dg: ex uno) et cum reliquo fine ad hereditatem 

Franconis dicti Pape atque de tercia parte que ad dictum Walterum van den 

Venne spectabat in quodam prato sito in dicta parochia ad locum dictum 

Puijsen Wielken inter hereditatem dicti Johannis Backe (dg: Bertouts) ex 

uno et inter hereditatem Bertoldi Backe filii dicti Johannis Backe ex 

alio quam paccionem dimidii modii siliginis et quam terciam partem dicti 

prati dictus Henricus filii! quondam Johannis Peijman erga dictum 

Walterum van den Venne emendo acquisiverat prout in litteris dicebat 
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contineri debitam et iustam prestabit warandiam et obligationem deponeret 

exceptis quatuor denariis dicto Johanni Backe ex dicta tercia parte dicti 

prati de jure solvendis annuatim. Testes (dg: datum supra) Wijel et 

Scilder datum quinta post Dionisii. 

 

BP 1180 p 600v 07 do 12-10-1396. 

Theodericus Scalpart droeg over aan Theodericus van den Hoevel zvw 

Lambertus van den Hoevel 90 Gentse nobel, aan hem beloofd door Johannes gnd 

Gerijs en zijn zoon Rodolphus. 

 

O׀. 
Theodericus Scalpart nonaginta aureos denarios communiter Gentsche nobel 

vocatos promissos sibi a Johanne dicto Gerijs et Rodolpho eius filio 

prout in litteris supportavit Theoderico van den Hoevel filio quondam 

Lamberti van den Hoevel cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 600v 08 do 12-10-1396. 

Johannes zv Arnoldus Hoernken maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Nijcholaus zvw Lambertus Raet van Empel met zijn 

goederen. 

 

Johannes filius Arnoldi Hoernken omnes vendiciones et alienaciones factas 

per Nijcholaum filium quondam Lamberti Raet de Empel cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 600v 09 do 12-10-1396. 

Leonius zvw Heijnmannus gnd Lonijs soen van der Buxbruggen verkocht aan 

Arnoldus Hoernken, tbv Henricus zvw Andreas gnd Hoernken van Erpe, een 

n-erfpacht6 van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een hoeve gnd het Goed te Wijtven, eertijds van 

voornoemde wijlen Heijnmannus, in Gerwen, (2) 3 lopen roggeland, in Erp, 

ter plaatse gnd die Mostarts Hoeve, tussen Thomas gnd Meus enerzijds en 

Katherina dvw Johannes van Loe anderzijds, (3) 2 lopen roggeland, in Erp, 

ter plaatse gnd in den Kerijs Akker, tussen voornoemde Thomas Meus 

enerzijds en Petrus Ebben soen anderzijds, (4) ½ vracht hooiland, gelegen 

aan het eind van laatstgenoemde 2 lopen land, (5) 1 lopen roggeland, in 

Erp, ter plaatse gnd in het Broek, tussen Marina wv Johannes van Hackenen 

enerzijds en Johannes zv Henricus die Wever anderzijds, (6) 1/3 deel in een 

stuk land gnd die Kerkakker, in Erp, bij de kerk, tussen Fredericus 

Hoernken enerzijds en Johannes Blaffart anderzijds, belast met onraad aan 

de grondheren. 

 

Leonius (dg: van der) filius quondam Heijnmanni dicti Lonijs soen van der 

Buxbruggen hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken ad opus Henrici filii 

quondam Andree dicti Hoernken de Erpe hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de (dg: de) Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: bo) manso (dg: dicti Ge) 

dicto #tGoet# te Wijtvenne qui fuerat dicti quondam Heijnmanni sito in 

parochia de Gherwen et ex attinentiis dicti mansi singulis et universis 

quocumque sitis atque ex tribus lopinatis terre siliginee sitis in 

parochia de Erpe in loco dicto die Mostarts Hoeve inter hereditatem Thome 

dicti Meus ex uno et inter hereditatem Katherine filie quondam Johannis 

de Loe ex alio atque ex (dg: pecia i) duabus lopinatis terre siliginee 

(dg: et dimidia plaustrata feni) sita in parochia de Erpe in loco dicto 

in den Kerijs Acker inter hereditatem dicti Thome Meus ex uno et inter 

hereditatem Petri (dg: Everaets so) Ebben soen ex alio atque ex dimidia 

plaustrata feni sita ad fine! jamdictarum duarum lopinatarum terre atque 

ex una lopinata terre siliginee sita in dicta parochia de Erpe in loco 

dicto int B[r]oec inter hereditatem Marine relicte quondam Johannis de 

                         
6 Zie → BP 1181 p 571r 04 do 04-12-1399, overdracht van de erfpacht. 
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Hackenen ex uno et inter hereditatem Johannis filii Henrici die Wever ex 

alio item ex tercia parte ad dictum (dg: p) venditorem spectante in pecia 

terre dicta die Kercacker sita in parochia de Erpe apud ecclesiam inter 

hereditatem Frederici Hoernken ex uno et inter hereditatem Johannis 

Blaffart ex alio promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis (dg: censibus) #oneribus dictis 

onraet# dominorum fundi ex premissis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 600v 10 do 12-10-1396. 

Volcquinus zvw Johannes Buc van Lijt en Jacobus zv Ghibo gnd Coppen soen 

beloofden aan Johannes Nerinc 17 1/3 oude schild, een helft te betalen met 

Sint-Petrus-Stoel (do 22-02-1397) en de andere helft met Pinksteren 

aanstaande (zo 10-06-1397). 

 

Volcquinus filius quondam Johannis Buc de Lijt et Jacobus filius (dg: 

quondam) Ghibonis dicti Coppen soen promiserunt indivisi super omnia 

Johanni Nerinc (dg: decem et decem) #decem et septem# aude scilde et (dg: 

quartam) #terciam# partem unius aude scilt seu valorem (dg: ad) mediatim 

Petri ad cathedram et mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1180 mf10 E 02 p. 601. 

 Quinta post Dionisii: donderdag 12-10-1396. 

 

BP 1180 p 601r 01 do 12-10-1396. 

Walterus zv Johannes gnd Oemen soen en Lambertus zvw Ghibo van der Heijden 

beloofden aan Wiskinus zv Theodericus Neven, tbv Johannes zvw mr Wolphardus 

van Ghiesen, 38 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-

1397) in Den Bosch te leveren. 

 

Walterus filius Johannis dicti Oemen soen #et# Lambertus filius quondam 

Ghibonis van der Heijden promiserunt indivisi super omnia Wiskino filio 

Theoderici Neven ad opus Johannis filii quondam magistri Wolphardi de 

Ghiesen triginta octo modios siliginis mensure de Busco ad purificationis 

proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes Wiel et 

Scilder datum quinta post Dionisii. 

 

BP 1180 p 601r 02 do 12-10-1396. 

Petrus zvw Henricus gnd Everaets soen en Johannes Coninc van Berlikem deden 

tbv Rodolphus Bever nzvw Rodolphus Bever afstand van alle goederen van 

wijlen Johannes Scilder van Berlikem, voorzover voornoemde Rodolphus Bever 

die goederen in zijn bezit heeft. 

 

(dg: Johannes) Petrus filius quondam Henrici dicti Everaets soen et 

Johannes Coninc de Berlikem super omnibus et singulis bonis hereditariis 

et ?atque #paratis# quondam Johannis Scilder de Berlikem prout #et# (dg: 

..) !et in quantum Rodolphus Bever filius naturalis quondam Rodolphi 

Bever huiusmodi bona possidet et habet ut dicebant quocumque locorum 

consistentibus sive sitis et super jure ad opus dicti Rodolphi Bever 

renunciaverunt promittentes (dg: s) indivisi super omnia ratam servare. 

Testes (dg: datum supra Wiel) !testes datum supra. 

 

BP 1180 p 601r 03 do 12-10-1396. 

Johannes van Orten nzvw Willelmus van Orthen beloofde aan Johannes 

Vijnninc, tbv hem en Goeswinus Steenwech, 80 oude Gelderse gulden of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Johannes (dg: f) de Orten filius naturalis quondam Willelmi de Orthen 

promisit super omnia Johanni Vijnninc ad opus sui et ad opus Goeswini 

Steenwech LXXX antiquos Gelre gulden seu valorem ad monitionem 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 601r 04 do 12-10-1396. 

Theodericus zv Mathias gnd die Zegher verkocht aan Andreas Weijhage, tbv 

hem en Cristina dvw Theodericus gnd Coman Dirc, een lijfpacht van 1 mud 

rogge, maat {niet afgewerkt contract7}. 

 

Theodericus filius Mathie dicti die Zegher legitime vendidit J Andree 

Weijhage! ad opus sui et ad opus Cristine sue uxoris filie quondam 

Theoderici dicti Coman Dirc vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure. 

 

BP 1180 p 601r 05 do 12-10-1396. 

Oda wv Henricus gnd Luijtinc droeg over aan Theodericus zvw Mathias gnd die 

Zegher ev haar dochter Elizabeth het vruchtgebruik in alle goederen, die 

aan haar voornoemde dochter Elizabeth gekomen waren na overlijden van 

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

voornoemde Oda, gelegen onder Helvoirt en Vught Sint-Petrus. 

 

Oda relicta quondam Henrici dicti Luijtinc cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in omnibus bonis que Elizabeth sue filie de morte dicti 

quondam Henrici successione sunt advoluta et post mortem dicte Ode 

successione advolventur quocumque locorum infra parochias de Helvoert et 

de Vucht sancti Petri sitis supportavit Theoderico filio Mathie #quondam# 

dicti die Zegher marito legitimo dicte Elizabeth promittens cum tutore 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 601r 06 do 12-10-1396. 

Theodericus zvw Mathijas gnd die Zegher ev Elizabeth dvw Henricus gnd 

Luijtinc verkocht aan Andreas Weijhaze, tbv hem en zijn vrouw Cristina dvw 

Theodericus gnd Coman Dirc, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen, die 

aan voornoemde Elizabeth gekomen waren na overlijden van haar voornoemde 

vader Henricus, resp. die aan haar zullen komen na overlijden van haar 

moeder Oda, gelegen onder Helvoirt en Vught Sint-Petrus, van welke goederen 

Oda haar vruchtgebruik heeft overgedragen aan voornoemde Theodericus, reeds 

belast met de hertogencijnzen en een b-erfpacht van ½ mud rogge; de 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Theodericus filius #quondam# Mathije dicti die Zegher maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie (dg: di) quondam 

Henrici dicti Luijtinc legitime vendidit Andree Weijhaze ad opus sui et 

ad opus Cristine sue uxoris filie quondam Theoderici dicti (dg: Comen) 

Coman (dg: Jan) #Dirc (dg: Dirc)# vitalem pensionem (dg: pe) unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

Andree et Cristine et non ultra Martini et primo termino (dg: Mar) a 

Martini proxime (dg: fu) ultra annum et in Busco tradendam ex (dg: 

medietate ad dictum) omnibus bonis dicte (dg: Cristine de morte) 

Elizabeth de morte dicti quondam Henrici sui patris successione !et post 

mortem (dg: di) Ode matris dicte Elizabeth successione advolvendis 

quocumque locorum infra parochias de Helvoert et Vucht sancti Petri sitis 

et de quibus bonis dicta Oda suum (dg: s) usufructum dicto Theoderico 

venditori supportavit et resignavit promittens super (dg: s) habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus domini 

ducis et hereditaria paccione dimidii modii siliginis exinde prius 

solvendis (dg: so) et sufficientem facere et alter diutius vivens 

integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

                         
7 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 601r 06 do 12-10-1396. 
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BP 1180 p 601r 07 do 12-10-1396. 

Henricus Vos wonend in Oirschot, Johannes die Gruijter van Oerscot, 

Arnoldus Appel en Henricus van den Velde beloofden aan hr Willelmus van Aa 

ridder 363 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-

1397) te betalen. 

 

Henricus Vos commorans in Oerscot Johannes die Gruijter #(dg: de Oe) de 

Oerscot# Arnoldus Appel et Henricus van den Velde promiserunt indivisi 

super omnia domino Willelmo de Aa militi (dg: #III#) centum {centum was 

onderstreept} #CCC# et LXIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos (dg: per). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 601r 08 do 12-10-1396. 

Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke verklaarde dat Henricus Buekentop 96 

nieuwe Gelderse gulden betaald heeft in afkorting van 70 nieuwe gulden en 

70 nieuwe gulden, die voornoemde Henricus Buekentop in schepenbrieven van 

Den Bosch beloofd had aan voornoemde Henricus van Beke. 

 

Henricus de Beke filius Arnoldi de Beke palam recognovit sibi per 

Henricum Buekentop fore satisfactum de (dg: centum) nonaginta sex novis 

aureis florenis communiter gulden vocatis #monete Gelrie# scilicet in 

abbreviationem septuaginta novorum florenorum aureorum communiter gulden 

vocatorum et septuaginta novorum florenorum aureorum communiter gulden 

vocatorum (dg: promissorum) quos LXX et LXX novos florenos aureos dictus 

Henricus Buekentop promiserat dicto Henrico de Beke in litteris 

scabinorum de Busco !de Busco. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 601r 09 do 12-10-1396. 

Willelmus van Weert timmerman verkocht aan Godefridus van Eijke een stuk8,9 

erfgoed in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, achter erfgoed van Johannes 

van Hijntham, met een weg ertussen, enerzijds, welk stuk erfgoed ligt 

tussen een hofstad die was van Walterus Coptiten en nu behoort aan 

voornoemde Godefridus van Eijcke timmerman enerzijds, en erfgoed van 

voornoemde Walterus anderzijds, welk stuk erfgoed naast voornoemd erfgoed 

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

Arnoldus van Beke, 38 voet breed, strekkend, naast voornoemde breedte af te 

meten, lijnrecht achterwaarts, tot aan erfgoed van voornoemde Arnoldus van 

Beke, zoals afgepaald. Verkoper en Beatrix wv Nijcholaus Moelner beloofden 

lasten af te handelen. 

 

Willelmus de Weert carpentarius (dg: et Beatrix) quandam (dg: particulam) 

#peciam# hereditatis sitam in Busco ad vicum dictum Huls retro 

hereditatem Johannis de Hijntham quadam via #interiacente# que (dg: pars 

hereditas) pecia hereditatis sita est inter domistadium quod fuerat 

Walteri Coptiten nunc ad Godefridum de Eijcke carpentarium spectans ex 

uno et inter hereditatem dicti Walteri ex alio et que pecia hereditatis 

continet iuxta dictam hereditatem dicti Johannis de Hijntham quatuordecim 

pedatas in latitudine et retro (dg: s..) juxta hereditatem Arnoldi de 

Beke triginta octo pedatas in latitudine et que pars dicte hereditatis 

tendit (dg: linealiter) juxta dictam latitudinem mensurando linealiter 

retrorsum ad hereditatem dicti Arnoldi de Beke prout dicta pecia 

hereditatis ibidem sita est et limitata hereditarie vendidit Godefrido de 

Eijke predicto promittentes et cum eo Beatrix relicta quondam Nijcholai 

Moelner (dg: warandiam s) cum tutore super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Ywanus et Scilder datum supra. 

 

                         
8 Zie ← BP 1180 p 514v 01 vr 26-11-1395 (3a), deling, waarbij dit stuk 

erfgoed komt aan Willelmus van Weert. 
9 Zie → BP 1182 p 129r 01 do 01-07-1400, overdracht van het stukje erfgoed. 
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BP 1180 p 601r 10 do 12-10-1396. 

Voornoemde Willelmus van Weert timmerman droeg over aan Walterus Coptiten 

zijn deel in (1) een weg, die loopt vanaf de straat gnd Huls door een poort 

aldaar, tussen erfgoed van Johannes van Hijntham enerzijds en erfgoed van 

Margareta gnd des Papen anderzijds tot aan erfgoed van voornoemde Walterus 

Coptiten, (2) een weg die ligt achter voornoemd erfgoed van Johannes van 

Hijntham. 

 

Dictus Willelmus totum jus sibi competens in quadam via tendente a vico 

dicto (dg: Huls) Huls per quandam portam sitam ibidem inter hereditatem 

Johannis de Hijntham et inter hereditatem Margarete dicte des Papen usque 

ad hereditatem Walteri Coptiten atque in via tendente #consistente# retro 

(dg: hereditatem) dictam hereditatem (dg: dicti Walteri Coptiten) dicti 

Johannis de Hijntham hereditarie supportavit dicto Waltero Coptiten 

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

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 601r 11 do 12-10-1396. 

Theodericus Writer van Vechel ev Elizabeth dvw Godefridus Sceijvel de 

oudere droeg over aan Hadewigis ndvw Willelmus Coptiten een b-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, die Goeswinus Steenwech en jkvr Mechtildis dvw 

Jacobus Coptijt beloofd hadden aan voornoemde Theodericus Writer, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/5 deel, dat aan voornoemde 

Theodericus Writer en zijn vrouw Elizabeth gekomen was na overlijden van 

jkvr Leria van Neijnsel tante van voornoemde Elizabeth, of aan hen gekomen 

was krachtens testament van wijlen voornoemde jkvr Lerija, in (1) een 

hoeve, van voornoemde wijlen jkvr Leria, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, 

bij de kapel van Sint-Agatha, (2) een b-erfrente van 6 hoenderen, die 

voornoemde wijlen jkvr Leria beurde, gaande uit erfgoederen in Berghem. 

 

Theodericus Writer de Vechel maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Godefridi Sceijvel senioris hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco quam Goeswinus Steenwech et 

domicella Mechtildis filia quondam Jacobi Coptijt promiserant se daturos 

et soluturos dicto Theoderico Writer hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quinta parte que dicto Theoderico Writer et dicte 

Elizabeth sue uxori de morte quondam domicelle Lerie de Neijnsel 

matertere olim dicte Elizabeth successione est advoluta seu eisdem 

Theoderico et Elizabeth sue uxori vigore testamenti dicte quondam 

domicelle (dg: Eliz) Lerije competente in quodam (dg: testamenti) manso 

dicte quondam domicelle Lerie sito in parochia de Uden in loco dicto 

Boekel prope capellam sancte Agathe atque in attinentiis dicti mansi 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout 

dicta #domicella# quondam Leria in dicto manso cum suis attinentiis 

decessit atque (dg: ex) in hereditario redditu sex pullorum quem dicta 

quondam domicella Leria habuit annuatim solvendum ex hereditatibus sitis 

in parochia de Berchen prout in litteris (dg: d) !ut dicebat hereditarie 

supportavit Hadewigi filie naturali quondam Willelmi Coptiten (dg: cum 

litteris) promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 601r 12 do 12-10-1396. 

Willelmus van Langhelaer verklaarde ontvangen te hebben van Albertus Buc 

van Lijt het geld, dat Johannes Buc en Petrus van Maren verschuldigd waren 

over de afgelopen 4 jaren, wegens huur van erfgoederen van voornoemde 

Willelmus, in Lithoijen, zoals deze huur begrepen is in een schepenbrief 

van Den Bosch. 

 

Willelmus de Langhelaer palam recognovit sibi plenarie fore satisfactum 

per Albertum Buc de Lijt (dg: ab) a tota pecunia quam (dg: -s) Johannes 

Buc et Petro! (dg: dicto) de Maren (dg: de#bi#) tenebantur de spacio 
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quatuor annorum proxime preteritorum occacione (dg: here) locacionis 

hereditatum dicti Willelmi sitarum in parochia de Lijttoijen prout 

huiusmodi locacio in litteris scabinorum de Buscoducis est contenta. 

Testes datum supra. 

 

1180 mf10 E 03 p. 602. 

 Quinta post Dionisii: donderdag 12-10-1396. 

 anno XCVI mensis octobris die XII: donderdag 12-10-1396. 

 

BP 1180 p 602v 01 do 12-10-1396. 

Egidius zv Johannes gnd Vrieze van Buekelaer verkocht aan Henricus van 

Merlaer de oudere zv Rodolphus van Merlaer een kamp gnd die Weidekamp, in 

Veghel, tussen erfgoed gnd Tuifteze enerzijds en de gemeint van Veghel 

anderzijds, welk kamp voornoemde Egidius verworven had van de broers 

Gerardus, Ancelmus en Johannes, kv Johannes Vrieze van Buekelaer, hun 

zwager Johannes van Loze en Elizabeth dv voornoemde Johannes Vrieze van 

Buekelaer. 

 

(dg: Gie) Egidius filius Johannis dicti (dg: Vre) Vrieze de Buekelaer 

quendam campum dictum die Weijdecamp situm in parochia de Vechel inter 

hereditatem dictam Tuijfteze ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem de Vechel ex alio quem campum dictus Egidius (dg: Ge) erga 

Gerardum Ancelmum et Johannem fratres liberos Johannis Vrieze de 

Buekelaer Johannem de Loze eorum !generum (dg: K) et Elizabeth filiam 

dicti Johannis Vrieze de Buekelaer acquisiverat (dg: p) ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico de Merlaer seniori filio Rodolphi de Merlaer 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: da) Ywanus et Scilder datum quinta post Dionisii. 

 

BP 1180 p 602v 02 do 12-10-1396. 

Petrus zv Boudewinus gnd Hoet droeg over aan Petrus, Hubertus, en Gerardus, 

kv Henricus die Gheijnser van Ghemert, tbv hen en hun broers Henricus, 

Johannes, Ghevardus en Dionisius, kv voornoemde Henricus Gheijnser, een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Arnoldus van den Venne 

beloofd had aan Johannes zv voornoemde Boudewinus Hoet, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Arnoldus, welke 

pacht aan voornoemde Petrus gekomen was na overlijden van zijn voornoemde 

broer Johannes. De brief overhandigen aan voornoemde Hubertus. 

 

Solvit. 

Petrus filius Boudewini dicti Hoet hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco quam Arnoldus van den Venne promisit super 

omnia se daturum et soluturum Johanni filio dicti (dg: quondam) Boudewini 

Hoet hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex omnibus et 

singulis #bonis# dicti Arnoldi quocumque locorum situatis prout in 

litteris et quam paccionem dictus Petrus sibi de morte dicti Johannis sui 

fratris filii dicti (dg: cj) Boudewini Hoet successione advolutam esse 

dicebat hereditarie supportavit (dg: Henrico die Gheijse Gheijnser de 

Ghemert et Henrico Petro et Johanni Petro Huberto Gerardo liberis dicti 

Henrici die Gheijnser ad opus eorum et ad opus Henrici Johannis et 

Ghevardi) Petro Huberto Gerardo liberis Henrici die Gheijnser de Ghemert 

#ad !eorum et# ad opus Henrici Johannis Ghevardi et Dionisii suorum 

frarum liberorum dicti Henrici Gheijnser cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

dicti quondam #Johannis# filii quondam Boudewini Hoet (verbeterd uit: 

Hoef) et quorumcumque heredum eiusdem quondam Johannis deponere. Testes 

datum supra. Tradetur littera (dg: alteri dictorum fratrum prius v) dicto 

Huberto. 

 

BP 1180 p 602v 03 do 12-10-1396. 

Willelmus zv Henricus Neven soen droeg over aan Reijnerus Scaden zv 
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Johannes van Vlimen een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Middelbeers, 

die Johannes zvw Johannes gnd Screijnmaker van Berze beloofd had aan 

voornoemde Willelmus, met Lichtmis in Middelbeers te leveren, gaande uit 

een stukje beemd in Oostelbeers, tussen kvw Gerardus Heijmerics enerzijds 

en de gemeint anderzijds. 

 

Willelmus filius Henrici Neven soen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de (dg: L) Middelberze quam Johannes filius quondam 

Johannis dicti Screijnmaker de Berze promisit se daturum et soluturum 

dicto Willelmo hereditarie purificationis et in Middelberze tradendam ex 

quadam particula prati sita in parochia de (dg: Oester) Oestelberze inter 

hereditatem liberorum quondam Gerardi Heijmerics ex uno et inter (dg: 

here) communitatem ibidem ex alio hereditarie supportavit Reijnero Scaden 

#filio Johannis de Vlimen# cum litteris et jure (dg: promittens ratam 

servare et obligationem ex parte) et cum omnibus arrestadiis etc 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 602v 04 do 12-10-1396. 

Johannes van Boert alias gnd Goet Geselle verkocht aan Johannes zvw 

Henricus Sijmons soen van Lijttoijen snijder een huis en erf in Den Bosch, 

in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Nijcholaus Nouden enerzijds en erfgoed 

van Jacobus van Berze bakker anderzijds, belast met 1 oude groot aan de 

hertog en een b-erfcijns van 5 pond geld. Henricus Vos van Berze 

schoonvader van voornoemde Johannes verkoper beloofde alle lasten van de 

kant van Johannes zvw Johannes Drongelman in dit huis af te handelen. 

 

Johannes de Boert alias dictus Goet Geselle domum et aream sitam in Busco 

in vico ecclesie inter hereditatem Nijcholai Nouden ex uno et inter 

hereditatem Jacobi de Berze pistoris ex alio hereditarie vendidit Johanni 

#filio quondam Henrici Sijmons soen# de (dg: Lijt sartori) Lijttoijen 

sartori promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: censu) #uno grosso antiquo# domino duci et 

hereditario censu quinque librarum monete exinde de jure solvendis. Quo 

facto Henricus Vos de Berze (dg: J) socer dicti Johannis venditoris 

promisit super omnia quod ipse omnem obligationem et impeticionem ex 

parte Johannis filii quondam Johannis Drongelman in dicta domo et area 

existentem ac eventuram depone!. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 602v 05 do 12-10-1396. 

Johannes die Mesmaker van Berze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die (dg: s) Mesmaker de Berze prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 602v 06 do 12-10-1396. 

(dg: Henricus Moerken van Lijemde). 

 

(dg: Henricus Moerken de Lijemde here). 

 

BP 1180 p 602v 07 do 12-10-1396. 

Voornoemde koper Johannes zvw Henricus Sijmons soen van Lijttoijen snijder 

beloofde aan voornoemde verkoper Johannes van Boert alias gnd Goet Geselle 

100 nieuwe Gelderse gulden10, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397) te betalen. In twee brieven. 

 

                         
10 Zie → BP 1181 p 027r 07 di 03-07-1397, verklaring van betaling van 24 

Gelderse gulden en 6 gemene plakken. 
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Ponetur in 2 litteris11. 

(dg: Johannes) Dictus Johannes emptor promisit super omnia dicto 

venditori (dg: centum et XXXII nos novos Gelre gulden #scilicet# XXXVI 

gemeijn placken pro quolibet gulden ad nativitatis Domini proxime futurum 

atque) centum novos Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet (dg: ni) gulden computatis ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 602v 08 do 12-10-1396. 

Henricus Moerken van Lijemde verkocht aan Henricus van Buedel een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Groot Liemde, tussen Zebertus van Collenberch enerzijds en 

Petrus van den Veken anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 14 

schelling. 

 

Henricus Moerken de Lijemde hereditarie vendidit Henrico de Buedel (dg: 

here) hereditariam paccionem (dg: un) dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo 

et orto et hereditatibus sibi adiacentibus dicti venditoris sitis in 

parochia de Bucstel in loco dicto Groter Lijemde inter hereditatem 

Zeberti de Collenberch ex uno et inter hereditatem Petri van den Veken ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto hereditario censu XIIII solidorum exinde prius solvendo 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 602v 09 do 12-10-1396. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaren, ingaande heden, met 11 nieuwe 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met de pacht van 

het jaar van wederkoop en met achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Nijcholaus Plaetmaker, 

Alardus Reijmbout Alarts soen en Godefridus van Eijcke. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dictis tribus annis durantibus cum XI novis Gelre 

gulden XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computatis et cum 

paccione anni redempcionis et cum (dg: redem) arrestadiis ut in forma. 

Acta in camera presentibus dictis scabinis (dg: Lamberto) #Nijcholao# 

Plaetmaker Alardo Reijmb! Alarts soen et Godefrido de Eijcke testibus 

datum anno XCVI mensis octobris die XII hora complete. 

 

BP 1180 p 602v 10 do 12-10-1396. 

Alardus Reijmbouts soen van Alem verkocht aan Nijcholaus Plaetmaker der 

Kijnder 6 vadem land in Alem, op het onderste eind van de plaats gnd die 

Oude Rekken, tussen Goeswinus Grons enerzijds en Hubertus Claes soen 

anderzijds. 

 

Alardus Reijmbouts soen #de Alem# sex mensuras terre (dg: terre s) dictas 

vadem sitas in parochia de Alem ad locum dictum die #Aude# Recken supra 

inferiorem finem eiusdem loci dicti Aude Recke vocati inter hereditatem 

Goeswini Grons ex uno et inter hereditatem Huberti Claes soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Nijcholao Plaetmaker (dg: pro) der Kijnder 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

                         
11 Waarschijnlijk was dit “ponetur in 2 litteris” i.v.m. de doorgehaalde 

schuldbekentenis 132 nieuwe Gelderse gulden met Kerstmis aanstaande te 

betalen; er is vergeten deze “ponetur in 2 litteris” door te halen. 
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BP 1180 p 602v 11 do 12-10-1396. 

Jutta dvw Henricus van der After droeg over aan Johannes Mesmaker van Berze 

1/3 deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar zuster Elizabeth 

dvw voornoemde Henricus van der After, in een b-erfpacht van 28 lopen rogge 

en 1 lopen raapzaad, maat van Beers, die Johannes zv Wautgherus gnd van der 

After beloofd had aan Henricus zvw Theodericus gnd van Sprewel van Berze en 

zijn voornoemde vrouw Elizabeth dvw Henricus van der After, met Lichtmis in 

Middelbeers te leveren, gaande uit (1) een stuk land in Middelbeers, 

beiderzijds tussen Gerardus zvw voornoemde Henricus van der After, (2) een 

huis met ondergrond van voornoemde wijlen Theodericus van Spreuwel in 

Middelbeers, (3) de helft van een tuin van voornoemde wijlen Henricus, 

aldaar, (4) een stukje erfgoed gnd het Gelookt, aldaar, achter voornoemd 

huis, (5) een stuk land gnd Korstiaans {p.603r} Voort, in Oostelbeers, 

tussen Johannes gnd Metten enerzijds en Gerardus gnd Ghiselbeers 

anderzijds, (6) een stuk land in Middelbeers, achter Petrus gnd Godens, 

tussen voornoemde Petrus enerzijds en Jacobus van Baest anderzijds, (7) een 

b-erfpacht van 2 lopen rogge, maat van Beers, en een b-erfcijns van 10 

schelling geld dat in Beers gangbaar is, gaande uit erfgoederen in 

Oostelbeers, welke cijns en pacht voornoemde Henricus verworven had van 

zijn zuster Katherina. 

 

Jutta filia quondam Henrici van der After cum tutore (dg: ter) terciam 

partem (dg: ad) sibi de morte quondam Elizabeth sue sororis filie olim 

dicti quondam Henrici van der After successione advolutam #ut dicebat# in 

hereditaria paccione viginti octo lopinorum siliginis et unius lopini 

seminis raparum mensure de Berze quam paccionem Johannes filius Wautgheri 

dicti van der After promisit se daturum et soluturum Henrico filio 

quondam Theoderici dicti de Sprewel de Berze et dicte #quondam# Elizabeth 

sue uxori filie quondam! dicti quondam Henrici van der After hereditarie 

purificationis et in Middelberze tradenda ex hereditatibus infrascriptis 

primo videlicet ex pecia terre sita in parochia de Middelberze inter 

hereditatem Gerardi filii dicti quondam Henrici van der After ex utroque 

latere coadiacentem atque ex domo et eius fundo in quo consistit dicti 

quondam Theoderici de Spreuwel sita in dicta parochia insuper ex 

medietate cuiusdam orti (dg: s) ipsius quondam Henrici siti ibidem necnon 

ex (dg: pars) p[articu]la cuiusdam hereditatis dicte communiter tGeloect 

sita ibidem retro domum predictam item ex quadam pecia terre dicta 

communiter Corsti[ae]ns #V..# 

 

1180 mf10 E 04 p. 603. 

 Quinta post Dionisii: donderdag 12-10-1396. 

 Sexta post Dionisii: vrijdag 13-10-1396. 

 

BP 1180 p 603r 01 do 12-10-1396. 

Voert sita in parochia de Oestelberze inter hereditatem Johannis dicti 

Metten ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti Ghiselbeers ex alio (dg: 

ut asseruit) item ex (dg: pe) quadam pecia terre sita in dicta parochia 

de Middelberze retro hereditatem Petri dicti Godens inter hereditatem 

dicti Petri ex uno et inter hereditatem Jacobi de Baest ex alio insuper 

ex hereditaria (dg: p) paccione duorum lopinorum siliginis mensure de 

Berze ac hereditario censu decem solidorum monete communiter in Berze 

currentis solvendis singulis annis ex hereditatibus sitis (dg: infr) in 

parochia de Oestelberze predicta quos censum et paccionem predictos 

dictus Henricus (dg: Henricus) erga Katherinam suam sororem acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportavit (dg: dicto) Johanni Mesmaker de 

Berze cum litteris et jure #et# cum arrestadiis et! promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et 

Scilder datum quinta post Dionisii. 

 

BP 1180 p 603r 02 do 12-10-1396. 

Voornoemde Jutta droeg over aan Johannes gnd Mesmaker van Berze alle 
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goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar zuster 

Elizabeth. 

 

Dicta Jutta cum tutore omnia et singula bona (dg: sibi de) mobilia et 

immobilia hereditaria (dg: ipa) et parata sibi de morte quondam Elizabeth 

sue (dg: so) sororis successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Johanni dicto Mesmaker de 

Berze promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 603r 03 do 12-10-1396. 

Arnoldus zvw Petrus Plaetmaker droeg over aan Paulus van Heijst een 

n-erfpacht van 1 mud 3 zester rogge, Bossche maat, in een b-erfpacht van 8 

mud rogge, Bossche maat, die voornoemde wijlen Petrus beurde uit de 

watermolen en molenhuis met toebehoren in Den Bosch, in de Vughterstraat. 

 

Arnoldus filius quondam Petri Plaetmaker hereditariam paccionem unius 

modii et trium sextariorum siliginis mensure de Busco ad se spectantem in 

hereditaria paccione octo modiorum siliginis (dg: s) dicte mensure quam 

dictus quondam Petrus solvendam habuit hereditarie ex molendino (dg: atq) 

aquatili et eius domo cum suis attinentiis sitis in Busco in (dg: vi) 

vico Vuchtensi ut dicebat hereditarie supportavit Paulo de Heijst 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. 

 

BP 1180 p 603r 04 do 12-10-1396. 

Johannes Loij Willems soen beloofde aan Johannes Hoen zvw Theodericus Hoens 

59 nieuwe Gelderse gulden zoals die nu vandaag gemeenlijk in de beurs gaan 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) te betalen. 

 

Johannes Loij Willems soen promisit super omnia Johanni Hoen (dg: poj) 

filio quondam Theoderici Hoens (dg: si) LIX (dg: nos) novos florenos 

Gelrie quales currunt nunc ad presens communiter ad bursam seu (dg: s) 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 603r 05 vr 13-10-1396. 

Lambertus van Moudewijc die Plaetmaker maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 4 pond geld, aan hem verkocht door Willelmus zvw 

Cristianus van Helmont. 

 

Lambertus de Moudewijc die Plaetmaker hereditarium censum quatuor 

librarum monete venditum sibi a Willelmo filio quondam Cristiani de 

Helmont prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Henricus Godefridi et 

Wiel datum sexta post Dionisii. 

 

BP 1180 p 603r 06 vr 13-10-1396. 

Johannes van Hoelaer riemmaker gaf uit aan Johannes van Brede zv Johannes 

van Brede van Hees de navolgende erfgoederen, gelegen in Hees, (1) een stuk 

land tussen Mabelia wv Leonius van Langvelt enerzijds en Eligius gnd 

Kempaert anderzijds, (2) een stuk land naast erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch, (3) een stuk land tussen Wautgherus gnd Groet Aerts enerzijds en 

Gheerlacus Boest anderzijds, (4) een stuk land tussen voornoemde Gheerlacus 

Boest enerzijds en Arnoldus gnd Coman anderzijds, (5) een stuk land tussen 

erfgoed van de kerk van Hees enerzijds en voornoemde Gheerlacus Boest 

anderzijds, (6) een stuk land naast Johannes gnd Willems, (7) een stuk land 

tussen wijlen Benedictus gnd Bits Maes soen enerzijds en Johannes van Brede 

anderzijds, (8) een stuk land tussen erfgoed van de kerk van Hees enerzijds 

en voornoemde Gheerlacus Boest anderzijds, (9) een stuk land tussen 

Johannes gnd Willems enerzijds en een hofstad van een windmolen aldaar, met 

een stuk land ertussen, anderzijds, (10) een stuk land naast kv Margareta 

gnd Wautghers, (11) een stuk land, ter plaatse gnd Zochel, tussen kvw 

Arnoldus Ermuijseren enerzijds en Johannes zvw Nijcholaus van Zochel 
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anderzijds, (12) een stuk land, ter plaatse gnd Zochel, tussen kvw 

Lambertus zv Hermannus van der Hoeven enerzijds en Aleijdis dvw voornoemde 

Nijcholaus van Zochel anderzijds, (13) een stuk land, ter plaatse gnd 

Zochel, tussen Nijcholaus zv Arnoldus gnd Rutghers soen enerzijds en de 

gemeint van Hees anderzijds, met gebouwen, (14) 2 huisdelen, ter plaatse 

gnd die Oude Raakt, tussen Rodolphus Yden soen enerzijds en Wellinus gnd 

Didderics soen anderzijds, (15) een huisdeel, ter plaatse gnd die Oude 

Raakt, tussen kvw Lambertus Hermans soen enerzijds en kvw Theodericus gnd? 

Stinen soen anderzijds, (16) 2 huisdelen, ter plaatse gnd die Oude Raakt, 

tussen Johannes van Geffen enerzijds en Johannes van Zochel anderzijds, 

(17) het recht in de gemeint van Hees, bij voornoemde erfgoederen behorend; 

de uitgifte geschiedde voor het onderhoud van hekken, bij deze erfgoederen 

horend, en thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes de Hoelaer corrigiator peciam terre sitam in parochia de Hees 

inter hereditatem Mabelie relicte quondam Leonii de Langvelt ex uno et 

inter hereditatem Eligii dicti Kempaert ex alio atque quandam peciam 

terre sita! in (dg: p) dicta parochia de Hees contigue iuxta hereditatem 

mense sancti spiritus in Busco insuper quandam peciam terre sitam in 

dicta parochia inter hereditatem Wautgheri dicti Groet Aerts ex uno et 

inter hereditatem Gheerlaci Boest ex alio item (dg: item e) peciam terre 

sitam !dicta parochia de Hees inter hereditatem dicti Gheerlaci Boest ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Coman ex alio item peciam terre 

sitam in dicta parochia de Hees inter hereditatem spectantem ad ecclesiam 

de Hees ex uno et inter hereditatem dicti Gheerlaci Boest ex alio item 

peciam terre sitam in dicta parochia de Hees contigue iuxta hereditatem 

Johannis dicti Willems (dg: soen) item peciam terre sitam in dicta 

parochia de Hees inter hereditatem quondam Benedicti dicti Bits Maes soen 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Brede ex alio item peciam terre 

sitam in dicta parochia de Hees inter hereditatem spectantem ad dictam 

ecclesiam de Hees ex uno et inter hereditatem dicti Gheerlaci Boest ex 

alio item peciam terre sitam in dicta parochia de Hees inter hereditatem 

Johannis dicti Willems (dg: soen) ex uno et inter domistadium molendini 

venti ibidem (dg: ex) pecia terre interiacente ex alio item peciam terre 

sitam in dicta parochia de Hees contigue iuxta hereditatem liberorum 

Margarete dicte Wautghers item peciam terre sitam in parochia predicta ad 

locum dictum Zochel inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi (dg: de 

..uij. Bergen) Ermuijseren ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Nijcholai de (dg: Zochel) Zochel ex alio item peciam terre sitam 

in dicta parochia ad dictum locum Zochel vocatum inter hereditatem 

liberorum quondam Lamberti filii (dg: quon) Hermanni van der (dg: Ho 

Hoeven) Hoeven ex !alio et inter hereditatem Aleijdis filie dicti quondam 

Nijcholai de Zochel ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia 

(dg: de) et in dicto loco Zochel vocato inter hereditatem Nijcholai filii 

Arnoldi dicti Rutghers soen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem de Hees ex alio simul cum edificiis in eadem pecia terre 

consistentibus (dg: item peciam terre dictam communiter den Stocacker 

sitam in dicta parochia de Hees inter hereditatem dicti Rodolphi dicti de 

Kessel ex uno et inter h inter fossatum quoddam dictum des Pas Grave ex 

alio) item duas partes hereditatis dictas communiter huijsdeel sitas in 

dicta parochia de Hees ad locum dictum communiter die Aude Raect inter 

hereditatem Rodolphi Yden soen ex uno et inter hereditatem Wellini dicti 

Didderics soen ex alio item unam partem hereditatis dictam communiter een 

huijsdeel sitam in dicta parochia in (dg: loco) dicto loco die Aude Raect 

vocato inter hereditatem liberorum quondam (dg: H) Lamberti Hermans soen 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Theoderici de! Stinen soen 

ex alio item duas partes hereditatis dictas communiter twee huijsdeel 

sitas in dicta parochia in (dg: loco) dicto (dg: d) loco die Aude Raect 

vocato inter hereditatem Johannis de Geffen ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Zochel ex alio simul cum toto jure ad predictas hereditates 
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spectante in communitate de Hees prout ibidem site !ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum (dg: Johanni) Johanni de Brede filio Johannis de 

Brede de Hees ab eodem hereditarie possidendas (dg: pro hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco) pro sepibus ad 

premissa de jure spectantibus (dg: de) [t]enendis et (dg: ob depo) 

observandis etc atque pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda 

ex premissis promittens (dg: wa) super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 603r 07 vr 13-10-1396. 

Voornoemde Johannes van Brede beloofde aan voornoemde Johannes van Holaer 

45 Hollandse gulden of de waarde en 31 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis over een jaar (za 02-02-1398) te betalen en te leveren, en 45 

gulden of de waarde en 15 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis over 2 

jaren (zo 02-02-1399). 

 

Dictus Johannes de Brede promisit super omnia dicto Johanni de Holaer XLV 

Hollant gulden seu valorem et (dg: duos modios) #XXXI lopinos# siliginis 

mensure de Busco a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos 

atque XLV gulden seu valorem et XV lopinos siliginis dicte mensure a 

purificationis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 603r 08 vr 13-10-1396. 

Lambertus Plaetmaker van Moudewijc maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 13 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, 

verkocht door Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen van Kessel. 

 

(dg: Arnoldus) Lambertus Plaetmaker de Moudewijc hereditarium censum XIII 

aude scilde seu alterius pagamenti eiusdem valoris venditum !ab Alberto 

filio quondam Arnoldi Lodewijchs soen de Kessel prout in litteris monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 E 05 p. 604. 

 in die Calixti: zaterdag 14-10-1396. 

 Secunda post Calixti: maandag 16-10-1396. 

 Tercia post Calixti: dinsdag 17-10-1396. 

 Quarta post divisionem apostolorum: woensdag 18-07-1397. 

 Tercia post Katherine: dinsdag 28-11-1396. 

 

BP 1180 p 604v 01 za 14-10-1396. 

Johannes zvw Hubo gnd Mersman van Lijeshout ev Katherina dvw Hermannus 

Baten soen droeg over aan Goeswinus van Tula een b-erfcijns van 4 oude 

groten, die Agnes dvw Margareta van der Moelen met Allerheiligen beurde, 

gaande uit een tuin en boomgaard in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Rumel, tussen hr Goeswinus van Aa ridder enerzijds en voornoemde Goeswinus 

van Tula anderzijds, en welke cijns nu aan voornoemde Johannes behoort. 

 

Johannes filius quondam Hubonis dicti Mersman de Lijeshout maritus et 

tutor legitimus Katherine #sue uxoris# filie quondam Hermanni (dg: Baten) 

Baten soen hereditarium censum quatuor grossorum antiquorum quem Agnes 

filia quondam Margarete van der Moelen (dg: solvendum) dudum solvendum 

habuit hereditarie omnium sanctorum ex quibusdam (dg: .) orto et pomerio 

sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto Rumel (dg: ant) 

inter hereditatem domini Goeswini de Aa militis ex uno et inter 

hereditatem Goeswini de Tula ex alio ut dicebat et quem censum dictus 

Johannes nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit dicto 

Goeswino de Tula promittens super omnia warandiam et obligationem 
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deponere. Testes Dicbier et Dicbier datum (dg: sab) in die Calixti. 

 

BP 1180 p 604v 02 za 14-10-1396. 

Arnoldus zvw Petrus Plaetmaker van Moudewijc en Rodolphus van Spoerdonc 

schedemaker beloofden aan Ludovicus Jozollo etc 12 oude Franse schilden met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396; 17+30+25=72 dgn) te betalen op straffe 

van 1. 

 

Arnoldus filius (dg: Gi) quondam (dg: Pl) Petri Plaetmaker de Moudewijc 

et Rodolphus de Spoerdonc vaginator promiserunt indivisi super omnia 

Ludovico Jozollo etc XII aude scilde Francie ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Ywanus et Wiel datum 

supra. 

 

BP 1180 p 604v 03 za 14-10-1396. 

(dg: Voornoemde Arnoldus beloofde). 

 

(dg: dictus Arnoldus promisit super omnia). 

 

BP 1180 p 604v 04 za 14-10-1396. 

Johannes zv Johannes Wederhout droeg over aan Andreas zvw Arnoldus Lemkens 

een huis en erf van wijlen Walterus van Alphen, in Den Bosch, aan de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Henricus Zenneken enerzijds en erfgoed van 

Theodericus Vullinc anderzijds, aan hem overgedragen12 door Heijmericus van 

Alphen. 

 

Johannes filius Johannis Wederhout domum et aream quondam Walteri de 

Alphen sitam in Busco ad vicum dictum Colperstraet (dg: -e) inter 

hereditatem !hereditatem #H[e]nrici# Zenneken ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Vullinc ex alio supportatam sibi (dg: Jo) ab Heijmerico de 

Alphen prout in litteris hereditarie supportavit Andree filio quondam 

Arnoldi Lemkens cum litteris et (dg: jure) aliis et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Henricus Godefridi et Wiel datum supra. 

 

BP 1180 p 604v 05 ma 16-10-1396. 

Johannes Wisscart zvw Johannes Wisscart gaf uit aan zijn broer Gerardus 

Wisscart (1) de helft in een akker lands gnd de Hekakker, in Tilburg, ter 

plaatse gnd aan die Oude Horevoert, tussen de gemeint enerzijds en Walterus 

Wisscart bv eerstgenoemde Johannes anderzijds, (2) de helft in 4 lopen 

roggeland, uit 10 lopen roggeland, welke 10 lopen gelegen zijn in Tilburg, 

ter plaatse gnd aan die Oude Horevoert, beiderzijds tussen erfgoed van 

Walterus Huben, te weten in de 4 lopen tussen voornoemd erfgoed van 

Walterus Huben enerzijds en erfgoed van Gerardus van Boerden anderzijds, 

(3) de helft in 3 lopen roggeland, in Tilburg, ter plaatse gnd aan die Oude 

Horevoert, tussen Gerardus van Boerden enerzijds en erfg vw Walterus van 

den Laer anderzijds, (4) 1/3 deel in een erfgoed gnd het Ven, in Tilburg, 

tussen Walterus Huben enerzijds en de gemeint anderzijds, (5) de helft in 

1/3 deel van een erfgoed gnd die Schuurhof, in Tilburg, ter plaatse gnd aan 

die Oude Horevoert, tussen erfgoed van voornoemde Walterus Huben enerzijds 

en erfgoed van kvw voornoemde Johannes Wisscart anderzijds, te weten de 

helft richting voornoemd erfgoed van kvw Johannes Wischart, (6) een deel in 

een kamp gnd dat Groot Gelookt, welk kamp ligt in Tilburg, ter plaatse gnd 

aan die Oude Horevoert, tussen de gemeint enerzijds en Walterus Wisscart 

anderzijds, te weten het deel dat ligt tussen de gemeint enerzijds en 

Elizabeth dvw voornoemde Johannes Wisschart anderzijds, (7) 1/6 deel in een 

stuk beemd, 11 lopen rogge groot, in het territorium van Breda, tussen 

Gerardus van Eijke enerzijds en Johannes gnd Kijns van Alfen anderzijds, 

(8) 1/18 deel in een stuk heideland, in Tilburg, tussen erfg vw Walterus 

                         
12 Zie ← BP 1180 p 520v 07 ma 20-12-1395, overdracht van het huis. 
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van den Laer enerzijds en Walterus Wisschart anderzijds, (9) 1/18 deel in 

een stuk heideland in Tilburg, tussen erfg vw Walterus van den Laer 

enerzijds en Gerardus van Boerden anderzijds, (10) 1/18 deel in de helft 

van voornoemd erfgoed gnd die Schuurhof, te weten in de helft naast 

Walterus Huben, (11) zijn deel in een huis, schuur en ondergrond, van 

voornoemde wijlen Johannes Wisschart, in Tilburg; de uitgifte geschiedde 

voor de cijnzen en pachten, die voornoemde wijlen Johannes Wisschart 

hieruit betaalde, en thans voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Eerstgenoemde Johannes mag zijn 

deel in het hout op deze erfgoederen zagen en meenemen, uiterlijk op de 

laatste dag van mei aanstaande. Slechts op te geven met 3 mud rogge, 

Bossche maat. 

 

Johannes (dg: Crollaert) #Wisscart# filius quondam Johannis Wisscart (dg: 

sextam partem sibi de morte quondam suorum parentum et de morte quondam 

{ruimte opengelaten} sue sororis olim dicti Johannis successione 

advolutam in hereditatibus infrascriptis videlicet sitis in parochia de 

Tilborch videlicet) medietatem ad se (dg: spectan) spectantem in quodam 

agro terre dicto den Hecacker sito in parochia de Tilborch ad locum 

dictum aen die Aude #Hore#voert inter (dg: he) communitatem ex uno et 

inter hereditatem Walteri Wisscart fratris primodicti Johannis ex alio 

item medietatem ad se spectantem in quatuor lopinatis terre siliginee de 

decem lopinatis terre siliginee (dg: sitis ibidem) #que X lopinate terre 

siliginee site sunt# in parochia et loco predictis (dg: inter hereditatem 

Gerardi de Boerden ex uno) et inter hereditatem Walteri Huben ex utroque 

latere coadiacentem scilicet in illis quatuor lopinatis terre que site 

sunt inter hereditatem dicti Walteri (dg: Huben) #Huben (dg: soen) ex uno 

et inter hereditatem Gerardi de Boerden ex alio# item medietatem ad se 

spectantem in (dg: quatuor) #tribus# lopinatis terre siliginee in dicta 

(dg: loco) parochia et loco predictis {streep in opengelaten ruimte} 

inter hereditatem Gerardi de Boerden ex uno et inter hereditatem (dg: 

heredum) heredum quondam Walteri van den Laer ex alio item terciam partem 

ad se spectantem in hereditate dicta tVenne sita in dicta parochia inter 

hereditatem Walteri Huben ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem 
!item medietatem ad se spectantem (dg: in) in una tercia parte (dg: in 

hereditate dicta) hereditatis dicte die Scoer-(dg: hoeve)-#hof# site in 

parochia et loco predictis inter hereditatem dicti Walteri Huben ex uno 

et inter hereditatem liberorum dicti quondam Johannis (dg: s) Wisscart ex 

alio scilicet medietatem illius tercie partis dicte hereditatis Scoerhof 

vocate que tercia pars sita est versus (dg: v) dictam hereditatem 

dictorum liberorum dicti quondam Johannis (dg: s) Wischart item quandam 

partem ad se !se spectantem in quodam campo dicto dat Groet Geloect qui 

campus situs est (dg: ad) in parochia et loco predictis inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex uno et inter hereditatem Walteri Wisscart ex 

alio scilicet illam partem dicti campi que pars sita est inter (dg: h) 

communitatem ex uno et inter hereditatem Elizabeth filie dicti quondam 

Johannis Wisschart ex alio (dg: atque omnes alias hereditates quas que 

primodicto Johanni de morte quondam) atque sextam partem ad se spectantem 

in pecia prati (dg: u) undecim lopinatas terre siliginee continente in 

territorio de Breda !et inter hereditatem Gerardi de Eijke ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Kijns de Alfen ex alio atque (dg: XVIII) 

decimam (dg: part) octavam #partem# ad se spectantem in pecia terre (dg: 

ter) mericalis sita in parochia de Tilborch inter hereditatem heredum 

quondam Walteri van den Laer ex uno et inter hereditatem Walteri 

Wisschart ex alio item XVIIIam partem ad se spectantem in pecia terre 

mericalis sita in predicta parochia de Tilborch inter hereditatem (dg: 

di) heredum quondam Walteri van den Laer ex uno et inter hereditatem 

Gerardi de Boerden ex alio item decimam octavam partem ad se spectantem 

in (dg: dicta) medietate dicte hereditatis die Scuerhof vocate scilicet 

in illa medietate dicte hereditatis die Scuerhof vocate que medietas sita 

est juxta hereditatem Walteri Huben atque totam partem (dg: sibi) ad se 
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spectantem in domo et horreo cum suis fundi! dicti quondam Johannis 

Wisschart sitis in parochia de Tilborch dedit ad hereditariam paccionem 

Gerardo Wisscart suo fratri ab eodem hereditarie possidendas pro censibus 

et paccionibus quos et quas dictus quondam Johannes Wisschart ex 

premissis solvere consuevit dandis etc atque pro hereditaria paccione 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis #et aliam obligationem deponere# et alter 

repromisit tali condicione quod (dg: dic) primodictus #Johannes# libere 

poterit secare et a suo fundo amovere infra hinc et (dg: festum) ultimum 

diem mensus maij proxime futurum totam partem ad se spectantem in omnibus 

lignis supra (dg: premissa) dictas hereditates consistentibus (dg: sed) 

videlicet primodictus Johannes huiusmodi ligna secabit ad crescentiam et 

non resginabit nisi cum (dg: tribus) tribus modiis siliginis dicte 

mensure. Testes Ywanus et Wiel datum secunda post Calixti. 

 

BP 1180 p 604v 06 ma 16-10-1396. 

+ {in margine sinistra, verbonden met BP 1180 p 604v 10, kennelijk om BP 

1180 p 604v in de plaats te laten komen van dit contract; zie daar}. 

Dictus Johannes Wisscart dictam paccionem IJ modiorum siliginis (dg: 

supportavit Johanni de) vendidit Johanni de Colen promittens super omnia 

ratam servare et obligationem deponere. 

 

BP 1180 p 604v 07 di 17-10-1396. 

Reijnkinus van Zon, Arnoldus Jans soen van Crumvoert, Danijel van Beke en 

Johannes zv Yudocus Bruijstens beloofden aan Willelmus zvw Willelmus 

Posteel 65 Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-

1397) te betalen. 

 

Reijnkinus de Zon Arnoldus Jans soen de Crumvoert Danijel de Beke #et# 

Johannes (dg: filius) filius (dg: Ju) Yudoci Bruijstens promiserunt 

indivisi super omnia Willelmo filio quondam Willelmi Posteel (verbeterd 

uit: Postell) LXV Engels nobel seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes Wiel et Scilder datum tercia post 

Calixti. 

 

BP 1180 p 604v 08 wo 18-07-1397. 

Voornoemde Willelmus Posteel droeg voornoemde 65 Engelse nobel over aan 

Martinus Berwout. 

 

Dictus Willelmus Posteel dictos LXV Engels nobel supportavit Martino 

Berwout. Testes Henricus Godefridi et Wijel datum quarta post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1180 p 604v 09 di 17-10-1396. 

Nijcholaus zvw Hubertus van Ghemert zv Johannes Swenelden soen beloofde aan 

Adam van Mierde, tbv Johannes en Katherina, kvw voornoemde Hubertus, 

Arnoldus Stamelart van de Kelder en Gerardus van Berkel, 4000 Hollandse 

gulden na maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Katherina. 

 

Nijcholaus filius quondam Huberti (dg: f) de Ghemert filii Johannis 

Swenelden soen promisit super habita et habenda Ade de Mierde ad opus 

(dg: Katherine et Johannis ?dicti) Johannis et Katherine liberorum dicti 

quondam Huberti et ad opus Arnoldi Stamelart de Penu et Gerardi de Berkel 

(dg: seu ad opus alterius eorum) quatuor milia Hollant gulden ad 

monitionem (dg: solv) persolvendos. (dg: testes) Testes Ywanus et Wiel 

datum supra. Tradetur littera dicte Katherine 

 

BP 1180 p 604v 10 di 28-11-1396. 

Voornoemde Johannes Wisscart droeg voornoemde pacht van 1½ mud rogge over 
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aan Henricus van den Kerchove schoenmaker, tbv hem, zijn vrouw Gertrudis 

dvw Nijcholaus van Tulen en hun gezamenlijke kinderen. 

 

{+; dit contract is met een streep verbonden met BP 1180 p 604v 06, en 

komt kennelijk in de plaats van dat contract}. 

Dictus Johannes Wisscart dictam paccionem IJ modiorum siliginis 

hereditarie supportavit Henrico van den Kerchove sutori ad opus sui et ad 

opus Gertrudis sue uxoris filie quondam Nijcholai de Tulen (dg: seu) et 

ad opus liberorum ab eisdem Henrico et Gertrude pariter genitorum et 

generandorum promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

par[te] sui deponere et promisit super habita et habenda sufficientem 

facere tali condicione quod alter dictorum Henrici et Gertrudis diutius 

vivens dictam paccionem integraliter possidebit post eorum de[cessum] 

Henrici et Gertrudis amborum ad dictos eorum liberos genitos et 

generandos hereditarie devolvendam. Testes Ywanus et Wiel datum tercia 

post Katherine. 

 

BP 1180 p 604v 11 di 28-11-1396. 

Henricus Bierman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus (dg: Bierma) Bierman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 E 06 p. 605. 

 in die Calixti: zaterdag 14-10-1396. 

 Secunda post Calixti: maandag 16-10-1396. 

 Quarta post divisionem apostolorum: woensdag 18-07-1397. 

 

BP 1180 p 605r 01 za 14-10-1396. 

Paulus van Heijst ev Elizabeth dvw Petrus Plaetmaker van Maudewijc droeg 

over aan Arnoldus Plaetmaker zvw voornoemde Petrus Plaetmaker het deel, dat 

aan hem en zijn vrouw thans behoort, in een huis13,14 en erf van voornoemde 

wijlen Petrus, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

Walterus Wal smid enerzijds en erfgoed van Johannes van Ghenderen goudsmid 

anderzijds. 

 

Paulus de Heijst maritus et tutor legitimus Elizabeth (dg: sue) sue 

uxoris filie quondam Petri Plaetmaker (dg: de Mandemak Plaetmaker) #de 

Maudewijc# totam partem et omne jus sibi et dicte sue uxori #ad presens 

competentes# competentes in domo et area (dg: sitis) dicti quondam Petri 

sita in Busco (dg: vi) in vico (dg: s) Vuchtensi inter hereditatem (dg: 

quondam Johannis) Walteri Wal (dg: fral) fabri ex uno et (dg: Joh) 

hereditatem Johannis de Ghenderen aurifabri ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo Plaetmaker filio dicti quondam Petri 

Plaetmaker promittens super omnia ratam servare. Testes Ywanus et 

Henricus Godefridi datum in die (dg: L) Calixti. 

 

BP 1180 p 605r 02 za 14-10-1396. 

Arnoldus Plaetmaker zvw Petrus van Moudewijc smid droeg over aan Paulus van 

Heijst het deel15 dat hij thans heeft in een b-erfpacht van 8 mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde wijlen Petrus beurde, ¼ deel met Pasen, ¼ deel 

met Sint-Jan, ¼ deel met Sint-Remigius-Belijder en ¼ deel met Kerstmis, 

gaande uit een watermolen in Den Bosch, aan de Vughterstraat, over de 

molenbrug, met voornoemde molenbrug die bij de watermolen hoort en ander 

                         
13 Zie ← BP 1179 p 743r 06 do 16-07-1394, verkoop van erfcijns uit 2/3 deel 

van het huis en erf, met vermelding van een erfcijns van 7 pond geld en een 

lijfrente van 8 pond geld geld aan hr Mathijas Scilder priester. 
14 Zie → BP 1181 p 026v 05 za 30-06-1397, verkoop van een erfcijns uit het 

huis en erf. 
15 Zie ← BP 1179 p 202v 06 vr 13-01-1391, verkoop van een deel 

(waarschijnlijk dit deel) in de erfpacht. 
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toebehoren van de watermolen, welke watermolen, molenbrug en toebehoren 

voornoemde wijlen Petrus van Moudewijc uitgegeven had aan mr Johannes van 

Herlaer timmerman, voor een b-erfcijns van 13 pond geld, voornoemde 

b-erfpacht van 8 mud rogge, en voor een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, aan Elizabeth dvw Johannes van Geffen. 

 

Arnoldus Plaetmaker filius quondam Petri (dg: Plaetmaker) #de Moudewijc 

fabri# totam partem et omne jus sibi #ad presens competentes# competentes 

in hereditaria paccione octo modiorum siliginis mensure de Busco quam 

dictus quondam Petrus solvendam habuit (dg: pro) hereditarie pro una 

quarta parte in festo (dg: nativitatis Domini) pasce pro reliqua quarta 

parte in festo nativitatis Johannis pro tercia quarta parte in festo 

Remigii confessoris et pro quarta (dg: parte s) quarta parte in festo 

nativitatis Domini ex molendino aquatili sito in Busco ad vicum 

Vuchtensem ultra pontem dictum die Molenbrugge cum dicto ponte die 

Molenbrugge vocato ad dictum molendinum spectante atque ex ceteris 

attinentiis eiusdem molendini aquatilis singulis et universis quod 

molendinum aquatile cum dicto ponte et cum ceteris suis attinentiis 

dictus quondam Petrus de Moudewijc (dg: erg) dederat ad pactum magistro 

Johanni de Herlaer carpentario scilicet pro hereditario censu tredecim 

librarum monete et pro predicta paccione octo modiorum siliginis et pro 

vitali pensione duorum modiorum siliginis dicte mensure Elizabeth filie 

quondam Johannis de Geffen prout in litteris quas vidimus hereditarie 

supportavit Paulo de Heijst promittens super omnia ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 605r 03 za 14-10-1396. 

Rodolphus van Spoerdonc had destijds beloofd aan Arnoldus zvw Petrus van 

Moudewijc des Plaetmaker, tbv zijn broer Johannes zvw voornoemde Petrus van 

Moudewijc, dat indien voornoemde Johannes zvw Petrus, die uitlandig is, in 

het vaderland terug zou keren, dat dan voornoemde Rodolphus 1/3 deel van 

(1) een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

mr Johannes Baardscheerder enerzijds en erfgoed van Walterus van Os smid 

anderzijds, (2) het recht in stenen muren aan weerszijden van voornoemd 

huis, (3) een weg, 4 voet breed, 44¼ voet 1 duim lang, achter voornoemd 

huis en erf gelegen, aan voornoemde Johannes zvw Petrus zal overdragen. 

Paulus van Heijst ev Elizabeth dvw voornoemde Petrus van Moudewijc droeg nu 

over aan voornoemde Arnoldus zvw Petrus zijn deel in voornoemde belofte. 

 

Notum sit universis quod cum Rodolphus de Spoerdonc promisisset super 

omnia Arnoldo filio quondam Petri de Moudewijc des Plaetmaker ad opus 

Johannis sui fratris filii dicti quondam Petri de Moudewijc quod si 

contingat (dg: q) eundem #Johannem# filium dicti quondam Petri extra 

patriam (dg: e) nunc existentem !existentem ut dicebat ad patriam redire 

quod extunc dictus Rodolphus unam terciam partem (dg: dictorum) domus et 

aree site in Busco in (dg: vico dicto) vico Vuchtensi inter hereditatem 

magistri Johannis Barbitonsoris ex uno et inter hereditatem Walteri de Os 

fabri ex alio atque (dg: totius juris) tercia! parte! totius juris (dg: 

ad) murorum lapideorum ex utroque latere #eiusdem# domus (dg: et a) 

situatorum atque vie (dg: p) quatuor pedatas in latitudine et (dg: 

quatuor) quadraginta quatuor pedatas et quartam partem unius pedate et 

pollicem in longitudine continentis site (dg: in Busco) retro domum et 

aream predictam eidem Johanni filio dicti quondam Petri supportabit et in 

eadem tercia parte firmabit prout in litteris constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis (dg: dictus) Paulus de Heijst maritus et tutor 

legitimus Elizabeth (dg: -s) sue uxoris filie dicti quondam Petri de 

Moudewijc totam partem et omne jus sibi #et dicte sue uxori# in dicta 

promissione competentes supportavit dicto Arnoldo filio dicti quondam 

Petri cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare. Testes 

datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1396 05. 

 

75 

BP 1180 p 605r 04 za 14-10-1396. 

Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan Arnoldus Stamelart van 

Spanct een n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een windmolen met ondergrond, toebehoren en recht, in 

Den Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, over het water aldaar, binnen 

de nieuwe stadsmuur, en uit erfgoederen van verkopers, aldaar over het 

water gelegen, reeds belast met een b-erfcijns van een oude gulden, 

gewoonlijk gulden hellink genaamd, aan de hertog voor de wind van de molen. 

 

Rutgherus Cort et Henricus eius filius hereditarie vendiderunt Arnoldo 

Stamelart de Spanct hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis de et ex 

molendino venti cum suo fundo et attinentiis et jure universis sitis (dg: 

si) in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch (dg: quod molendinum cum suo 

fu) #ultra aquam ibidem# infra novum murum oppidi de Busco #et ex 

hereditatibus dictorum venditorum ibidem ultra aquam sitis# ut dicebant 

promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu unius floreni antiqui 

communiter gulden hellinc !domino duci pro dicto vento dicti molendini 

solvendo ut dicebant et sufficientem facere. Testes Ywanus et Wiel datum 

supra. 

 

BP 1180 p 605r 05 za 14-10-1396. 

Henricus Dicbier zv Godefridus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 605r 06 ma 16-10-1396. 

Egidius Boijen zvw Henricus Boijen beloofde aan Willelmus zvw Willelmus 

Posteel 62½ Engelse nobel of de waarde in goud met Sint-Jan aanstaande (zo 

24-06-1397) te betalen. 

 

Egidius Boijen filius quondam (dg: fe) Henrici Boijen promisit super 

omnia Willelmo filio quondam Willelmi Posteel sexaginta duos et dimidium 

Engels nobel seu valorem in auro ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Ywanus et Wiel datum secunda post Calixti. 

 

BP 1180 p 605r 07 wo 18-07-1397. 

Voornoemde Willelmus droeg voornoemde 62½ Engelse nobel over aan Martinus 

Berwout. 

 

Dictus Willelmus dictos LXII et dimidium Engels nobel supportavit Martino 

Berwout. Testes Henricus Godefridi et Wiel datum 4a post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1180 p 605r 08 ma 16-10-1396. 

Ghibo gnd Keijot verkocht aan Willelmus van Beke zvw Godefridus van Beke 

1/6 deel van een erfgoed16,17,18 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 reikt tot aan erfgoed van voornoemde Amelius, en voor 

tot aan een weg aldaar, afgescheiden van erfgoederen van voornoemde wijlen 

hr Arnoldus, te weten het 1/6 deel naast voornoemde oude stadsmuur, 

richting Markt, met de helft van voornoemde oude stadsmuur, ter lengte van 

                         
16 Zie ← BP 1177 f 331v 06 za 09-02-1387, Johannes van Hemert zv Theodericus verkocht aan 
Johannes Muwe steenbakker een ander 1/6 deel van dit erfgoed. 
17 Zie ← BP 1178 f 094v 01 za 13-03-1389, Ghibo Keijot droeg over aan Johannes van der 
Heijden, een ander 1/6 deel van dit erfgoed. 
18 Zie → BP 1183 f 380v 04 di 23-09-1404 (3), vermelding van een huis en erf, dat kennelijk in 
tussentijd op dit erfgoed was gezet. 
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voornoemd 1/6 deel, aan voornoemde Ghibo Keijot in cijns uitgegeven door 

Willelmus van Langhelaer ev Aleijdis dvw voornoemde hr Arnoldus Rover 

ridder, met de gebouwen op dit 1/6 deel, belast met de cijns in de brief 

vermeld. 

 

Ghibo dictus Keijot unam sextam partem (dg: unius) cuiusdam hereditatis 

(dg: dicti) quondam domini Arnoldi Rover militis site in Busco apud forum 

retro hereditatem Amelii dicti Specier inter hereditatem eiusdem Amelii 

ex uno et inter antiquum murum oppidi de Busco ex alio et que hereditas 

tendit (dg: retro) retro ad hereditatem dicti Amelii et ante ad quandam 

viam ibidem tendentem sumptam de hereditatibus dicti quondam domini 

Arnoldi Arnoldi! scilicet dividendo primodictam hereditatem in sex partes 

equales unam earundem sex partium equalium que sita est contigue iuxta 

dictum antiquum murum in latere versus (dg: .) dictum forum atque 

medietatem dicti antiqui muri scilicet illam medietatem eiusdem antiqui 

muri que sita est contigue juxta dictam !dictam partem ad longitudinem 

eiusdem sexte partis (dg: datam ad) datam ad censum dicto Ghiboni Keijot 

a Willelmo de Langhelaer marito et tutore legitimo Aleijdis sue uxoris 

filie dicti quondam domini Arnoldi Rover militis prout in litteris #simul 

cum edificiis ?supra dictam sextam partem consistentibus# hereditarie 

(dg: supportavit) vendidit Willelmo de Beke filio quondam (dg: W) 

Godefridi de Beke supportavit cum !et aliis et jure #et condicione in 

dictis litteris contenta# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto (dg: cens) censu in dictis 

litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 605r 09 ma 16-10-1396. 

Johannes van der Heijden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: van der) van der Heijden prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 605r 10 ma 16-10-1396. 

Voornoemde Willelmus van Beke koper beloofde aan voornoemde Ghibo Keijot 30 

Engelse nobel of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) te 

betalen. 

 

O. 

Dictus Willelmus de Beke emptor promisit super omnia dicto Ghiboni Keijot 

XXX Enghels nobel seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 605r 11 ma 16-10-1396. 

Godefridus van Rode zvw Johannes van Rode grutter verkocht aan zijn zoon 

Johannes alle goederen, die aan Heijlwigis gnd Loijarts gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Johannes van Rode, welke goederen wijlen Johannes 

van Rode gekocht had van voornoemde Heijlwigis Loijaerts, en welke goederen 

nu aan hem behoren. 

 

Godefridus de Rode filius quondam Johannis de Rode grumellatoris omnia et 

singula bona que Heijlwigi dicte Loijarts (dg: po qu) post mortem (dg: 

Heijlwigis dicte Heijlwigi) dicti Johannis de Rode jure successionis 

hereditarie advolventur et que bona #omnia et singula# Johannes (dg: 

dictus) #quondam# de Rode erga dictam Heijlwigem Loijaerts emendo 

acquisiverat prout in litteris #et que nunc ad se spectare!# hereditarie 

vendidit Johanni suo filio cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 605r 12 ma 16-10-1396. 

Gerardus zvw Johannes Baten soen, Henricus van Best en Petrus Caudehoven, 

poorters van Den Bosch, verklaarden dat Johannes zv Godefridus van Rode 
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buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten van zijn vader is geweest 

gedurende de afgelopen 6 weken en 3 dagen en langer. 

 

Gerardus filius quondam Johannis Baten soen Henricus (dg: Baten) de Best 

et Petrus Caudehoven oppidani in Busco deposuerunt ad requisitionem 

judicis in Busco quod Johannes filius Godefridi de Rode fuit extra domum 

convictum et expensas dicti Godefridi sui patris ad spacium sex 

septimanarum et trium (dg: dierum) dierum proxime futurorum! et amplius 

juxta omnem modum in emancipatione solitum observari etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 605r 13 ma 16-10-1396. 

Johannes Loij Willems soen beloofde aan Johannes Hoen zvw Theodericus Hoen 

59 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) 

te betalen. 

 

Johannes Loij Willems soen promisit super omnia Johanni Hoen filio 

quondam Theoderici Hoen (dg: LIX) LIX novos Gelre gulden seu valorem ad 

pascha proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra He) Scilder 

et Heijme datum supra. 

 

BP 1180 p 605r 14 ma 16-10-1396. 

Johannes Molle maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Johannes Haijken en zijn broer Ghisbertus die Veer, kvw 

Lambertus van Bakel, en Stephanus zvw Lambertus die Raet met hun goederen. 

 

Johannes Molle omnes vendiciones et alienaciones factas a (dg: a) Johanne 

Haijken et Ghisberto die Veer eius fratre liberis quondam (dg: ..) 

Lamberti de Bakel et [S]tephano filio quondam Lamberti die Raet cum suis 

bonis calumpniavit. Testes Ywanus et Wiel datum supra. 

 

1180 mf10 E 07 p. 606. 

 in crastino Lucie: donderdag 14-12-1396. 

 in festo Luce: woensdag 18-10-1396. 

 in crastino Luce: donderdag 19-10-1396. 

 anno XCVI index 4 mensis octobris die XIX: donderdag 19-10-1396. 

 

BP 1180 p 606v 01 do 14-12-1396. 

Willelmus van den Noel ev Metta dvw Johannes Tijrelaij verkocht aan 

Rodolphus van den Broec (1) de helft in de 12e opper hooi, groeiend in 3 

beemden, (1a) in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Onland, ter plaatse gnd 

die Stralec, tussen erfgoed gnd die Brugbeemd enerzijds en erfgoed van het 

klooster van Bijnderen anderzijds, (1b) ter plaatse gnd Stralec, tussen 

Gerardus van den Bredeacker en Rijcoldus Borchgreve enerzijds en Hermannus 

Leijten soen anderzijds, (1c) in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Onland, 

naast erfgoed gnd die Aa Akker enerzijds en Arnoldus Lanen soen anderzijds, 

(2) zijn deel in een beemd, gnd die Brugbeemd, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Onland, ter plaatse gnd die Stralec, tussen voornoemde Arnoldus 

die Leeuwe enerzijds en voornoemde Gerardus van den Bredeacker en Rijcoldus 

Borchgreve anderzijds, geheel de Brugbeemd belast met een hooitiende. 

 

Willelmus van den Noel maritus et tutor legitimus Mette sue uxoris filie 

(dg: Jo) quondam Johannis Tijrelaij medietatem ad se jure hereditario 

spectantem in duodecimo cumulo dicto opper feni pro tempore crescentis in 

(dg: quibusdam duobus) #tribus# pratis quarum unum (die Straloect) in 

parochia de Rode (dg: Rode) sancte Ode in loco dicto Onlant ad locum 

dictum (dg: .) die Stralec inter hereditatem (dg: Godefridi M Arnoldi die 

Leeuwe) #dictam die Brugbeemt# ex uno et inter (dg: Gerardi van den 

Bredeacker) #hereditatem conventus de Bijnderen# ex alio #+ {via + in 

margine sinistra verbonden met BP 1180 p 606v 02}# (dg: atque) et (dg: 

aliud) #tercium# pratum situm in dicta parochia in loco dicto Onlant 
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#(dg: in here)# juxta hereditatem dictam die Aa Acker #ex uno et inter# 

(dg: inter) hereditatem Arnoldi Lanen soen ex alio (dg: inter hereditatem 

Gerardi van den Bredeacker ex alio) #sunt sita# atque totam partem et 

omne jus sibi competentes in quodam prato #dicto die Brugbeemt# sito in 

dictis parochia et loco Onlant vocato (dg: ad) ad (dg: locum lo) dictum 

locum die (dg: Sta) Stralec vocatum inter hereditatem dicti Arnoldi die 

Leeuwe ex (dg: uno) uno et inter hereditatem (dg: Ge) dicti Gerardi van 

den Bredeacker et Rijcoldi Borchgreve ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Rodolpho van den Broec promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto fenu (dg: demi) decimali ex dicto integro 

prato #die Brugbeemt vocato# de jure solvendo (dg: datum in festo Luce). 

Testes Ywanus et Wiel datum in crastino Lucie. 

 

BP 1180 p 606v 02 do 14-12-1396. 

+ {invoegen in BP 1180 p 606v 01} atque secundum pratum in dicto loco 

Stralec vocato inter hereditatem Gerardi van den Bredeacker et Rijcoldi 

Borchgreve ex uno et inter hereditatem Hermanni Leijten soen ex alio. 

 

BP 1180 p 606v 03 wo 18-10-1396. 

Nijcholaus zvw Johannes van der Scueren verkocht aan Johannes zv Johannes 

Heester een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd Luissel, tussen 

laatstgenoemde Johannes Heester enerzijds en Marcelius van Luijssel 

anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Nijcholaus filius quondam (dg: Nijcholai) Johannis van der Scueren peciam 

terre sitam in parochia de Bucstel ad locum dictum Luijssel inter 

hereditatem (dg: dicti) Johannis Heester ex uno et inter hereditatem 

Marcelii de Luijssel ex alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Johanni 

F) Johanni filio (dg: J) dicti Johannis Heester promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo. Testes Henricus Godefridi et Aa datum (dg: supra) in festo 

Luce. 

 

BP 1180 p 606v 04 wo 18-10-1396. 

Henricus Venbossche droeg over aan zijn zoon hr Theodericus Venbossche 10½ 

hont land in Oss, op de gemeint van Oss, tussen Hadewigis gnd Willems van 

Megen enerzijds en Henricus Venbossche anderzijds, welke 10½ hont 

voornoemde Henricus verworven had van Theodericus Rover Bollekens soen. 

 

Henricus Venbossche decem et dimidium hont terre sita in parochia de Os 

supra communitatem de Os (dg: s) inter hereditatem (dg: Had) Hadewigis 

(dg: dictus) dicte Willems de Megen ex uno et inter hereditatem Henrici 

Venbossche ex alio que X et dimidium hont terre dictus Henricus erga 

Theodericum Rover Bollekens soen acquisivit (dg: item) hereditarie 

supportavit domino Theoderico Venbossche suo filio promittens super omnia 

ratam servare et impeticionem ex parte (dg: sui) suorum heredum deponere. 

Testes Henricus Godefridi et Aa datum supra. 

 

BP 1180 p 606v 05 wo 18-10-1396. 

Voornoemde Henricus Venbossche droeg over aan zijn zoon hr Theodericus 

Venbossche priester 2 morgen 1 hont 30 roeden land van de gemeint van de 

villa van Oss, in Oss, op de gemeint, tussen Cristina Lambrechts enerzijds 

en Heijmericus van der Voert anderzijds, die voornoemde Henricus Venbossche 

verworven had van Fijssia gnd sVroeden Wijf, haar dochters Sophia en 

Fijssia, haar kinderen Theodericus, Thomas en Johannes, en haar schoonzoons 

Wisscardus en Henricus zv Rodolphus gnd Bouwelkens soen. 

 

Dictus Henricus Venbossche duo iugera unum hont et triginta virgatas 

terre (dg: dicte) de communitate ville de (dg: -s) Oss sita in parochia 

de !de Os supra communitatem de Os inter hereditatem Cristine Lambrechts 

ex uno et inter hereditatem Heijmerici van der Voert ex alio et que duo 
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iugera unum hont XXX virgatas terre dictus Henricus Venbossche erga 

Fijssiam dictam sVroeden Wijf Sophiam et Fijssiam eius filias Theodericum 

(dg: dictum Ma) Thomam et Johannem eius liberi! Wisscardum (dg: em) et 

Henricum filium Rodolphi dicti Bouwelkens soen generos primodicte Fijssie 

acquisivit prout in litteris hereditarie supportavit domino Theoderico 

Venbossche presbitro suo filio promittens ut immediate. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 606v 06 wo 18-10-1396. 

Voornoemde Henricus Venbossche droeg over aan zijn zoon hr Theodericus 

Venbossche 1½ morgen broekland van de gemeint van Oss, in Oss, op de 

gemeint, tussen Theodericus Cant enerzijds en Benedictus gnd Bits bv 

Johannes gnd Henneken Cnodken anderzijds, welke 1½ morgen voornoemde 

Henricus verworven had van voornoemde Johannes Henneken Cnodken. 

 

Dictus Henricus Venbossche unum et dimidium iugera terre #paludialis# 

communitatis de Os cum suis attinentiis sita in parochia de Os supra 

communitatem inter hereditatem Theoderici (dg: de) Cant ex uno et inter 

hereditatem Benedicti dicti Bits (dg: Hennekens) fratris Johannis dicti 

Henneken Cnodken ex alio que unum et dimidium iugera terre (dg: erg) 

dictus Henricus erga dictum Johannem Henneken Cnodken acquisiverat ut 

dicebat hereditarie supportavit domino Theoderico Venbossche suo filio 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 606v 07 wo 18-10-1396. 

Hr Theodericus Venbossche priester zv Henricus Venbossche plaatste zich met 

zijn voornoemde vader in het huis, de omgang en kosten van zijn voornoemde 

vader Henricus voor de twee komende jaren. Voornoemde Henricus verklaarde 

dat zijn voornoemde zoon Theodericus al het geld van deze plaatsing betaald 

heeft, en het geld dat voornoemde hr Theodericus verschuldigd is aan 

Henricus wegens uitgaven, gedaan !voor voornoemde Henricus !door voornoemde 

hr Theodericus. 

 

Dominus Theodericus (dg: presbiter) Venbossche presbiter filius Henrici 

Venbossche locavit se cum dicto Henrico suo patre ad ?existentiam (dg: 

..) in domo convictu et expensis dicti Henrici ad spacium duorum annorum 

proxime futurorum. Quo facto dictus Henricus recognovit sibi per dictum 

Theodericum suum filium plenarie fore satisfactum de tota pecunia 

huiusmodi locacionis et (dg: ...) a tota #pecunia# quam dictus dominus 

Theodericus sibi Henrico (dg: de) tenetur occacione quarumcumque 

expensarum factarum dicto Henrico a dicto domino Theoderico a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 606v 08 wo 18-10-1396. 

Sophia wv Goeswinus van Lijeshout droeg over aan haar zoon Johannes Bits 

haar vruchtgebruik in de helft, die aan haar zoon Johannes gnd Bits gekomen 

was na overlijden van zijn voornoemde vader Goeswinus, resp. die aan hem 

zal komen na overlijden van voornoemde Sophia, in een huis en erf in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, over de Molenbrug, tussen een straat die loopt 

van de Vughterstraat naar de stadsmuur enerzijds en erfgoed van wijlen 

Theodericus die Sceerre anderzijds. 

 

Duplicetur. 

Sophia relicta quondam Goeswini de Lijeshout cum tutore (dg: suam) suum 

usufructum sibi competentem in medietate que (dg: He) Johanni dicto Bits 

eius filio de morte dicti quondam Goeswini (dg: sui filii successione 

est) sui patris successione est advoluta et post mortem dicte Sophie 

advolvetur in domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi ultra pontem 

dictum Molenbrugghe inter quendam vicum ibidem tendentem a dicto vico 

Vuchtensi versus murum oppidi de Busco ex uno et inter hereditatem 

#quondam# Theodericum! die Sceerre ex alio ut dicebat legitime 
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supportavit dicto Johanni Bits suo filio promittens cum tutore super 

omnia ratam servare. Testes Dicbier et Dicbier datum supra. 

 

BP 1180 p 606v 09 do 19-10-1396. 

Voornoemde Johannes Bits verkocht aan Ghibo Kesselman de jongere een 

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

leveren, gaande uit voornoemde helft; het gehele huis was al belast met 23 

schelling 6 penning geld b-erfcijns. 

 

Dictus Johannes Bits hereditarie vendidit Ghiboni Kesselman juniori 

hereditariam (dg: censum) paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex dicta 

(dg: terci) medietate promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis XXIII (dg: et di) solidis et sex denariis 

monete (dg: ex) hereditarii census ex (dg: -inde prius solvendis et 

sufficientem facere) dicta integra domo et area prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Henricus Godefridi et (dg: Spina) #Scilder# 

datum in crastino Luce. 

 

BP 1180 p 606v 10 do 19-10-1396. 

En hij kan terugkopen met Lichtmis over een jaar (za 02-02-1398), of 

gedurende de maand ervoor, met 49 nieuwe Gelderse gulden, 13½ Brabantse 

schietleide voor 1 gulden gerekend, 11 gemene plakken, en 2 mud rogge eens, 

en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van Roverus Boest, Ghibo Kesselman de oudere, Hessello Gobels 

soen en hr Johannes Scuerman. 

 

A. 

Et poterit redimere a festo purificationis proxime futuro ultra annum seu 

per mensem sine medio (dg: scilicet) precedentem cum XLIX novis Gelre 

gulden scilicet pro quolibet XIII et dimidio Brabant scietleijde #pro 

quolibet gulden# #et cum XI gemeijn placken# et cum duobus modiis 

siliginis semel dandis et cum arrestadiis si que defecerint. Acta in 

camera presentibus Rovero Boest et Ghibone Kesselman senior! Hessellone 

Gobels soen et domino Johanne Scuerman testibus datum anno XCVI index 4 

mensis (dg: octob) octobris die XIX hora complete. 

 

BP 1180 p 606v 11 do 19-10-1396. 

Henricus die Volre zvw Johannes gnd Volre van den Venne verkocht aan 

Arnoldus Voegeleer een b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Oirschot, 

die voornoemde Henricus met Lichtmis in Straten beurde, gaande uit een huis 

en tuin in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen Martinus Stinen soen 

enerzijds en Henricus gnd Cuper anderzijds, welk huis en tuin eerstgenoemde 

Henricus uitgegeven had aan Henricus gnd Cosre? van Straten, voor 

voornoemde b-erfpacht van 10 lopen, en voor een b-erfcijns van 40 schelling 

en een b-erfcijns van 15 schelling, die er eerder uit gaan. 

 

Henricus die Volre filius quondam Johannis dicti Volre van den Venne 

hereditariam paccionem decem lopinorum siliginis mensure de Oerscot quam 

dictus Henricus solvendam habet hereditarie purificationis et in Straten 

tradendam ex domo et orto cum suis attinentiis sitis in parochia de 

Oerscot in loco dicto Straten inter hereditatem Martini Stinen soen ex 

uno et inter hereditatem Henrici dicti Cuper ex alio quos domum et ortum 

primodictus Henricus dederat ad paccionem Henrico dicto [C?]osre de 

Straten scilicet pro dicta paccione X lopinorum siliginis et pro 

hereditario censu XL solidorum et pro hereditario !XV solidorum exinde 

prius solvendis ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Voegeleer 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes Ywanus et Wiel datum in crastino Luce. 
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BP 1180 p 606v 12 do 19-10-1396. 

Voornoemde Henricus die Volre verkocht aan Arnoldus die Vogeleer een 

n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in 

Sint-Oedenrode te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Sint-

Oedenrode, naast de olie-watermolen, tussen Thomas {p.607r} gnd Clabbarts 

Suager enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een tuin in Sint-

Oedenrode, tussen Nijcholaus van der Vloet enerzijds en Weijndelmoedis van 

der Heijden anderzijds, reeds belast met 1 oude groot en 5 schelling. 

 

Dictus Henricus die Volre hereditarie vendidit Arnoldo die Vogeleer 

hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de (dg: L) 

Rode sancte Ode solvendam hereditarie purificationis et in Rode tradendam 

ex domo et orto dicti etc sitis in parochia de Rode sancte Ode iuxta 

molendinum olei aquatile inter hereditatem Thome 

 

1180 mf10 E 08 p. 607. 

 Quinta post Luce: donderdag 19-10-1396. 

 

BP 1180 p 607r 01 do 19-10-1396. 

dicti (dg: j) Clabbarts Suager ex uno et inter communem plateam ex alio 

atque ex orto sito in dicta parochia inter hereditatem Nijcholai van der 

Vloet ex uno et inter hereditatem Weijndelmoedis van der Heijden ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

aliam deponere exceptis uno grosso antiquo (dg: exinde prius solvendo et 

sufficientem facere) et quinque solidis ex premissis prius solvendis 

annuatim et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 607r 02 do 19-10-1396. 

Henricus Reijmbouts soen van Tefelen verkocht aan Henricus zvw Johannes 

Rijcouts soen een stuk land in Tefelen, ter plaatse gnd op Kort Voerich, 

beiderzijds tussen Henricus zvw Johannes Rijcouts soen. 

 

Henricus (dg: Re) Reijmbouts soen de Tefelen peciam terre sitam in 

parochia de (dg: Os in) Tefelen (dg: inter) ad locum dictum op Cort 

Voerich inter hereditatem Henrici filii quondam Johannis Rijcouts soen ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico 

filio quondam Johannis Rijcouts soen promittens super omnia warandiam 

(dg: et ob) tamquam de allodio et obligationem deponere (dg: testes). 

Testes Ywanus et Wiel datum quinta post Luce. 

 

BP 1180 p 607r 03 do 19-10-1396. 

Arnoldus Zanders soen van den Kerchoeve van Os, zijn zoon Johannes en 

Henricus van Loet zvw Arnoldus van Loet hadden destijds al hun goederen, 

beesten en varend goed, overgedragen19 aan Arnoldus Groet Art. Voornoemde 

Arnoldus Groet Art droeg thans over aan voornoemde Henricus van Loet voor 

2/3 en Johannes zv voornoemde Arnoldus Zanders soen, tbv hen en Arnoldus zv 

voornoemde Arnoldus Zanders soen, voor 1/3, (1) een huis, erf en tuin, 

eertijds van voornoemde Arnoldus Zanders en Henricus van Loet, in Oss, 

tussen voornoemde Arnoldus Groet Art enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een stuk land, eertijds van voornoemde Arnoldus Zanders en 

Henricus van Loet, gelegen aan het eind van voornoemde tuin, tussen een 

gemene weg enerzijds en Oda wv Petrus Margarden en andere naburen 

anderzijds, (3) een stuk land, in Oss, naast de plaats gnd Waterlaat, 

tussen Henricus zvw Johannes Rijcouts soen enerzijds en Wellinus van Beke 

anderzijds, (4) een stuk land, in Oss, achter een hofstad die eertijds was 

van voornoemde Arnoldus Zanders, tussen Henricus Reijmbouts soen van Vessen 

enerzijds en Arnoldus Groetart anderzijds, (5) een stuk land in Oss, ter 

plaatse gnd in het Hoeveke, tussen Zeelkinus Vilt enerzijds en Agnes wv 

Gheenkinus van Os anderzijds, (6) 1 morgen land in Oss, naast de plaats gnd 

                         
19 Zie ← BP 1179 p 773r 04 za 08-02-1393, overdracht van alle goederen. 
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die Hents Kuilen, tussen Johannes Reijkens soen enerzijds en een gemene 

steeg anderzijds, (7) ½ morgen land in Oss, voor de plaats gnd Katwijk, 

tussen Henricus Maes soen enerzijds en Johannes van Kuijc anderzijds, zoals 

deze goederen behoord hadden aan voornoemde Arnoldus Zanders en Henricus 

van Loet. Voornoemde Arnoldus Groet Art behoudt een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, die voornoemde Arnoldus Groet Art verworven had van voornoemde 

Arnoldus Zanders en Henricus van Loet. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus Zanders soen van den Kerchoeve de 

Os Johannes eius filius et Henricus de Loet filius quondam Arnoldi de 

Loet (dg: omnia et) omnia et singula sua bona tam mobilia quam immobilia 

hereditaria et parata ab eis aut eorum altero ad presens habita et in 

posterum acquirenda atque omnes et singulas suas bestias atque bona 

pecoralia ab eis aut eorum altero ad presens habitas (dg: vel in) et in 

posterum acquirendas quocumque locorum consistentes legitime et 

hereditarie supportassent Arnoldo Groet Art prout in litteris constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Arnoldus Groet Art domum et 

aream et ortum (dg: si) que fuerant dictorum Arnoldi Zanders et Henrici 

de Loet sitos in parochia de Os inter hereditatem dicti Arnoldi Groet Art 

ex uno et inter communem plateam ex alio item peciam terre (dg: sitam 

ibidem ad finem dicti) dudum dictorum Arnoldi Zanders et Henrici de Loet 

sitam ad finem dicti orti inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno 

et inter hereditatem (dg: Petri Marg) Ode relicte quondam Petri Margarden 

(dg: ex alio) et aliorum vicinorum ibidem ex alio atque peciam terre (dg: 

dictorum que fuerat dictorum Arnoldi Zanders et Henrici de Loet) sitam in 

dicta parochia (dg:ad) #juxta# locum dictum Waterlaet inter hereditatem 

Henrici filii quondam Johannis Rijcouts soen !uno et inter hereditatem 

Wellini de Beke ex alio item peciam terre (dg: do dudum dictorum Arnoldi 

Zanders et Henrici de Loet) sitam in dicta parochia (dg: ad locum dictum) 

retro domistadium (dg: d) quod fuerat dudum dicti Arnoldi Zanders inter 

hereditatem Henrici Reijmbouts soen de Vessen ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Groetart ex alio atque peciam terre sitam in dicta parochia in 

loco dicto int Hoeveken inter hereditatem Zeelkini Vilt ex uno et inter 

hereditatem Agnetis relicte quondam Gheenkini de Os ex alio item unum 

iuger terre situm in dicta parochia juxta locum dictum die Hents Culen 

inter hereditatem Johannis Reijkens soen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem stegam ex alio et !item dimidium iuger terre situm 

in dicta parochia ante locum dictum Catwijc inter hereditatem Henrici 

Maes soen ex uno et inter hereditatem Johannis de Kuijc ex alio (dg: 

item) prout ibidem siti sunt et ad dictos Arnoldum Zanders et Henricum de 

Loet spectare consueverunt ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Henrico de Loet et Johanni filio dicti Arnoldi (dg: S) Zanders soen ad 

opus eorum et ad opus Arnoldi filii dicti Arnoldi Zanders soen #scilicet 

dicto Henrico de Loet pro duabus terciis partibus et dictis Johanni et 

Arnoldo fratribus pro una tercia parte# promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere salva tamen dicto Arnoldo 

Groet (dg: Groet) #Art# hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

quam dictus Arnoldus Groet Art erga dictos Arnoldum Zanders et Henricum 

de Loet acquisiverat prout in litteris et (dg: pacc) promissionibus in 

eisdem contentis in suo vigore semper permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 607r 04 do 19-10-1396. 

Henricus van Loet zvw Arnoldus van Loet en zijn zwager Arnoldus Zanders 

soen van den Kerchove van Os hadden destijds verkocht20 aan Arnoldus Groet 

Art een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd in 

die Beemden, (2) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd Oosterveld, (3) een 

stuk land in Oss, ter plaatse gnd Westerveld, (4) een stuk land ter plaatse 

                         
20 Zie ← BP 1179 p 035r 10 za 21-01-1391, verkoop van deze pacht. 
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gnd Westerveld. Thans {niet afgewerkt contract}. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus de (dg: Lo) Loet filius quondam 

Arnoldi de (dg: Loet) Loet et Arnoldus Zanders soen van den Kerchove de 

Os eius sororius hereditarie vendidissent Arnoldo Groet Art hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Remigii et in Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia 

de Os ad locum !in die Beemde item ex pecia terre sita in dicta parochia 

(dg: terre) !sita in dicta (dg: dicta) parochia in loco dicto Oestervelt 

(dg: inter) item ex pecia terre sita in dicta parochia in (dg: d) loco 

dicto Westervelt atque (dg: in p) ex pecia terre sita in dicto loco 

Westervelt vocato prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis {haal in margine sinistra om ruimte vrij te laten, die niet 

benut werd}. 

 

BP 1180 p 607r 05 do 19-10-1396. 

Hr Johannes Scuerman priester, namens abdis en klooster gnd van der 

Kameren, verpachtte aan Hessello gnd Gobelens soen de goederen gnd 

Giersbergen, zoals Arnoldus gnd Bac deze bezat, voor een periode van 2 

jaren, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1397), voor 85 oude Franse 

schilden of de waarde in ander gouden paijment per jaar, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, onder de volgende 

voorwaarden, (1) Hessello mag de benodigde heide op voornoemde goederen 

maaien en anders niet, behalve op de plaats gnd in de Maat, in zomer en 

winter, tussen de plaats gnd het Hof en de berg gnd de Giersberg, en anders 

niet, welke heide Hessello in voornoemde goederen gebruikt en anders niet, 

(2) Hessello geeft aan het klooster elk jaar 10 vimmen stro, om op de 

gebouwen van voornoemde goederen te dekken; zou Hessello meer stro nodig 

hebben bij het dekken van die gebouwen, dan zal Hessello dat stro aanvoeren 

vanaf de plaats, waar de knecht van het klooster dat stro heeft toebereid, 

(3) Hessello zal de werklui van die gebouwen voedsel geven, maar het 

klooster zal hen betalen, (4) Hessello zal geen recht hebben in een stuk 

land gnd die Streep, behalve voorzover dat aan hem door het klooster wordt 

toegestaan, (5) Hessello zal geen hout zagen, behalve takken voor het 

onderhoud van de hekken, (6) Hessello zal geen beesten in de heide van de 

goederen weiden, behalve de beesten die dagelijks op de goederen verblijven 

en ertoe behoren, (7) Hessello zal alle latten en timmerhout, telkens 

wanneer het klooster deze nodig heeft in de goederen gnd ten Zande en ten 

Hove, aanvoeren, (8) zou het klooster schade ondervinden van vuur van 

Hessello, dan moet Hessello die schade herstellen, zoals het dan de 

gewoonte is om dergelijke schade te herstellen, (9) Hessello zal het 

dienstpersoneel en de werklieden van het klooster {p.608v} voeden en hen 

gegruit bier geven, (10) Hessello mag een roede turf uitsteken, op een 

plaats door het klooster aan te wijzen, dwz Hessello mag zoveel turven 

uitscheuren als hij nodig heeft, in voornoemde goederen, maar buiten het 

erfgoed gnd die Maat, (11) Hessello zal de goederen omgraven en omwald 

houden; zou er iets opnieuw gegraven moeten worden, dan zullen klooster en 

Hessello daarvoor, voor gezamenlijke rekening, zorgen, (12) Hessello moet 

de abdis en het dienstpersoneel, als die bij hem komen, levensmiddelen 

geven, die in het woonhuis van de goederen aanwezig zullen zijn, en hooi en 

haver voor de paarden, (13) zou Hessello wegens donder, bliksem, onrust of 

veldtocht schade op de goederen ondervinden, dan zal het klooster die 

schade herstellen, zoals dan gebruikelijk zal zijn, (14) Hessello zal de 

goederen achterlaten, zoals hij die bij het begin van de verpachting 

aantrof, (14) Hessello zal de goederen verlaten met Pinksteren over een! 

jaar en dan zal Hessello een helft van de vruchten op de goederen hebben en 

het klooster de andere helft. 

 

Dominus Johannes Scuerman presbiter (dg: propositus) ex parte et nomine 

abbatisse et conventus monasterii dicti van der Cameren bona ad dictum 

conventum spectantia (dg: s) dicta communiter Ghiersberge cum attinentiis 
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dictorum bonorum singulis et universis prout Arnoldus dictus Bac 

huiusmodi bona possidere consuevit dedit (dg: ad) et contulit Hesselloni 

dicto Gobelens soen ab eodem ad spacium duorum annorum a festo (dg: 

proxime) penthecostes proxime futuro deinceps sine medio sequentium (dg: 

sequentium) possidenda et habenda videlicet pro octoginta quinque aureis 

denariis antiquis communiter aude scilde vocatis monete regis Francie etc 

seu (dg: alterius) pro valore eorundem in alio (dg: pa) aureo pagamento 

dandis et solvendis dictis abbatisse et conventui a dicto Hessellone anno 

quolibet dictorum (dg: an) duorum annorum mediatim Domini et mediatim 

Johannis et pro primo termino solucionis nativitatis Domini et sic 

deinceps dictis duobus annis durantibus additis condicionibus que 

sequuntur videlicet !dictus Hessello metere valebit mericam supra dicta 

bona neccessariam et non alibi nisi in loco dicto in den Maet et hoc 

tempore estivali atque in tempore hijemali (dg: in loco) inter locum 

dictum (dg: tf) tHof et inter montem dictum den Ghiersberch et non alibi 

metet quibus vero mericis dictus Hessello in dictis bonis et non alibi 

utetur item quod dictus Hessello dabit dicto conventui quolibet dictorum 

(dg: tre) duorum annorum decem vimas straminum supra edificia dictorum 

bonorum tegendas et si dictus Hessello pluribus straminibus in edificiis 

dictorum bonorum tegendis indiguerit extunc dictus Hessello huiusmodi 

stramina in dictis (dg: edificio pda) edificiis deficientia auferet et 

(dg: supra) ad bona deducet a loco in quo famulus dicti conventus 

huiusmodi stramina conparaverit hoc eciam addito quod dictus Hessello 

(dg: appa) operarios edificiorum dictorum bonorum nutriet et depascet sed 

dictus conventus (dg: mercedes dictis operariis) dictos operarios 

premiabit item quod dictus Hessello nullum jus habebit in quadam pecia 

terre dicta die Strepe nisi in quantum huiusmodi jus dicto Hesselloni a 

dicto conventu fuerit demonstratum aut per (dg: nuntium) #certum nuntium# 

ipsius conventus concessum item quod dictus (dg: Hessesso) Hessello nulla 

(dg: bona) #ligna# de dictis bonis secabit (dg: s) nisi solummodo ramos 

ad conservacionem sepium dictorum bonorum (dg: mec) neccessarios item 
!dictus Hessello nullas bestias in merica dictorum bonorum depascet nisi 

bestias [c]otidie in dictis bonis manentes et existentes et ad dicta bona 

pertinentes item quod dictus Hessello omnes (dg: tege) tegulas et ligna 

ad edificandum necessaria dicta communiter (dg: tijmmer...) tijmmerhout 

quandocumque dictus conventus in (dg: de) bonis dictis ten Zande et ten 

Hove digebit a[p]portabit et adducet item si dicto conventui alique 

dampna in dictis bonis occacione ignis predicti Hessellonis evenient 

extunc dictus Hessello [?dam]pna (dg: restau) dicto conventui restaurabit 

prout (dg: d consimilia d) consuetum fuerit (dg: h) consimilia dampna 

refundi et restaurari (dg: in bonis) omnibus de suis bonis seu mansis 

ibidem inferius et superius jacentibus item quod dictus Hessello familiam 

aut operarios dicti conventus depascet et 

 

1180 mf10 E 09 p. 608. 

 in crastino Luce: donderdag 19-10-1396. 

 Sexta post Luce: vrijdag 20-10-1396. 

 

BP 1180 p 608v 01 do 19-10-1396. 
!et enutriet equaliter servet ipsis dictisque familie aut operariis 

eiusdem conventus (dg: s) cervisiam fermentatam dictam communiter 

gegruijt bier supra eorum (dg: mensam ut) mensam amministrando item 

dictus Hessello effodere valebit quolibet dictorum duorum annorum (dg: 

in) unam virgatam cespitum dictam communiter een (dg: rode) roede moers 

et (dg: i-) hoc in loco dicto Hesseloni a (dg: l) dicto conventu seu eius 

famulo vel nuntio demonstrando scilicet dictus Hessello (dg: dic) tot 

cespites dictas communiter (dg: p) bleckelinc evellere poterit #quantum 

indigebit# quibus in dictis bonis (dg: evellere valebit) et hoc extra 

hereditatem dictam die Maet item quod dictus Hessello predicta bona cum 

suis attinentiis circumfossata et circumsepta tenebit bene #?bene# et 

laubaliter prout bona coloni servare tenentur sed si aliquid de novo 
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fossato! fieri contigerit hoc dictus (dg: Hessello) conventus et Hessello 

(dg: s) equaliter sub eorum communibus expensis fieri (dg: q) procurabunt 

item tenebitur predictus (dg: amministrare dicto) Hessello amministrare 

dicte abbatisse et eius familie dum apud eum venierint victualia que in 

(dg: dicta) domo habitationis dictorum bonorum fuerint et non (dg: u) 

alia #ac# fenum et avenam ad opus equorum familie predicte item si dictus 

Hessello occacione tonitru[um] et coruscationis tempestatis vel 

expeditionis in dictis bonis alique (dg: b damp) dampna dictis duobus 

annis durantibus sustinerit extunc dictus (dg: d J) conventus huiusmodi 

dampna restaurabit et refundet dicto Hesselloni prout de bonis ibidem 

superius (dg: et f) et inferius jacentibus restaurari et refundi fuerit 

consuetum hoc eciam adiuncto quod dictus Hessello predicta bona in exitu 

dictorum duorum annorum in tali (dg: con) disposicione relinquet in quali 

eadem bona in eorum introitu invenerit #+ {hier BP 1180 p 608v 02 

invoegen}# et secundum istas condiciones promisit dictus dominus Johannes 

super omnia ex parte et nomine dictorum abbatisse et conventus dicto 

Hesselloni de predictis bonis (cum suis) prestare warandiam dicto spacio 

pendente et aliam (dg: de) obligationem deponere et alter repromisit 

super omnia habita et habenda. Testes Henricus Godefridi et (dg: Spina) 

#Scilder# datum supra. 

 

BP 1180 p 608v 02 do 19-10-1396. 

{in margine sinistra; invoegen in BP 1180 p 608v 01} hoc eciam addito 

quod dictus Hessello (dg: ex) recedet a dictis bonis (dg: ju.) festo 

penthecostes proxime futuro ultra annum et extunc dictus Hessello habebit 

unam medietatem et dictus conventus reliquam medietatem omnium fructuum 

que erunt ultimo anno dictorum duorum annorum supra dicta bona. 

 

BP 1180 p 608v 03 do 19-10-1396. 

Theodericus van den Eijnde gaf uit aan Ludovicus zvw Theodericus Proefs van 

Ommel een stuk land 4½ hont? groot, in Meerwijk, in een kamp gnd die 

Sluiskamp, tussen voornoemde Ludovicus enerzijds en Henricus Buekentop 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor het onderhoud van ½ roede maasdijk 

in Meerwijk, tussen de kerk en de windmolen, tussen de dijk van Theodericus 

Lemmens soen en de dijk van wijlen Johannes Roggen, en thans voor een 

n-erfcijns van 45 schelling geld, met Kerstmis te betalen. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Ludovicus tot onderpand 1 morgen land in 

voornoemd kamp gnd die Sluiskamp, tussen voornoemde Ludovicus enerzijds en 

wijlen Theodericus Luwe anderzijds. 

 

Theodericus van den Eijnde peciam terre quatuor (dg: hoi) et dimidium 
!terre continentem sitam in jurisdictione de Merewijc in quodam campo 

dicto die Sluijscamp inter hereditatem (dg: Bodo) Ludovici (dg: Dircs 

soen) #filii quondam Theoderici Proefs de Ommel# ex uno et inter 

hereditatem Henrici Buekentop ex alio prout ibidem sita est ut dicebat 

(dg: ?lo) dedit ad hereditarium censum dicto Ludovico ab eodem 

hereditarie possidendam pro dimidia virgata aggeris (dg: mens) Mose ad 

hanc spectante sitam! in dicta jurisdictione inter ecclesiam et 

molendinum venti ibidem inter aggerem Theoderici Lemmens soen et inter 

(dg: hereditatem) aggerem quondam Johannis Roggen (dg: d) tenenda et 

observanda etc atque pro hereditario censu LV solidorum monete dando sibi 

ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Ludovicus unum iuger terre (dg: situm) ad se 

spectans situm in dicto campo die Sluijscamp vocato inter hereditatem 

eiusdem Ludovici ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici Luwe ex 

alio ad pignus imposuit et promisit super omnia dictam dimidiam virgatam 

aggeris perpetue in bona (dg: j) disposicione observabit! sic quod dicto 

Theoderico dampna exinde non eveniant. Testes Ywanus et Wiel datum supra. 
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BP 1180 p 608v 04 do 19-10-1396. 

De broers Johannes van Hoemen en Nijcholaus van Hoemen beloofden aan 

Arnoldus Groet Art 16 mud goede haver, goed voor mout, Bossche maat, minus 

1 plak, na maning te leveren. 

 

Johannes (dg: v) de Hoemen et Nijcholaus de Hoemen fratres promiserunt 

indivisi super omnia Arnoldo Groet Art sedecim modios #bone# avene 

valentis ad (dg: avenam) brasium mensure de Busco (dg: de) scilicet de 

meliori etc minus una placke in valore ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 608v 05 do 19-10-1396. 

Henricus gnd Ghisels soen van Eirde droeg over aan Johannes gnd die Laet en 

zijn zoon Egidius, tbv hen en Lambertus zv voornoemde Johannes die Laet, de 

helft, die aan Henricus van der Aa zvw Johannes gnd Middelrode behoorde, in 

2 bunder beemd in Schijndel, ter plaatse gnd aan die Hadik, tussen kvw 

Ghibo van der Heijden enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, welke 

helft eerstgenoemde Henricus gekocht had van voornoemde Henricus van der 

Aa. 

 

Henricus dictus Ghisels soen de Eirde medietatem que ad Henricum van der 

Aa filium quondam Johannis (dg: de) dicti Middelrode spectabat in duobus 

bonariis prati sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum aen die Hadic 

inter hereditatem liberorum quondam Ghibonis van der Heijden ex uno et 

inter (dg: h) communitatem ibidem !(dg: ven) quam medietatem primodictus 

Henricus (dg: erg) erga dictum Henricum van der Aa emendo acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni dicto die Laet (dg: ad 

opus s) et Egidio (dg: suo) eius filio ad opus eorum et ad opus Lamberti 

filii dicti Johannis die Laet cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et 

Wiel datum (dg: quin) in crastino Luce. 

 

BP 1180 p 608v 06 do 19-10-1396. 

Sijmon gnd Ruijsschen zvw Johannes Ruijsschen droeg over aan Nijcholaus gnd 

die Leeuwe, Rodolphus gnd Bits en zijn broer Johannes, kvw Willelmus Hals, 

en Henricus Ruse alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn tante Enghelberna wv Mijchael van Tangerrijt. De brief overhandigen 

aan voornoemde Nijcholaus. 

 

Sijmon dictus Ruijsschen filius quondam Johannis Ruijsschen omnia bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam 

Enghelberne relicte quondam Mijchaelis (dg: van den) van Tangerrijt sue 

matertere successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita 

ut dicebat hereditarie supportavit Nijcholao dicto die Leeuwe Rodolpho 

dicto Bits (dg: filio quondam Willelmi Hals) et Johanni eius fratri 

liberis quondam Willelmi Hals et Henrico Ruse promittens super omnia 

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

Tradetur littera dicto Nijcholao. 

 

BP 1180 p 608v 07 do 19-10-1396. 

(dg: Walterus zv Katherina wv). 

 

(dg: Walterus filius Katherina relicta quondam q). 

 

BP 1180 p 608v 08 do 19-10-1396. 

(dg: ?Enghe). 

 

(dg: [?E]nghe). 

 

BP 1180 p 608v 09 do 19-10-1396. 

Katherina dvw Johannes gnd Meus soen en Walterus zvw Danijel van der 
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Hautart verkochten aan Enghelberna dvw Johannes van den Hoevel een 

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

leveren, gaande uit een huis, erf en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd die 

Strijpt, tussen Philippus die Wever enerzijds en Willelmus Bubnagel 

anderzijds, reeds belast met 3 hoenderen en 2½ kleine zwarte tournosen 

grondcijns. 

 

Katherina filia quondam Johannis dicti Meus soen cum tutore et Walterus 

filius quondam Danijelis van der Hautart legitime vendiderunt Enghelberne 

filie quondam Johannis van den Hoevel vitalem pensionem (dg: u) dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte 

emptricis et non ultra purificationis et in Busco !ex domo area et orto 

sitis in (dg: p) Bucstel ad locum dictum die Strijpt inter hereditatem 

Philippi die Wever ex uno et inter hereditatem Willelmi Bubnagel ex alio 

ut dicebant promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis tribus pullis et duobus et dimidio 

parvis nigris Turonensibus denariis !exinde (dg: prius solvendis) domino 

fundi exinde solvendis et sufficientem facere et cum mortua fuerit. 

Testes Henricus Godefridi et Wiel datum supra. 

 

BP 1180 p 608v 10 do 19-10-1396. 

Willelmus Loet wonend in Liemde beloofde aan Johannes die Clerc, tbv vrouwe 

Katherina wv hr Henricus van Mordrecht ridder, 4 mud 13 lopen goede rogge, 

Bossche maat, 13½ lopen zwakke rogge gnd gemancken rogge, Bossche maat, 19 

lopen gerst, Bossche maat, en 18½ lopen even, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1397) te leveren. 

 

-. 

Willelmus Loet commorans in Lijemde ut dicebat promisit Johanni die Clerc 

ad opus domine Katherine (dg: de) relicte quondam domini Henrici de 

Mordrecht militis (dg: quin) quatuor modios et XIII lopinos #bone# 

siliginis mensure de Busco et XIII et dimidium lopinos (dg: deblis 

siliginis) debilis siliginis dicte gemancken roggen dicte mensure (dg: ad 

purificationis proxime futurum persolvendos) et XIX lopinos ordei dicte 

mensure et XVIII et dimidium lopinos avenule dicte even dicte mensure ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1180 p 608v 11 do 19-10-1396. 

Hessello gnd Gobels soen beloofde aan hr Johannes Scuerman priester, tbv 

hem en de abdis van van der Kameren, 96½ oude Franse schilden of de waarde 

in goud na maning te betalen. 

 

Hessello dictus Gobels soen promisit super omnia domino Johanni Scuerman 

presbitro #ad opus !et ad# ad opus abbatisse (dg: et conventus) van der 

Cameren (dg: XC) seu alterius eorundem XCVI (dg: m) et dimidium aude 

scilde Francie seu valorem in auro ad monitionem persolvendos. Testes 

(dg: Dicbi) Godefridus et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 608v 12 vr 20-10-1396. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus zvw Nijcholaus 

gnd van Riebeke” en Johannes van Erpe zvw Arnoldus van Erpe beloofde, zo 

nodig, de brief ter hand te stellen aan ....... van Scerpenborch. 

 

-. 

Fiet vidimus de littera incipiente Theodericus filius quondam Nijcholai 

dicti de Riebeke et Johannes de Erpe filius quondam Arnoldi de Erpe 

promisit tradere ....... de Scerpenborch (dg: tradendam) !in forma. 

Testes (dg: Dicbier et Wiel) #Henricus Godefridi et Wiel# datum sexta 

post Luce. 
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1180 mf10 E 10 p. 609. 

 Sexta post Luce: vrijdag 20-10-1396. 

 in festo mille virginum: zaterdag 21-10-1396. 

 Tercia post Valentini: dinsdag 20-02-1397. 

 

BP 1180 p 609r 01 vr 20-10-1396. 

Katherina wv Arnoldus van Beke verkocht aan Jacobus zvw Jacobus Goes de 

helft, die aan haar behoort, in een hoeve gnd die Groot Donk van voornoemde 

wijlen Arnoldus, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, en in een kamp 

van voornoemde wijlen Arnoldus van Beke, in Veghel, belast met een 

{kennelijk te vestigen} erfcijns van 4 pond, die voornoemde Katherina in 

haar testament vermaakt heeft aan Willelmus zvw Ghisbertus van 

Vranckenvoert, onder de voorwaarde dat als voornoemde Willelmus zonder 

wettig nageslacht zou overlijden dat dan de cijns van 4 pond overgaat naar 

Elizabeth dv Arnoldus van Beke zvw hr Arnoldus van Beke en haar erfgenamen. 

De koopsom van 500 Hollandse gulden, waarvoor voornoemde Jacobus voornoemde 

helft kocht, is voldaan. 

 

Katherina relicta quondam Arnoldi de Beke (dg: m) #cum tutore# medietatem 

ad se jure hereditario (dg: jure) spectantem in quodam manso dicto die 

(dg: Gr) Groet Donc dicti quondam Arnoldi sito in parochia de Rode sancte 

Ode in loco dicto Eirde et in attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis et in quodam campo 

dicti quondam Arnoldi de Beke sito in parochia de Vechel ut dicebat 

hereditarie vendidit Jacobo filio quondam Jacobi Goes supportavit cum 

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

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

impeticionem ex parte sui et suorum heredum in dicta medietate existentes 

et eventuras (dg: et di) et fiendas deponere excepto hereditario censu 

quatuor librarum quem dicta Katherina (dg: promisit se daturam et 

soluturam legavit) Willelmo (dg: di) filio quondam (dg: Arnoldi) 

#Ghisberti# de Vranckenvoert in suo testamento legaverat (dg: ut dicebat) 

salva tamen (verbeterd uit: tli) condicione si idem Willelmus decesserit 

sine prole legitima quod extunc huiusmodi census IIII librarum devolvetur 

ad Elizabeth filiam Arnoldi de Beke (dg: filii q) filii quondam domini 

Arnoldi de Beke et ad heredes eiusdem Elizabeth #iuxta modum testamenti 

dicte Katherine# et recognovit sibi per dictum Jacobum fore satisfactum 

de CCCCC Hollant gulden pro quibus dictus Jacobus emptor dictam 

medietatem premissorum erga dictam Katherinam acquisiverat clamans inde 

quitum. Testes Henricus Godefridi et Wiel datum sexta post Luce. 

 

BP 1180 p 609r 02 vr 20-10-1396. 

Ywanus die Hollander wonend in Waalwijk verkocht aan Mijchael van Breda een 

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

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 30-11-1397), gaande uit 4 roeden 

gnd gerden land, in Waalwijk, tussen Lambertus Hagen enerzijds en 

Heijlwigis wv Johannes Arts soen en haar kinderen anderzijds, strekkend 

vanaf de Oude Maas tot aan de dijk gnd Meerdonk, hiervan echter 

uitgezonderd een hofstad gnd die Veldhofstad, in voornoemde 4 roeden 

gelegen, reeds belast met 3½ penning grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud 

rogge aan voornoemde Mijchael koper. 

 

Ywanus die Hollander commorans in Waelwijc hereditarie vendidit Mijchaeli 

de (dg: Waelw) Breda hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et pro primo termino a 

festo Andree proxime futuro (dg: f) ultra annum et in Busco tradendam ex 

quatuor virgatis #dictis gherden# terre sitis in parochia de Waelwijc 

inter hereditatem Lamberti (dg: vai) Hagen ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis relicte quondam Johannis Arts soen et eius liberorum ex alio 

tendentibus ab (dg: Mosa) antiqua Mosa usque ad (dg: locum dictum Velthof 

Velthof Slo fossatum dictum die Velthof Sloet atque) aggerem dictum 
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Meerdonc excepto tamen de hiis domistadio dicto die Velthofstat in dictis 

quatuor virgatis terre situato ut dicebat promittens super omnia (dg: w) 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: 

hereditaria paccione un) IIIJ denariis census domino fundi et hereditaria 

paccione unius modii siliginis dicto Mijchaeli emptori ex premissis 

solvendis et sufficientem facere. Testes Ywanus et Wiel datum supra. 

 

BP 1180 p 609r 03 vr 20-10-1396. 

Zegherus van Boemel beloofde aan Godefridus van Zeelst 42½ Engelse nobel of 

de waarde en 24 gemene plakken met Vastenavond aanstaande (di 06-03-1397) 

te betalen. 

 

(dg: dominus) Zegherus de Boemel promisit super omnia Godefrido de Zeelst 

XLII et dimidium Enghels nobel seu valorem et XXIIII gemeijn placken ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 609r 04 za 21-10-1396. 

Johannes van Hijntham zv Godescalcus van Hijntam ev Bela dv Godefridus van 

Alphen droeg over aan Arnoldus zv Volcquinus Mijs soen van Amersfort een 

b-erfcijns van 30 schelling, die Ghibo gnd Herinc poorter in Den Bosch 

beloofd had aan zijn zuster Elizabeth, een helft te betalen met Kerstmis en 

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

Goessuinus gnd Knode vvw voornoemde Ghibo, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de kop van de Vughterstraat naar de huizinge van Ludingus van de 

Dijk, waarin voornoemde Ghibo woonde, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Johannes de Hijntham filius Godescalci de Hijntam maritus et tutor 

legitimus Bele sue uxoris filie (dg: quondam) Godefridi de Alphen 

hereditarium censum triginta solidorum (dg: pro) quem Ghibo dictus Herinc 

oppidanus in Buscoducis promisit se daturum et soluturum Elizabeth sue 

(dg: uxori) #sorori# annuatim et hereditarie pro una medietate in festo 

nativitatis Domini et pro reliqua medietate in festo nativitatis beati 

Johannis baptiste de domo et area quondam Goessuini dicti Knode patris 

quondam dicti Ghibonis sita in Buscoducis in vico tendente de capite vici 

Vuchtensis versus mansionem Ludingi (dg: de) de Aggere in qua dictus 

Ghibo morabatur prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Arnoldo filio Volcquini Mijs soen de 

Amersfort cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui dicte quondam Elizabeth et 

quorumcumque heredum dicte Elizabeth deponere. Testes Aa et Heijme datum 

in festo mille virginum. 

 

BP 1180 p 609r 05 za 21-10-1396. 

Godescalcus van Hijntham verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godescalcus de Hijntham prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 609r 06 za 21-10-1396. 

Udo zvw Theodericus Rover Uden soen en zijn vrouw Yda dvw Johannes zv 

Andreas gnd Broechoven verkochten aan Gerardus Vrieze Graet een stuk 

akkerland en een aangelegen stuk heide in Veghel, ter plaatse gnd in die 

Graatse Hoeve, tussen Rutgherus zvw Johannes van Dorhout enerzijds en 

voornoemde Gerardus Vrieze Graet anderzijds, belast met 10 penning cijns. 

 

Udo filius quondam Theoderici Rover Uden soen maritus (dg: et tutor) 

legitimus Yde sue uxoris filie quondam Johannis filii Andree dicti 

Broechoven et dicta Yda cum eodem tamquam cum tutore peciam terre 

#arabilis# et peciam (dg: p) terre (dg: terre re) mericalis #sibi 

adiacentem# sitas in parochia de Vechel in loco dicto in die (dg: Grae) 

Graetsche Hoeve inter hereditatem Rutgheri filii quondam Johannis (dg: 

va) de Dorhout ex uno et inter hereditatem Gerardi Vrieze Graet ex alio 
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ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Gerardo Vrieze Graet 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis X denariis census exinde de jure solvendis. Testes Henricus 

Godefridi et Wiel datum supra. 

 

BP 1180 p 609r 07 za 21-10-1396. 

Petrus van den Eijnde zvw Johannes van den Eijnde beloofde aan Marcelius zv 

Johannes van Vessem een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) de helft van een hoeve van 

wijlen voornoemde Johannes van den Eijnde, in Enschot, waarin Henricus van 

Scije als hoevenaar woont, te weten uit de helft, die aan Johannes zvw 

voornoemde Johannes van den Eijnde gekomen was na erfdeling na overlijden 

van zijn ouders, welke helft voornoemde Petrus verworven had van zijn 

voornoemde broer Johannes zvw Johannes van den Eijnde. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Petrus tot onderpand (2) een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, die Engbertus Elijaes soen met Lichtmis moet 

leveren aan voornoemde Petrus, gaande uit een hoeve van voornoemde wijlen 

Johannes van den Eijnde, in Enschot, welke hoeve voornoemde Engbertus in 

pacht verkregen had van voornoemde Petrus, Johannes en hun broer 

Wijtmannus, kvw Johannes van den Eijnde. 

 

Petrus van den Eijnde filius quondam Johannis van den Eijnde promisit se 

daturum et soluturum Marcelio filio Johannis de Vessem hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de (dg: Busco) Busco 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex medietate cuiusdam 

mansi dicti quondam Johannis van den Eijnde (dg: -ven sito) siti in 

parochia de Eijnscit (dg: in) in quo manso Henricus de Scije ad presens 

tamquam colonus residet et moratur #et ex attinentiis dicte medietatis 

universis quocumque sitis# scilicet ex illa medietate que Johanni filio 

dicti quondam Johannis van den Eijnde de morte quondam suorum parentum 

successione est advoluta et competit et sibi Johanni filio dicti quondam 

Johannis van den Eijnde mediante hereditaria divisione prius habita inter 

ipsum et suos coheredes cessit in partem et quam medietatem cum suis 

attinentiis dictus Petrus erga (dg: Jo) dictum Johannem suum fratrem 

filium dicti quondam Johannis van den Eijnde pridem acquisiverat ut 

dicebat (dg: pro) et ad maiorem securitatem dictus Petrus hereditariam 

paccionem unius modii siliginis (dg: dicte mensure solvendam et 

recipiendam) dicte mensure quam (dg: se solvendam habere dicebat 

hereditarie ex quodam) Engbertus Elijaes (dg: sibi so) #soen# dicto Petro 

solvere tenetur annuatim et hereditarie purificationis ex quodam manso 

dicti quondam Johannis van den Eijnde sito (dg: sito) in dicta parochia 

de Enscit et ex attinentiis eiusdem mansi quem mansum cum suis 

attinentiis jamdictum #dictus# Engbertus erga dictum Petrum et Johannem 

(dg: eius fratrem) et Wijtmannum eius fratres liberos dicti quondam 

Johannis van den Eijnde #dudum# acquisiverat ad pactum ut dicebat ad 

pignus imposuit promittens super omnia de dicta hereditaria paccione 

unius modii siliginis warandiam. Testes Henricus Godefridi et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1180 p 609r 08 di 20-02-1397. 

Voornoemde Marcelius droeg voornoemde pacht van 3 mud over aan voornoemde 

Petrus. 

 

(dg: dictus Petrus) Dictus Marcelius dictam paccionem trium modiorum 

supportavit dicto Petro promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Aa datum tercia post 

Valentini. 

 

BP 1180 p 609r 09 za 21-10-1396. 

Andreas Mol beloofde aan Adam van Mierde 13 Engelse nobel na maning te 
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betalen. 

 

Andreas Mol promisit super omnia Ade de Mierde XIII Engels nobel ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. Testes Godefridus et Scilder 

datum in festo mille virginum. 

 

BP 1180 p 609r 10 za 21-10-1396. 

De broers Gerardus en Willelmus, kvw Gerardus van Colbraken, en Jacobus zvw 

Henricus gnd Ver Zannen soen ev Heijlwigis dvw voornoemde Gerardus van 

Colbraken droegen over aan Johannes Tempeleer de jongere een kamp in 

Mierlo, ter plaatse gnd Bredelaar, tussen Petrus gnd Weder bv Laurencius 

zvw Johannes van Gherwen enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, aan 

voornoemde wijlen Gerardus van Colbraken in pacht uitgegeven door 

voornoemde Laurencius zvw Johannes van Gherwen, belast met de pacht in de 

brief vermeld. 

 

Gerardus et Willelmus fratres liberi quondam Gerardi de Colbraken et 

Jacobus filius quondam Henrici dicti Ver Zannen soen maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam Gerardi de Colbraken 

quendam campum situm in parochia de Mierle in loco dicto Bredelaer inter 

hereditatem Petri dicti Weder fratris Laurencii filii quondam Johannis de 

Gherwen ex uno et inter communitatem ibidem ex alio datum ad pactum dicto 

quondam Gerardo de Colbraken a dicto Laurencio filio quondam Johannis de 

Gherwen prout in litteris hereditarie supportaverunt Johanni Tempeleer 

juniori cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia ....... et 

obligationem et impeticionem ex parte sui dicti quondam Gerardi et 

quorumcumque heredum dicti quondam Gerardi deponere excepta paccione in 

dictis litteris contenta. Testes Dicbier et ....... datum supra. 

 

1180 mf10 E 11 p. 610. 

 Quinta post Luce: donderdag 19-10-1396. 

 in festo Severini: maandag 23-10-1396. 

 

BP 1180 p 610v 01 do 19-10-1396. 

Johannes van Zelant zvw Willelmus van Zelant gaf uit aan Willelmus zvw 

Walterus van Bakelaer (1) een huis en tuin in Nuenen, ter plaatse gnd in 

die Boerter Straat, tussen een weg gnd Loekenmans Weg enerzijds en Arnoldus 

Coudelaer anderzijds, (2) een streep land aldaar, beiderzijds tussen 

voornoemde Arnoldus Coudelaers, (3) een streep land, gelegen aan het eind 

van voornoemde tuin, tussen voornoemde Loekenmans Weg enerzijds en 

voornoemde Arnoldus Coudelaers anderzijds, (4) een stuk land gnd dat Nennen 

Stuk, in Nuenen, ter plaatse gnd in die Boerter Straat, tussen Henricus 

Loekenman enerzijds en erfgoed gnd die Donk anderzijds, (5) een stuk land 

gnd die Donk, aldaar tussen Arnoldus Coudelaer enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Arnoldus Coudelaer en voornoemd stuk land gnd dat Nennen Stuk 

anderzijds, (6) een stuk land aldaar tussen Willelmus van Boert enerzijds 

en voornoemde Arnoldus Coudelaer anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

onraad en thans voor een n-erfpacht van 1 mud 1 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1397). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Willelmus zvw Walterus van Bakelaer tot onderpand (7) een beemd aldaar, 

tussen Johannes Tempelers enerzijds en Matheus Loekeman anderzijds. 

 

Johannes (dg: va) de Zelant filius quondam Willelmi de Zelant domum et 

ortum sitos in parochia de Nuenen in loco dicto in die Boerter Straet 

inter (dg: hereditatem) viam dictam Loekenmans Wech ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Coudelaer ex alio item (dg: peciam) #strepam# terre 

sitam ibidem inter hereditates dicti Arnoldi Coudelaers ex utroque latere 

coadiacentes item strepam terre sitam ad finem dicti orti inter dictam 

viam Loekenmans Wech vocatam ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi 

Coudelaers ex alio item peciam terre dictam dat Nennen Stuc sitam in 
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parochia et loco predictis inter hereditatem Henrici Loekenman ex uno et 

inter hereditatem dictam die Donc ex alio item peciam terre dictam die 

Donc sitam ibidem inter hereditatem Arnoldi Coudelaer ex uno et inter 

hereditatem dicti Arnoldi Coudelaer et dictam peciam terre dat Nennen 

Stuc vocatam ex alio item peciam terre sitam ibidem inter hereditatem 

Willelmi de Boert ex uno et inter #hereditatem# dicti Arnoldi Coudelaer 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Willelmo filio quondam 

Walteri de Bakelaer ab eodem hereditarie possidendos pro (dg: censib) 

oneribus dictis onraet exinde solvendis dandis atque pro hereditaria 

paccione unius (dg: modii) modii et unius lopini siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab .. (dg: ..) alio hereditarie purificationis et primo 

termino purificationis proxime futuro et in Busco tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Willelmus 

filius quondam Walteri de (dg: Bal) Bakelaer unum pratum situm (dg: 

situm) ibidem inter hereditatem Johannis Tempelers ex uno et inter 

hereditatem Mathei Loekeman ex alio ad pignus imposuit. Testes Dicbier et 

Dicbier datum (dg: in festo mille virginum) quinta post Luce. 

 

BP 1180 p 610v 02 do 19-10-1396. 

Theodericus van den Dungen zvw Johannes Kesselman timmerman ev Luijtgardis 

en Johannes van Zelant zvw Willelmus van Zelant ev Margareta, dvw Walterus 

van Bakelaer, verkochten aan Johannes Tempelaer de jongere een stuk beemd 

in Nuenen, ter plaatse gnd die Boerter Straat, tussen Willelmus zvw 

voornoemde Walterus van Bakelaer enerzijds en voornoemde Johannes Tempeleer 

en Amelius van der Scueren de jongere anderzijds. 

 

Theodericus van den Dungen filius quondam Johannis Kesselman carpentarii 

maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris et Johannes de Zelant 

filius quondam Willelmi de Zelant maritus #et# tutor legitimus Margarete 

sue uxoris filiarum quondam (dg: qu) Walteri de Bakelaer peciam prati 

sitam in parochia de Nuenen ad locum dictum die Boerter Straet inter 

hereditatem Willelmi filii dicti quondam Walteri de Bakelaer ex uno et 

inter hereditatem Johannes Tempeleer junioris et (dg: An Amelii) Amelii 

van der Scueren junioris ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

dicto Johanni Tempelaer promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 610v 03 do 19-10-1396. 

Hr Arnoldus Loijer priester zvw Willelmus Loijer droeg over aan Arnoldus 

zvw Volcquinus Mijs soen van Amersfort een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aan het huis van voornoemde Willelmus in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 7 bunder land van Reijnerus gnd van Rucven, in 

het gebied van Heeswijk, voor Loosbroek, naast Johannes Bever, welke pacht 

voornoemde wijlen Willelmus Loijer gekocht had van voornoemde Reijnerus van 

Rucven, en welke pacht na erfdeling aan hem gekomen was. 

 

Dominus Arnoldus Loijer presbiter filius quondam Willelmi Loijer 

hereditariam (dg: pacc) paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et ad domum dicti Willelmi in Busco 

tradendam de septem bonariis terre Reijneri dicti de Rucven sitis in 

districtum! de Hezewijc ante Lozebroec juxta hereditatem Johannis Bever 

quam paccionem dictus quondam Willelmus Loijer erga dictum Reijnerum de 

Rucven emendo (dg: acq) acquisiverat prout in litteris et quam paccionem 

nunc ad se spectare et (dg: dic) sibi mediante hereditaria divisione 

prius habita inter ipsum et suos in hoc condividentes in partem cessisse 

dicebat hereditarie supportavit Arnoldo filio quondam Volcquini Mijs soen 

de Amersfort cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Willelmi sui 

patris et quorumcumque locorum! heredum dicti Willelmo Loijer deponere. 
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Testes Ywanus et (dg: ..) Henricus Godefridi datum supra. 

 

BP 1180 p 610v 04 do 19-10-1396. 

Walterus van der Moelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus van der Moelen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 610v 05 ma 23-10-1396. 

Laurencius, Henricus en Katherina, kv Johannes van Gael en wijlen diens 

vrouw Hadewigis dvw Laurencius zvw Henricus Boijen, droegen over aan 

Arnoldus den Pasteijbecker gnd van Erwen een b-erfcijns van 40 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 Kleerherstellersstraat, 

tussen erfgoed van Aleijdis gnd Knoden enerzijds en erfgoed van Jutta gnd 

Hoenrecopers anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Laurencius zvw 

Henricus Boijen gekocht had van Johannes gnd Plesken goudsmid, en welke 

cijns nu aan hen behoort. 

 

Laurencius Henricus et Katherina liberi (dg: quondam) Johannis de Gael ab 

eodem Johanne et Hadewige quondam eius uxore filia quondam Laurencii 

filii quondam Henrici Boijen pariter geniti (dg: h) cum tutore 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex domo et area (dg: dicti) sita in Busco ad 

vicum reparatorum veterum vestium inter hereditatem Aleijdis dicte Knoden 

ex uno et inter hereditatem (dg: Ji) Jutte dicte Hoenrecopers ex alio 

quem censum dictus quondam Laurencius filius quondam Henrici Boijen erga 

(dg: J) Johannem dictum Plesken aurifabrum emendo acquisiverat prout in 

litteris #et quem nunc ad se spectare dicebant# hereditarie 

supportaverunt Arnoldo den (dg: l) Pasteijbecker dicto de Erwen cum 

litteris et jure promittentes cum tutore super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et quorumcumque 

heredum dicti quondam Laurencii filii quondam Henrici Boijen deponere. 

Testes Henricus Godefridi et Wiel datum in festo (dg: Severini) Severini. 

 

BP 1180 p 610v 06 ma 23-10-1396. 

Henricus zv Johannes van Gael beloofde aan zijn zuster Katherina 10 nieuwe 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, binnen een jaar 

na heden te betalen. 

 

Henricus filius Johannis de Gael promisit super omnia Katherine sue 

sorori X novos Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet 

gulden (dg: v) !gulden computato (dg: ad) infra annum datam presentium 

sequentem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 610v 07 ma 23-10-1396. 

Gertrudis dvw mr Walterus gnd Steensnider wv Arnoldus Andries soen, haar 

zoon Andreas en Johannes van Diest zvw Johannes van Dijest 

wollenklerenwever ev Bela, dv voornoemde Gertrudis en wijlen Arnoldus, 

verkochten aan Henricus zvw Nijcholaus Haengreve, tbv hem en zijn zuster 

Jutta dvw voornoemde Nijcholaus Haengreve, 3 stukken land in Someren, ter 

plaatse gnd aan het Slinen, (1) tussen Arnoldus gnd Rijken Jorden soen 

enerzijds en Elizabeth Hanen en haar kinderen anderzijds, (2) tussen 

Walterus Russelart enerzijds en Henricus zvw Nijcholaus Haengreve 

anderzijds, (3) tussen Sijmon Langhe Smijt enerzijds en voornoemde 

Elizabeth Hanen en haar kinderen anderzijds, belast met een b-erfpacht van 

3 lopen rogge, maat van Someren, aan erfg vw Bartholomeus gnd Meus van 

Beke. Walterus en Arnoldus, kv voornoemde Gertrudis, zullen, zodra ze in 

het vaderland teruggekeerd zijn, afstand doen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus. 
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Solvit. 

Gertrudis filia quondam (dg: meesters..) #magistri# Walteri (dg: Caster 

Castra) dicti Steensnider (dg: cum tutore Andreas eius) relicta quondam 

Arnoldi Andries soen cum tutore Andreas eius filius et Johannes de Diest 

filius quondam Johannis de Dijest textoris laneorum maritus et tutor Bele 

(dg: ?per) sue uxoris filie dicte Gertrudis et quondam Arnoldi tres 

pecias terre sitas in parochia de Zoemeren (dg: quarum) ad locum dictum 

aent Slinen (dg: -l inter) quarum una inter hereditatem Arnoldi #dicti# 

Rijken Jorden soen ex uno et inter hereditatem Elizabeth Hanen et eius 

liberorum ex alio altera inter hereditatem Walteri Russelart ex uno et 

inter !in hereditatem (dg: Nijcholai) Henrici filii quondam (dg: 

Haengrae) #Nijcholai# Haengreve ex alio (dg: .) tercia (dg: in) inter 

hereditatem !inter Sijmonis Langhe Smijt ex uno et inter hereditatem 

dicte Elizabeth Hanen !eius liberorum ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Henrico filio quondam Nijcholai Haengr[e]ve ad opus sui 

et ad opus Jutte sue sororis filie eiusdem quondam Nijcholai Haengreve 

promittentes cum tutore super habita et habenda !et warandiam et 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione trium lopinorum 

siliginis mensure de Zoemeren heredibus quondam Bartholomei dicti Meus de 

Beke (dg: d) exinde solvenda et quod ipsi Walterum et Arnoldum liberos 

dicte Gertrudis quamcito ad patriam redierint super premissis ad opus 

dicti Henrici #et Jutte# facient renunciare et dictis (dg: emp) Henrico 

et Jutte de premissis facere permittere warandiam et aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Henrico. 

 

1180 mf10 E 12 p. 611. 

 Quarta post Severini: woensdag 25-10-1396. 

 Quarta post Leonardi: woensdag 08-11-1396. 

 Quinta post Severini: donderdag 26-10-1396. 

 

BP 1180 p 611r 01 wo 25-10-1396. 

(dg: Henricus, Theodericus en Bessella, kvw). 

 

(dg: Henricus Theodericus et Bessella liberi quondam). 

 

BP 1180 p 611r 02 wo 25-10-1396. 

Theodericus Jorijs van Vechel, zijn kinderen Henricus, Theodericus en 

Bessella, en Johannes die Vischer zvw Henricus van Mierde ev Katherina dv 

eerstgenoemde Theodericus verkochten aan Johannes zvw Hartmannus van 

Groetelt een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Veghel, met Lichtmis in 

Dinther te leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1398), gaande 

uit (1) een stuk land gnd dat Hoge Ege Winkel, in Veghel, tussen een gemene 

weg enerzijds en Johannes van Middegael anderzijds, (2) een stuk land gnd 

die Lage Ege Winkel, aldaar, over voornoemde weg enerzijds en Johannes 

Withoeft anderzijds, (3) een stuk beemd gnd dat Kromhorst, in Dinther, 

tussen erfgoed gnd die Hamstvoortbeemd enerzijds en Ghibo van Hazenborch 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Theodericus Jorijs de Vechel Henricus Theodericus et Bessella eius liberi 

cum tutore et Johannes die (dg: W) Vischer filius quondam Henrici (dg: 

die) de Mierde maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie 

primodicti Theoderici hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam 

Hartmanni de Groetelt hereditariam paccionem duorum #modiorum# siliginis 

mensure de Vechel solvendam hereditarie purificationis et pro primo 

solucionis !a purificationis proxime futuro ultra annum et in parochia de 

Dijnter tradendam ex pecia terre dat Hoege Eghe Winckel !sita in parochia 

de Vechel inter (dg: ..) communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Middegael ex alio atque ex pecia terre dicta die Leghe Eghe 

Winckel sita ibidem ultra! dictam plateam ex uno et inter hereditatem 

Johannis Withoeft ex alio atque (dg: p) ex pecia prati dicta dat (dg: 

Crum) Crumhorst sita in dicta parochia de Dijnter inter hereditatem 
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dictam die Hamstvoertbeemt ex uno et inter hereditatem (dg: Ghil) 

Ghibonis van Hazenborch ex alio ut dicebant promittentes (dg: indivisi) 

cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi exinde prius solvendo et sufficientem facere. 

Testes Wijel et Scilder datum quarta post Severini. 

 

BP 1180 p 611r 03 wo 25-10-1396. 

En zij kunnen terugkopen met Lichtmis over 4 jaren, of binnen een maand 

ervoor of erna, met 68 nieuwe Gelderse gulden zoals die vandaag in de beurs 

gaan of thans 34 gemene plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, met 2 

mud rogge, Bossche maat, die dan met Lichtmis vervallen, en met 

achterstallige termijnen. De wederkoop geschiedt in aanwezigheid van de 

koper of voor schepenen van Veghel. Opgesteld in de kamer van de schrijvers 

in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Jacobus Loze en Roverus Boest. 

 

-. A. 

Et poterint redimere ipsi seu eorum alter seu eorum heredes ad (dg: 

spacium quatuor annorum post festum purificationis) a festo 

purificationis proxime futuro ultra quatuor annos sine medio sequentes 

seu infra (dg: men) unum mensem sine medio precedentem seu infra mensem 

sine medio sequentem cum LXVIII (dg: et) novis Gelre gulden scilicet (dg: 

qua) talibus quales ad presens ad bursam currunt #et que solvunt ad 

presens XXXIIII gemeijn placken# seu cum valore et cum (dg: paccione) 

duobus (dg: md) modiis siliginis dicte mensure in huiusmodi festo 

purificationis proveniendo! et cum arrestadiis ut in forma et huiusmodi 

redempcio fiet in presentia dicti emptoris seu coram scabinis de Vechel. 

Acta in camera scriptorum presentibus dictis scabinis Jacobo Loze Rovero 

Boest datum anno XCVIo (dg: J Johannes et Bela liberi quondam Jo) index 4 

mensis octobris die Crispini et Crispiniani hora none. Et que solvunt ad 

presens XXXIIII gemeijn placken. 

 

BP 1180 p 611r 04 wo 25-10-1396. 

Johannes en Bela kv Johannes Zanders soen van Casteren verkochten aan 

Johannes zv Johannes gnd die Bontmaker van Rode de helft van een huis, erf 

en tuin, in Sint-Oedenrode, op de dijk gnd op den Dijk, tussen wijlen 

Heijmericus van der Velde priester enerzijds en Theodericus zvw Henricus 

die Ghewantsnider anderzijds, geheel het huis, erf en tuin belast met 2 

hoenderen en een b-erfcijns van 16 schelling gemeen paijment. De koper gaf 

aan de secretaris 2 handschoenen die Roverus zal hebben. 

 

Johannes et Bela liberi Johannis Zanders soen de Casteren cum tutore 

medietatem ad se spectantem domus aree et orti sitorum in parochia de 

Rode sancte Ode supra aggerem (dg: dic) dictum op den Dike inter 

hereditatem quondam Heijmerici (dg: de Bo) van der Velde #presbitri# ex 

uno et inter hereditatem Theoderici filii quondam Henrici die 

Ghewantsnider ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Johannes) 

Johanni filio (dg: quonda) Johannis dicti die Bontmaker de Rode 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis duobus 

pullis et hereditario censu XVI solidorum communis pagamenti ex dicta 

integris domo area et orto de jure solvendis. Testes datum supra. Iste 

emptor dedit mihi duas (dg: cij) cijrothecas quas habet Roverus. 

 

BP 1180 p 611r 05 wo 25-10-1396. 

Johannes die Visscher verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Visscher prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 611r 06 wo 25-10-1396. 

Godefridus Kompkens deed tbv Arnoldus die Haen zvw Theodericus Rutghers 

soen afstand van alle goederen, waarin Weijndelmoedis wijlen ev voornoemde 

Godefridus dvw Arnoldus gnd Noude van Rode was overleden, of die ten tijde 



Bosch’ Protocol jaar 1396 05. 

 

96 

van haar overlijden aan voornoemde Godefridue en Weijndelmoedis behoorden, 

gelegen onder de stad van Den Bosch. De brief aan hem overhandigen of aan 

Theodericus Jans soen. 

 

(dg: Lud) Godefridus Kompkens super omnibus bonis in quibus 

Weijndelmoedis quondam uxor dicti Godefridi filia quondam Arnoldi dicti 

Noude (dg: de) de Rode decessit seu que tempore obitus dicte 

Weijndelmoedis ad dictos Godefridum et Weijndelmoedem seu eorum alterum 

spectabant quocumque locorum infra oppidum de Busco sitis ut dicebat et 

super jure ad opus Arnoldi die Haen (dg: fi) filii quondam Theoderici 

Rutghers soen renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera 

sibi vel Theoderico Jans soen. Pacganificis.  

 

BP 1180 p 611r 07 wo 08-11-1396. 

Jacobus Loze droeg over aan de secretaris, tbv Bartholomeus gnd Meus zvw 

Bartholomeus gnd Meus Wedigen soen, al zijn beesten, varend goed, roerende 

en gerede goederen, koren en oogsten van de komende 4 jaren, op de hoeve 

van voornoemde Jacobus, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, op de hoeve 

van voornoemde Jacobus in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, en op andere 

erfgoederen van voornoemde Jacobus. 

 

-. 

Jacobus Loze omnes suas bestias et bona sua pecoralia quecumque ac bona 

sua mobilia et parata quecumque quocumque locorum consistentia sive sita 

atque omnia blada et fructus quoscumque proveniendos et crescendos ad 

spacium quatuor annorum proxime futurorum supra mansum dicti Jacobi situm 

in parochia de Roesmalen in loco dicto Hijnen cum suis attinentiis atque 

supra mansum dicti Jacobi situm (dg: in dicta) in parochia de Nuwelant ad 

locum dictum Wilshusen cum suis attinentiis et supra alias hereditates 

quascumque dicti Jacobi ut dicebat supportavit mihi ad opus Bartholomei 

dicti Meus filii quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen soen promittens 

ratam servare !s. Testes Ywanus et Heijme datum quarta post Leonardi. 

 

BP 1180 p 611r 08 do 26-10-1396. 

Ghevardus van den Venne, Arnoldus zvw Johannes van Meijelsvoert, Henricus 

zvw Theodericus Engelen soen, Willelmus Roefs soen, Claes van der Hoert en 

Willelmus van Biechelaer beloofden aan Jacobus Tijt 75 nieuwe Gelderse 

gulden, 13½ Brabantse scietlei voor 1 gulden gerekend of de waarde, een 

helft te betalen met Maria-Hemelvaart aanstaande (wo 15-08-1397) en de 

andere helft met Sint-Martinus daarop volgend (zo 11-11-1397). 

 

Ghevardus van den #Venne# Arnoldus filius quondam Johannis de 

Meijelsvoert Henricus filius quondam Theoderici Engelen soen #Willelmus 

Roefs soen# Claes van der Hoert et Willelmus de Biechelaer promiserunt 

indivisi super omnia Jacobo Tijt LXXV nuwe Gelre gulden scilicet XIII et 

dimidium Brabant scietleij pro quolibet gulden computato vel valorem 

mediatim assumptionis beate Marie virginis proxime futurum et mediatim 

Martini deinde proxime futurum persolvendos. Testes Ywanus et Wijel datum 

quinta post Severini. 

 

BP 1180 p 611r 09 do 26-10-1396. 

(dg: Antonius van de Doorn). 

 

(dg: Antonius de Spina). 

 

BP 1180 p 611r 10 do 26-10-1396. 

Arnoldus zvw Willelmus gnd Veren Hadewigen soen droeg over aan Antonius van 

de Doorn een stuk land met gebouwen gnd die Braak, in Schijndel, tussen 

Petrus van Gherwen enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk stuk land 

voornoemde Arnoldus in pacht verkregen had van voornoemde Antonius van de 
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Doorn, voor 4 penning aan abt en klooster van Sint-Truiden, en voor een 

b-erfcijns van 2½ oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk of 

de waarde ervan in ander paijment en een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, aan voornoemde Antonius te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi dicti Veren Hadewigen soen (dg: .) 

quandam peciam terre (dg: sita) dictam communiter die Brake sitam in 

parochia de Scijnle inter hereditatem Petri de Gherwen ex uno et inter 

communem plateam ex alio cum edificiis in dicta pecia terre 

consistentibus quam peciam cum suis edificiis predictis dictus Arnoldus 

erga Antonium de Spina ad pactum acquisiverat scilicet pro quatuor 

denariis abbati (dg: sancti) et conventui sancti Trudonis annuatim exinde 

#prius# solvendis de jure atque hereditario censu duorum et dimidii 

grossorum (dg: an) Turonensium antiquorum monete regis Francie vel pro 

(dg: vore) valore eorundem in alio pagamento necnon pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco dicto Antonio exinde 

solvendis annuatim prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Antonio de Spina cum litteris et jure promittens super !super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censu et paccione 

predictis. Testes (dg: datum) Henricus Godefridi et Wiel datum supra. 

 

BP 1180 p 611r 11 do 26-10-1396. 

Arnoldus gnd Willems soen droeg over aan Antonius van de Doorn een stuk 

land in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, naast een gemene weg gnd den 

Vulen Dijk enerzijds en kvw Reijnkinus gnd Brouwer anderzijds, aan hem in 

cijns! uitgegeven door Willelmus zvw Ghibo gnd Lobbeken, belast met de 

pacht! in de brief vermeld. 

 

Arnoldus dictus Willems soen quandam peciam terre sitam in parochia de 

(dg: Spi Spi) Scijnle ad locum dictum communiter Eilde juxta communem 

plateam dictam communiter den Vulen Dike ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Reijnkini dicti Brouwer ex alio datam sibi ad !censum a 

Willelmo filio quondam Ghibonis dicti Lobbeken (dg: in) prout in litteris 

hereditarie supportavit Antonio de Spina cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 
!paccione in dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 611r 12 do 26-10-1396. 

Antonius van de Doorn gaf uit aan Theodericus gnd Zuelec een huis en tuin 

in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, ter plaatse gnd des Smeeds Braak, 

tussen Willelmus Lodewijchs soen enerzijds en een gemene weg den Vulen Dijk 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg van Luttel Einde aan 

den Doorn en met het andere eind aan de tuin van voornoemde Antonius; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Antonius de Spina domum et ortum sitos in parochia de Scijnle ad locum 

dictum Eilde (dg: ad locum) in loco dicto des Smeets Brake inter 

hereditatem Willelmi Lodewijchs soen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam den Vulen Dike ex alio tendentes cum uno fine ad 

communem plateam de Luttel (dg: [ex] alio) Eijnde (dg: ex) aen den Doerne 

et (verbeterd uit: ex) cum reliquo fine ad ortum dicti Antonii prout (dg: 

ild) ibidem siti sunt hereditarie supportavit (dg: Arnoldo filio quondam 

Willelmi ?Veren Hadewigen ex alio pro) #dedit ad hereditariam paccionem 

Theoderico dicto Zuelec# pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens (?dg: warandiam) ?warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et promisit super (dg: h) 

omnia habita et habenda sufficientem facere. Testes datum supra. 

Theoderico dicto Zuelec. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1396 05. 

 

98 

1180 mf10 E 13 p. 612. 

 Quinta post Severini: donderdag 26-10-1396. 

 anno XCVI mensis octobris die XXVI: donderdag 26-10-1396. 

 in festo Nijcholai: woensdag 06-12-1396. 

 anno XCVI index 4 mensis octobris die XXVI: donderdag 26-10-1396. 

 

BP 1180 p 612v 01 do 26-10-1396. 

Walterus Holle, Henricus Priem, Johannes zvw Arnoldus Ywijns soen en 

Johannes zvw Ghisbertus gnd Groet Ghibe, wonend in Vlijmen, beloofden aan 

Henricus zvw Henricus Matheus, tbv hem en Henricus van Beke zv Arnoldus, 

120 Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Walterus Holle (dg: Johannes) Henricus Priem Johannes filius quondam 

Arnoldi Ywijns soen et Johannes filius quondam Ghisberti dicti Groet 

Ghibe commorantes in Vlimen promiserunt indivisi super habita et habenda 

Henrico filio quondam Henrici Matheus ad opus sui et ad opus Henrici de 

Beke #filii Arnoldi# seu alterius eorundem centum et XX Hollant gulden ad 

monitionem (dg: pers) !seu alterius persolvendos. Testes Henricus 

Godefridi et Wiel datum quinta post Severini. 

 

BP 1180 p 612v 02 do 26-10-1396. 

Hiervan een instrument maken in de vorm van een ?commissie op straffe van 

exceptie?. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

Johannes Coninc, Henricus van den Hoevel zv Cristianus en Theodericus van 

Spoerdonc. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem per modum commisionis sub pena 

exceptionis. Acta in camera presentibus dictis scabinis Johanne Coninc 

Henrico van den Hoevel filio Cristiani et Theoderico de Spoerdonc datum 

anno XCVI mensis octobris die XXVI hora (dg: m) vesperarum. 

 

BP 1180 p 612v 03 do 26-10-1396. 

A. 

 

BP 1180 p 612v 04 do 26-10-1396. 

Antonius van de Doorn beloofde aan Reijnerus zvw Reijnerus Willems, tbv 

zijn moeder Elizabeth wv voornoemde Reijnerus Willems, 40 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Martinus over een jaar (zo 11-11-1397) te betalen. 

 

Antonius de Spina promisit Reijnero filio quondam Reijneri Willems ad 

opus Elizabeth sue matris relicte eiusdem quondam Reijneri Willems XL 

Hollant gulden seu valorem a Martini proxime futuro ultra annum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 612v 05 do 26-10-1396. 

Theodericus van Spoerdonc zvw Johannes molenaar van Spoerdonc verkocht aan 

Henricus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel een n-erfcijns21 van 3 

pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Johannes Broc enerzijds en 

erfgoed van Petrus gnd Bertrams soen anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 27 schelling voornoemd geld. 

 

Theodericus de Spoerdonc (dg: multor h) filius quondam Johannis multoris 

de Spoerdonc hereditarie vendidit Henrico van den Hoevel filio quondam 

Cristiani van den Hoevel (dg: hereditariam paccionem) hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo 

                         
21 Zie → BP 1182 p 243r 08 do 18-11-1400 (5), verkoop van de cijns door 

Tijelmannus zvw Gerardus Moelneer van Vucht ev Jutta dvw Arnoldus Hoghe zvw 

Johannes Hoghe van Bucstel, die gekocht had van Henricus van den Hoevel. 
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et area et orto dicti venditoris sitis in Busco ad aggerem vici 

Vuchtensis inter hereditatem Johannis Broc ex uno et inter hereditatem 

Petri dicti Bertrams soen ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu XXVII 

(dg: -I) solidorum dicte monete exinde prius solvendo testes (dg: datum 

supra) et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 612v 06 do 26-10-1396. 

Aleijdis dvw Nijcholaus van Zochel gaf uit aan Nijcholaus zv Arnoldus van 

Zochel ongeveer 1/6 deel in een hoeve van voornoemde wijlen Nijcholaus, in 

Hees, ter plaatse gnd Zochel, tussen erfgoed gnd die Raakt enerzijds en de 

gemeint gnd die Beirkt anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 2 mud 5 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1398). 

 

Aleijdis filius! quondam Nijcholai de Zochel cum tutore sextam partem vel 

circiter ad se spectantem in quodam manso dicti quondam Nijcholai sito in 

parochia de Hees ad locum dictum Zochel inter (dg: hereditatem) 

hereditatem dictam die Raect ex uno et inter communitatem dictam die 

Beirct ex alio (dg: ut) prout #dictus mansus# ibidem (dg: situs situs 

dedit) inter dictam communitatem die (dg: Raect) #Beirct# vocatam et 

inter dictam hereditatem die Raect vocatam (dg: ?et) situs est dedit ad 

hereditariam paccionem Nijcholao filio Arnoldi de Zochel (dg: pro) ab 

eodem hereditarie possidendum (dg: h) pro hereditaria paccione duorum 

modiorum et quinque lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis #et pro primo termino (dg: in) a 

purificationis proxime futuro ultra annum# et in Busco ex dicta sexta 

parte vel circiter !promittens (dg: super omnia) cum tutore super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et promisit 

super omnia (dg: ra) sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 612v 07 do 26-10-1396. 

Gerardus Pontenere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Pontenere prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 612v 08 do 26-10-1396. 

Johannes Coninc maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 

mottoen, die Johannes Meester met Sint-Martinus moet betalen aan Jacobus 

van Berze zvw Willelmus Vos, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Johannes Meester, welke cijns voornoemde Johannes Coninc verworven had van 

voornoemde Jacobus van Berze. 

 

Johannes Coninc hereditarium censum trium denariorum communiter mottoen 

vocatorum quem Johannes Meester Jacobo (dg: Vos) #de Berze# filio quondam 

Willelmi Vos solvere tenetur annuatim in festo Martini hyemalis ex 

omnibus bonis dicti Johannis Meester (dg: ex omnibus bonis J dicti 

Johannis Meester) et (dg: quem) quem censum dictus Johannes Coninc erga 

dictum (dg: Johannem) Jacobum de Berze acquisiverat prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 612v 09 do 26-10-1396. 

Jutta dvw Johannes gnd die Gheijster droeg over aan Johannes die Gheijster 

Hacken soen alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van 

Elizabeth gnd Rinnescoetels. 

 

Jutta filia quondam Johannis dicti #die# Gheijster cum tutore omnia bona 

sibi de morte quondam Elizabeth dicte Rinnescoetels successione advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita supportavit Johanni die (dg: 

Ghe) Gheijster Hacken soen promittens cum tutore. !Testes datum supra. 
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BP 1180 p 612v 10 do 26-10-1396. 

Hr Walterus van Beke de jongere priester, Henricus van Krekelhoven en 

Johannes Broc zvw Johannes Broc beloofden aan Gerardus zvw Johannes Baten 

soen 36 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1397) in 

Den Bosch te leveren. 

 

Dominus Walterus de Beke junior presbiter Henricus de Krekelhoven et 

Johannes Broc (dg: pro) filius quondam Johannis Broc promiserunt indivisi 

super omnia Gerardo filio quondam Johannis (dg: Bren) Baten soen XXXVI 

modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 612v 11 do 26-10-1396. 

Hr Walterus beloofde schadeloos te houden. 

 

+. 

Dominus Walterus promisit super omnia (dg: ratam servare) indempnes 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 612v 12 do 26-10-1396. 

Ghisbertus nzvw Ghiselbertus Lijsscap en Johannes Coelborner ev Katherina 

ndvw voornoemde Ghisbertus Lijsscap droegen over aan Adam van Mierde 2/6 

deel in de helft van een b-erfrente van 4 vrachten hout, die hr Henricus 

zvw Gerardus van Neijnsel priester met Sint-Martinus in Haanwijk, bij het 

water aldaar, beurt, gaande uit (1) 1 niet opgehooogde zesterzaad land, gnd 

ten sleijke zesterzaet lants, gnd Klootke, in Gestel bij Herlaer, (2) 1 

zesterzaad land in Gestel bij Herlaer, naast het huis van Arnoldus Sterken, 

(3) een beemd gnd die Wadebeemd, die gedeeld wordt tegen een erfgoed van 

kinderen gnd Penninc Kijnderen. 

 

Ghisbertus filius naturalis quondam Ghiselberti Lijsscap et Johannes 

Coelborner maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie 

#naturalis# dicti quondam Ghisberti Lijs-(dg: scap)-scap duas sextas 

partes ad se spectantes in #medietate# hereditarii (dg: censu) redditus 

quatuor plaustrorum ligni quem (dg: l) dominus Henricus filius quondam 

Gerardi de Neijnsel presbiter solvendum habuit hereditarie Martini et in 

(dg: Hae) Haenwijc apud aquam ibidem tradendum ex (dg: pecia terre p) una 

sextariata terre non cumulata dicta ten (dg: sc) sleijke zesterzaet lants 

(dg: s) dicta Cloetken sita in parochia de Ghestel prope Herlaer atque ex 

una sextariata terre sita in dicta parochia iuxta domum Arnoldi Sterken 

atque ex (dg: pecia) prato dicto die Wadebeemt quod pratum dividitur 

#contra# hereditatem liberorum dictorum Penninc Kijnderen ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Ade de Mierde promittentes indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 612v 13 wo 06-12-1396. 

Voornoemde Adam droeg voornoemd 2/6 deel van de helft over aan Arnoldus zvw 

Engbertus Stercke. 

 

=. 

Dictus Adam dictas (dg: dictas) duas (dg: tercias) sextas partes #(dg: 

spectantes ad fratrem Johannem Johannem Lijsscap)# dicte medietatis 

supportavit Arnoldo filio quondam Engberti Stercke promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Henricus Godefridi 

et Wiel datum in festo Nijcholai. 

 

BP 1180 p 612v 14 do 26-10-1396. 

Petrus gnd Otten soen verkocht aan Mechtildis dvw Johannes van Boert zvw 

Hermannus Scuijwinc 2½ hont land in Meerwijk, ter plaatse gnd Westerbroek, 

beiderzijds tussen voornoemde Mechtildis. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1396 05. 

 

101 

{Met haal verbonden met BP 1180 p 612v 16}. 

+. 

Petrus dictus Otten #soen# duo et dimidium hont terre sita in (dg: 

jurisdictione) parochia de Merewijc in loco dicto Westerbroec inter 

hereditatem Mechtildis filie quondam Johannis de Boert filii quondam 

Hermanni Scuijwinc #ex utroque latere hereditarie vendidit dicte 

Mechtildi# promittens super omnia warandiam (dg: et obligationem d) 

tamquam de allodio et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 612v 15 do 26-10-1396. 

Theodericus die Lijer zv Johannes gnd Vroemken beloofde aan zijn broers 

Laurencius en Nijcholaus, kv voornoemde Johannes, 100 Hollandse gulden of 

de waarde na maning te betalen. De brief aan een van hen overhandigen. 

 

Theodericus die (dg: Lijer) Lijer filius Johannis dicti Vroemken promisit 

super omnia #habita et habenda# Laurencio et Nijcholao suis fratribus 

liberis dicti Johannis centum Hollant gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1180 p 612v 16 do 26-10-1396. 

En hij kan terugkopen met Lichtmis over 3 jaren (ma 02-02-1400) of binnen 

een maand ervoor of erna, met 15 Hollandse gulden of de waarde. De 

wederkoop zal plaatsvinden in Den Bosch, in aanwezigheid van voornoemde 

Mechtildis, of van schepenen in de Bosch, of van wettige getuigen. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Arnoldus 

Volken Re..., Alexius van Aken en Johannes Buekentop zv Rutgherus. 

 

{Met haal verbonden met BP 1180 p 612v 14}. 

A. 

Et poterit redimere (dg: ad spacium trium) a (dg: f carnisprivio #prox) 

purificatione# proxime futura ultra tres annos seu infra mensem 

precedentem vel infra mensem sequentem cum XV Hollant gulden seu valore 

et huiusmodi redempcio fiet in Busco in presentia dicte Mechtildis seu in 

presentia scabinorum de Busco seu in presentia ?legitimorum testium ut in 

forma. Acta in camera presentibus dictis scabinis Arnoldo Volken Re... 

Alexio de Aken Johanne Buekentop filio Rutgheri datum anno XCVI index 4 

mensis octobris die XXVI hora complete. 

 

1180 mf10 E 14 p. 613. 

 Quinta post Severini: donderdag 26-10-1396. 

 in vigilia Sijmonis et Yude: vrijdag 27-10-1396. 

 tercia post Elizabeth: dinsdag 21-11-1396 

 

BP 1180 p 613r 01 do 26-10-1396. 

Everardus zvw Johannes gnd Funssel van Hezewijc droeg over aan Arnoldus zv 

Volcquinus Mijs soen van Amersfoert een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, op het leven van voornoemde Everardus met Sint-Jan te leveren, gaande 

uit een rosmolen met huis en ondergrond van wijlen Henricus van Boert, in 

Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter het woonhuis van voornoemde wijlen 

Henricus van Boert, tussen erfgoed van wijlen Reijnerus Willems enerzijds 

en erfgoed van Matheus Rademaker schoenmaker anderzijds, welke lijfpacht 

voornoemde Everardus gekocht22 had van Johannes van den Velde riemmaker. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Everardus filius quondam Johannis dicti (dg: Funssel) Funssel de Hezewijc 

annuam et vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam (dg: here) anno quolibet ad vitam dicti Everardi et non ultra 

in festo nativitatis Johannis ex molendino equorum cum eius domo et fundo 

quondam Henrici de Boert sito in Buscoducis ad aggerem vici Vuchtensis 

                         
22 Zie ← BP 1180 p 300v 04 do 11-02-1395, verkoop van de lijfpacht. 
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retro domum habitationis dicti quondam Henrici de Boert inter hereditatem 

quondam Reijneri Willems ex uno et inter hereditatem Mathei (dg: m) 

Rademaker sutoris ex alio atque ex attinentiis eiusdem molendini equorum 

singulis et universis quam pensionem vitalem dictus (dg: vitale) 

Everardus erga Johannem van den Velde corrigiatorem emendo acquisiverat 

prout in litteris legitime supportavit Arnoldo filio (dg: quondam) 

Volcquini Mijs soen de Amersfoert cum litteris et jure et cum arrestadiis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Henricus Godefridi et Wiel datum quinta post Severini. 

 

BP 1180 p 613r 02 do 26-10-1396. 

Willelmus Vos zvw Wijnkinus Keijmpt van Lijttoijen droeg over aan Willelmus 

Huijsman van Lijttoijen alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn broer Hermannus zvw voornoemde Wijnkinus en diens vrouw 

Hilla. 

 

Willelmus Vos filius quondam Wijnkini Keijmpt de Lijttoijen omnia bona 

sibi de morte quondam Hermanni sui fratris filii dicti quondam Wijnkini 

#et Hille quondam sue uxoris# successione advoluta quocumque consistentia 

sive sita hereditarie supportavit Willelmo Huijsman de Lijttoijen 

promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 613r 03 vr 27-10-1396. 

Johannes van Cranenborch nzvw hr Theodericus van Huerne heer van Perwijs en 

Duffel schonk aan Theodericus van Ghemert zvw Theodericus van Ghemert en 

Elizabeth dv voornoemde Johannes als gift bij hun te voltrekken huwelijk 

een b-erfcijns van 50 gulden hellingen of ander paijment van dezelfde 

waarde, die hr Willelmus heer van Perwijs en Duffel ridder beloofd had aan 

zijn voornoemde natuurlijke broer Johannes van Cranenborch als gift bij het 

huwelijk tussen voornoemde Johannes en Margareta wdv Henricus Stakenborch, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit de heerlijkheid van Herlaar en uit alle 

goederen van voornoemde hr Willelmus, gelegen onder Gestel bij Herlaer en 

in Gemonde. Met achterstallige termijnen. 

 

Johannes de Cranenborch filius naturalis domini quondam Theoderici de 

Huerne domini de Pereweijs et de Duffel (dg: ex una et Theodericus de 

Ghemert filius quondam Theoderici de Ghemert ex alia palam recognoverunt 

se condiciones matrimoniales mutuo fecisse occacione matrimonii 

contrahendi inter predictum Theodericum de Ghemert et inter Elizabeth 

filiam dicti Johannis de Cranenborch in primis dictus Johannes de 

Cranenborch) hereditarium censum quinquaginta denariorum aureorum 

communiter gulden hellingen vocatorum boni auri et iusti ponderis vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris quem dominus Willelmus dominus de 

Pereweijs (dg: sibi de) et de Duffel miles promisit se daturum et 

soluturum dicto Johanni de Cranenborch suo fratri naturali videlicet in 

subsidium matrimonii inter dictum Johannem atque inter Margaretam filiam 

legitimam Henrici Stakenborch (dg: con) protunc contrahendi hereditarie 

purificationis ex dominio de Herlaer atque ex omnibus et singulis bonis 

dicti domini Willelmi tam decimis molendinis quam censibus et paccionibus 

ipsius domini Willelmi singulis et universis ubicumque locorum infra 

parochiam de Ghestel prope Herlaer et in Gemonden consistentibus sive 

sitis prout in litteris hereditarie supportavit et dedit (dg: primodicto) 

Theoderico de Ghemert #filio quondam Theoderici de Ghemert# (dg: cum 

dicta) Elizabeth #filie dicti Johannis# nomine dotis in subsidium dicti 

matrimonii #{in margine sinistra:} inter ipsos contrahendi# #ad jus 

oppidi de Busco# cum litteris et (dg: jure aliis . #et aliis ?jure et#) 

jure et arrestadiis quibuscumque sibi exinde deficientibus promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere insuper 

dictus !de Cranenborch maritus et tutor legitimus dicte Margarete sue 

uxoris filie dicti Henrici Stakenborch (dg: et dicta Margareta cum eodem 

Johanne de Cranenborch cum eodem tamquam cum tutore) #super# usufructu et 
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cetero jure et actione dicte Margarete post obitum dicti Johannis de 

Cranenborch (dg: competen) competituris in dicto hereditario censu L 

gulden hellingen quovis modo ad opus primodicti Theoderici #de Ghemert# 

renunciavit promittens (dg: indivisi) super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem in huiusmodi usufructu existentes vel 

eventuras deponere. Testes !testes Ywanus et Wiel datum in vigilia 

Sijmonis et Yude. 

 

BP 1180 p 613r 04 vr 27-10-1396. 

De broers Johannes, Walterus Spierinc en Godefridus, kvw Theodericus van 

Ghemert, en Goeswinus Steenwech ev jkvr Bela dvw voornoemde Theodericus van 

Ghemert beloofden aan Johannes van Cranenborch, tbv zijn dochter Elizabeth, 

dat (1) als Theodericus zvw voornoemde Theodericus van Ghemert zou 

overlijden, voor overlijden van zijn moeder jkvr Sophia, en als dan 

voornoemde Elizabeth leeft, zonder wettig nageslacht van voornoemde 

Theodericus zv Theodericus van Ghemert en Elizabeth, dat dan voornoemde 

Johannes, Walterus Spierinc, Godefridus en Goeswinus aan voornoemde 

Elizabeth een lijfrente zullen geven van 100 Hollandse gulden of de waarde, 

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

uit al hun goederen; maar in genoemd geval zullen voornoemde Johannes, 

Walterus Spijerinc, Godefridus en Goeswinus erfelijk verkrijgen alle 

goederen die voornoemde Theodericus zvw Theodericus van Ghemert op dit 

moment heeft en de goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn voornoemde vader Theodericus van Ghemert, (2) zou voornoemde 

Theodericus zvw voornoemde Theodericus van Ghemert overlijden, voor 

overlijden van zijn voornoemde moeder jkvr Sophia, terwijl er wettig 

nageslacht is van voornoemde Theodericus en Elizabeth, dan zullen 

voornoemde Johannes, Walterus Spijerinc, Godefridus en Goeswinus en hun 

goederen vrij zijn van voornoemde belofte, (3) zou voornoemde jkvr Sophia 

overlijden, voor overlijden van haar voornoemde zoon Theodericus, dan 

zullen voornoemde Johannes, Walterus Spijerinc, Godefridus en Goeswinus en 

hun goederen van voornoemde verplichting vrij zijn; (4) nadat voornoemde 

Elizabeth overleden zal zijn, zullen voornoemde vier van alles vrij zijn. 

 

Johannes Walterus Spierinc et Godefridus fratres liberi quondam 

Theoderici de Ghemert et Goeswinus Steenwech maritus et tutor legitimus 

domicelle Bele sue uxoris filie dicti quondam Theoderici de Ghemert 

promiserunt indivisi super omnia Johanni de Cranenborch (dg: predicto) ad 

opus Elizabeth sue filie quod si contingat Theodericum filium dicti 

quondam Theoderici de Ghemert decedere (dg: et dicta Elizabeth sup 

superviva remanente) #ante decessum (dg: dicte) domicelle Sophie sue 

matris dicta Elizabeth superviva remanente# absque prole legitima ab 

eisdem Theoderico filio Theoderici de Ghemert et Elizabeth pariter 

generanda superviva remanente quod extunc dicti Johannes Walterus 

Spierinc Godefridus et Goeswinus in hoc eventu dabunt et exsolvent dicte 

Elizabeth vitalem pensionem centum Hollant gulden seu valorem anno 

quolibet ad vitam eiusdem Elizabeth et non ultra mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex omnibus suis bonis quocumque sitis ut dicebant hoc 

(dg: eciam) addito quod dicti Johannes Walterus Spijerinc Godefridus 

fratres et Goeswinus pro dicta pensione vitali #in hoc eventu# habebunt 

et jure hereditario obtinebunt omnia bona que dictus Theodericus filius 

quondam Theoderici de Ghemert habet pro presenti et omnia bona que eidem 

Theoderico de morte dicti quondam Theoderici de Ghemert sui patris 

successione sunt advoluta dicte Elizabeth in hoc eventu nil jure in 

eidem! bonis dicti Theoderici obtinendo vel petendo hoc eciam addito (dg: 

si) si contingat dictum Theodericum filium dicti quondam Theoderici de 

Ghemert decedere (dg: aliqua prole le) ante decessum dicte domicelle 

Sophie #sue matris# aliqua prole legitima ab eisdem Theoderico et 

Elizabeth pariter (dg: genita) #generanda# superviva remanente extunc 

dicti Johannes Walterus Spijerinc et Godefridus fratres et Goeswinus (dg: 

a presenti obligatione) et eorum bona e presenti obligatione #et 
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promissione# erunt quiti et liberi #et absoluti# hoc (dg: con) eciam !si 

contingat dictam domicellam Sophiam decedere ante (dg: dicti) decessum 

dicti Theoderici sui filii extunc dicti Johannes Walterus Spijerinc 

Godefridus fratres et Goeswinus et eorum bona #quecumque# a presenti 

obligatione et #promissione# erunt quiti #liberi et absoluti# hoc eciam 

(dg: si) quod postquam dicta Elizabeth viam universe (dg: ....) carnis 

fuit ingressa extunc (dg: extunc .) dicti 4 et eorum bona erunt quiti et 

absoluti. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 613r 05 di 21-11-1396 

(Later ertussen geschreven. Nadrukkelijk geprobeerd met inkt onleesbaar te 

maken). 

Dictus Theodericus maritus et tutor legitimus Elizabeth ....... ....... 

quo...... ....... ....... ....... ....... a premissis et promisit super 

habita et habenda ....... et ....... ....... persolvend.. ....... ....... 

....... ....... ....... et Heijme datum tercia post Elizabeth. 

 

BP 1180 p 613r 06 vr 27-10-1396. 

Johannes Stakenborch en Goeswinus Moedel van der Donc beloofden aan Nella 

ev Arnoldus van Vladeracken, tbv alle erfg vw Gerardus van Vladeracken, 

deze erfgenamen schadeloos te houden van 4 brieven, die Gerardus had. 

Goeswinus Steenwech had die 4 brieven. 

 

Johannes Stakenborch et Goeswinus Moedel van der Donc (dg: palam 

recognoverunt) promiserunt indivisi super omnia Nelle uxori Arnoldi de 

Vladeracken ad opus (dg: om) #omnium# heredum quondam Gerardi de 

Vladeracken quod ipsi (dg: indempne) eosdem heredes indempnes servabunt a 

quatuor litteris quas Gerardus sub se habuit etc. Testes datum supra. Et 

Goeswinus Steenwech habuit huiusmodi 4 litteras. 

 

BP 1180 p 613r 07 ±vr 27-10-1396. 

Antonius van de Doorn verkocht aan Bernia dvw Johannes Lijsscap een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Antonius met 

Lichtmis beurt, gaande uit (1) een beemd in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Eversdonk, tussen Johannes van der Voert enerzijds en Johannes gnd Wijeric 

anderzijds, (2) een stuk beemd in Schijndel, ter plaatse gnd Hagebeemden, 

tussen Johannes die Laet enerzijds en Hermannus gnd Coenen soen anderzijds, 

(3) 3 stukjes beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die Hagebeemden, zoals 

die behoorden aan wijlen Egidius van de Doorn, grootvader van voornoemde 

Antonius, welke erfgoederen voornoemde Antonius uitgegeven had aan Gerardus 

zvw Danijel van den Acker en Johannes Zonman, voor 2½ oude groot aan de 

heer van Helmond, en voor voornoemde pacht. 

 

Antonius de (dg: Spina) Spina hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco quam ipse Antonius solvendam !hereditarie 

purificationis ex quodam prato sito in parochia de Scijnle ad locum 

dictum die Eversdonc inter hereditatem Johannis van der Voert ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Wijeric ex alio atque #ex# pecia prati 

[si]ta in dicta parochia in loco dicto Hagebeemde inter hereditatem 

Johannis die Laet ex uno et inter hereditatem Hermanni dicti Coenen soen 

ex alio atque ex tribus [partic]ulis prati sitis in dicta parochia in 

dicto loco die Hagebeemde vocato prout dicte tres particule prati ibidem 

(dg: sunt) site sunt et ad Egidium quondam de [Sp]ina avum olim dicti 

Antonii dudum spectabant (dg: et nu) et ad dictum Antonium pertinere 

doniscuntur et quas hereditates dictus Antonius dederat ad pactum Gerardo 

[filio quon]dam Danijelis van den Acker et Johanni Zonman scilicet pro 

duobus et dimidio grossis antiquis domino de Helmont annuatim exinde de 

jure solvendis et pro predicta [paccione pro]ut in litteris hereditarie 

(dg: su) vendidit (dg: ..) Bernie filie quondam Johannis Lijsscap 

supportavit cum litteris et jure promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem deponere et sufficientem ....... ....... ....... 



Bosch’ Protocol jaar 1396 05. 

 

105 

....... ....... ....... ....... ....... 

 

1180 mf10 F 01 p. 614. 

 in crastino omnium sanctorum: donderdag 02-11-1396. 

 anno Domini Mo CCCmo nonagesimo sexto index 4 

  mensis novembris die secunda: donderdag 02-11-1396. 

 

BP 1180 p 614v 01 do 02-11-1396. 

Alardus zvw Wellinus van Berze van Hees verkocht aan Arnoldus zvw Johannes 

van Uden een stuk land in Hees, ter plaatse gnd in den Pas, tussen Johannes 

Willems soen enerzijds en Ghibo die Sot anderzijds. Is de knecht van de 

hertogin van Gelre. 

 

Alardus filius quondam Wellini de (dg: Beke) #Berze de Hees# peciam terre 

sitam in parochia de Hees ad locum dictum in den Passche inter 

hereditatem Johannis Willems soen ex uno et inter (dg: Arnoldi) Ghibonis 

die So[t] ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio #quondam# 

Johannis de Uden promittens super omnia habita (dg: warandiam) et habenda 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Ywanus et 

Henricus Godefridi datum in crastino omnium sanctorum. Iste est famulus 

domine ducisse Gelrie. 

 

BP 1180 p 614v 02 do 02-11-1396. 

De broers Marcelius van den Hoernic en Amelius, kvw Mathijas die 

Scoteldreijer, verkochten aan Willelmus zv Lambertus Luten soen een 

n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Jacobus in Den Bosch 

te leveren, gaande uit ½ bunder beemd gnd dat Put Horske, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eirde, tussen kvw Johannes Metten soen enerzijds en Lambertus 

gnd Cost anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Marcelius #van den Hoernic# et Amelius fratres liberi quondam Mathije 

d[i]e Scoteldreijer hereditarie vendiderunt Willelmo filio Lamberti Luten 

soen hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Jacobi et in Busco tradendam ex dimidio bonario 

prati #dicto dat Put Horscen# sito in parochia de Scijnle in loco dicto 

Eirde inter hereditatem (dg: Johannis Gru) liberorum quondam Johannis 

Metten soen ex uno et inter hereditatem Lamberti dicti Cost ex alio ut 

dicebant promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 614v 03 do 02-11-1396. 

En zij kunnen terugkopen gedurende 3 jaren, ingaande Sint-Jacobus 

aanstaande (wo 25-07-1397), met 14 Hollandse gulden of de waarde, met de 

pacht van het jaar van wederkoop en met achterstallige termijnen. Opgesteld 

in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Roverus Boest, 

Matheus van den Loeken, Henricus Grieten en Godefridus Vos zv Godefridus 

Vos van Beilver. 

 

A. 

Et poterint ipsi seu eorum alter redimere ad spacium #trium annorum# a 

festo Jacobi proxime futuro sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente cum XIIII Hollant gulden seu valorem et cum paccione anni 

redempcionis et cum arrestadiis ut in forma. Acta in camera presentibus 

dictis scabinis Rovero Boes[t] Matheo van den Loeken Henrico Grieten (dg: 

Henrico filio) Godefrido Vos filio (dg: quonda) Godefridi Vos de Beilver 

datum anno Domini Mo CCCmo nonagesimo sexto index 4 mensis novembris die 

secunda hora vesperarum. 

 

BP 1180 p 614v 04 do 02-11-1396. 

Henricus gnd Grieten soen zvw Johannes van der Clapstert verkocht aan 
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Johannes zv Nijcholaus van Spreeuwel een stuk land gnd die Leemput, in 

Hilvarenbeek, ter plaatse gnd Esbeek, tussen Henricus gnd Gerijts en zijn 

kinderen enerzijds en kvw Johannes van den Heger anderzijds, belast met een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en een b-erfcijns van 6 schelling 

6 penning gemeen paijment. De brief aan hem overhandigen of aan Henricus zv 

Johannes gnd Scollekens soen. 

 

Henricus dictus Grieten #soen# filius quondam Johannis van der (dg: 

Claen) #Clap#-stert peciam terre (dg: s) dictam die Leemput sitam in 

parochia de Hildwarenbeke ad locum dictum (dg: Es) Esbeke inter 

hereditatem Henrici dicti Gerijts et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis van den Heger ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio (dg: J) Nijcholai de Spreeuwel 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco et 

hereditario censu sex solidorum et sex denariorum communis pagamenti 

exinde solvendis. Testes datum supra. Tradetur littera (dg: Henri) sibi 

vel Henrico filio Johannis dicti Scollekens soen. 

 

BP 1180 p 614v 05 do 02-11-1396. 

Willelmus zvw Ludovicus Everaets soen van Herende verkocht aan Margareta wv 

Willelmus van Zelant een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te 

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

huis, erf en tuin in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, naast een 

gemene weg, tussen Ghibo Reijnkens soen enerzijds en Theodericus Zuelec 

anderzijds. 

 

Willelmus (dg: Lodewijch) filius quondam Ludovici Everaets (dg: de) soen 

de Herende hereditarie vendidit Margarete relicte quondam Willelmi de 

Zelant hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Remigii ex domo et area et orto sitis in 

parochia de Scijnle (dg: ju ad juxta plateam) ad locum dictum Luttel 

Eijnde juxta communem plateam inter hereditatem Ghibonis Reijnkens soen 

ex uno et inter hereditatem Theoderici Zuelec ex alio ut dicebat 

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

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 614v 06 do 02-11-1396. 

Henricus van der Rijt zvw Johannes Ruijlkens soen verkocht aan Henricus zvw 

Johannes van Boert een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Tongelre, die 

voornoemde Henricus met Lichtmis in Tongelre beurt, gaande uit een stuk 

land in Tongelre, ter plaatse gnd in die Rijt, een aangelegen stuk beemd en 

een aangelegen erfgoed gnd ewesel, welke goederen gelegen zijn tussen de 

gemeint enerzijds en Marcelius van der Scueren en Johannes van Gravia 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind 

aan wijlen Johannes van Derentheren, welke goederen voornoemde Henricus van 

der Rijt en Tielmannus Jordens soen van Gheldorp uitgegeven hadden aan 

Amelius zvw Amelius van der Scueren, voor de grondcijns, cijnzen en voor 

voornoemde b-erfpacht van 1 mud rogge, aan voornoemde Henricus van der 

Rijt. De brief overhandigen aan Henricus Dicbier zv Godefridus of aan hem. 

 

Solvit III grossos Flandrenses et III Vleemsche placken. 

Henricus van der Rijt filius quondam Johannis Ruijlkens soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Tonghel-(dg: re)-re quam 

dictus Henricus (dg: so) solvendam habet hereditarie purificationis #et# 

in Tonghelre tradendam ex pecia terre sita in parochia de Tongelre in 

loco dicto in die Rijt et ex pecia prati sibi !sibi adiacente et ex 

hereditate dicta ewesel sibi adiacente (dg: sitis inter) que hereditates 

jamdicte site !site sunt inter communitatem ex uno et inter hereditatem 

Marcelii van der (dg: Scue) Scueren et Johannis de Gravia ex alio 

tendentes cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem 
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quondam Johannis de Derentheren et quam peciam terre cum dicta pecia 

prati et cum dicta hereditate ewesel vocata sibi adiacentibus dictus 

Henricus van der Rijt et Tielmannus Jordens soen de Gheldorp dederant ad 

paccionem Amelio filio quondam Ameli[i] van der Scueren scilicet pro 

censu domini fundi et pro censibus exinde prius de jure solvendis et pro 

predicta paccione unius modii siliginis dicte mensure dicto Henrico van 

der Rijt (dg: ..) ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio quondam 

Johannis de Boert promittens super omnia ratam servare et obligationem 

(dg: d) in dicta paccione existentem deponere. Testes datum supra. 

Tradetur littera Henrico Dicbier filio Godefridi vel sibi. 

 

BP 1180 p 614v 07 do 02-11-1396. 

Matheus van den Loeken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Matheus van den Loeken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 614v 08 do 02-11-1396. 

Godefridus Vos zv Godefridus Vos van Beilver ev Gertrudis ndvw hr Eligius 

gnd Loij van der Aker priester verkocht aan Johannes van den Berghe nzvw 

voornoemde hr Eligius (1) het deel, dat aan hem en zijn vrouw behoort, in 

het deel, dat aan aan voornoemde wijlen hr Eligius behoorde, in een erfgoed 

gnd die Buitberg, in Esch, voor het huis van Jacobus van den Aker, (2) het 

deel, dat aan hem en zijn vrouw behoort, in een tuin van wijlen voornoemde 

hr Eligius, in Esch, tussen Jutta van den Aker enerzijds en Adam van der 

Heijden anderzijds. 

 

Godefridus Vos filius Godefridi Vos de Beilver (dg: tl di totam) maritus 

et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filie naturalis domini quondam 

Eligii dicti Loij van der Aker presbitri totam partem et omne jus sibi et 

dicte sue uxori competentes #in tota parte que ad dictum quondam dominum 

[Eligium] spectabat# in (dg: pe) quadam hereditate dicta die Buijtberch 

(dg: sita in parochia de Ess dicti quondam domini Eligii) sita in 

parochia de Essche ante domum Jacobi van den Aker et totam partem sibi et 

dicte sue uxori competentem in quodam orto dicti quondam domini Eligii 

sito in parochia (dg: de) predicta inter hereditatem (dg: Ja) Jutte van 

den Aker ex uno et inter hereditatem Ade van der Heijden ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni van den Berghe filio naturali dicti 

quondam domini Eligii promittens super !super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Henricus Godefridi et Aa datum 

supra. 

 

BP 1180 p 614v 09 do 02-11-1396. 

Johannes van den Berghe nzvw hr Eligius van den Aker priester verkocht aan 

Godefridus Vos zv Godefridus Vos van Beilver zijn deel in alle erfgoederen, 

waarin zijn moeder Gertrudis van Lijer was overleden, gelegen onder Esch en 

Vught Sint-Petrus. 

 

Johannes van den Berghe filius naturalis quondam domini Eligii van den 

Aker presbitri totam partem et omne jus sibi competentes in omnibus 

hereditatibus in quibus Gertrudis de Lijer mater olim dicti Johannis 

decessit quocumque (dg: loco) locorum infra parochias de Essche et in 

parochia de Vuch[t] sancti Petri sitis hereditarie vendidit Godefrido Vos 

filio Godefridi Vos de Beilver promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 614v 10 do 02-11-1396. 

Sijmon zvw Lambertus van der Rijt zvw Johannes van der Rijt verkocht aan 

Johannes Broc zvw Petrus Broc een stuk beemd in Helvoirt, ter plaatse gnd 

die Haasdonk, tussen voornoemde Johannes Broc zvw Petrus Broc enerzijds en 

Metta Willems en Margareta van Uden anderzijds, zoals dit behoorde aan 
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voornoemde wijlen Lambertus van der Rijt. 

 

Sijmon filius quondam Lamberti van der Rijt (dg: de Helv) filii quondam 

Johannis van der Rijt peciam prati sitam in parochia de Helvoert ad locum 

dictum die Haesdonc inter hereditatem Johannis Broc filii quondam Petri 

Broc ex uno et inter hereditatem Mette Willems (dg: ex alio ut dicebat 

hereditarie pro) et Margarete de Uden ex alio prout ibidem sita est et ad 

dictum quondam Lambertum van der Rijt spectare consuevit ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni Broc filio quondam Petri Broc 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere. 

Testes Henricus Godefridi et Aa datum supra. 

 

BP 1180 p 614v 11 do 02-11-1396. 

Johannes zvw Johannes gnd Meijnnart droeg over aan Johannes Wever van 

Tilborch (1) de helft van een bunder beemd in Tilburg, ter plaatse gnd aan 

Kwalen L....., tussen wijlen Heijnmannus van der Hoeven enerzijds en 

Johannes van Heijst anderzijds, (2) een stuk land in Tilburg, ter plaatse 

gnd in .....ker, tussen Reijnkinus van Mechelen enerzijds en Johannes gnd 

Zerijs anderzijds, welke helft en stuk voornoemde Johannes in pacht 

verkregen had van Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode van Erp ev Goederadis dvw 

Goeswinus ......., belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Meijnnart medietatem (dg: qu) 

cuiusdam bonarii prati siti in parochia de Tilborch ad locum dictum aen 

Qualen L..... [inter] hereditatem quondam Heijnmanni van der Hoeven ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Heijst ex alio atque peciam terre 

sitam in dicta parochia in loco dicto in .....ker inter hereditatem 

Reijnkini de Mechelen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Zerijs 

ex alio quam medietatem dicti (dg: prati) bonarii prati et quam peciam 

terre primodictus [Johannes] erga Gheerlacum filium Gheerlaci Cnode de 

Erp maritum et tutorem legitimum Goederadis sue uxoris filie quondam (dg: 

Gode) Goeswini ....... ....... ad paccionem acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni Wever de Tilborch cum litteris 

et jure ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... excepta 

paccione in dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 F 02 p. 615. 

 in crastino omnium sanctorum: donderdag 02-11-1396. 

 in die Leonardi: maandag 06-11-1396. 

 

BP 1180 p 615r 01 do 02-11-1396. 

Nijcholaus zvw Johannes gnd Gijntaes soen van Eijndoven verkocht aan 

Johannes Pauwels soen van Geffen bakker een n-erfcijns van 40 schelling 

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

voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397), gaande uit een huis 

en erf in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Johannes Stout 

enerzijds en voornoemde Johannes Pouwels soen anderzijds. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis dicti Gijntaes soen de Eijndoven 

hereditarie vendidit Johanni Pauwels soen de Geffen pistori hereditarium 

(dg: paccionem) censum XL #solidorum# monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis 

Johannis proxime futuro ex domo et area sita in Busco in vico dicto 

Peperstraet inter hereditatem Johannis Stout ex uno et inter hereditatem 

dicti Johannis Pouwels soen ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere. Testes Henricus Godefridi et Aa 

datum in crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1180 p 615r 02 do 02-11-1396. 

Johannes Vake van Enghelen, Willelmus zvw Johannes Stevens soen van 

Enghelen, Henricus Peters soen van Engelen, Ghibo zvw Johannes gnd des 
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Veren soens en Stephanus Willems soen beloofden aan Johannes van Ghemert, 

tbv hr Henricus van der Lecke heer van Heeswijk en jkr Johannes heer van 

Megen en Hoeps, 61 oude Franse schilden met Sint-Petrus-Stoel aanstaande 

(do 22-02-1397) te betalen. 

 

Johannes Vake de Enghelen Willelmus filius quondam Johannis Stevens soen 

de Enghelen et Henricus Peters soen de Engelen Ghibo filius quondam 

Johannis dicti des Veren soens (dg: Ghi) Stephanus Willems soen 

promiserunt indivisi super omnia Johanni de Ghemert ad opus domini 

Henrici van der Lecke #domini de Hezewijc# et domicelli Johannis (dg: de) 

domini de Meghen et de Hoeps #seu eorum alteri!# LXI aude scilde Francie 

seu valorem ad Petri ad cathedram proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 615r 03 do 02-11-1396. 

Albertus Loze van Dijnther droeg over aan Agnes dvw Cristianus van Zanbeke 

de helft, die aan Leonius Snavel gekomen was na overlijden van zijn broer 

Arnoldus Snavel, in een huis en erf van wijlen Mechtildis der Kijnder, in 

Den Bosch, in een straat die loopt van het eind van de Hinthamerstraat naar 

de plaats gnd Bazeldonk, naast erfgoed van wijlen Henricus gnd Palke, welke 

helft voornoemde Albertus Loze verworven had van voornoemde Leonius Snavel. 

 

Albertus Loze de Dijnther medietatem (dg: que) Leonio Snavel de morte 

quondam Arnoldi Snavel sui fratris successione advolutam in domo et (dg: 

orto) area quondam Mechtildis der Kijnder sita in Busco in vico tendente 

de fine vici Hijnthamensis versus locum dictum Baseldonc iuxta 

hereditatem quondam Henrici dicti Palke quam medietatem dictus Albertus 

Loze erga dictum Leonium (dg: Snav) Snavel acquisivit prout in litteris 

hereditarie supportavit Agneti filie quondam Cristiani de Zanbeke cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 615r 04 do 02-11-1396. 

Albertus molenaar zvw Gerardus van Buedel verkocht aan hr Johannes Mersman, 

tbv hem en zijn natuurlijke kinderen Agnes en Elizabeth, (1) een stuk land, 

ongeveer 7 hont groot, in Oss, tussen die Heigraaf en die Leigraaf, in een 

kamp gnd Vilts Kamp, tussen Robbertus Vilt enerzijds en Gerardus Yewijns 

soen anderzijds, (2) ½ morgen land in Oss, ter plaatse gnd in Opperen Poel, 

tussen hr Johannes Mersman priester enerzijds en Walterus Delijen soen 

anderzijds. Voornoemde hr Johannes zal deze goederen bezitten zolang hij 

leeft en na zijn overlijden gaan ze naar voornoemde Agnes en Elizabeth. Zou 

Agnes of Elizabeth overlijden zonder wettig nageslacht, en ook voordat zij 

hun deel zouden hebben verkocht of vervreemd, dan gaan deze goederen naar 

de ander van hen beiden. Zouden Agnes en Elizabeth beiden overlijden zonder 

wettig nageslacht en voordat zij hun deel hebben verkocht of vervreemd, dan 

gaan de goederen, na overlijden van voornoemde hr Johannes, Agnes en 

Elizabeth naar erfg van voornoemde hr Johannes. De brief overhandigen aan 

voornoemde hr Johannes of aan Gerardus Vilt. 

 

(dg: La) Albertus multor filius quondam Gerardi de (dg: Bue) Buedel 

peciam terre #septem hont terre continens! vel circiter# sitam in 

parochia de Os inter fossatum dictum die Heijgrave et fossatum dictum die 

Leijgrave in quodam campo dicto Vilts Camp inter hereditatem Robberti 

Vilt ex uno et inter hereditatem Gerardi Yewijns soen ex alio atque (dg: 

peciam dicta terre sitam in dicta parochia) dimidium iuger terre situm in 

dicta parochia (dg: de) in (dg: dicto loco) loco dicto in Opperen Poel 

inter hereditatem domini Johannis Mersman presbitri ex uno et inter 

hereditatem Walteri Delijen soen ex alio in ea quantitate qua ibidem site 

sunt ut dicebat hereditarie vendidit dicto domino Johanni Mersman ad opus 

sui et ad opus Agnetis et Elizabeth (dg: fi) filiarum naturalium eiusdem 

domini Johannis Mersman promittens super omnia (dg: warandiam) habita et 
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habenda warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio tali 

condicione quod dictus dominus Johannes (dg: suum plen) dictas peciam 

terre et #dictum# juger terre integraliter possidebit quamdiu vixerit in 

humanis post eius decessum ad dictas Agnetem et Elizabeth jure 

hereditario (dg: po) devolvendas et si contingat aliquam dictarum Agnetis 

et Elizabeth decedere absque prole legitima ab ea generanda superviva 

remanente (dg: q) et antequam suam partem sibi in predictis pecia terre 

et #dicto# jugero terre competentem vendiderit seu alienaverit (dg: j) 

extunc dicta pecia terre et #dictum# juger terre ad alteram earundem 

integraliter devolvantur (dg: si gi) si vero contingat dictas Agnetem et 

Elizabeth ambas decedere absque prole legitima ab eis seu earum altera 

generanda superviva remanente (dg: quod extunc) seu antequam dicte (dg: 

El) Agnes et Elizabeth dictas peciam terre et #dictum# iuger terre 

vendiderint seu alienaverint quod extunc dicte pecia terre et (dg: iu) 

dictum iuger terre (dg: statim) post obitum dictorum domini Johannis (dg: 

Agg) Agnetis et Elizabeth ad proximores heredes dicti domini Johannis 

devolvantur (dg: sna) salva tamen dictis Agneti et Elizabeth sua libera 

voluntate predictas peciam terre et dimidium iuger terre vendendi et 

alienandi quando eis videbitur expedire dicto domino Johanni suo! (dg: 

su) usufructum semper reservante. Testes (dg: da) Henricus Godefridi et 

Heijme datum in festo Lamberti. Tradetur littera #dicto# domino Johanni 

vel Gerardo Vilt. 

 

BP 1180 p 615r 05 ma 06-11-1396. 

Bruijstinus van Andel zvw Hessello en Henricus Hadewigen brouwer beloofden 

aan Arnoldus van Vladeracken 20 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1397) te betalen en 20 Hollandse gulden of de waarde 

met Kerstmis over een jaar (di 25-12-1397). 

 

Bruijstinus de Andel filius quondam Hessellonis et Henricus (dg: H) 

Hadewigen (dg: soen) brachator promiserunt Arnoldo de Vladeracken XX 

Hollant gulden seu valorem nativitatis Johannis proxime futurum atque XX 

Hollant gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes Henricus Godefridi et Heijme datum in die 

Leonardi. 

 

BP 1180 p 615r 06 ma 06-11-1396. 

Voornoemde Bruijstinus en Henricus beloofden aan Arnoldus van Vladeracken 

20 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (ma 24-06-1398) 

te betalen en 20 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis over 2 jaar (wo 

25-12-1398). 

 

(dg: atque) Dicti Bruijstinus et Henricus promiserunt indivisi super 

omnia Arnoldo de Vladeracken XX Hollant gulden #seu valorem# a 

nativitatis Johannis proxime ultra annum et XX Hollant gulden seu valorem 

a nativitatis Domini proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 615r 07 ma 06-11-1396. 

De eerste zal Henricus schadeloos houden. 

 

Primus servabit Henricum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 615r 08 ma 06-11-1396. 

Godefridus zvw Gerardus Mostart droeg over aan Johannes zv Arnoldus Ghenen 

soen van Gheffen een b-erfcijns van 2 Hollandse gulden of ander paijment 

van dezelfde waarde, die Johannes zv Arnoldus Ghenen soen beloofd had aan 

voornoemde Godefridus, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) 1½ 

roede land in Geffen, ter plaatse gnd die Wrede, tussen Rodolphus Bubbe zv 

Wijnrikus enerzijds en ev Johannes gnd Campart anderzijds, (2) 8 hont land 

in Geffen, ter plaatse gnd dat Oestense Geslag, tussen Willelmus Loijer 
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enerzijds en Henricus van Uden anderzijds. 

 

Godefridus filius quondam Gerardi Mostart hereditarium censum duorum 

aureorum florenorum communiter gulden vocatorum monete Hollandie seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris quem Johannes filius Arnoldi Ghenen 

soen de Gheffen promisit se daturum et soluturum dicto Godefrido 

hereditarie Martini de et ex una et dimidia virgatis terre sitis in 

parochia de Geffen in loco dicto die Wrede inter hereditatem Rodolphi 

Bubbe filii Wijnriki ex uno et inter hereditatem uxoris Johannis dicti 

Campart ex alio atque de et ex octo hont terre sitis in dicta parochia in 

loco dicto communiter dat Oestensche Geslach inter hereditatem Willelmi 

Loijer ex uno et inter hereditatem Henrici de Uden ex alio prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Johanni filio Arnoldi Ghenen soen 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 615r 09 ±do 02-11-1396. 

Henricus van Werthusen, Johannes van Ghemert en Hubertus van Ghemert 

beloofden aan Arnoldus Heijme 100 Hollandse gulden of de waarde met 

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

 

Henricus de Werthusen Johannes de Ghemert et Hubertus de Ghemert 

promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Heijme C Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Ywanus 

et Aa datum in !omnium sanctorum. 

 

BP 1180 p 615r 10 ±do 02-11-1396. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 615r 11 ma 06-11-1396. 

Henricus Weijer beloofde aan Nijcholaus Rover 84 oude Franse schilden of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Henricus Weijer promisit super omnia Nijcholao (dg: Rover) Rover LXXXIIII 

aude scilde Francie seu valorem ad monitionem (dg: pers) persolvendos. 

[Testes] Ywanus et Wijel datum in die Leonardi. 

 

1180 mf10 F 03 p. 616. 

 in crastino Leonardi: dinsdag 07-11-1396. 

 

BP 1180 p 616v 01 di 07-11-1396. 

Arnoldus zv Petrus gnd Moelner zv Arnoldus Moelner droeg over aan 

Godefridus van den Werve zvw Willelmus gnd des Papen soen van Ghestel de 

helft van alle goederen, die aan Johannes Bloijs en zijn vrouw Luijtgardis 

dvw Johannes van den Eijnde gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Johannes van den Eijnde resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

Elizabeth wv voornoemde Johannes, voor voornoemde Johannes Bloijs en zijn 

vrouw Luijtgardis echter uitgezonderd het deel, dat aan hen behoort na 

overlijden van voornoemde Elizabeth, in (1) een hofstad in Den Bosch, op de 

Vughterdijk, (2) een b-erfpacht van 11 mud rogge, die voornoemde Elizabeth 

onder Oisterwijk en Helvoirt beurt, (3) een b-erfcijns van 10 pond, die 

voornoemde Elizabeth onder Oisterwijk en Helvoirt beurt, (4) een beemd in 

Tilburg, ter plaatse gnd Kwalem, (5) kleinodiën van voornoemde Elizabeth, 

welke goederen, uitgezonderd het voornoemde deel, voornoemde Petrus Moelner 

gekocht had van voornoemde Johannes Bloijs en zijn vrouw Luijtgardis. 

 

Arnoldus filius Petri dicti Moelner filii (dg: quondam) Arnoldi Moelner 

(dg: omnia bona et singula bona) #medietatem omnium et singulorum 

bonorum# Johanni Bloijs et Luijtgardi sue uxori filie quondam Johannis 



Bosch’ Protocol jaar 1396 05. 

 

112 

van den Eijnde de morte dicti quondam Johannis van den Eijnde successione 

advoluta! et post mortem Elizabeth relicte dicti quondam Johannis 

successione advolvenda ubicumque locorum consistentia sive sita salvis 

tamen dictis Johanni Bloijs et Luijtgardi (dg: ux filie) eius uxori tota 

parte et omni jure ipsis post mortem dicte Elizabeth competentibus in 

quodam domistadio sito in Busco supra aggerem Vuchtensem atque in 

hereditaria (dg: censu) paccione undecim modiorum siliginis quam dicta 

Elizabeth solvendam habet infra parochiam de Oesterwijc et de Helvoert 

insuper in hereditario censu decem librarum quem dicta Elizabeth infra 

dictas duas parochias habet solvendum preterea in quodam prato sito in 

parochia de Tilborch in loco dicto communiter Qualem necnon in clenodiis 

dicte Elizabeth que bona omnia supradicta dictis parte et jure reservatis 

ut prefertur dictus Petrus Moelner erga dictos Johannem Bloijs et 

Luijtgardem eius uxorem acquisiverat emendo prout in litteris et que nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Godefrido van den Werve 

filio quondam Willelmi dicti des Papen soen de Ghestel cum litteris et 

jure occacione dicte medietatis promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Wiel datum in (dg: 

die) #crastino# Leonardi. 

 

BP 1180 p 616v 02 di 07-11-1396. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes gnd Bloijs etc” en 

voornoemde Arnoldus zv Petrus Moelner beloofde, zo nodig, de brief ter hand 

te stellen aan voornoemde Godefridus van den Werve zvw Willelmus des Papen 

soen van Ghestel. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes dictus Bloijs etc et 

#dictus# Arnoldus filius Petri Moelner (dg: super) promisit super omnia 

tradere dicto Godefrido van den Werve filio quondam Willelmi des Papen 

soen de Ghestel ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 616v 03 di 07-11-1396. 

Johannes van Beircke beloofde aan Ghibo Wonder een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes de Beircke promisit super omnia se daturum et soluturum Ghiboni 

Wonder hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis ex omnibus suis bonis quocumque sitis ut 

dicebat. Testes Aa et Heijme datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1180 p 616v 04 di 07-11-1396. 

Godefridus Posteel beloofde aan Ghibo Wonder een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Godefridus Posteel promisit super omnia se daturum et soluturum Ghiboni 

Wonder hereditariam paccionem (dg: paccionem) dimidii modii siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis ex omnibus bonis suis 

quocumque locorum sitis. !Datum supra. 

 

BP 1180 p 616v 05 di 07-11-1396. 

Johannes van Os zvw Johannes van Os steenbakker beloofde aan Ghibo Wonder 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes de Os filius quondam Johannis de Os pannicide promisit super 

omnia se daturum et soluturum Ghiboni Wonder hereditariam paccionem 

dimidii #modii# siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis ex 

omnibus bonis suis quocumque sitis. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 616v 06 di 07-11-1396. 

Johannes zvw Gerardus van Berze beloofde aan Ghibo Wonder een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

(dg: G) Johannes filius quondam Gerardi de Berze promisit super omnia se 

daturum et soluturum Ghiboni Wonder hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis ex omnibus suis 

bonis quocumque sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 616v 07 di 07-11-1396. 

Margareta dvw Gerardus van Berze beloofde aan Ghibo Wonder een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, met Lichtmis te leveren, gaande uit al haar goederen. 

 

Margareta filia quondam Gerardi de Berze cum tutore promisit super omnia 

se daturam et soluturam Ghiboni Wonder hereditariam paccionem dimidii 

#modii# siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis ex omnibus 

suis bonis quocumque sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 616v 08 di 07-11-1396. 

Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke beloofde aan Ghibo Wonder een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit al zijn goederen. 

 

Henricus de Beke filius Arnoldi de Beke promisit super omnia se daturum 

et soluturum Ghiboni Wonder hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis ex omnibus suis 

bonis quocumque sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 616v 09 di 07-11-1396. 

Andreas Fent van Ursoijen beloofde aan Ghibo Wonder 25 Hollandse gulden of 

de waarde en ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-

1397) te betalen en te leveren. 

 

Andreas (dg: de Ur) Fent de Ursoijen promisit super omnia (dg: se daturum 

et soluturum) Ghiboni Wonder (dg: hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis ex omnibus suis 

bonis) XXV Hollant gulden seu valorem et dimidium modium siliginis 

mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 616v 10 di 07-11-1396. 

Mechtildis dvw Gerardus van Berze beloofde aan Ghibo Wonder een lijfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, op het leven van 

voornoemde Mechtildis, gaande uit al haar goederen. 

 

Mechtildis filia quondam Gerardi de Berze cum tutore promisit super omnia 

habita et habenda se daturam et soluturam Ghiboni Wonder vitalem 

pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dicte (dg: G) Mechtildis et non ultra purificationis ex omnibus suis 

bonis et cum (dg: Me) dicta Mechtildis mortua fuerit etc. Testes datum 

(dg: da) supra. 

 

BP 1180 p 616v 11 di 07-11-1396. 

Voornoemde Mechtildis beloofde aan Ghibo Wonder 25 Hollandse gulden of de 

waarde direct na overlijden van voornoemde Mechtildis te betalen. 

 

Dicta Mechtildis promisit super omnia Ghiboni Wonder XXV Hollant gulden 

seu valorem statim post obitum dicte Mechtildis persolvendos. Testes 

datum supra. 
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BP 1180 p 616v 12 di 07-11-1396. 

Ghibo Wonder maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan 

door Rutgherus zv Godescalcus van Meghen met zijn goederen. 

 

Ghibo Wonder omnes vendiciones et alienaciones factas per Rutgherum 

filium Godescalci de Meghen cum suis bonis calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 616v 13 di 07-11-1396. 

Bela wv Godefridus zvw Andreas van Berlikem maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 3 oude schilden, aan voornoemde wijlen Godefridus 

verkocht door Petrus gnd Quattel van Derenborch. 

 

Bela relicta quondam Godefridi filii quondam Andree de Berlikem 

hereditarium censum trium aude scilde venditum dicto quondam Godefrido a 

Petro dicto Quattel de Derenborch prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes Ywanus et Wiel datum supra. 

 

BP 1180 p 616v 14 di 07-11-1396. 

Voornoemde Bela wv Godefridus zvw Andreas van Berlikem maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 8 pond, aan voornoemde wijlen 

Godefridus verkocht door Henricus Posteel zv Gerardus van Eijcke. 

 

Dicta Bela ut immediate hereditarium censum octo librarum monete venditum 

dicto quondam Godefrido ab Henrico Posteel filio Gerardi de Eijcke prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 616v 15 di 07-11-1396. 

Voornoemde Bela wv Godefridus zvw Andreas van Berlikem maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 pond, 1 oude groot Tournoois 

geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, aan voornoemde 

wijlen Godefridus verkocht door hr Theodericus Rover ridder. 

 

Dicta Bela (dg: here) ut supra hereditarium censum trium librarum (dg: m) 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis computato venditum dicto quondam Godefrido a domino Theoderico 

Rovero milite (dg: -s) prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 616v 16 di 07-11-1396. 

Johannes Camp en zijn zusters Bertha en Rijchmodis, kvw Johannes gnd Camp 

en diens vrouw Heijlwigis, svw hr Johannes van Neijnsel dekaan van het 

Christianitas? Concilium van Woensel, verkochten aan Johannes die Yoede 

Peters soen de helft, die behoorde aan wijlen voornoemde Heijlwigis mv 

voornoemde kinderen, in een huis, erf en geheel erfgoed van wijlen 

voornoemde hr Johannes van Neijnsel, in Den Bosch, aan de straat gnd 

Papenhuls, tussen erfgoed van wijlen hr Johannes Ghijskini priester 

enerzijds en erfgoed van wijlen Franco van Ghestel anderzijds, welk huis, 

erf en erfgoed voornoemde wijlen hr Johannes van Neijnsel in zijn testament 

nagelaten had aan zijn zusters voornoemde Heijlwigis en Oda. De koopsom is 

voldaan. 

 

Johannes Camp Bertha et (dg: Rijsn) Rijchmodis (dg: lib) eius sorores 

(dg: cum tu) liberi quondam Johannis dicti Camp (dg: cum tutore) ab eodem 

quondam Johanne et (dg: Bertha) #Heijlwige# eius uxore sorore quondam 

domini Johannis de Neijnsel decani Christianitatis concilii Woensellensis 

parite genita cum tutore medietatem (dg: qu) que spectabat ad Heijlwigem 

quondam predictam #matrem dictorum liberorum# !spectabat in domo area et 

tota hereditate et mansione dicti quondam domini Johannis de Neijnsel 

sita in Busco ad vicum dictum Papenhuls inter hereditatem quondam domini 

Johannis (dg: Ghijs) Ghijskini presbitri ex uno et inter hereditatem 
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quondam Franconis de Ghestel ex alio et (dg: quam medietatem) quas domum 

aream et hereditatem [et] mansionem dictus quondam dominus Johannes de 

Neijnsel in suo testamento legaverat dicte Heijlwigi et (dg: Berthe su) 

[23Ode suis] sororibus ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni die 

Yoede Peters soen supportavit cum omnibus litteris et jure promittens cum 

tutore (dg: ?super super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem) divisi scilicet quilibet eorum pro se super habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui 

....... ....... liberorum et heredum genitorum et generandorum deponere 

et recognoverunt eis de pretio huiusmodi emptionis fore (dg: factum) 
!fore factum cla[mantes] inde quitum. Testes Dicbier et Aa datum supra. 

 

1180 mf10 F 04 p. 617. 

 anno Domini Mo CCCmo XC sexto index 4 mensis novembris 

  die septimo: dinsdag 07-11-1396. 

 Quinta post Leonardi: donderdag 09-11-1396. 

 

BP 1180 p 617r 01 di 07-11-1396. 

Een instrument hiervan maken. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, hr Johannes van Druenen kanunnik van Sint-Petrus, hr Arnoldus 

Ywani investiet van Lummel, Roverus Boest, Gerardus Balijart en zijn zoon 

Gerardus. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis domino 

Johanne de Druenen #canonico sancti Petri# et domino Arnoldo Ywani 

investito de Lummel Rovero Boest Gerardo Balijart Gerardo eius filio 

testibus datum anno Domini Mo CCCmo XC sexto index 4 mensis novembris die 

septimo hora vesperarum. 

 

BP 1180 p 617r 02 di 07-11-1396. 

Oda wv Robbertus van Keent svw hr Johannes van Neijnsel dekaan van het 

Christelijk etc? concilium van Woensel en Bertha dv Johannes gnd Yoede zv 

Petrus verkochten aan Johannes Camp, Bertha en Rijchmoedis, kvw Johannes 

Camp, een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, behorend aan voornoemde 

Oda en een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, behorend aan 

voornoemde Bertha, uit een b-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, welke 

pacht van 8 mud Bertha wv Johannes zv Hermannus van Loen met Lichtmis in 

Den Bosch beurde, gaande uit een hoeve gnd Kort Venne, in Sint-Oedenrode, 

welke hoeve voornoemde Bertha wv Johannes zv Hermannus van Loen mvw 

voornoemde hr Johannes van Neijnsel in pacht uitgegeven had aan Nijcholaus 

zvw Emondus van Neijsel, voor grondcijnzen, voor een b-erfcijns van 10 pond 

geld en voor voornoemde pacht van 8 mud rogge, en welke pacht van 2 mud 

voornoemde wijlen hr Johannes van Neijnsel in zijn testament vermaakt had 

aan zijn voornoemde zuster Oda en welke pacht van 1 mud hij vermaakt had 

aan eerstgenoemde Bertha dv Johannes Yoede. Kopers verklaarden deze pachten 

gekocht te hebben met het geld dat aan hen gekomen was van de helft, die 

aan voornoemde Heijlwigis mv kopers behoorde, in een huis, erf, geheel 

erfgoed en huizinge van voornoemde wijlen hr Johannes van Neijnsel, in Den 

Bosch, aan de straat gnd Papenhuls, tussen erfgoed van wijlen hr Johannes 

Ghijskini enerzijds en erfgoed van wijlen Franco van Ghestel anderzijds, 

welke helft voornoemde wijlen hr Johannes van Neijnsel in zijn testament 

vermaakt had aan zijn zuster voornoemde Heijlwigis, en welke helft 

voornoemde Johannes die Yoede voor dat geld verkregen had van voornoemde 

kopers. 

 

Oda relicta quondam Robberti de Keent (dg: cum tu) soror (dg: olim) 

quondam domini Johannis de Neijnsel decani olim Christiani #etc# Concilii 

(dg: Tiel) Woensellensis et Bertha filia Johannis dicti (dg: Ye) Yoede 

                         
23 Aanvulling op basis van BP 1180 p 617r 02. 
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filii Petri #cum# tutore hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco #ad dictam Odam# et hereditariam paccionem unius modii 

siliginis dicte mensure ad dictam (dg: Berth) Bertham spectantes de 

hereditaria paccione octo modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem 

octo modiorum siliginis dicte mensure Bertha relicta quondam Johannis 

filii Hermanni de Loen solvendam habuit hereditarie purificationis et ad 

Buscumducis tradendam ex quodam manso dicto communiter Cort Venne sito in 

parochia de Rode sancte Ode et ex attinentiis eiusdem (dg: a) mansi 

singulis et universis ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in 

duro et in molli consistentibus sive sitis quem mansum cum suis 

attinentiis dicta Bertha relicta quondam Johannis filii Hermanni de Loen 

(dg: fi mater dederat ad pactum) mater olim dicti quondam domini Johannis 

de Neijnsel dederat ad pactum Nijcholao filio quondam Emondi de Neijsel 

scilicet pro censibus dominorum annuatim exinde solvendis atque pro 

hereditario censu X librarum monete et pro predicta paccione octo 

modiorum siliginis dicte mensure prout in litteris quas vidimus et quam 

paccionem duorum modiorum siliginis dictus quondam dominus Johannes de 

Neijnsel legaverat dicte Ode sue sorori et quam paccionem unius modii 

siliginis dictus quondam dominus Johannes de Neijnsel legaverat 

primodicte Berthe filie dicti Johannis Yoede in suo testamento ut dicebat 

hereditarie vendiderunt Johanni Camp Berthe et Rijchmoedi liberis quondam 

Johannis Camp supportaverunt cum litteris et jure occacione promittentes 

cum tutore (dg: indivise) #divise# super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte earum deponere. Quo facto (dg: s dicte emptrices) 

dicti emptores palam recognoverunt se dictas pacciones duorum modiorum 

siliginis et (dg: duo) unius modii siliginis emisse et acquisivisse erga 

dictas venditrices cum tota pecunia que eisdem empteroribus! provenit de 

medietate que ad dictum Heijlwigem matrem olim dictorum emptorum 

spectabat in domo et area #ac tota hereditate# et habitatione dicti 

quondam domini Johannis de Neijnsel sitis in Busco ad vicum dictum 

Papenhuls inter hereditatem domini quondam Johannis Ghijskini ex uno et 

inter hereditatem quondam Franconis de Ghestel ex alio (dg: scilicet) et 

quam medietatem earum domus et aree #hereditatis# et habitationis dictus 

quondam dominus Johannes de Neijnsel dicte Heijlwigi sue sorori in suo 

testamento legaverat et quam medietatem dictarum domus et aree 

#hereditatis# et habitationis Johannes die Yoede predictus erga dictos e! 

emptores pro predicta pecunia acquisiverat #emendo# ut dicti emptores 

palam recognoverunt. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 617r 03 do 09-11-1396. 

Albertus die Bont en zijn vrouw Heijlwigis dvw Mijchael molenaar van 

Tilborch gaven uit aan Hermannus van Boerden een huis, tuin en 

heidegronden, samen 2 bunder groot, van voornoemde wijlen Mijchael, in 

Tilburg, tussen voornoemde Hermannus van Boerden enerzijds en Johannes zv 

voornoemde Hermannus van Boerden anderzijds, met een eind strekkend aan 

voornoemde Hermannus en met het andere eind aan de gemeint aldaar; de 

uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 10 schelling geld en thans voor 

een n-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis in 

voornoemd huis te leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1398). 

Heijlwigis wv Mijchael molenaar zal, zolang ze leeft, de helft van de pacht 

beuren. De brief overhandigen aan voornoemde Albertus of Heijlwigis, wie 

het eerst komt. 

 

Albertus die Bont maritus legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam (dg: Mijch) Mijchaelis multoris de Tilborch et dicta 

Heijlwigis cum eodem tamquam cum tutore (dg: dne) domum et ortum et 

hereditates mericales (dg: dicti bmo) duo bonaria simul continentes (dg: 

sitos in) dicti quondam Mijchaelis sitos in parochia de Tilborch inter 

hereditatem Hermanni de Boerden ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii dicti Hermanni de Boerden ex alio tendentes cum uno fine (dg: ad 

dictam) ad hereditatem dicti Hermanni et cum (dg: cum) reliquo (dg: um) 



Bosch’ Protocol jaar 1396 05. 

 

117 

fine ad communitatem ibidem ut dicebant dederunt ad hereditariam 

paccionem dicto Hermanno de Boerden ab eodem hereditarie possidendos pro 

hereditario censu X solidorum monete annuatim exinde solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione duodecim lopinorum siliginis mensure de 

Tilborch danda dicte Heijlwigi hereditarie purificationis et primo 

termino (dg: ter) a purificationis proxime futuro ultra annum et in (dg: 

s) dicta domo tradenda ex premissis promittentes indivisi super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali condicione quod Heijlwigis relicta quondam Mijchaelis 

multoris (dg: .d) medietatem dicte paccionis percipiet et levabit (dg: 

quam) annuatim quamdiu eadem Heijlwigis relicta dicti quondam Mijchaelis 

vixerit in humanis. Testes Henricus Godefridi et Aa datum quinta post 

(dg: hi) Leonardi. Tradetur littera alteri dictorum Alberti et Heijlwigis 

primo venienti. 

 

BP 1180 p 617r 04 do 09-11-1396. 

Lambertus zvw Ghibo gnd van Holaer verkocht aan Laurencius zvw Petrus gnd 

Canen soen een n-erfpacht van ½ mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2/5 deel in een akker gnd die 

Zantvoort, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, beiderzijds tussen de 

gemeint, met een eind strekkend aan Henricus Hamer, te weten uit het 2/5 

deel naast voornoemd erfgoed van Henricus Hamer, de gehele akker belast met 

een erfpacht van ½ mud gerst. 

 

Lambertus filius quondam Ghibonis dicti #de# Holaer hereditarie vendidit 

Laurencio filio quondam Petri dicti Canen soen hereditariam paccionem 

dimidii modii ordei mensure de Rode sancte Ode solvendam hereditarie 

purificationis et (dg: Busco) in Busco tradendam (dg: ex) #ex duabus 

quintis partibus ad se spectantibus in# quodam agro terre (dg: si) dicto 

die Zantvoert sito in parochia (dg: de) !sancte Ode ad locum dictum 

Onlant inter (dg: hereditatem Henrici) communitatem ex utroque latere 

coadiacentem tendente cum uno fine ad hereditatem Henrici Hamer (dg: et 

cum reliquo fine) scilicet ex illis duabus quintis partibus que site sunt 

(dg: contig) versus dictam hereditatem dicti Henrici Hamer ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione dimidii modii ordei dicte mensure ex dicto integro 

agro die Zantvoert vocato prius solvenda annuatim et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 617r 05 do 09-11-1396. 

Willelmus Delijen soen van Os verkocht aan Johannes van Brede de jongere 

een n-erfcijns van 15 schelling geld, met Sint-Jacobus te betalen, gaande 

uit een stuk land gnd die Aanweinden, in Oss, ter plaatse gnd Nederveld, 

tussen wijlen Marcelius Delijen soen enerzijds en Gijnta wv Thomas Belien 

soen anderzijds. 

 

Willelmus Delijen soen de Os hereditarie vendidit Johanni de Brede (dg: 

filio) juniori hereditarium censum XV solidorum monete solvendum 

hereditarie Jacobi ex pecia terre dicta die Aenweijnden sita in parochia 

de Os ad locum dictum Nedervelt inter hereditatem #quondam# Marcelii 

Delijen soen ex uno et inter hereditatem Gijnte (dg: d) relicte quondam 

Thome Belien soen ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 F 05 p. 618. 

 in crastino Leonardi: dinsdag 07-11-1396. 

 Quarta post Leonardi: woensdag 08-11-1396. 

 

BP 1180 p 618v 01 di 07-11-1396. 

Rijkelindis wv Godefridus Balijart, Henricus, Godefridus, Herburgis en 

Gertrudis, kv voornoemde Rijkelindis en wijlen Godefridus, verkochten aan 
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Gerardus Balijart, tbv mr Johannes van Zelant, een kamp, ongeveer 2½ morgen 

groot, in Maren, ter plaatse gnd in den Ham, tussen kinderen gnd Butters 

Kijnderen enerzijds en een gemene steeg anderzijds, met een eind strekkend 

aan Gerardus Balijart, vrij van cijns en maasdijk, belast met zegedijken en 

waterlaten. Willelmus en Metta, minderjarige kv voornoemde Rijkelindis en 

wijlen Godefridus Balijart, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand 

doen. 

 

Rijkelindis relicta quondam Godefridi Balijart Henricus Godefridus 

Herburgis et Gertrudis liberi (dg: -s) dictorum Rijkelindis et quondam 

Godefridi quendam campum duo et dimidium iugera vel circiter continentem 

situm in parochia de Maren in (dg: di) loco (dg: in) dicto in den Ham 

inter hereditatem liberorum dictorum Butters Kijnderen ex uno et inter 

communem stegam ex alio (dg: prout i) tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Gerardi Balijart prout dictus campus ibidem est situs ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo Balijart ad opus magistri 

Johannis de Zelant promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere tamquam de hereditate ab omni 

aggere Mose et censu libera et obligationem deponere exceptis zegediken 

et (dg: aqued) aqueductibus ad dictum campum de jure spectantibus et quod 

ipsi Willelmum et Mettam liberos dictorum Rijkelindis et quondam 

Godefridi Balijart quamcito ad annos sue pubertateis pervenerint super 

dicto campo et jure ad opus dicti magistri Johannis de Zelant facient 

renunciare etc. Testes Dicbier et Aa datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1180 p 618v 02 di 07-11-1396. 

Gerardus Balijart droeg over aan Adam van Mierde, tbv mr Johannes van 

Zelant, (1) 3½ lopen roggeland in Geffen, ter plaatse gnd Tommelen, tussen 

Rijcoldus Borchgreve enerzijds en kvw Rodolphus gnd van Zelant anderzijds, 

(2) 2 lopen roggeland, aldaar, tussen voornoemde kvw Rodolphus van Zelant 

enerzijds en Johannes Raet anderzijds, welke beide goederen aan voornoemde 

Gerardus Balijart waren overgedragen door Boudewinus van Zelant en zijn 

vrouw Yda dvw Johannes Sneggelen, (3) een erfgoed gnd een huisdeel, in 

Lith, in een kamp, behorend aan Ghibo Jans soen en Gertrudis gnd Sluters, 

aan voornoemde Gerardus Balijart overgedragen door Gerardus van Leesde zvw 

Arnoldus gnd Noijten soen. 

 

Gerardus Balijart tres et dimidiam lopinatas terre siliginee sitas in 

parochia de Geffen ad locum dictum Tommelen inter hereditatem Rijcoldi 

Borchgreve ex uno !hereditatem (dg: quondam Rodol) #liberorum# quondam 

Rodolphi dicti (dg: Roefs) de Zelant ex alio atque duas lopinatas terre 

siliginee sitas ibidem (dg: inter hereditatem quondam quondam Rodolphi de 

p) inter hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Rodolphi de (dg: 

Zelant) #Zelant# ex uno !inter hereditatem Johannis Raet (dg: Raet 

dicebat) #ex alio# prout (dg: ip) ibidem site sunt (dg: supportavit e) 

supportatas dicto (dg: Ge) Gerardo Balijart a (dg: pl) Boudewino de 

Zelant et Yda (dg: -m) sua uxore filia quondam Johannis (dg: Suagins) 

Sneggelen prout in litteris atque hereditatem dictam (dg: hu) een 

huijsdeel sitam in parochia de Lijt in quodam campo (dg: spectante ad G) 

ad Ghibonem Jans soen et Gertrudem (dg: .) dictam (dg: Sliju) Sluters 

spectante supportatam dicto Gerardo Balijart (dg: a Petro fi ... suo) a 

Gerardo de (dg: Leest) Leesde filio quondam Arnoldi dicti (dg: Nou 

Noijse) Noijten soen (dg: ad opus #ut in litteris spectantem#) ut dicebat 

hereditarie supportavit ad! Ade de Mierde ad opus magistri (dg: juffer) 

Johannis de Zelant promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 618v 03 di 07-11-1396. 

Rijkelindis wv Godefridus Baliart, Henricus, Godefridus, Herburgis en 

Gertrudis, kv voornoemde Rijkelindis en wijlen Godefridus, beloofden aan 

Gerardus Balijart, tbv Godefridus van Stakenborch, 20 Hollandse gulden of 
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de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-07-1397) te betalen. 

 

{Beginnend aan het eind van BP 1180 p 618v 02 en doorlopend tot aan het 

begin van BP 1180 p 618v 06 staat in margine sinistra een verticale 

streep, waarin een #}. 

Rijkelindis (verbeterd uit: Rijkelingis) relicta quondam Godefridi (dg: 

Balija) Baliart Henricus Godefridus Herburgis et Gertrudis liberi (dg: 

quondam) dictorum Rijkelindis et quondam Godefridi promiserunt indivisi 

super omnia Gerardo Balijart ad opus Godefridi de Stakenborch XX Hollant 

gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum (dg: fu) persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 618v 04 wo 08-11-1396. 

Een vidimus maken van 7 brieven. Johannes die Yoede zv Petrus beloofde, zo 

nodig, de brieven ter hand te stellen aan Johannes Camp, Bertha en 

Rijchmoedis, kvw Johannes Camp. 

 

Et fiet vidimus de septem litteris et Johannes die Yoede filius Petri 

promisit super omnia tradere Johanni Camp Berthe et Rijchmoedi liberis 

quondam Johannis Camp ut in forma (dg: da). Testes Ywanus et Wiel datum 

quarta post (dg: Lu) Leonardi. 

 

BP 1180 p 618v 05 wo 08-11-1396. 

Ancelmus zvw Arnoldus gnd Nolleken Quap droeg over aan Petrus van Genderen 

alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van Katherina svw 

voornoemde Arnoldus Nolleken Quaps wv voornoemde Petrus van Genderen. 

Verkoper zal uiterlijk met Vastenavond (di 06-03-1397) naar Brussel gaan om 

voor schepenen aldaar van deze goederen afstand te doen. 

 

Ancelmus filius quondam Arnoldi dicti Nolleken Quap omnia et singula 

#bona# mobilia et immobilia hereditaria et parata (dg: quocumque locorum 

consistentia sive sita) sibi de morte quondam Katherine (dg: sua ma) 

sororis olim dicti quondam Arnoldi Nolleken Quaps #relicte quondam Petri 

de Genderen# successione advoluta quocumque locorum (dg: in) consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie supportavit dicto Petro de Genderen 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: promisit insuper dictus) promisit insuper !omnia quod ipse 

infra hinc et carnisprivium proxime futurum veniet infra (dg: dictus 

Ancelmus promisit super) civitatem Bruuccellensem et ibidem coram 

scabinis de Bruxella (dg: ad) super dictis bonis omnibus et jure ad opus 

dicti Petri renunciabit #effestucando#. Testes (dg: da) Henricus 

Godefridi et Wiel datum supra. 

 

BP 1180 p 618v 06 wo 08-11-1396. 

Arnoldus Stamelart van Spanct ev Heijlwigis dvw Goeswinus Cnode zvw 

Heilwigis uten Werde enerzijds en Henricus van de Kloot procurator van het 

Geefhuis in Den Bosch anderzijds maakten een erfdeling van 9 morgen 26 

roeden, gelegen op de plaats gnd Asmijt, tussen voornoemde wijlen Goeswinus 

Cnode enerzijds en Volcwinus van Amersfoert anderzijds. Voornoemde Arnoldus 

Stamelart kreeg de helft naast voornoemde wijlen Goeswinus Cnode met de 

helft van de sloot, tussen deze helft en de andere helft, zoals omgraven. 

 

Arnoldus Stamelart de Spanct maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filie quondam Goeswini Cnode #filii quondam Heilwigis uten Werde# 

(dg: et Henricus) ex una et (dg: Nij) Henricus de Globo (dg: tamquam) 

procurator mense sancti spiritus in Busco de consensu et voluntate 

provisorum dicte mense sancti spiritus (dg: in Busco) ex altera palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de (dg: .) novem 

iugeribus et viginti sex virgatis sitis supra locum dictum communiter 

Asmijt inter hereditatem dicti quondam Goeswini Cnode ex uno et inter 

hereditatem Volcwini de Amersfoert ex alio ut dicebant mediante qua 
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divisione una medietas vel circiter dictorum novem iugerum et XXVI 

virgatarum terre que sita est (dg: ver) contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti quondam Goeswini Cnode (dg: d) simul !medietate fossati 

consistentis inter dictam medietatem et inter reliquam medietatem 

premissorum #prout ibidem sita est et circonfossata# ut dicebant dicto 

Arnoldo Stamelart cessit in partem promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 618v 07 wo 08-11-1396. 

Voornoemd Geefhuis kreeg de andere helft, te weten de helft naast 

voornoemde Volcquinus, met de helft van de sloot tussen deze helft en de 

andere helft, zoals omgraven. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas (dg: premissorum) vel circiter 

premissorum scilicet illa medietas que sita !juxta dictam hereditatem 

dicti Volcquini simul (dg: an) cum medietate fossati consistentis inter 

dictam medietatem et inter (dg: me) reliquam medietatem premissorum 

#prout ibidem sita est et circumfossata# dicte mense sancti spiritus 

cessit in partem ut alter recognovit promittens super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 618v 08 wo 08-11-1396. 

Willelmus zvw Lambertus van den Arennest droeg over aan hr Gerardus Groij 

priester, kanunnik van de Sint-Jan in Den Bosch, een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Son, die Heijlwigis dvw Henricus gnd van Boert beloofd had 

aan voornoemde Willelmus zv Lambertus van den Arennest, met Lichtmis in Son 

te leveren, gaande uit het deel, dat voornoemde Willelmus had, in (1) een 

stuk land gnd die Braak, in Breugel, beiderzijds tussen een gemene weg, (2) 

ongeveer 2 bunder broek aldaar, tussen kvw Thomas gnd Paridaen enerzijds en 

Johannes gnd Belen soen en zijn kinderen anderzijds, (3) een akker gnd die 

Hezeakker, aldaar, naast erfgoed van het klooster van Hodonk. 

 

Willelmus filius quondam Lamberti van den Arennest annuam et hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Zonne quam Heijlwigis filia 

quondam Henrici dicti de Boert promisit se daturam et soluturam dicto 

Willelmo filio Lamberti van den Arennest hereditarie purificationis (dg: 

et pro primo solucionis termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum) et in Zonne tradendam et deliberandam ex tota parte et omni jure 

quam et quod idem Willelmus habuit in hereditatibus infrascriptis 

vide[licet in] quadam pecia terre dicta communiter die Brake sita in 

parochia de Broghel inter communem plateam ex utroque latere coadiacentem 

atque in duobus bona[riis] paludis vel circiter sitis ibidem inter 

hereditatem liberorum quondam Thome dicti Parid[a]en ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Belen soen et eius liberorum ex alio [atque] 

in quodam agro terre dicto communiter die Hez-(dg: e)-acker sito ibidem 

contigue [i]uxta hereditatem spectantem ad conventum monialium de Hodonc 

....... hereditarie supportavit domino Gerardo Groij presbitro canonico 

sancti Johannis ewangeliste in Busco cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex parte sui) de[ponere] 

et sufficientem facere. Testes Henricus Godefridi et Aa datum supra. 

 

1180 mf10 F 06 p. 619. 

 Quinta post Leonardi: donderdag 09-11-1396. 

 in crastino Petri et Pauli: zaterdag 30-06-1397. 

 anno Domini Mo CCCmo XCVI mensis novembris die IX: 

  donderdag 09-11-1396. 

 

BP 1180 p 619r 01 do 09-11-1396. 

Broeder Rodolphus Roesmont maande 3 achterstallige jaren van (1) een 

b-erfcijns van 20 schelling, die Godescalcus Roesmont, grootvader van 

voornoemde broeder Rodolphus, gekocht had van Theodericus van Velpe zvw 
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Henricus van Velpe, (2) een b-erfcijns van 40 schelling (dg: geld), aan 

voornoemde wijlen Godescalcus Roesmont verkocht door Arnoldus Gruijter van 

Osse, welke cijnzen nu aan hem behoren. 

 

Frater Rodolphus Roesmont hereditarium censum viginti solidorum quem 

Godescalcus Roesmont avus olim dicti fratris Rodolphi erga Theodericum de 

(dg: V) Velpe filium quondam Henrici de Velpe emendo acquisiverat prout 

in litteris atque hereditarium censum XL solidorum (dg: monete) venditum 

dicto quondam Godescalco Roesmont ab Arnoldo Gruijter de Osse prout in 

litteris et quos census nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. 

Testes Ywanus et Dicbier datum quinta post Leonardi. 

 

BP 1180 p 619r 02 do 09-11-1396. 

Heijmericus Groij verkocht aan Goeswinus Steenwech (1) een huis en erf in 

Den Bosch, in de Peperstraat, tegenover het begijnhof, tussen erfgoed van 

Walterus gnd Backe bakker enerzijds en erfgoed van erfg vw Petrus gnd Caude 

Oven anderzijds, (2) een deel van een erfgoed, gelegen achter het 

achterhuis van voornoemd erfgoed, welk huis, erf en deel aan voornoemde 

Heijmericus Groij waren overgedragen door Jacobus Tijt, (3) een huis met 

ondergrond in Den Bosch, achter de Peperstraat, achter erfgoed van wijlen 

Petrus gnd Caude Oven, tussen erfgoed van wijlen voornoemde Petrus 

enerzijds en erfgoed van Henricus van Druenen anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed van voornoemde Walterus dat gelegen is in de straat 

die loopt van de Peperstraat richting de Kolperstraat en met het andere 

eind aan erfgoed van wijlen Walterus van Os, welk huis met ondergrond 32¾ 

voet lang is, af te meten vanaf het erfgoed van eerstgenoemde Walterus 

richting erfgoed van hr Mathias Sorgen, met de helft van de tussenwand 

tussen dit huis en andere gebouwen van Walterus Coptiten aldaar, (4) een 

stukje erfgoed, gelegen aan het eind van voornoemd huis, strekkend vanaf 

dit huis richting voornoemde erfgoed van hr Mathijas, zoals dit stukje 

behoorde aan wijlen Laurencius Boijen, (5) een stukje erfgoed van 

voornoemde wijlen Laurencius, voor de deur van eerstgenoemd huis, strekkend 

vanaf deze deur tot aan de osendrup van het huis van Gerardus van Venne 

snijder, aan voornoemde Heijmericus Groij verkocht door Walterus Coptiten. 

 

Heijmericus Groij domum et aream sitam in Busco in vico dicto Peperstraet 

in opposito curie beghinarum ibidem inter hereditatem Walteri dicti (dg: 

Ba) Backe pistoris et (verbeterd uit: ex) inter hereditatem heredum 

quondam Petri dicti Caude Oven atque quandam partem hereditatis site 

retro posteriorem domum dicte hereditatis supportatas dicto Heijmerico 

Groij a Jacobo Tijt prout in litteris atque quandam domum cum suo fundo 

sitam in Busco !retro vicum dictum !dictum Peperstraet retro hereditatem 

quondam Petri dicti Caude (dg: h) Oven inter hereditatem eiusdem quondam 

Petri ex uno et inter hereditatem Henrici de Druenen ex alio que domus 

(dg: et aream) cum suo fundo tendit cum uno fine ad hereditatem dicti 

Walteri sitam in vico tendente a dicto vico Peperstraet vocato versus 

(dg: dictum) vicum dictum Colpertraet et cum reliquo fine ad hereditatem 

quondam Walteri de Os et que domus cum suo fundo predicta continet (dg: 

triginta duas peda) XXXII pedatas et tres quartas partes unius pedate in 

longitudine (dg: con) mensurando a dicta reliqua (dg: re) hereditate 

primodicti Walteri versus hereditatem domini Mathie Sorgen prout 

huiusmodi domus (dg: et area) cum (verbeterd uit: ?pli) suo fundo ibidem 

sita est cum medietate parietis consistentis inter eandem domum et inter 

alia edificia dicti! Walteri Coptiten ibidem consistentium atque 

particulam hereditatis sitam ad finem dicte domus tendentem ab eadem domo 

versus dictam hereditatem dicti domini Mathije prout huiusmodi particula 

hereditatis ibidem sita est et ad Laurencium quondam Boijen spectare 

consueverat necnon particulam hereditatis sitam in !retro ortum dicti 

quondam Laurencii ante (dg: jaco) januam primodicte domus tendentem ab 

eadem janua usque ad stillicidium domus Gerardi de Venne sartoris prout 

eadem particula hereditatis ibidem sita est venditam dicto Heijmerico 
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Groij a Waltero Coptiten prout in litteris hereditarie vendidit Goeswino 

Steenwech supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Wiel 

datum (dg: supra) #quinta post Leonardi#. 

 

BP 1180 p 619r 03 do 09-11-1396. 

Ghevardus van Eijndoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Godef #Willelmus#) Ghevardus de Eijndoven prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 619r 04 za 30-06-1397. 

Voornoemde Goeswinus droeg voornoemde goederen over aan Oda dvw Johannes 

van Uden. 

 

Dictus Goeswinus premissa supportavit Ode filie quondam Johannis de Uden 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Scilder datum in 

crastino Pe Pau. 

 

BP 1180 p 619r 05 do 09-11-1396. 

Gerardus zvw Gerardus gnd Jutten soen van Middelberze droeg over aan 

Willelmus zvw Laurencius van der Bruggen van Baest een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Middelbeers, die Arnoldus die Wever van Middelberze beloofd 

had aan eerstgenoemde Gerardus, met Lichtmis in Middelbeers te leveren, 

gaande uit (1) een stukje land, gnd een bucht, in Middelbeers, tussen 

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

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

van Baest enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi dicti Jutten soen de Middelberze 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de (dg: Busco #..... 

...#) Middelberze quam Arnoldus die Wever de Middelberze promisit se 

daturum et soluturum (dg: #p# Gerardo f) primodicto Gerardo hereditarie 

purificationis et in Middelberze tradendam de et ex particula terre dicta 

een bucht sita in parochia de Middelberze inter hereditatem Godefridi de 

(dg: Peels) Peelt ex uno et inter communem viam ex alio atque ex pecia 

terre dicta een bucht sita ibidem in opposito primodicte pecie terre 

inter hereditatem Jacobi de Baest ex uno et inter communitatem ibidem ex 

alio prout in litteris hereditarie supportavit (dg: La) Willelmo filio 

quondam (dg: v) Laurencii (dg: de) van der Bruggen de (dg: Bas) Baest cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 619r 06 do 09-11-1396. 

En hij kan de pacht terugkopen met Lichtmis over 3 jaar (ma 02-02-1400), of 

binnen een maand ervoor of erna, met 17½ nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, en met de pacht van het betreffende feest 

van Lichtmis. De wederkoop moet gebeuren in aanwezigheid van voornoemde 

Willelmus, of aan het woonhuis dat hij dan zal hebben, of voor schepenen in 

Esch, of in de kerk van Esch. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Roverus Boest en Johannes Camp. 

 

A. 

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

festo purificationis proxime futuro ultra (dg: an) tres annos seu per 

mensem precedentem seu per mensem sequentem cum XVII et dimidium! novos! 

Gelre !XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato et cum 

paccione in huiusmodi festo purificationis provenienda ut in forma et 

huiusmodi redempcio (dg: fue) fiet in presentia dicti Willelmi seu ad 

domum habitationis protunc dicti Willelmi seu coram scabinis in Essche 
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seu in ecclesia de Essche. Acta in camera presentibus dictis scabinis 

Rovero Boest Johanne Camp datum anno Domini Mo CCCmo XCVI index {ruimte 

opengelaten} mensis novembris die IX hora vesperarum. 

 

BP 1180 p 619r 07 do 09-11-1396. 

Willelmus Sceijve zvw Nijcholaus Sceijve van Moergestel verkocht aan 

Willelmus Sceijnckel zvw Henricus Sceijnckel een n-erfpacht van 1 mud 

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

de helft van een stuk beemd gnd die Rume Heuvel, in Moergestel, tussen 

Johannes van Brecht enerzijds en kvw Ghibo van der Berten anderzijds, te 

weten uit de helft naast voornoemde Johannes van Brecht, welke helft 

voornoemde verkoper Willelmus verworven had van erfg van Gheerlacus zvw 

Gheerlacus Cnode, deze helft reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, (2) een b-erfpacht van 21 lopen rogge, maat van 

Hilvarenbeek, die verkoper met Lichtmis beurt, gaande uit een huis, erf en 

tuin van voornoemde wijlen Nijcholaus Sceijve, in Hilvarenbeek, naast het 

kerkhof aldaar, tussen een gemene weg enerzijds en Yda gnd Bijests 

anderzijds. 

 

(dg: Wautgheru) Willelmus Sceijve filius quondam Nijcholai Sceijve de 

Ghestel prope Oesterwijc hereditarie vendidit (dg: Waut) Willelmo 

Sceijnckel (dg: here) filio quondam Henrici Sceijnckel hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Ghestel predicta tradendam ex (dg: pecia p) 

medietate ad dictum venditorem spectante pecie prati dicte die Rume 

Hoevel site in parochia (dg: -te dicta) de Ghestel predicta inter 

hereditatem Johannis de Brecht ex uno et inter hereditatem (dg: p) 

liberorum quondam Ghibonis van der Berten ex alio scilicet ex illa 

medietate que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Johannis 

de Brecht et quam medietatem dictus Willelmus venditor erga (dg: Jacobi 

me acquisiverat ut dicebat) heredes Gheerlaci filii quondam Gheerlaci 

Cnode acquisiverat (dg: ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere) atque ex hereditaria paccione viginti unius 

lopinorum siliginis mensure de Hildwarenbeke quam dictus venditor 

solvendam habet hereditarie purificationis ex (dg: hereditate dicta ...) 

domo et area et orto dicti quondam Nijcholai Sceijve sitis in parochia de 

Hildwarenbeke juxta cijmitherium ibidem inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Yde dicte Bijests ex alio promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco ex dicta medietate dicte 

pecie prati prius solvenda et sufficientem facere. Testes (dg: datum 

supra) Henricus Godefridi et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 619r 08 do 09-11-1396. 

Walterus Priem zvw Johannes Priem verkocht aan Johannes zv Johannes gnd 

Heester een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 11-11-1397), gaande 

uit (1) een huis en tuin in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen een 

gemene weg enerzijds en erfgoed van het klooster van Tongerlo anderzijds, 

(2) ½ bunder broek, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Willelmus 

Belen soen enerzijds en Johannes Gielijs anderzijds, reeds belast met een 

b-erfpacht van ½ {maat niet vermeld} rogge. 

 

Walterus Priem filius quondam Johannis Priem hereditarie vendidit Johanni 

filio Johannis dicti Heester hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Martini et !a festo 

Martini proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex domo et orto 

dicti venditoris sitis in parochia de Haren in loco dicto (dg: Beil) 

Beilver inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem (dg: abbatis de) conventus de Tongerlo ex alio et ex dimidio 

bonario paludis sito (dg: ib) in parochia et loco predictis inter 
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hereditatem Willelmi Belen soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

Gielijs ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione dimidii 
!siliginis ex premissis prius solvenda et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 619r 09 do 09-11-1396. 

Laurencius van den Broule ev Yda svw Willelmus van Orthen maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Willelmus van Orthen gekocht had van Gerardus zvw Ambrosius van 

der Wedehage. 

 

Laurencius van den Broule maritus et tutor legitimus Yde {streep om open 

ruimte op te vullen} sue uxoris sororis (dg: olim) quondam Willelmi de 

Orthen hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

quam dictus Willelmus de Orthen erga (dg: Everardum) Gerardum filium 

quondam Ambrosii van der Wedehage emendo acquisiverat [pro]ut in litteris 

et quam paccionem dictus Laurencius nunc ad se spectabat! monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 F 07 p. 620. 

 Quinta post Leonardi: donderdag 09-11-1396. 

 

BP 1180 p 620v 01 do 09-11-1396. 

Gerardus zvw Walterus van Berkel verkocht aan Jutta dvw Lambertus gnd 

Tijmmerman van Westvalen, tbv haar en haar kinderen verwekt door wijlen 

Johannes van Helmont snijder, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 

11-11-1397), gaande uit een stuk land gnd dat Waterlaat, 4 lopen rogge 

groot, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Schoorvoort, tussen Johannes 

van Halle enerzijds en Lambertus van der Eghelvoert anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Walteri de Berkel hereditarie vendidit Jutte (dg: 

relicte quondam Johannis de Helmont sartoris) filie quondam Lamberti 

dicti Tijmmerman de Westvalen ad opus sui et ad opus liberorum dicte 

Jutte ab eadem et quondam Johanne de Helmont sartore pariter genitorum 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Martini et pro primo termino a Martini proxime (dg: ul) 

futuro ultra annum et in Busco tradendam ex pecia terre dicta dat 

Waterlaet (dg: q) quatuor lopinos siliginis in semine capiente sita in 

parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum (dg: Scoervorst) 

#Scoervoert# inter hereditatem Johannis de Halle ex uno et inter 

hereditatem Lamberti van der Eghelvoert ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere tali condicione quod dicta Jutta dictam paccionem quamdiu vixerit 

integraliter possidebit post eiusdem Jutte decessum ad dictos suos 

liberos hereditarie devolvendam. Testes Henricus Godefridi et Scilder 

datum quinta post Leonardi. 

 

BP 1180 p 620v 02 do 09-11-1396. 

(dg: Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer). 

 

(dg: Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer). 

 

BP 1180 p 620v 03 do 09-11-1396. 

Rijxkinus Mersman beloofde aan mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer 20 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (di 25-12-1397) te 

betalen. 

 

Rijxkinus Mersman promisit super omnia magistro Jacobo Groij filio 

quondam Willelmi Loijer XX Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a 
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nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 620v 04 do 09-11-1396. 

Johannes zvw Bernardus van Stakenborch droeg over aan Adam van Mierde, tbv 

mr Johannes van Zelant, 10 hont 25 roeden land, die aan Gerardus Balijart 

en zijn kinderen mr Johannes en Gerardus behoorden, in een kamp, behorend 

aan voornoemde Gerardus en jkvr Margareta wv Goeswinus Moedels Dicbier, 

welk kamp gelegen is in Groot Lith, tussen Zebertus Welghe enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds, welke 10 hont 25 roeden waren overgedragen aan 

Adam van Mierde tbv voornoemde Johannes zvw Bernardus van Stakenborch. 

 

Johannes filius quondam (dg: Gerardi) #Bernardi# de Stakenborch decem 

hont et viginti quinque virgatas terre que ad Gerardum Balijart magistrum 

Johannem et Gerardum eius liberos spectabat in quodam (dg: q) campo 

spectante ad dictum Gerardum et domicellam Margaretam relictam quondam 

Goeswini Moedels Dicbier et qui campus situs est in parochia de Groet 

Lijt inter hereditatem Zeberti Welghe ex uno et inter communem stegam ex 

alio (dg: et) in ea quantitate qua (dg: ibidem si) dicte X hont et XXV 

(dg: li) virgate (dg: site) terre ibidem sunt site supportatas Ade de 

Mierde ad opus dicti Johannis filii quondam (dg: Gerardi) #Bernardi# de 

Stakenborch prout in litteris hereditarie supportavit Ade de Mierde ad 

opus (dg: m dictum) #magistri# Johannis (dg: Mersman presbitri) #de 

Zelant# cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 620v 05 do 09-11-1396. 

Gerardus Balijart droeg over aan Adam van Mierde, tbv mr Johannes van 

Zelant, 4 hont 21 roeden land in Groot Lith, ter plaatse gnd die Klein 

Beemden, midden in die plaats, tussen erfg vw Willelmus van Nuwelant 

enerzijds en erfgoed behorend aan het altaar van Sint-Nijcholaus in Lith 

anderzijds, met een eind strekkend aan Jacobus Ghiben soen en met het 

andere eind aan Johannes van Tula zv Johannes Hagen, belast met een cijns 

aan dekaan en kapittel van Luik. 

 

Gerardus Balijart quatuor hont et XXI virgatas terre sitas in parochia de 

Groet Lijt ad locum dictum die Cleijn Beemden in medio eiusdem loci inter 

hereditatem heredum quondam Willelmi de Nuwelant ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad altare sancti Nijcholai siti in parochia de 

(dg: Lijt ex) Lijt predicta ex alio (dg: jux prout ibidem) tendentes cum 

uno fine ad hereditatem Jacobi Ghiben soen (dg: ex uno) #et# cum reliquo 

fine ad hereditatem Johannis de Tula filii Johannis Hagen (dg: ut) prout 

ibidem site sunt ut dicebat hereditarie supportavit Ade de Mierde ad opus 

(dg: domini) #magistri# Johannis (dg: Mersman) #de Zelant# promittens 

super omnia warandiam (dg: et ob) tamquam de hereditate ab aggere Mose 

libera (dg: et hereditatem) et obligationem deponere excepto censu 

dominorum decani et capituli Leodiensis exinde de jure solvendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 620v 06 do 09-11-1396. 

Cristina dvw Walterus Groeve droeg over aan Johannes zvw Baudericus 

Dravarts en Johannes van der Hanen zvw Johannes van der Hanen een 

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

leveren, gaande uit een huis, tuin en erfgoederen in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Beirkt, tussen een gemene weg enerzijds en de plaats gnd Kattenbos 

anderzijds, aan haar verkocht door voornoemde Baudericus gnd Dravart. 

 

Cristina filia quondam Walteri Groeve cum tutore (dg: #?mod#) 

hereditariam paccionem dimidii #modii# siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et 

orto et hereditatibus sitis in parochia de Roesmalen ad locum dictum 
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Beirct inter (dg: h) communem plateam ex uno et inter locum dictum 

Kattenbossche ex alio venditam sibi a Bauderico dicto Dravart prout in 

litteris hereditarie supportavit (dg: Johanni) Johanni filio dicti 

quondam Bauderici Dravarts et Johanni van der Hanen filio quondam 

Johannis van der Hanen cum litteris et jure promittens (dg: super) cum 

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

Testes Ywanus et Dicbier datum supra. 

 

BP 1180 p 620v 07 do 09-11-1396. 

(dg: Voornoemde Johannes zoon). 

 

(dg: dicti Johannes filius). 

 

BP 1180 p 620v 08 do 09-11-1396. 

De broers Johannes en Theodericus, kvw Baudericus Dravarts, en Johannes van 

der Hanen zvw Johannes van der Hanen beloofden aan Cristina dvw Willelmus 

Grove 3 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, 

met Kerstmis (ma 25-12-1396), 6 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken 

voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397), en 6 

nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Remigius aanstaande (ma 01-10-1397) te betalen. 

 

Johannes et Theodericus fratres liberi quondam Bauderici Dravarts et 

Johannes van der Hanen filius quondam Johannis van der Hanen promiserunt 

indivisi super omnia Cristine filie quondam Willelmi Grove III novos 

gulden Gelrie scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini et (dg: tres) #sex# novos Gelre gulden 

(verbeterd uit: glilden) scilicet XXXVI gemeieijn! placken pro quolibet 

gulden computato nativitatis Johannis proxime futurum et sex novos Gelre 

gulden scilicet XXXVI (dg: ge) gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato (dg: ad a nativitatis) !Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 620v 09 do 09-11-1396. 

Henricus zvw Rutgherus Alarts soen vernaderde een b-erfcijns van 4 pond 

geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin van 

wijlen Johannes Scilder van Berlikem, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen Johannes Coninc van Berlikem enerzijds en Elizabeth dv Theodericus 

gnd Ranen anderzijds, (2) 2 bunder beemd van voornoemde wijlen Johannes 

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

soen van den Loeke enerzijds en wijlen hr Gerardus Vos priester anderzijds, 

welke cijns aan Johannes zvw voornoemde Rutgherus Alarts was verkocht door 

Elizabeth dv Theodericus Ranen. De ander week. Hij behield en hij droeg de 

brief over aan zijn voornoemde broer Henricus. 

 

(dg: Johannes) #Henricus# filius quondam Rutgheri Alarts soen #prebuit et 

exhibuit patentes denarios ad redimendum# hereditariam! (dg: paccionem) 

#censum# quatuor librarum monete solvendum hereditarie Remigii ex domo et 

orto quondam Johannis Scilder de Berlikem sitis in parochia de Berlikem 

in loco dicto Beilver inter hereditatem Johannis Coninc de Berlikem ex 

uno et inter hereditatem Elizabeth filie Theoderici dicti Ranen ex alio 

atque de et ex duobus bonariis prati (dg: qu) dicti quondam Johannis 

Scilders sitis in dicta parochia in loco dicto Lengsbroec inter 

hereditatem Henrici Everaets soen van den Loeke ex uno et inter 

hereditatem quondam domini Gerardi Vos presbitri ex alio venditum (dg: 

primodicto Johanni ab Elizabeth filia Theoderici Ranen prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico suo fratri) Johanni filio dicti quondam 

Rutgheri Alarts ab (dg: Elza) Elizabeth filia Theoderici (dg: Ran) Ranen 

prout in litteris et alter #cessit et obtinuit# et dictas litteras dicto 

Henrico suo fratri supportavit. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 620v 10 do 09-11-1396. 

(dg: Johannes en Reijnkinus Kul zv Reijnerus Kul en Johannes). 

 

(dg: #Johannes et# Reijnkinus Kul filius G Reijneri Kul et Johannes). 

 

BP 1180 p 620v 11 do 09-11-1396. 

De broers Johannes en Reijnerus, kv Reijnerus Kul, verkochten aan Willelmus 

Jordens soen 2 morgen land, ter plaatse gnd Oeteren, tussen Nijcholaus 

Coninc enerzijds en voornoemde Willelmus Jordens soen anderzijds, belast 

met 12 schelling die de stad Den Bosch uit deze 2 morgen eertijds beurde. 

 

Johannes et Reijnerus fratres liberi (dg: li) Reijneri Kul duo iugera 

terre sita (dg: in) ad locum dictum Oeteren inter hereditatem Nijcholai 

Coninc ex uno et inter hereditatem Willelmi Jordens soen ex alio (dg: vu) 

prout ibidem sita sunt hereditarie vendiderunt dicto Willelmo Jordens 

soen promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: duob) duodecim solidis quos oppidum de Busco ex dictis 

duobus iugeribus (dg: h) dudum habuit solvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 620v 12 do 09-11-1396. 

Johannes Brouwer en zijn vrouw Elizabeth wv Walterus van Watermael 

verhuurden aan Henricus van den Loeke een tiende, die behoorde aan 

voornoemde wijlen Walterus, in Rosmalen, voor een periode van 3 jaren, 

ingaande Pasen aanstaande (zo 22-04-1397), het eerste jaar voor 22 

Hollandse gulden of de waarde en de beide andere jaren voor 23 Hollandse 

gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen. 

 

Johannes Brouwer maritus legitimus Elizabeth sue uxoris relicte quondam 

Walteri de Watermael #et dicta Elziabeth cum eodem tamquam cum tutore# 

decimam que ad dictum quondam Walterum spectabat sitam seu consistentem 

in parochia de Roesmalen cum suis juribus et attinentiis ut dicebant (dg: 

here) locaverunt Henrico van den Loeke ab eodem ad spacium trium annorum 

(dg: datam presentium s) post festum pasche proxime futurum sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum [trium] annorum (dg: pro X) scilicet 

primo anno pro XXII Hollant gulden seu #valorem# dandis et (dg: rel) 

quolibet aliorum duorum annorum pro XXIII Ho[llant gulden seu] valorem 

dandis eis ab alio nativitatis Domini et pro primo termino a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem depo[nere et] alter repromisit super omnia. Testes 

datum supra. 

 

1180 mf10 F 08 p. 621. 

 Quinta post Leonardi: donderdag 09-11-1396. 

 anno Domini M CCC XCVI mensis novembris die nona: 

  donderdag 09-11-1396. 

 in profesto Martini: vrijdag 10-11-1396. 

 

BP 1180 p 621r 01 do 09-11-1396. 

Arnoldus van Os wollenklerenwever en Johannes van Haren wever beloofden aan 

Rolandus Jozollus 34 Engelse nobel met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397; 

21+31+31+28+31+22=164 dgn) te betalen. 

 

Arnoldus de Os textor laneorum et Johannes de Haren textor promiserunt 

indivisi super omnia Rolando Jozollo XXXIIII Enghels nobel seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes Henricus Godefridi et Scilder 

datum quinta post Leonardi. 

 

BP 1180 p 621r 02 do 09-11-1396. 

(dg: Henricus van Ghemonden). 
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(dg: Henricus de Ghemonden pal). 

 

BP 1180 p 621r 03 do 09-11-1396. 

Petrus van Drueten verwer had destijds gerechtelijk verkocht aan Arnoldus 

Groet Art een huis, tuin en mudzaad roggeland, in Oss, tussen Alardus Zelen 

soen enerzijds en Johannes van Zanbeke anderzijds, voor de onraad en voor 6 

gulden. Henricus van Gemonden verklaarde thans ontvangen te hebben van 

voornoemde Arnoldus Groet Art 4 gulden, die overgebleven waren van 

voornoemd geld, en meer waren dan wat voornoemde Petrus tekort gekomen was. 

 

Notum sit universis quod cum Petrus de Drueten tinctor (dg: here) domum 

et ortum et modiatam terre siliginee sitos in parochia de Os inter 

hereditatem Alardi Zelen soen ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Zanbeke ex alio hereditarie vendidisset Arnoldo Groet Art per judicem 

mediante sententia scabinorum de Busco (dg: prout in litteris) ut dicebat 

scilicet pro oneribus dictis onraet (dg: hid v h) habita pro huiusmodi 

vendicioni facienda et pro sex gulden ut dicebat constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis (dg: Johannes de) Henricus de Gemonden palam 

recognovit se recepisse a dicto Arnoldo Groet Art IIII gulden que 

supercreverunt de dicta pecunia ultra (dg: pecuniam) defectum quod 

defecit dicto Petro in premissis et promisit super omnia dictum Arnoldum 

Groet Art de dictis IIII gulden indempnem servare. Testes (dg: Dicbier) 

Ywanus et Dicbier datum supra. 

 

BP 1180 p 621r 04 do 09-11-1396. 

Gerardus zvw Johannes Camp droeg over aan zijn broer Johannes Camp alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, gelegen 

onder Lithoijen. 

 

Gerardus filius quondam Johannis Camp omnia bona sibi de morte quondam 

suorum parentum successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de 

Lijttoijen consistentia sive sita hereditarie supportavit Johanni Camp 

suo fratri promittens super (dg: omnia ratam servare et obligationem) 
!warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 621r 05 do 09-11-1396. 

Voornoemde Johannes Camp beloofde aan zijn broer Gerardus 50 nieuwe 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, 1/3 deel te 

betalen met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397), 1/3 deel met Kerstmis over 

een jaar (di 25-12-1397) en 1/3 deel met Sint-Jan over een jaar (ma 24-06-

1398). 

 

Dictus Johannes Camp promisit super omnia Gerardo suo fratri L novos 

Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato 

pro una tercia parte nativitatis Johannis proxime futurum pro secunda 

tercia parte a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et pro 

ultima tercia parte a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 621r 06 do 09-11-1396. 

Willelmus gnd van Hezeacker verkocht aan Willelmus zvw Laurencius van 

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

Remigius in Esch te leveren, gaande uit een huis en tuin van verkoper in 

Esch, tussen de gemeint enerzijds en die Aa anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. Rutgherus zvw Johannes gnd Buerinc beloofde het onderpand 

van waarde te houden. 

 

Willelmus dictus (dg: Hezew) #de# Hezeacker hereditarie vendidit Willelmo 

filio quondam Laurencii de Bruggen de Baest hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in 

Essche tradendam ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de 
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Essche inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno et inter aquam dictam 

die Aa ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Quo 

facto Rutgherus filius quondam Johannis dicti Buerinc promisit super 

omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 621r 07 do 09-11-1396. 

Willelmus gnd van Hezeacker beloofde aan Rutgherus zvw Johannes Buerinc 50 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Willelmus (dg: f) dictus de (dg: Heze) Hezeacker promisit super omnia 

Rutghero filio quondam Johannis Buerinc L Hollant gulden seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 621r 08 do 09-11-1396. 

Willelmus van den Beirgelen van Middelberze verkocht aan Andreas zvw 

Johannes gnd Scruijf een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Middelbeers, 

met Lichtmis in Middelbeers, te leveren, gaande uit 1/3 deel in 1½ bunder 

beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Budelbeemd, tussen een gemene weg 

enerzijds en kv Henricus Willems anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

{Met haal verbonden met BP 1180 p 621r 11}. 

Willelmus van den Beirgelen de (dg: Be) Middelberze hereditarie vendidit 

Andree filio quondam Johannis dicti Scruijf hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Middelberze solvendam hereditarie 

purificationis et in Middelberze tradendam ex (dg: pecia) tercia parte ad 

dictum venditorem spectante in uno (dg: bon) et dimidio bonariis prati 

sitis in parochia de (dg: Oes) Oerscot in loco dicto Budelbeemt inter 

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

hereditatem liberorum Henrici Willems ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censsu! (dg: cens) 

domini ducis exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 621r 09 do 09-11-1396. 

Franco gnd van den Scoer, zijn broer Stephanus, Willelmus zvw Johannes gnd 

Stevens soen, Henricus zvw Willelmus Stevens soen van Engelen en Johannes 

gnd Matheeus soen beloofden aan Rasoninus Asinarius, tbv Anthonius van 

Monteferia etc, 30 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1396; 21+25=46 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Franco dictus van den Scoer Stephanus eius frater Willelmus filius 

quondam Johannis dicti Stevens soen Henricus filius quondam Willelmi 

Stevens soen de Engelen et Johannes dictus Mathe[e]us #soen# promiserunt 

indivisi super omnia Rasonino Asinario ad opus Anthonii de Monteferia 

#etc# XXX aude scilde monete Francie ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 621r 10 do 09-11-1396. 

De twee eersten zullen de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 621r 11 do 09-11-1396. 

En hij kan voornoemd pacht terugkopen, uiterlijk met Lichtmis over 4 jaar 

(wo 02-02-1401), met 26 nieuwe Gelderse gulden, zoals vandaag de dag 36 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, met de pacht van het 

jaar van wederkoop en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in 

de kamer in aanwezigheid van Henricus zvw Johannes Becker, Roverus Boest, 
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Walterus zvw Laurencius van Bruggen van Baest en Henricus Loenman. 

 

{Met haal verbonden met BP 1180 p 621r 08}. 

A. 

Et poterit redimere dictam paccionem ad! spacium! (dg: quinque anno) 

infra hinc et purificationis proxime futurum et ad spacium quatuor 

annorum post purificationis proxime futurum sine medio sequentium semper 

dicto spacio pendente cum XXVI novis Gelre gulden quales hodierno die 

solvunt XXXVI gemeijn placken seu valorem et paccione anni redempcionis 

et cum arrestadiis si que defecerint ut in forma ?promittentes etc. Acta 

in camera presentibus Henrico filio quondam Johannis Becker Rovero Boest 

Waltero filio quondam Laurencii (dg: van) de Bruggen de Baest Henrico 

Loenman (dg: acta in camera presentibus) anno Domini M CCC XCVI index 

{ruimte vrijgelaten} mensis novembris die nona hora vesperarum. 

 

BP 1180 p 621r 12 vr 10-11-1396. 

Johannes van den Hezeacker machtigde zijn broer Emondus en zwager Arnoldus 

van Os zijn cijnzen, pachten, renten en tegoeden te manen. De brief 

overhandigen aan een van beiden, die het eerste komt. 

 

Johannes van den Hezeacker dedit (dg: potestatem) Emondo suo fratri et 

Arnoldo (dg: va) de Os suo (df: gen) sororio seu eorum alteri potestatem 

monendi etc suos census redditus et pacciones et credita que sibi 

debentur seu debebuntur usque ad revocacionem. Testes Heijme et Scilder 

datum in profesto Martini. Tradetur littera alteri eorum prius venienti. 

 

BP 1180 p 621r 13 vr 10-11-1396. 

Johannes van der Teijnden zvw Johannes van der Teijnden verkocht aan 

Walterus zv Johannes van den Loe een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Oisterwijk, met Lichtmis in Berkel op het onderpand te leveren, voor het 

eerst over een jaar (za 02-02-1398), gaande uit ¼ deel, dat aan voornoemde 

verkoper gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes van der 

Teijnden, in een huis, tuin en aangelegen erfgoederen van voornoemde wijlen 

Johannes van der Teijnden, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen 

Gerardus van den Waude enerzijds en Henricus Wolf anderzijds, en in alle 

andere erfgoederen van voornoemde wijlen Johannes van der Teijnden, gelegen 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, belast met grondcijnzen. 

 

Johannes van der Teijnden filius quondam Johannis van der Teijnden 

hereditarie vendidit Waltero filio (dg: q) Johannis van den Loe 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de (dg: Bu) 

Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Berkel supra hereditatem 

infrascriptam tradendam ex quarta parte (dg: ad) dicto venditori de morte 

dicti quondam Johannis van der Teijnden successione advoluta in domo et 

orto et hereditatibus sibi adiacentibus dicti quondam Johannis van der 

Teijnden sitis in parochia de Oesterwijc ad dictum locum Berkel vocatum 

inter hereditatem Gerardi van den (dg: W) Waude ex uno et inter 

hereditatem Henrici Wolf ex alio atque #in# omnibus aliis hereditatibus 

dicti quondam Johannis van der Teijnden in parochia et loco predictis 

sitis ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam (dg: 

et omnem obligationem deponere excepto censu domini fundi ?inde solvendo) 

et questionem proximitatis et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi et sufficientem facere. Testes (dg: s) Heijme et 

Scilder datum supra. 

 

1180 mf10 F 08 p. 622. 

 in profesto Martini: vrijdag 10-11-1396. 

 in festo Martini: zaterdag 11-11-1396. 

 Secunda post Martini: maandag 13-11-1396. 
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BP 1180 p 622v 01 vr 10-11-1396. 

Mechtildis wv Ygrammus gnd Panghelart en broeder Willelmus Pangelart en 

Elizabeth, kv voornoemde Mechtildis en wijlen Ygrammus, verkochten aan 

Gerardus Broc zvw Petrus Broc een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, die Johannes Nouden vv voornoemde Mechtildis 

gekocht had van Lambertus zvw Lambertus Monic, die voornoemde Johannes 

Nouden geschonken had aan zijn schoonzoon Hermannus Roggen en diens vrouw 

Agnes dv voornoemde Johannes Nouden, die voornoemde Johannes Nouden 

vervolgens verworven had van voornoemde Hermannus Roggen ev voornoemde 

Agnes, en die voornoemde wijlen Ygrammus verworven had van voornoemde 

Johannes Nouden. Johannes en Arnoldus, minderjarige kv voornoemde 

Mechtildis en wijlen Ygrammus, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand 

doen. 

 

Mechtildis relicta quondam Ygrammi dicti Panghelart frater Willelmus 

Pangelart et Elizabeth liberi dictorum Mechtildis et quondam Ygrammi cum 

tutore hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis quam Johannes Nouden pater olim 

dicte Mechtildis erga Lambertum filium quondam Lamberti Monic emendo 

acquisiverat et quam paccionem dictus Johannes Nouden supportaverat 

Hermanno Roggen (dg: cum) suo genero cum Agnete sua uxore filia dicti 

Johannis Nouden et quam paccionem unius modii siliginis dictus Johannes 

Nouden post premissa erga dictum (dg: Johannem) Hermannum Roggen (dg: 

suum ge) maritum et tutorem legitimum dicte Agnetis sue uxoris 

acquisiverat et quam paccionem dictus quondam Ygrammus erga dictum 

dictum! Johannem Nouden acquisiverat prout in litteris scabinorum etc 

hereditarie vendididerunt (dg: Petro Broc) Gerardo Broc filio quondam 

Petri Broc supportaverunt cum litteris et (dg: jure) et aliis et jure 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicti quondam 

Ygrammi et quorumcumque heredum dicti quondam Ygrammi deponere et quod 

ipsi venditores Johannem et Arnoldum liberos dictorum Mechtildis et 

quondam Ygrammi quamcito ad annos sue pubertatis pervenerint super dicta 

paccione ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes Heijme et 

Scilder datum in (dg: profesto) profesto Martini. 

 

BP 1180 p 622v 02 vr 10-11-1396. 

Mechtildis wv Ygrammus gnd Pangelart smid maakte bezwaar tegen verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan met een huis en tuin van wijlen hr 

Henricus gnd Rodinc priester, gelegen in Berghem, en met andere goederen 

van wijlen voornoemde hr Henricus, door verschillende personen. 

 

Mechtildis relicta quondam Ygrammi dicti Pangelart fabri omnes 

vendiciones et alienaciones ac obligationes (dg: facta) factas cum (dg: 

bonis quibuscumque) domo et (dg: area) orto quondam domini Henrici dicti 

Rodinc presbitri sitis in Berchen et cum aliis bonis quibuscumque dicti 

quondam domini Henrici a personis quibuscumque coram scabinis 

infrascriptis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 622v 03 vr 10-11-1396. 

Arnoldus zvw Henricus gnd Arts soen van Oerscot beloofde aan Johannes Raven 

60 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

#. 

Arnoldus filius quondam Henrici dicti Arts soen de Oerscot promisit super 

omnia Johanni Raven LX Hollant gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 622v 04 vr 10-11-1396. 

Philippus nzvw Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van Eijcke verklaarde 

ontvangen te hebben van Rodolphus van den Broec als executor van wijlen 
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voornoemde Godefridus, 100 Hollandse gulden in afklorting van 150 Hollandse 

gulden, die voornoemde wijlen Godefridus in zijn testament vermaakt had aan 

zijn voornoemde natuurlijke zoon Philippus. 

 

Philippus filius naturalis quondam Godefridi de Gheldorp filii quondam 

Philippi de Eijcke palam recognovit sibi (dg: a Ro) ab Rodolpho van den 

Broec (dg: et ab al executore) tamquam ab executore (dg: et ab) dicti 

quondam Godefridi et ab aliis executoribus dicti quondam Godefridi fore 

satisfactum de centum Hollant gulden boni auri et iusti ponderis in 

abbreviationem centum et quinquaginta Hollant gulden quos CL Hollant 
!dictus quondam Godefridus legaverat primodicto Philippo suo (dg: filio) 

filio naturali in suo testamento ut dicebat (dg: clamans). Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 622v 05 za 11-11-1396. 

Johannes gnd Goeswijns soen van Nijsterle verkocht aan Erenbertus zvw 

Wellinus Erenbrechts soen van Nijsterle een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

jaar (za 02-02-1398), gaande uit de helft in een kamp in Nistelrode, ter 

plaatse gnd in den Eekhof, tussen wijlen voornoemde Wellinus Erenbrechts 

soen enerzijds en voornoemde Johannes verkoper anderzijds, reeds belast met 

een cijns aan de naburen van Nistelrode. 

 

Johannes (dg: filius quondam Goeswini) dictus Goeswijns soen #de 

Nijsterle# hereditarie vendidit Erenberto filio quondam Wellini 

Erenbrechts soen de Nijsterle hereditariam paccionem (dg: du) unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et primo 

(dg: pro) termino a purificationis proxime ultra annum et in Busco 

tradendam ex medietate ad dictum venditorem spectante in quodam campo 

sito in parochia de Nijsterle in loco dicto in den Eechof inter 

hereditatem (dg: .) quondam dicti Wellini Erenbrechts soen ex uno et 

inter hereditatem dicti Johannis venditoris ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepto (dg: censib) censu 

(dg: vici) vicinorum de Nijsterle exinde solvendo et (dg: pers) 

sufficientem facere. Testes Ywanus et Wijel datum in festo Martini. 

 

BP 1180 p 622v 06 ma 13-11-1396. 
Van Sasse van Ysselt, de voorname huizen en gebouwen van ’s-Hertogenbosch, deel 1 p.121; dit 

contract zou onder meer betrekking hebben op Het Huis van Ysselstein, in de Orthenstraat. Als 

men door de Orthenbinnenpoort de stad inging, het eerste huis aan de rechter kant. 

Aleijdis dvw Gerardus van Mameren wv Johannes zvw Johannes Baten soen 

droeg24 over aan haar zuster Margareta het deel, dat aan haar gekomen was na 

overlijden van haar ouders, in een huis en erf van voornoemde wijlen 

Gerardus, in Den Bosch, aan de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Godefridus Dunnecop, met een weg ertussen, enerzijds en Yda wv Willelmus 

Vleminc, nu behorend aan Henricus Venbossche, anderzijds, strekkend vanaf 

de Orthenstraat achterwaarts tot aan de plaats gnd die Haven. 

 

Aleijdis filia quondam (dg: Jo) Gerardi de Mameren relicta quondam 

Johannis filii quondam Johannis Baten soen cum tutore totam partem et 

omne jus sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutas in 

domo et area (dg: et area s di) cum suis (dg: att) attinentiis dicti 

quondam Gerardi sitis in Buscoducis ad vicum Orthensem inter hereditatem 

quondam Godefridi Dunnecop quadam via interiacente ex uno et inter 

hereditatem Yde relicte quondam Willelmi Vleminc (dg: ad) nunc ad (dg: 

Henricum) Henricum Venbossche spectantem ex alio tendente a dicto vico 

Orthensi retrorsum ad locum dictum die (dg: Hav) Haven ut dicebat 

hereditarie supportavit Margarete sue sorori cum (dg: litteris) omnibus 

litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Aa datum secunda 

                         
24 Zie → BP 1180 p 622v 07 ma 13-11-1396, vermelding van de overdracht. 
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(dg: post) post Martini. 

 

BP 1180 p 622v 07 ma 13-11-1396. 

Theodericus zvw Gerardus gnd Mameren had destijds tbv zijn zuster Margareta 

afstand25 gedaan van alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn ouders; Genta en Mechtildis, dvw voornoemde Gerardus van Mameren, 

hadden destijds alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

hun ouders, overgedragen aan hun voornoemde zuster Margareta; Aleijdis dvw 

Gerardus van Mameren wv Johannes zvw Johannes Baten soen had overgedragen26 

aan haar voornoemde zuster Margareta het deel, dat aan haar gekomen was na 

overlijden van haar ouders, in een huis en erf van voornoemde wijlen 

Gerardus van Mameren, in den Bosch, aan de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Godefridus Dunnecop, met een weg ertussen, enerzijds en erfgoed van 

Yda wv Willelmus Vleminc, nu behorend aan Henricus Venbossche, anderzijds, 

strekkend vanaf de Orthenstraat achterwaarts tot aan de plaats gnd die 

Haven. Voornoemde Margareta dvw Gerardus van Mameren droeg thans over aan 

Hilla dvw Ghibo Boegart de helft van voornoemd huis27 en erf van voornoemde 

wijlen Gerardus, deze helft belast met de hertogencijns en een b-erfcijns 

van 6 pond 10 schelling geld. 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus filius quondam Gerardi dicti 

Mameren super omnibus et singulis bonis sibi de morte quondam suorum 

parentum successione advolutis (dg: quocumque) quocumque locorum situatis 

et super jure sibi in dictis bonis competente quovis modo ad opus 

Margarete sue sororis hereditarie renunciasset prout in litteris quas 

vidimus et cum eciam Genta et Mechtildis filie dicti quondam Gerardi de 

Mameren omnia et singula bona (dg: eiusdem) eisdem Gente et (dg: Mech 

Elizabeth) #Mechtildi# sororibus de morte suorum quondam parentum 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita hereditarie 

supportassent dicte Margarete sue sorori prout in aliis litteris quas 

vidimus et cum eciam Aleijdis filia quondam Gerardi de Mameren relicta 

quondam Johannis filii quondam Johannis Baten soen totam partem et omne 

jus sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutas in domo 

et area cum suis attinentiis (dg: ..) dicti quondam Gerardi de Mameren 

sitis in Buscoducis ad vicum Orthensem inter hereditatem quondam 

Godefridi Dunnecop quadam via interiacente ex uno et inter hereditatem 

Yde relicte (dg: Wi) quondam Willelmi Vleminc nunc (dg: ?com) ad Henricum 

Venbossche spectantem ex alio tendente a dicto #vico# Orthensi retrorsum 

ad locum dictum die Haven (dg: ut dicebat hereditarie ve) hereditarie 

(dg: ve) supportasset dicte Margarete sue sorori prout in litteris quas 

vidimus constituta igitur coram scabinis infrascriptis dicta Margareta 

filia quondam Gerardi de Mameren cum tutore medietatem dicte domus et 

aree cum suis attinentiis dicti quondam Gerardi hereditarie vendidit 

Hille (dg: relic) #filie# quondam Ghibonis Boegart supportavit cum 

omnibus !et jure occacione promittens cum tutore super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu sex librarum et decem solidorum monete ex dicta 

medietate de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 622v 08 ma 13-11-1396. 

Een vidimus maken van 3 brieven en van de brief in het contract daarvoor; 

voornoemde Margareta beloofde de brieven, zo nodig, ter hand te stellen aan 

voornoemde Hilla koopster. 

 

                         
25 Zie ← BP 1180 p 383r 04 zo 12-12-1395, afstand doen. 
26 Zie ← BP 1180 p 622v 06 ma 13-11-1396, overdracht van een deel van het 

huis. 
27 Zie → BP 1182 p 353r 01 ma 28-03-1401, Margareta dvw Gerardus van Mameren 

verliet het huis. 
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{In margine sinistra van BP 1180 p 622v 07 staat en verticale haal en 

daaronder, naast dit contract: #}. 

Et fiet vidimus etc de 3 litteris et de littera contractus immediate 

precedentis et dicta Margareta cum tutore promisit super habita et 

habenda dictas litteras tradere dicte Hille emptrici ut in forma. Testes 

datum supra. 

 

1180 mf10 F 08 p. 623. 

 Secunda post Martini: maandag 13-11-1396. 

 Tercia post Martini: dinsdag 14-11-1396. 

 

BP 1180 p 623r 01 ma 13-11-1396. 

Henricus Yeger Adolphus soen verklaarde dat Johannes Odulfs 100 Engelse 

nobel betaald heeft, die Johannes Odulfs verschuldigd was aan voornoemde 

Henricus, in brieven met het zegel van voornoemde Johannes. 

 

Odulff. 

Henricus Yeger #Adolphus soen# palam recognovit (dg: sibi per Henricum o) 

pro se et suis heredibus palam recognovit per Johannem Odulfs ple[narie] 

fore satisfactum de C Enghels nobel quos dictus Johannes (dg: ad) Odulfs 

dicto Henrico debebat in litteris apertis de sigillo dicti Johannis 

sigillatis ut dicebat clamans dictus Henricus pro se et suis heredibus 

prefatum Johannem (dg: et) ?et Odulfum et eius heredes de predicta quitos 

et absolutos. Testes Ywanus et Wiel datum secunda post Martini. 

 

BP 1180 p 623r 02 ma 13-11-1396. 

Herbertus gnd Hepken zvw Happo van Wetten verkocht aan Ywanus Stierken een 

stuk land gnd die Hostat, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, tussen 

voornoemde Ywanus Stierken enerzijds en erfgoed van het klooster van Hodonk 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Ywanus en met het andere 

eind aan een akker gnd den Groot Akker. 

 

Herbertus dictus Hepken filius quondam Happonis de Wetten peciam terre 

#dictam die Hostat# sitam in parochia de Nuenen ad locum dictum Wetten 

inter hereditatem Ywani Stierken ex uno et inter hereditatem conventus de 

Hodonc ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Ywani et cum 

reliquo fine ad (dg: h) agrum dictum den Groet Acker ut dicebat prout 

ibidem sita est hereditarie (dg: supportavit) vendidit Ywano Stierken 

predicto promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere. Testes Wiel et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 623r 03 ma 13-11-1396. 

Jacobus zvw mr Henricus van den Venne timmerman droeg over aan Henricus zvw 

Henricus zvw Johannes Jordens soen zijn deel in een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, die Henricus Hessels soen en Johannes Jutten soen van 

Collenberch beloofd hadden aan voornoemde Henricus zvw Henricus zvw 

Johannes Jordens soen en aan voornoemde Jacobus zvw mr Henricus van den 

Venne, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, 13 

lopen gerst groot, in Boxtel, ter plaatse gnd Groot Liemde, tussen wijlen 

Johannes Teije enerzijds en wijlen Denkinus van den Acker anderzijds. De 

brief overhandigen aan Gerardus van Ellaer zvw Petrus van Ellaer. 

 

Jacobus filius quondam magistri Henrici van den Venne carpentarii totam 

partem et omne jus sibi competentes in hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco quam Henricus Hessels soen et Johannes Jutten 

soen de Collenberch promiserunt (dg: se) ut debitores principales 

indivisi se daturos et soluturos Henrico filio quondam Henrici filii 

quondam Johannis Jordens soen et dicto Jacobo filio quondam magistri 

Henrici van den Venne hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

pecia terre XIII lopinos (dg: sili) ordei annuatim in semine capiente 

sita in parochia de Bucstel ad locum dictum Groet Lijemde inter 
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hereditatem quondam Johannis Teije ex uno et inter hereditatem quondam 

Denkini van den (dg: Aker) Acker ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Henrico filio quondam Henrici filii quondam Johannis 

Jordens soen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Henricus Godefridi et Aa datum 

supra. Tradetur littera Gerardo de Ellaer filio quondam Petri de Ellaer. 

 

BP 1180 p 623r 04 ma 13-11-1396. 

Petrus zv Hermannus gnd Sceijnckel verkocht aan Johannes zvw Danijel van 

Vladeracken een stuk land in Moergestel, ter plaatse gnd in die 

Katerstraat, tussen voornoemde Hermannus Sceijnckel enerzijds en eertijds 

Willelmus Sceijnckel, nu behorend aan voornoemde Johannes zvw Danijel van 

Vladeracken, anderzijds, met de sloten aan weerszijden van voornoemd stuk 

land, belast met (1) 2 kleine zwarte tournosen grondcijns, (2) 1 (dg: 

kleine zwarte tournose) penning cijns aan de naburen van Oisterwijk, (3) 

een lijfpacht van 4 lopen rogge, maat van Moergestel, op het leven van 

Johannes van Ghilze en zijn huidige vrouw. 

 

Petrus filius (dg: quond) Hermanni dicti Sceijnckel peciam terre sitam in 

parochia de Ghestel prope Oesterwijc ad locum dictum in die Katerstraet 

inter (dg: communem plate) !dicti Hermanni Sceijnckel ex uno et inter 

hereditatem dudum Willelmi Sceijnckel nunc ad Johannem filium quondam 

Danijelis de Vladeracken (dg: ex alio) spectantem ex alio (dg: si) prout 

ibidem sita est simul cum fossatis ab utroque latere dicte pecie terre 

situatis ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni filio quondam 

Danijelis de Vladeracken promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: VI) II (dg: antiquis) parvis nigris Turonensibus 

denariis (dg: domino decanis de Oe Oesterwijc) domino fundi et I (dg: 

parvo nigro Turonensi denario) #denario census# vicinis de Oesterwijc 

(dg: exinde) annuatim et vitali pensione IIII lopinorum siliginis mensure 

de Ghestel ad vitam Johannis de (dg: Gil) Ghilze et sue uxori presentis 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 623r 05 ma 13-11-1396. 

Johannes van Mulsen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Mulsen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 623r 06 ma 13-11-1396. 

Henricus die Pelser en zijn broer Theodericus gnd Bliecke verkochten aan 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken een stuk land in Moergestel, tussen 

een weg gnd der Anen Straat enerzijds en Gerardus Scoenvoet anderzijds, met 

beide einden strekkend aan voornoemde Gerardus Scoenvoet, belast met een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Moergestel. 

 

Henricus die Pelser (dg: cum et) Theodericus dictus (dg: Bliecke) Bliecke 

eius frater peciam terre sitam in parochia de Ghestel prope Oesterwijc 

(dg: inter ad) inter quandam viam dictam [d]er (dg: Anen) Anen Straet ex 

uno et inter hereditatem Gerardi Scoenvoet ex uno! tendentem cum utroque 

fine ad hereditatem dicti Gerardi Scoenvoet ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni filio quondam (dg: Jo) Danijelis de Vladeracken 

promiserunt (dg: cum) super omnia warandiam (dg: w) et obligationem 

deponere excepta hereditaria paccione (dg: unius m) unius modii siliginis 

mensure de (dg: Busco) Ghestel exinde de jure et in dicta parochia 

tradenda. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 623r 07 ma 13-11-1396. 

Theodericus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1396 05. 

 

136 

BP 1180 p 623r 08 ma 13-11-1396. 

Voornoemde Henricus beloofde voornoemde Theodericus Bliecke hiervan 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus promisit super omnia dictum Theodericum (dg: Blies) 

Bliecke a premissis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 623r 09 di 14-11-1396. 

Engbertus Screijnmaker en Godefridus Korf, poorters van Den Bosch, 

verklaarden, op vordering van de rechter, dat 28Henricus Bac zvw Willelmus 

Posteel buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten geweest is van zijn 

moeder Heijlwigis gedurende 6 weken 3 dagen en langer. 

 

{In margine sinistra voor geheel het contract: <}. 

Engbertus Screijnmaker et Godefridus Korf oppidani in Busco deposuerunt 

ad requisitionem judicis etc quod Henricus Bac filius quondam Willelmi 

Posteel fuit extra domum convictum et expensas Heijlwigis sue matris per 

spacium sex septimanarum et trium dierum proxime preteritorum et amplius 

juxta omnem modum solutum fieri in vera emancipacione ad jus opidi de 

Busco. Testes Weijn et Weijel! datum (dg: tercia) tercia post Martini. 

 

BP 1180 p 623r 10 di 14-11-1396. 

Elizabeth dvw Jacobus van den Wiel droeg over aan haar zuster Zoeta dvw 

voornoemde Jacobus alle roerende en gerede goederen van wijlen Johannes 

Sceijvel, en alle beesten en varend goed van voornoemde Johannes Sceijvel, 

aan Elijas zvw Jacobus van den Wiel tbv voornoemde Elizabeth overgedragen 

door voornoemde Johannes Sceijvel. 

 

Elizabeth filia quondam Jacobi van den Wiel (dg: cum tutore) omnia et 

singula bona mobilia (dg: et mobilia) et parata (dg: atque omnia q) 

quondam Johannis Sceijvel atque omnes et singulas (dg: suas) bestias et 

bona pecoralia quecumque dicti Johannis Sceijvel ab eodem Johanne (dg: 

habitas et acquirendas) !quocumque locorum consistentes supportatas Elije 

filii! quondam Jacobi van den Wiel #ad opus dicte Elizabeth# a dicto 

Johanne Sceijvel prout in litteris legitime supportavit Zoete sue sorori 

filie dicti quondam Jacobi cum litteris et jure promittens ratam servare. 

Testes Henricus Godefridi et Aa datum supra. 

 

BP 1180 p 623r 11 di 14-11-1396. 

Voornoemde Elizabeth droeg over aan haar zuster Zoeta een b-erfcijns van 60 

oude Franse schilden, die Johannes Sceijvel beloofd had aan Elias zvw 

voornoemde Jacobus van Wijel, tbv voornoemde Elizabeth, met Sint-Lambertus-

Martelaar te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes. 

 

(dg: dictus) Dicta Elizabeth cum tutore hereditarium censum LX (dg: aude 

scilde) aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

monete regis Francie quem Johannes (dg: Sc) !Johannes Sceijvel promisit 

(dg: Elie Eli) super habita et habenda Elie filio dicti quondam Jacobi de 

Wijel ad opus dicte Elizabeth se daturum et soluturum dicte Elizabeth 

hereditarie Lamberti martiris de et ex omnibus bonis dicti Johannis ab eo 

ad presens habitis et habendis et acquirendis quocumque locorum 

consistentibus si[ve sitis] prout in litteris supportavit Zoete sue 

sorori cum litteris et jure et arrestadiis promittens cum tutore ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

1180 mf10 F 08 p. 624. 

 anno XCVI mensis novembris die XIIII index 4: dinsdag 14-11-1396. 

                         
28 Zie → BP 1181 p 445r 01 vr 11-07-1399, Henricus beloofde zijn moederen, 

haar goederen etc niet aan te spreken, zolang zijn moeder leeft. 
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 Quarta post Martini: woensdag 15-11-1396. 

 Quinta post Martini: donderdag 16-11-1396. 

 

BP 1180 p 624v 01 di 14-11-1396. 

Elizabeth dvw Jacobus van den Wiel droeg over aan haar zuster Zoeta 500 

oude Franse schilden, aan Elijas zvw voornoemde Jacobus, tbv voornoemde 

Elizabeth, beloofd door Johannes Sceivel. 

 

Elizabeth filia quondam Jacobi van den Wiel quingentos aureos denarios 

antiquos communiter aude scilde vocatos monete regis Francie promissos 

Elije filio dicti quondam Jacobi ad opus dicte Elizabeth #a Johanne 

Sceivel# prout in litteris supportavit (dg: dicte) Zoete sue sorori cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 624v 02 di 14-11-1396. 

Elijas zv Jacobus van den Wiel droeg over aan zijn zuster Zoeta alle 

goederen, aan hem nagelaten door Johannes Sceijvel. 

 

Elijas filius Jacobi van den Wiel omnia bona sibi a Johanne Sceijvel 

legata supportavit Zoete sue sorori promittens ratam servare. Testes 

Henricus Godefridi et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 624v 03 di 14-11-1396. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Arnoldus van Beke en Johannes Vijnninc goudsmid in aanwezigheid 

van de koopster. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis Arnoldo de 

Beke et Johanne Vijnninc aurifabro et {ruimte vrijgelaten} acta in Busco 

(dg: si) in presentia emptricis anno XCVI mensis novembris die XIIII hora 

none index 4. 

 

BP 1180 p 624v 04 di 14-11-1396. 

Elijas zv Jacobus van den Wiel droeg over aan zijn zuster Zoeta 500 oude 

Franse schilden, aan voornoemde Elijas beloofd door Johannes Sceijvel. 

 

Elijas filius Jacobi van den Wiel quingentos aureos denarios antiquos 

communiter aude scilde vocatos monete Francie promissos dicto Elije a 

Johanne Sceijvel prout in litteris legitime supprotavit Zoete sue sorori 

cum litteris et jure. Testes Henricus Godefridi et Aa datum supra. 

 

BP 1180 p 624v 05 di 14-11-1396. 

Voornoemde Elijas droeg over aan zijn zuster Zoeta een b-erfcijns van 60 

oude Franse schilden, die Johannes Sceijvel beloofd had aan voornoemde 

Elijas, met Sint-Lambertus-Martelaar te betalen, gaande uit alle goederen 

van voornoemde Johannes. 

 

Dictus Elijas hereditarium censum sexaginta aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete !Francie quem Johannes 

Sceijvel promisit super habita [et] habenda et acquirenda dare et 

exsolvere antedicto Elije hereditarie Lamberti martiris de et ex omnibus 

et singulis bonis antedicti Johannis ab eodem Johanne ad presens habitis 

ac imposterum ab eo habendis et acquirendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout in litteris hereditarie supportavit Zoete 

sue sorori cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 624v 06 wo 15-11-1396. 

Nijcholaus van Baerle verkocht aan Wijtmannus zvw Willelmus Grieten soen 

een stuk land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Henricus 
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Koijten enerzijds en kvw Arnoldus Moelner anderzijds. Voornoemde Nijcholaus 

behoudt hieruit een b-erfrente van een hoen, met Lichtmis te leveren. 

 

Nijcholaus de Baerle peciam terre sitam in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto Udenhout inter hereditatem Henrici Koijten ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Arnoldi Moelner ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Wijtmanno filio quondam Willelmi Grieten soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere salvo tamen 

dicto Nijcholao venditori in predicta pecia (dg: pe) terre hereditario 

redditu unius pulli eidem Nijcholao annuatim purificationis ex dicta 

pecia terre solvendo ut dictus emptor recognovit (dg: et promisit). 

Testes Henricus Godefridi et Wiel datum quarta post Martini. 

 

BP 1180 p 624v 07 wo 15-11-1396. 

Henricus gnd Rademaker droeg over aan Cristianus zvw Johannes Roseken een 

erfgoed gnd dat Blaak Sonderen, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen 

Henricus zvw Walterus gnd Hillenman en Willelmus gnd Dormalen enerzijds en 

voornoemde Henricus Rademaker anderzijds, aan hem in pacht uitgegeven29 door 

Johannes en Aleijdis, kvw Johannes gnd Ackerman, belast met (1) een 

b-erfpacht van 33 lopen rogge, maat van Oirschot, in de brief vermeld, (2) 

een b-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Oirschot, aan Johannes van den 

Doerne van Aerscot, welke pacht voornoemde Johannes van Doerne gekocht had 

van eerstgenoemde Henricus. 

 

Henricus dictus Rademaker quandam hereditatem dictam communiter dat Blaec 

Sonderen sitam in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter 

hereditatem Henrici filii quondam Walteri dicti (dg: Hillenma) Hillenman 

et Willelmi dicti Dormalen ex uno et inter hereditatem (dg: here) dicti 

Henrici Rademaker ex alio datam sibi ad pactum a Johanne et Aleijde 

liberis quondam Johannis dicti Ackerman (dg: scilicet pro hereditaria 

paccione triginta trium lopinatarum siliginis mensure de Oerscot) prout 

in litteris hereditarie supportavit Cristiano filio quondam Johannis 

Roseken cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis dicta paccione XXXIII 

lopinorum siliginis dicte mensure in dictis litteris contenta et 

hereditaria paccione XIIII lopinorum siliginis mensure de Oerscot Johanni 

van den Doerne de (dg: Ars) Aerscot exinde solvendis et quam paccionem 

XIIII (dg: olp) lopinorum siliginis dictus Johannes de Doerne erga 

primodictum Henricum emendo acquisiverat ut dicebat. Testes Henricus 

Godefridi et Wiel datum quarta post Martini. 

 

BP 1180 p 624v 08 wo 15-11-1396. 

Henricus Bathen soen van Best zvw Willelmus Wouters soen rademaker van Best 

had destijds verkocht30 aan Johannes van den Doerne van Aerscot een 

b-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot 

te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die Blaak Zonderen, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen kvw Johannes Roesken enerzijds en 

Willelmus gnd van Dormalen en Henricus gnd Nefe anderzijds, (2) een stuk 

beemd gnd dat Rademakers Beemdeke, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, 

tussen Philippus van den Scoet enerzijds en kv Yda gnd Nuwelaets 

anderzijds, (3) 1/3 deel, aan voornoemde Henricus Bathen soen behorend, in 

1 zesterzaad roggeland aldaar, tussen Heijlwigis gnd Bithuijs en haar 

kinderen enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten het 1/3 deel dat 

in het midden ligt. Cristianus zvw Johannes Roseken stelde nu aan 

voornoemde Johannes van den Doerne mede tot onderpand van de pacht van 14 

lopen (4) ¼ deel, aan hem behorend, in een stuk beemd in Oirschot, in de 

herdgang van Best, ter plaatse gnd die Ver Beemden, tussen Heijlwigis 

Bijthuijs enerzijds en Willelmus van Dormalen anderzijds, dit ¼ deel reeds 

                         
29 Zie ← BP 1176 f 338r 10 do 21-01-1384, uitgifte van de goederen. 
30 Zie ← BP 1177 f 253r 08 do 15-11-1386, verkoop van de pacht. 
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belast met de grondcijns. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus Bathen soen de Best filius quondam 

Willelmi Wouters soen rotificis de Best hereditarie vendidisset Johanni 

(dg: de de) van den Doerne de Aerscot hereditariam paccionem quatuordecim 

lopinorum siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie 

purificationis et in Oerscot tradendam ex quadam pecia terre dicta 

communiter die Blaec Vonderen! sita in parochia de Oerscot ad locum 

dictum Best inter hereditatem liberorum quondam Johannis Roesken ex uno 

et inter hereditatem Willelmi dicti de Dormalen et Henrici dicti Nefe ex 

alio atque ex pecia prati dicta communiter dat Rademakers Beemdeken sita 

in parochia et loco predictis inter hereditatem Philippi van den (dg: 

Sco) Scoet ex uno et inter hereditatem liberorum Yde dicte Nuwelaets ex 

alio insuper ex tercia parte ad dictum Henricum Bathen soen spectante in 

una sextariata terre siliginee sita ibidem inter hereditatem Heijlwigis 

dicte Bithuijs et eius liberorum ex uno et inter (dg: here) communem 

plateam ex alio scilicet ex illa tercia parte que sita est (dg: ibide) in 

medio dicte sextariate terre siliginee prout in litteris constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis Cristianus filius quondam Johannis 

Roseken (dg: peciam prati sitam in parochia de p) #quartam partem ad se 

spectantem in pecia prati# sita (dg: -m) in parochia de Oerscot in 

pastoria de Best ad locum dictum die Ver Beemde inter hereditatem 

Heijlwigis Bijthuijs ex uno et inter hereditatem Willelmi de Dormalen ex 

alio ut dicebat dicto Johanni van den Doerne simul cum predictis 

hereditatibus pro solucione dicte paccionis XIIII lopinorum siliginis ad 

pignus imposuit promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi ex dicta quarta parte de jure solvendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 624v 09 do 16-11-1396. 

Petrus Peijman droeg over aan Walterus Sprenger (1) een stuk land in 

Tilburg, ter plaats gnd die Busse Akker, tussen Walterus Bloemart enerzijds 

en Henricus zvw Hubertus Bac anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tussen 

voornoemde Willelmus Bloemart enerzijds en voornoemde Walterus Sprenger 

anderzijds, (3) een stuk land aldaar, tussen voornmoemde Petrus Peijman 

enerzijds en Walterus Sprenger anderzijds, waardoor een gemene weg loopt, 

(4) 1 bunder beemd in Tilburg, ter plaatse gnd in het Broek van Hoesden, 

beiderzijds tussen Arnoldus van der Scueren, met recht van weg over andere 

erfgoederen van Thomas Valant zvw Thomas Valant, aan voornoemde Petrus 

Peijman in pacht uitgegeven door voornoemde Thomas Valant zvw Thomas 

Valant, belast met de pacht en voorwaarde in de brief vermeld. 

 

Solvit. 

Petrus Peijman peciam terre sitam in parochia de (dg: Tilborch) Tilborch 

ad locum dictum die Bussche Acker inter hereditatem Walteri Bloemart ex 

uno et inter hereditatem Henrici filii quondam Huberti Bac !item peciam 

terre sitam ibidem inter hereditatem dicti Willelmi Bloemart ex uno et 

inter hereditatem Walteri Sprenger ex alio item peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem dicti Petri Peijman ex uno et inter hereditatem Walteri 

Sprenger ex alio et per quam peciam terre jamdictam transit via communis 

atque unum bonarium prati situm in dicta parochia in loco dicto int Broec 

van Hoesden inter hereditatem Arnoldi van der Scueren ex utroque latere 

coadiacentem simul cum jure viandi per alias hereditates Thome Valant 

filii quondam Thome Valant in dicta parochia sitas datas ad pactum dicto 

Petro Peijman a dicto Thoma Valant filio quondam Thome Valant prout in 

litteris hereditarie supportavit (dg: W) dicto Waltero Sprenger cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere exceptis paccione et condicione in dictis litteris 

contentis. Testes Henricus Godefridi et Wiel datum quinta post Martini. 
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BP 1180 p 624v 10 do 16-11-1396. 

Walterus Sprenger beloofde aan Thomas zvw Thomas Valant 40 Hollandse gulden 

of de waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 01-04-1397) te 

betalen. 

 

Walterus Sprenger promisit super omnia (dg: Tho) Thome filio quondam 

Thome Valant XL Hollant gulden seu valorem ad do[minicam] qua cantatur 

letare Jherusalem proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 624v 11 ±do 16-11-1396. 

Johannes van Haren wollenklerenwever beloofde aan Aleijdis ev Zebertus zvw 

Zebertus van Wijc, tbv haar voornoemde man Zebertus, 32 Engelse nobel of de 

waarde met Maria-Geboorte aanstaande (za 08-09-1397) te betalen. 

 

Johannes de Haren textor laneorum promisit super omnia Aleijdi uxori 

Zeberti filii quondam Zeberti de Wijc ad opus eiusdem Zeberti sui mariti 

XXXII Enghels nobel seu valorem ad nativitatis Marie proxime futurum 

persolvendos. Testes datum [?supra]. 

 

1180 mf10 F 09 p. 625. 

 Quinta post Martini: donderdag 16-11-1396. 

 in festo Clementis: donderdag 23-11-1396. 

 

BP 1180 p 625r 01 do 16-11-1396. 

Theodericus Scalpart, Heijmericus van Alfen en Arnoldus van Os 

wollenklerenwever beloofden aan Aleijdis ev Zebertus zvw Zebertus van Wijc, 

tbv haar voornoemde man Zebertus, 96 Engelse nobel of de waarde met Marie-

Geboorte aanstaande (za 08-09-1397) te betalen. 

 

(dg: A) Theodericus Scalpart Heijmericus de Alfen et Arnoldus de Os 

textor laneorum promiserunt indivisi Aleijdi uxori Zeberti filii quondam 

Zeberti de (dg: Wi) Wijc ad opus eiusdem Zeberti sui mariti nonaginta sex 

Engels nobel seu valorem ad nativitatis Marie proxime futurum 

persolvendos. Testes Henricus Godefridi et Wiel datum quinta post 

Martini. 

 

BP 1180 p 625r 02 do 16-11-1396. 

Johannes van Goerle maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Petrus van der Dazedonc van Goerle zvw Henricus van Goerle met 

zijn goederen. 

 

Johannes de Goerle omnes vendiciones et alienaciones factas per Petrum 

(dg: d) van der Dazedonc #de Goerle filium quondam Henrici de Goer[le]# 

cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes (dg: datum supra) 
!testes Henricus Godefridi et Aa datum supra. 

 

BP 1180 p 625r 03 do 16-11-1396. 

Johannes zv Johannes gnd Knuijt ev Aleijdis ndvw hr Henricus gnd Nennekens 

soen priester gaf uit aan zijn broers Henricus en Gerardus, kv voornoemde 

Johannes Knuijt, al zijn akkerlanden, weiden en beemden, die eerstgenoemde 

Johannes en zijn vrouw Aleijdis geschonken hadden gekregen, gelegen onder 

Aarle; de uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan en thans voor 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Aarle te 

leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1398). 

 

Johannes filius (dg: quo) Johannis dicti Knuij[t] maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie naturalis quondam domini Henrici 

dicti Nennekens soen presbitri omnes (dg: hereditates quas dictus) !l 
!omnes terras arabiles et pascua et prata quas primodictus Johannes cum 

dicta Aleijde sua uxore nomine dotis sumpserat quocumque locorum infra 

(dg: p) jurisdictionem dictam (dg: dinge) dincbanc de Arle situatas ut 
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dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico et Gerardo (dg: fratri) 

suis fratribus liberis dicti Johannis Knuijt ab eisdem hereditarie 

possidendas pro oneribus exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Helmont danda 

sibi ab aliis hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in parochia de Arle tradenda 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et (dg: alter) alii repromiserunt indivisi. Testes Henricus 

Godefridi et Aa datum supra. 

 

BP 1180 p 625r 04 do 16-11-1396. 

Willelmus van Audenhoven gaf uit aan Mathias gnd Meus soen (1) een stuk 

beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Wippenhout, ter plaatse gnd die 

Timerdonkse Mortel, tussen Willelmus zvw Johannes die Cort enerzijds en 

Gerardus Stinen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 40 schelling geld aan de heer van 

Helmond, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, 

met Lichtmis in Oirschot te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Mathias tot onderpand (2) een stuk land in Oirschot, in de 

herdgang Kerkhof, tussen Henricus Vos enerzijds en Henricus zvw Henricus 

Dircs soen en Jordanus snijder anderzijds; dit stuk land belast met een 

b-erfcijns van 15 schelling gemeen paijment. 

 

Willelmus de Audenhoven (dg: v) peciam prati sitam in (dg: Busco in) 

parochia de (dg: Oes) Oerscot in loco dicto Wippenhout ad locum dictum 

die Tijmerdoncsche Mortel inter hereditatem Willelmi filii quondam 

Johannis die Cort ex uno et inter hereditatem (dg: M) Gerardi Stinen soen 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem (dg: Had) Mathie dicto 

Meus soen ab eodem hereditarie possidendam pro censu domini ducis ipsi 

domino duci et pro hereditario censu XL solidorum monete domino de 

Helmont exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria (dg: censu) 

paccione unius modii siliginis mensure de (dg: Bu) Oerscot danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et in Oerscot tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Mathias (dg: unam sex) peciam 

terre sitam in parochia de Oerscot (dg: a) in pastoria de cijmiterio 

inter hereditatem Henrici Vos ex uno et inter hereditatem Henrici filii 

quondam Henrici Dircs soen (dg: sex alio) et Jordani sartoris ex alio ut 

dicebat ad pignus imposuit promittens (dg: warandiam) super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu XV solidorum 

communis pagamenti ex dicta pecia terre prius solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 625r 05 do 23-11-1396. 

Voornoemde Willelmus droeg voornoemde pacht over aan Godefridus zvw 

Theodericus die Crumme, tbv hem en Bartholomeus, Johannes, Margareta en 

Elizabeth, kvw voornoemde Theodericus Crumme. 

 

{Streep in margine sinistra, om ruimte voor dit contract vrij te laten?} 

Dictus Willelmus dictam paccionem unius modii siliginis (dg: sup) dicte 

mensure de Oerscot supportavit (dg: Mathije Meus soen) #Godefrido filio 

quondam Theoderici die Crumme# ad opus sui et ad opus Bartholomei 

Johannis Margarete et Elizabeth liberorum dicti quondam Theoderici 
!Crumme promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ywanus et Dicbier datum in festo Clementis. 

 

BP 1180 p 625r 06 do 16-11-1396. 

Johannes zvw Arnoldus zvw Egidius van den Dijstelberch gaf uit aan 

Willelmus Vos zvw Henricus Vos van Beilver (1) een stuk land gnd die Braak, 

in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Johannes van den Venne enerzijds 

en Everardus zvw Zibbertus van der Scueren anderzijds, (2) een stuk land, 
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in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen kvw Ghibo van den Leempoel 

enerzijds en erfgoed gnd de Vossen Akker anderzijds, (3) een stuk land 

aldaar, tussen voornoemde erfgoed gnd den Vossen Akker enerzijds en 

Arnoldus die Meijer anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 27 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

voor het eerst over een jaar (za 02-02-1398). Slechts op te geven met 27 

zester rogge, Bossche maat, eens. 

 

(dg: Willelmus Vos filius quondam Henrici Vos de Beilver) #Johannes 

filius quondam Arnoldi (dg: dicti) filii quondam Egidii van den 

Dijstelberch# peciam terre (dg: sitam) dictam die Brake sitam in parochia 

de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem Johannis (dg: Venman 

#de) van den Venne# ex uno et inter hereditatem Everardi filii quondam 

Zibberti van der Scueren ex alio item peciam terre sitam in parochia et 

loco predictis inter hereditatem liberorum quondam Ghibonis van den 

Leempoel ex uno et inter hereditatem dictam #(dg: hereditatem)# den 

Vossen Acker ex alio atque peciam terre sitam ibidem inter dictam (dg: 

peciam terre) #hereditatem# den Vossen Acker vocatam ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi die Meijer ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Willelmo Vos filio quondam Henrici Vos de Beilver ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione (dg: XXVIII) viginti 

septem lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino purificationis proxime futuro 

et (verbeterd uit: ex) in Busco tradenda ex premissis (dg: premissis) 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et non resignabit nisi (dg: se) !viginti 

septem sextariis siliginis dicte mensure primodicto Johanni semel dandis 

#ut ?promisit#. Testes Henricus Godefridi et Aa datum quinta post 

Martini. 

 

BP 1180 p 625r 07 do 16-11-1396. 

Jacobus nzv hr Jacobus van Boemel priester verkocht aan Willelmus van den 

Velde zvw Willelmus van den Velde een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Boxtel te leveren, gaande uit een stuk land gnd die 

Heggen Akker, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Liemde, tussen Mijchael 

Wouters soen enerzijds en Walterus van der Vlasvoert anderzijds. 

 

Jacobus filius naturalis domini (dg: Ja) Jacobi de Boemel presbitri 

hereditarie vendidit Willelmo van den Velde filio quondam Willelmi van 

den Velde hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Bucstel tradendam ex pecia 

terre dicta die Hegghe Acker sita in parochia de (dg: Busc) Bucstel ad 

locum dictum Luttel Lijemde inter hereditatem Mijchaelis Wouters soen ex 

uno et inter hereditatem Walteri van der Vlasvoert ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Henricus Godefridi et Aa datum supra. 

 

BP 1180 p 625r 08 do 16-11-1396. 

Theodericus zvw Johannes Preter droeg over aan Johannes Vullen soen (1) een 

stuk land in Geffen, tussen Ghibo gnd Scuerman enerzijds en Batha sv 

voornoemde Ghibo anderzijds, aan hem verkocht door Willelmus Jans soen van 

Geffen, (2) een stuk land in Geffen, ter plaatse gnd ten Velde, tussen 

voornoemde Theodericus zv Johannes Preter enerzijds en Gerardus zv Arnoldus 

gnd Man anderzijds, aan hem verkocht door Ghibo Scuerman. 

 

Theodericus filius quondam Johannis Preter quandam peciam (dg: sit) terre 

sitam in parochia de Geffen inter hereditatem Ghibonis dicti Scuerman ex 

uno et inter hereditatem Bathe sororis dicti Ghibonis ex alio (dg: ut 

dicebat he) venditam sibi a Willelmo Jans soen de Geffen prout in 

litteris atque quandam peciam terre sitam in parochia de Geffen ad locum 

dictum communiter ten Velde inter hereditatem (dg: The) dicti Theoderici 
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filii Johannis Preter ex uno et inter hereditatem Gerardi filii Arnoldi 

dicti Man ex alio venditam sibi a Ghibone Scuerman prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni Vullen soen cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 625r 09 do 16-11-1396. 

Nijcholaus zvw Johannes van der Scueren droeg over aan Willelmus zvw 

Henricus Vos van Beilver de helft van een kamp gnd dat Scoer, in Haaren, 

ter plaatse gnd Beilver, tussen Bela gnd Vos enerzijds en de gemeint 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Bela, aan voornoemde 

Nijcholaus verkocht door Nijcholaus zv Henricus van der Voert. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis van der Scueren medietatem (dg: ad q) 

cuiusdam campi dicti dat Scoer siti in parochia de Haren ad locum dictum 

(dg: B) Beilver inter hereditatem Bele dicte Vos ex uno et inter 

communitatem ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicte Bele venditam dicto Nijcholao a Nijcholao 

filio Henrici van der Voert prout in litteris hereditarie supportavit 

Willelmo filio quondam Henrici Vos de Beilver cum litteris et jure 

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

sui deponere. Testes (dg: datum supra) Henricus Godefridi et Aa datum 

supra. 

 

BP 1180 p 625r 10 do 16-11-1396. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken, voor zich en voor zijn vrouw Gertrudis, 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door 

Johannes van der Scaut met zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken pro se et Gertrude sua uxore 

omnes vendiciones et alienaciones factas per Johannem van der Scaut cum 

bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 625r 11 do 16-11-1396. 

Johannes zvw Danijel van der Weghe Sceden verkocht aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus een stuk land, ongeveer 1 zester rogge groot, in Boxtel, in de 

dingbank van Liemde, ter plaatse gnd Casteren, tussen voornoemde Henricus 

Dicbier zv Godefridus enerzijds en kvw Willelmus Jo..ss.. anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Danijelis van der Weghe Sceden peciam terre (dg: 

si) unum sextarium siliginis vel circiter in semine capientem sitam in 

parochia de Bucsel! in jurisdictione de Lijemde ad locum dictum Casteren 

inter (dg: Willelmi W) Henrici Dicbier filii Godefridi ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Willelmi Jo..ss.. ex alio hereditarie 

vendidit predicto Henrico Dicbier filio Godefridi promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Ywanus et Aa datum supra. 

 

1180 mf11 A 01 p. 626. 

 Quinta post Martini: donderdag 16-11-1396. 

 Sexta post Martini: vrijdag 17-11-1396. 

 

BP 1180 p 626v 01 do 16-11-1396. 

Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Zasman schonk aan zijn schoonzoon 

Hubertus Bac zvw Arnoldus Bac en diens vrouw Elizabeth dv voornoemde 

Rutgherus een b-erfcijns31 van 8 pond 10 schelling geld, een helft te 

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

huis en erf van voornoemde Rutgherus, in Den Bosch, aan de Peperstraat, 

achter het stenen huis van Arnoldus nzvw Theodericus zv Bartholomeus, 

tussen erfgoed van Godefridus van Rode enerzijds en een weg aldaar 

                         
31 Zie → BP 1181 p 593r 13 wo 24-12-1399, verkoop van de cijns. 
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anderzijds, (2) een tuin aldaar, strekkend vanaf eerstgenoemd huis tot aan 

een huis aldaar, behorend aan voornoemde Arnoldus, (3) een huis en erf in 

Den Bosch, aan de plaats gnd Weverplaats, tussen erfgoed van wijlen 

Boudewinus Lijsmoeden soen enerzijds en erfgoed van Petrus Snijder 

anderzijds. 

 

Rutgherus (dg: filius) de Boemel filius quondam Gobelini Zasman 

hereditarium censum octo librarum et X solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis (dg: Johannis ex domo et) Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area dicti Rutgheri sita in Busco ad vicum dictum 

Peperstraet (dg: inter) retro domum lapideam Arnoldi filii #naturalis# 

quondam Theoderici filii Bartholomei inter hereditatem Godefridi de Rode 

ex uno et inter (dg: here) quandam viam ibidem tendentem ex alio et ex 

orto sito ibidem (dg: inter) tendente a primodicta domo ad quandam domum 

ibidem sitam spectantem ad dictum Arnoldum ut dicebat atque de et ex domo 

et area sita in (dg: dicto vico inter inter) !in Busco ad locum dictum 

Weverplaets inter hereditatem quondam Boudewini Lijsmoeden soen ex uno et 

inter hereditatem Petri sartoris ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Huberto Bac filio quondam Arnoldi Bac suo genero cum 

Elizabeth sua uxore filia dicti Rutgheri nomine dotis ad jus oppidi 

promittens warandiam. Testes Henricus Godefridi et Aa datum quinta post 

Martini. 

 

BP 1180 p 626v 02 do 16-11-1396. 

Voornoemde Hubertus verklaarde dat voornoemde Rutgherus de 190 Hollandse 

gulden heeft voldaan, die voornoemde Rutgherus beloofd had te schenken aan 

voornoemde Hubertus en zijn vrouw Elizabeth dv voornoemde Rutgherus. 

 

Dictus Hubertus palam recognovit sibi per dictum Rutgherum fore 

satisfactum (dg: ab omnibus bonis) #a centum et XC Hollant gulden# quos 

dictus Rutgherus promiserat dicto Huberto cum Elizabeth sua uxore filia 

dicti Rutgheri nomine dotis clamans inde quitum (dg: salva dicto Huberto 

supportacione sibi hodierno die facta in suo vigore permansura). Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 626v 03 vr 17-11-1396. 

Jutta dvw Gerardus gnd Scoenman droeg over aan Johannes Broc zvw Johannes 

Broc en Johannes Vleminc zvw Godefridus Vleminc alle goederen, die aan haar 

gekomen waren na overlijden van haar zuster Winekina ev Godefridus die 

Smijt, gelegen onder Dordrecht. 

 

Jutta filia quondam Gerardi dicti Scoenman cum tutore omnia (dg: bona 

mob) et singula bona sibi de morte (dg: Wis) Winekine sue sororis (dg: 

uxoris) olim uxoris Godefridi die Smijt successione advoluta quocumque 

locorum infra civitatem de Dordraco consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni Broc (verbeterd uit: Proc) filio quondam 

Johannis Broc et Johanni Vleminc filio quondam Godefridi Vleminc 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Henricus Godefridi et Wiel 

datum sexta post Martini. 

 

BP 1180 p 626v 04 vr 17-11-1396. 

Henricus zvw Henricus zvw Johannes Jordens soen droeg over aan Gerardus van 

Ellaer zvw Petrus van Ellaer een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

die Henricus Hessels soen en Johannes Jutten soen van Collenberch beloofd 

hadden aan voornoemde Henricus zvw Henricus zvw Johannes Jordens en aan 

Jacobus zvw mr Henricus van den Venne timmerman, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een stuk land, 13 lopen gerst groot, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Groot Liemde, tussen wijlen Johannes Teije enerzijds en wijlen 

Denkinus van den Acker anderzijds, van welke pacht voornoemde Jacobus zijn 

deel overgedragen had aan eerstgenoemde Henricus. 
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Henricus filius quondam Henrici filii quondam Johannis (dg: Jordens) 

Jordens soen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco quam Henricus Hessels soen et Johannes Jutten soen de Collenberch 

promiserunt indivisi se daturos et soluturos dicto Henrico filio quondam 

Henrici filii quondam Johannis Jordens et Jacobo filio quondam #magistri# 

Henrici van den Venne carpentarii hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quadam pecia terre XIII lopinos (dg: si) ordei annuatim in 

semine capiente sita in parochia de Bucstel ad locum dictum Groet Lijemde 

inter hereditatem quondam Johannis Teije ex uno et inter hereditatem 

quondam Denkini van den Acker ex alio prout huiusmodi pecia terre ibidem 

sita est prout in litteris et de qua (dg: pecia terre) paccione dictus 

Jacobus totam partem et omne jus sibi in dicta paccione competentes (dg: 

antedicto) primodicto Henrico supportavit prout in litteris #ut dicebat# 

hereditarie supportavit Gerardo de E[l]laer filio quondam Petri de Ellaer 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Wiel datum supra. 

 

BP 1180 p 626v 05 vr 17-11-1396. 

Theodericus van Lijer, voor zich en voor zijn dochter Margareta verwekt bij 

wijlen Heijlwigis wv mr Gerardus van Hedel, en Katherina dvw mr Gerardus 

van Hedel chirurgijn maakten een erfdeling van een huis en erf van 

voornoemde wijlen mr Gerardus van Hedel, in Den Bosch, aan de 

Hinthamerstraat, achter het huis van Alardus van Berlikem, tussen erfgoed 

van voornoemde Alardus enerzijds en het gemene water anderzijds {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Theodericus de Lijer #pro se et Margareta eius filia ab eodem et quondam 

Heijlwige sua uxore relicta quondam magistri Gerardi de Hedel pariter 

genita# et Katherina (dg: relicta) filia quondam magistri Gerardi de 

Hedel cijrurgici cum tutore palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de domo et area (dg: sita) dicti quondam 

magistri Gerardi de Hedel (dg: ?pro) sita in Busco ad vicum Hijnthamensem 

retro (dg: hereditatem Alardi) domum Alardi de Berlikem inter hereditatem 

(dg: dicti Al) eiusdem Alardi ex uno et inter communem aquam !aquam ex 

alio ut dicebant mediante qua divisione {in margine sinistra staat een 

verticale streep, kennelijk om ruimte vrij te laten, die niet werd 

benut}. 

 

1180 mf11 A 02 p. 627. 

 in octavis Martini: zaterdag 18-11-1396. 

 Sexta post Martini: vrijdag 17-11-1396. 

 anno XCVI index 4 mensis novembris die XVII 

  pontificis Bonifacii anno octavo: vrijdag 17-11-1396. 

 

BP 1180 p 627r 01 za 18-11-1396. 

Johannes zv Arnoldus Hoernken droeg over aan Mechtildis dvw Johannes van 

Boert zvw Hermannus Scuijwinc een lijfrente van 3 oude Franse schilden of 

ander paijment van dezelfde waarde, op het leven van voornoemde Johannes te 

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

(1) 1 morgen land in Meerwijk, ter plaatse gnd die Kortbeemden, tussen 

Stephanus zvw Lambertus Raet van Empel enerzijds en Ludovicus zvw 

Theodericus Proeft anderzijds, (2) 1 morgen land, die aan Nijcholaus zvw 

voornoemde Lambertus behoorde, in 8 morgen land in de dingbank van 

Meerwijk, in een kamp gnd Gerijt Neven Kamp, tussen Arnoldus Ruver 

enerzijds en Jacobus Copgovije anderzijds, welke lijfrente voornoemde 

Arnoldus Hoernken tbv zijn voornoemde zoon Johannes gekocht had van 

voornoemde Nijcholaus zvw Lambertus Raet van Empel; met 6 jaar 

achterstallige rente; met adiusticatie en proclamaties. 

 

Johannes filius Arnoldi Hoernken (dg: vit) annuam et vitalem pensionem 

trium aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 
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monete regis Francie boni [auri] et iusti ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendam anno quolibet ad vitam dicti Johannis mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex uno iugero terre sito in jurisdictione de 

Merewijc in loco dicto die Cortbeemde inter hereditatem Stephani filii 

quondan Lamberti Raet de Empel ex uno et inter hereditatem Ludovici filii 

quondam Theoderici Proeft ex alio atque ex uno iugero terre quod ad 

Nijcholaum filium dicti quondam Lamberti spectabat in octo iugeribus 

terre sitis in (dg: in) dicta jurisdictione in quodam campo dicto Gerijt 

Neven Camp inter hereditatem Arnoldi (dg: Rover) Ruver ex uno et inter 

hereditatem Jacobi Copgovije ex alio quam pensionem dictus Arnoldus 

Hoernken ad opus dicti Johannis sui filii erga dictum Nijcholaum filium 

quondam Lamberti Raet de Empel emendo acquisiverat prout in litteris 

legitime supportavit Mechtildi filie quondam Johannis de Boert filii 

quondam Hermanni Scuijwinc cum litteris et jure et cum arrestadiis sibi 

de sex annis proxime preteritis restantibus !promittens (dg: super omnia 

ratam servare) et cum adiusticatione sibi facta ad #dictas# hereditates 

vigore dictarum litterarum et cum omnibus proclamationibus dictarum 

hereditatum factis a dicto Johanne prout in libro oppidi de Busco sunt 

conscripte promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Ywanus et Dicbier datum in octavis Martini. 

 

BP 1180 p 627r 02 za 18-11-1396. 

Voornoemde Mechtildis beloofde aan Johannes zv Arnoldus Hoernken een 

lijfrente32,33 van 2 oude Franse schilden of de waarde, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit al haar goederen. 

 

Dicta Mechtildis cum tutore promisit super habita et habenda se daturam 

et soluturam Johanni filio Arnoldi Hoernken vitalem pensionem duorum aude 

scilde monete regis Francie seu valorem anno quolibet ad vitam dicti 

Johannis et non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis ex omnibus 

suis bonis habitis et habendis quocumque sitis et cum dictus Johannes 

mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 627r 03 za 18-11-1396. 

Na voornoemde twee contracten maakten voornoemde Johannes zv Arnoldus 

Hoernken enerzijds en voornoemde Mechtildis dvw Johannes van Boert zvw 

Hermannus Scuijwinc anderzijds de navolgende overeenkomst. Zou voornoemde 

morgen, gelegen in Meerwijk, ter plaatse gnd die Kortbeemden, tussen 

Stephanus zvw Lambertus Raet van Empel enerzijds en Ludovicus zvw 

Theodericus Proeft anderzijds, aan voornoemde Mechtildis worden uitgewonnen 

door Katherina wv Arnoldus Sceijdemaker of door erfg vw voornoemde Arnoldus 

Sceijdemaker, dan zullen voornoemde Mechtildis en haar goederen ontlast 

zijn van de betaling van voornoemde lijfrente van 2 oude schilden; 

voornoemde Mechtildis zal dan weder overdragen aan voornoemde Johannes 

voornoemde lijfrente van 3 oude schilden, met de achterstallige termijnen 

van dat moment; en ze zal de twee brieven aan hem teruggeven waarin 

Arnoldus Hoernken en zijn zoon Johannes bezwaar gemaakt hebben tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Nicholaus zvw Lambertus Raet van 

Empel met zijn goederen, welke brieven als volgt luiden: “Arnoldus gnd 

Hoernken en zijn zoon Johannes gnd Spiker maakten bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Nijcholaus zvw Lambertus gnd Raet 

van Empel met de goederenvan voornoemde Nijcholaus; do 30-12-1389”, resp. 

“Arnoldus gnd Hoernken en zijn zoon Johannes maakten bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en verzwaringen gedaan door Nijcholaus zvw 

Lambertus Raet van Empel met de goederen van voornoemde Nijcholaus; do 22-

12-1390.” Voornoemde Johannes zal afstaan aan voornoemde Mechtildis de 

                         
32 Zie → BP 1181 p 276v 03 vr 31-01-1399, verklaring dat achterstallige 

termijnen zijn betaald. 
33 Zie → BP 1181 p 676v 03 ma 16-02-1400, verklaring dat achterstallige 

termijnen zijn betaald. 
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brieven van de lijfrente van 2 oude schilden. En dan zal voornoemde 

Johannes voornoemde lijfrente van 3 oude schilden en de achterstallige 

renten kunnen manen. 

 

Notum sit universis quod cum premissa taliter acta fuissent ut !predictis 

duobus contractibus continetur constituti igitur coram etc dictus 

Johannes filius Arnoldi Hoernken ex una et dicta Mechtildis #cum tutore# 

ex altera convenciones et contractus infrascriptos mutuo fecerunt 

videlicet quod (dg: dic) si dictum juger terre situm #in# jurisdictione 

de Merewijc in loco dicto die Cortbeemde inter hereditatem Stephani filii 

quondan Lamberti Raet de Empel ex uno et inter hereditatem Ludovici filii 

quondam Theoderici (dg: Po) Proeft ex alio dicte Mechtildi a Katherina 

relicta quondam Arnoldi Sceijdemaker seu ab heredibus eiusdem quondam 

Arnoldi Sceijdemaker via juris evincetur quod extunc dicta Mechtildis et 

eius bona quecumque a solucione dicte pensionis vitalis duorum aude 

scilde erunt quiti et liberi et extunc dicta Mechtildis reddet et 

resignabit et resupportabit dicto Johanni dictam pensionem III aude 

scilde cum litteris mencionem exinde facientibus et cum arrestadiis pro-

(dg: ...)-tunc inde deficientibus #et duas litteras in quibus Arnoldus 

Hoernken et Johannes eius filius predictus omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Nicholaum filium quondam Lamberti Raet de Empel 

cum suis bonis calumpniavit et quarum tenor sequitur in hoc verbo + 

{verwijst via + in margine sinistra naar BP 1180 p 627r 10}# et dictus 

Johannes per hoc reddet et (dg: s) resignabit dicte Mechtildi dictas 

litteras mencionem (dg: ex dicta) facientes de dicta (dg: paccione III 

aude scilde) #pensione# II aude scilde (dg: .) ita quod extunc dictus 

#Johannes# poterit !libere poterit petere et monere #supra#dictam 

pensionem vitalem III aude scilde cum arrestadiis protunc deficiendis 

juxta continentiam litterarum (dg: mencionem) supradictarum mencionem 

exinde facientium et dicta Mechtildis #et eius bona# extunc deinceps 

erunt quiti et liberi a solucione dicte pensionis vitalis duorum aude 

scilde dicto Johanni a dicta Mechtilde promissorum ut prefertur quos 

condiciones et contractus antedicti Johannes et Mechtildis promiserunt 

super omnia habita et habenda huncinde ratam servare et adimplere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 627r 04 vr 17-11-1396. 

Godefridus zvw Martinus gnd Kenens verkocht aan Petrus Spaenrebeen de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Mierlo, ter plaatse gnd op Geen Broek, 

(1) een huis en schuur met ondergrond, en aangelegen tuin, tussen kvw 

Arnoldus Haengreve enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een akker en 

aangelegen erfgoed gnd een venneken, tussen voornoemde kvw Arnoldus 

Haengreve enerzijds en erfgoed van het huis van Postel anderzijds, 

strekkend tot aan een gemene weg, (3) een kamp tussen voornoemde kvw 

Arnoldus Haengrave enerzijds en Ludovicus van Raemdonc en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde kvw Arnoldus Haengrave 

(4) een erfgoed gnd een Hoge Eusel en aangelegen beemd, tussen voornoemde 

kvw Arnoldus Haengrave enerzijds en erfgoed gnd die Eusel van Luchen 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, (5) 1 bunder beemd 

gnd Tielkens Beemd, tussen voornoemde kvw Arnoldus Haengreve enerzijds en 

erfgoed van het huis van Postel anderzijds, (6) een stuk heideland, 

beiderzijds tussen voornoemde kvw Arnoldus Haengreve, met een eind 

strekkend aan Johannes gnd Suermons, (7) een stuk heideland, tussen 

voornoemde kvw Arnoldus Haengreve enerzijds en erfgoed van het huis van 

Postel anderzijds, (8) een stuk land gnd die Singel Akker, tussen 

voornoemde kvw Arnoldus Haengreve enerzijds en Henricus Strikers 

anderzijds, (9) een stuk land in Mierlo, ter plaatse gnd op Ollender, 

tussen Johannes gnd Wijerman enerzijds en Zanderus van Bekelaer anderzijds, 

zoals deze goederen behoorden tot de goederen gnd te Hazewinkel, belast met 

9 oude groten. 
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Godefridus filius quondam Martini dicti Kenens hereditates infrascriptas 

sitas in parochia de (dg: Mierde) Mierle ad locum dictum op Gheen Broec 

videlicet domum et horreum cum suis fundis et ortum sibi adiacentem sitos 

inter hereditatem (dg: Arnoldi Haengrave) liberorum quondam Arnoldi 

Haengreve ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio item 

quendam agrum (dg: dictum den #een# Venneken sib) et hereditatem dictam 

een venneken sibi adiacentem sitos inter hereditatem #dictorum# liberorum 

quondam Arnoldi Haengreve ex uno et inter hereditatem domus de Postula 

#ex alio# tendentes ad communem plateam ibidem item quendam campum situm 

inter hereditatem dictorum liberorum quondam Arnoldi Haengrave ex uno et 

inter hereditatem Ludovici de Raemdonc (dg: ex a) et communem plateam ex 

alio (?verbeterd uit: uno) tendentem cum uno fine (dg: fi) ad hereditatem 

dictorum liberorum dicti quondam Arnoldi Haengrave item hereditatem 

dictam (dg: d) een Hoge Eeusel et pratum sibi adiacens sitas inter 

hereditatem dictorum liberorum quondam Arnoldi Haengrave ex uno et inter 

hereditatem dictam die Eeusel van Luchen ex alio tendentes cum uno fine 

ad communem plateam item unum bonarium prati (dg: dic) dictum Tielkens 

Beemt situm in! hereditatem dictorum liberorum quondam Arnoldi Haengreve 

ex uno et inter hereditatem domus de Postula ex alio item peciam terre 

mericalis sitam in dicta parochia inter hereditates dictorum liberorum 

dicti quondam Arnoldi Haengreve ex utroque latere coadiacentes tendentem 

cum uno fine ad hereditatem Johannis dicti (dg: Suermonds) Suermons (dg: 

et in) item peciam terre mericalis sitam in dicta parochia inter 

hereditatem dictorum liberorum quondam Arnoldi Haengreve ex uno et inter 

hereditatem dicte domus de Postula #ex alio# item peciam terre (dg: s) 

dictam die Sijnghel Acker sitam in dicta parochia inter hereditatem 

dictorum liberorum quondam Arnoldi Haengreve ex uno et inter hereditatem 

(dg: q) Henrici (dg: Stribekers) #Strikers {in margine sinistra: 

[St]rikers}# ex alio item peciam terre sitam in parochia predicta ad 

locum dictum op (dg: Ollel) Ollender inter hereditatem Johannis dicti 

Wijerman (dg: -s) ex uno et inter hereditatem Zanderi de Bekelaer ex alio 

prout ibidem site sunt et ad bona dicta te Hazewinckel spectare 

consueverunt ut dicebat hereditarie vendidit Petro Spaenrebeen promittens 

super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem deponere 

exceptis novem grossis antiquis ex premissis de jure solvendis. Testes 

Ywanus et Wiel datum sexta post Martini. 

 

BP 1180 p 627r 05 vr 17-11-1396. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1180 p 627r 06 vr 17-11-1396. 

(dg: Johannes die). 

 

BP 1180 p 627r 07 vr 17-11-1396. 

Hiervan een instrument maken. De koopsom is voldaan. Opgesteld in de kamer 

in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Johannes van Erpe, Roverus Boest, 

Henricus Sceelwart en Petrus zvw Willelmus Vrieze. 

 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promisit super habita et 

habenda fide prestita warandiam etc renun[cian]do exept[ionibus] et 

recognovit sibi de pretio emptionis huiusmodi fore satisfactum. Acta in 

camera presentibus dictis scabinis Johanne de Erpe Rovero Boest Henrico 

(dg: de) Sceelwart Petro filio quondam Willelmi Vrieze datum anno (dg: 
?X) XCVI index (dg: ?3) 4 mensis novembris die XVII hora vesperarum 

pontificis Bonifacii anno octavo. 

 

BP 1180 p 627r 08 vr 17-11-1396. 

Johannes die Bije zvw Johannes Neve wonend in Tiel, Gerardus Berkelman en 

Henricus Rovers soen bakker beloofden aan Perus zvw Willelmus Vriese 21 

Engelse nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397) te betalen. 
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Johannes die Bije filius quondam Johannis Neve commorans in Tiel Gerardus 

Berkelman et Henricus Rovers soen pistor promiserunt indivisi super omnia 

(dg: Petro) Pero! filio quondam Willelmi Vriese XXI Enghels nobel seu 

valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 627r 09 vr 17-11-1396. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 627r 10 za 18-11-1396. 

{Twee geciteerde brieven}. 

Arnoldus gnd Hoernken en zijn zoon Johannes gnd Spiker maakten bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Nijcholaus zvw 

Lambertus gnd Raet van Empel met de goederenvan voornoemde Nijcholaus; do 

30-12-138934. 

Arnoldus gnd Hoernken en zijn zoon Johannes maakten bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en verzwaringen gedaan door Nijcholaus zvw 

Lambertus Raet van Empel met de goederen van voornoemde Nijcholaus; do 22-

12-139035. 

 

{Invoegen in BP 1180 p 627r 03}. 

+ 

Arnoldus dictus Hoernken et Johannes dictus Spiker eius filius omnes 

vendiciones [et] alienaciones quascumque factas per Nijcholaum filium 

quondam Lamberti dicti Raet de Empel cum bonis quibuscumque eiusdem 

Nijcholai ut ipsi dicebant coram scabinis infrascriptis calumpniaverunt. 

Testes interfuerunt scabini in Buscoducis Arnoldus Stamelart de Spanct et 

Goeswinus Steenwech datum feria quinta post festum nativitatis Domini 

anno eiusdem Mo CCCmo octagesimo nono. Arnoldus dictus Hoernken et 

Johannes [eius filius omnes] et singulas vendiciones et alienaciones ac 

obligationes factas per Nijcholaum filium quondam Lamberti Raet de Empel 

cum bonis quibuscumque (dg: .......) [eiusdem Nijcholai ut ipsi dicebant 

coram scabinis infrascriptis ca]lumpniaverunt. Testes interfuerunt 

scabini in Busco Johannes de Erpe et Henricus Dicbier filius Godefridi 

datum in crastino beati Thome apostoli anno Domini M CCC nonagesimo. 

 

1180 mf11 A 03 p. 628. 

 in octavis Martini: zaterdag 18-11-1396. 

 in crastino Elizabeth: maandag 20-11-1396. 

 Tercia post Elizabeth: dinsdag 21-11-1396. 

 

BP 1180 p 628v 01 za 18-11-1396. 

Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp droeg over aan Albertus van 

Beke zv Wellinus van Beke de helft in (1) een hoeve gnd het Goed ter Heide, 

in Helmond, (2) een hoeve gnd ten Heuvel, in Nuenen, welke twee hoeven 

eerstgenoemde Johannes van Gheldorp en voornoemde Albertus van Beke zv 

Wellinus van Beke verworven hadden van Albertus Wael en Gerardus zvw Petrus 

gnd Oer, belast met beloften, verplichtingen en voorwaarden in de brief 

vermeld. 

 

Johannes de Gheldorp filius quondam Johannis de Gheldorp (dg: mansum 

dictum) medietatem ad se spectantem in manso dicto tGoet ter Heijden sito 

in parochia de Helmont atque (dg: ?in medietate) in manso dicto ten 

Hoevel #sito# in parochia de Nuenen atque in attinentiis dictorum duorum 

mansorum omnibus et singulis quocumque locorum (dg: consist) situatis 

quos duos mansos cum suis attinentiis primodictus Johannes de (dg: 

                         
34 Zie ← BP 1178 f 336r 07 do 30-12-1389. 
35 Zie ← BP 1179 p 020v 10 do 22-12-1390. 
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Gheldorp) Gheldorp #et Albertus (dg: filius) de Beke filius Wellini de 

Beke# erga Albertum Wael et Gerardum (dg: -s) filius! quondam Petri dicti 

Oer acquisiverant prout in litteris hereditarie supportavit dicto Alberto 

de Beke filio Wellini de Beke cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis #omnibus# 

promissionibus et obligationibus et condicionibus in dictis litteris 

contentis. Testes Ywanus et Dicbier datum in octavis Martini. 

 

BP 1180 p 628v 02 za 18-11-1396. 

Voornoemde Johannes van Gheldorp machtigde Albertus van Beke zv Wellinus 

van Beke zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en zijn 

goederen te beheren. 

 

Dictus Johannes de Gheldorp dedit et contulit Alberto de Beke filio 

Wellini de Beke potestatem monendi etc suos census redditus et pacciones 

et sua (dg: cen) credita que sibi debentur et debebuntur a personis 

quibuscumque et bona sua quecumque regendi usque ad revocacionem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 628v 03 ma 20-11-1396. 

Jordanus van Hoculem en zijn vrouw Agnes wv Theodericus gnd van Esdonc 

alias gnd van Ouverscoet droegen over aan Emondus zvw voornoemde 

Theodericus en aan Petrus zvw Henricus van Ripelsberge het vruchtgebruik, 

deel en recht, aan voornoemde Agnes behorend, in alle erfgoederen van 

voornoemde wijlen Theodericus, gelegen onder Uden. 

 

Jordanus de Hoculem maritus legitimus Agnetis sue uxoris relicte quondam 

Theoderici dicti de Esdonc alias dicti de Ouverscoet et dicta Agnes cum 

eodem tamquam cum tutore usufructum atque totam partem et omne jus dicte 

Agneti competentes in omnibus (dg: bonis) hereditatibus dicti quondam 

Theoderici quocumque locorum infra (dg: inf locum) parochiam de Uden 

sitis ut dicebant supportaverunt (dg: Emondi) Emondo filio quondam (dg: 

Th) dicti quondam Theoderici et Petro (dg: Heijnen soen) filio quondam 

Henrici de Ripelsberge promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes (dg: da) Ywanus et (dg: 

Jorden) #W[i]el# datum in crastino Elizabeth. 

 

BP 1180 p 628v 04 ma 20-11-1396. 

Voornoemde Emondus en Petrus beloofden aan voornoemde Agnes een lijfpacht 

van 15 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren, 

gaande uit al hun goederen. 

 

Dicti Emondus et Petrus promiserunt indivisi super omnia habita et 

habenda se daturos et soluturos dicte Agneti vitalem pensionem XV 

lopinorum siliginis mensure de Helmont anno quolibet ad vitam dicte 

Agnetis et non ultra purificationis et in (dg: Bi) parochia de Bakel 

tradendam ex omnibus suis bonis habitis et habendis et cum mortua fuerit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 628v 05 ma 20-11-1396. 

Mechtildis wv Johannes Goddijns droeg over aan de secretaris, tbv Elizabeth 

en Aleijdis, kv voornoemde Mechtildis en wijlen Johannes, haar 

vruchtgebruik in alle erfelijke goederen, waarin voornoemde Johannes was 

overleden. 

 

Mechtildis relicta quondam Johannis Goddijns cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in omnibus hereditariis bonis dicti quondam Johannis et 

in quibus idem quondam Johannes decessit quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat supportavit #mihi ad opus# Elizabeth et Aleijdi 

(dg: -s) sui (dg: -s) liberorum #dictorum Mechtildis et quondam Johannis# 
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promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 628v 06 ma 20-11-1396. 

Henricus van Alphen alias gnd Scudiant beloofde aan Johannes zvw Goeswinus 

uten Bruec 21 Engelse nobel of de waarde in goud met Sint-Jan-Baptist 

aanstaande (zo 24-06-1397) te betalen. 

 

+O. 

Henricus de Alphen alias dictus Scudiant promisit super omnia Johanni 

filio quondam Goeswini uten Bruec XXI Engels nobel seu valorem in auro 

Johannis baptiste proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Aa) Stierken 

et Aa datum supra. 

 

BP 1180 p 628v 07 di 21-11-1396. 

Rodolphus Rover zvw Gerardus zvw Johannes Braecman verkocht aan Everardus 

zvw Johannes van der Warden een b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van 

Oirschot, die Henricus zv Rutgherus zvw Henricus gnd Oem beloofd36 had aan 

voornoemde Rodolphus, met Lichtmis ter plaatse gnd Gunterslaar te leveren, 

gaande uit een beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, tussen erfg 

vw een zekere Leenken enerzijds en Arnoldus Zicheman, erfg vw Egidius van 

de Doorn en kvw Arnoldus die Wit anderzijds. 

 
?Solvit. 

Rodolphus Rover filius quondam Gerardi filii quondam (dg: Johannis f 

filii quondam) Johannis Braecman hereditariam paccionem duodecim 

lopinorum siliginis mensure de Oerscot quam Henricus filius Rutgheri 

filii quondam Henrici dicti (dg: Oen) Oem promisit se daturum et 

soluturum dicto (dg: Henrico) #Rodolpho# hereditarie purificationis et in 

loco dicto Gunterslaer tradendam et deliberandam ex prato quodam (dg: 

sito) sito in parochia de Oerscot in dicto loco Gunterslaer vocato inter 

hereditatem heredum quondam cuiusdam dicti Leenken ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Zicheman et heredum quondam Egidii de Spina et 

liberorum quondam Arnoldi die Wit ex alio prout in litteris hereditarie 

(dg: supportavit) #vendidit# Everardo filio quondam Johannis van der 

Warden #supportavit# cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem #ex parte sui# in dicta paccione existentem 

deponere. Testes Ywanus et Heijme datum tercia post Elizabeth. 

 

BP 1180 p 628v 08 di 21-11-1396. 

Egidius Boijen beloofde aan Godefridus zvw Godefridus Ommaet 32 Engelse 

nobel of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-07-1397) te betalen. 

 

Egidius Boijen promisit super omnia Godefrido filio quondam Godefridi 

Ommaet XXXII Engels nobel seu valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes Henricus Godefridi et Wiel datum supra. 

 

BP 1180 p 628v 09 di 21-11-1396. 

Reijnerus van Mechelen beloofde aan Godefridus zvw Godefridus Ommaet 30½ 

Engelse nobel of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-07-1397) te 

betalen. 

 

Reijnerus de Mechelen promisit super omnia Godefrido filio quondam 

Godefridi Ommaet XXX et dimidium Engels nobel seu valorem ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 628v 10 di 21-11-1396. 

Jacobus Zelen zv Henricus Zelen soen beloofde aan Godefridus zvw Godefridus 

Ommaet 15¼ Engelse nobel of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-

                         
36 Zie ← BP 1180 p 300v 06 do 11-02-1395, uitgifte voor de pacht. 
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07-1397) te betalen. 

 

Jacobus Zelen filius Henrici Zelen soen promisit super omnia Gode-(dg: 

fido)-frido filio quondam Godefridi Ommaet XV Enghel nobel et quartam 

partem unius Enghels nobel seu valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos (dg: ad). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 628v 11 di 21-11-1396. 

Fredericus en Clemencia, kvw Arnoldus Scoep, en Johannes van Belle 

ontlastten Albertus van Gheffen en zijn vrouw Elizabeth van alle schulden 

en geldbedragen, die voornoemde Albertus en zijn vrouw Elizabeth 

verschuldigd waren aan voornoemde wijlen Arnoldus Scoep en diens vrouw 

Elizabeth resp. aan voornoemde Fredericus, Clemencia en Johannes van Belle. 

De brief overhandigen aan Johannes Pijnge. 

 

-O. 

(dg: Jo) Fredericus et Clemencia liberi quondam Arnoldi Scoep et Johannes 

de Belle quitum! clamaverunt Albertum de Gheffen et Elizabeth eius uxorem 

ab omnibus debitis et pecuniarum summis que et quas dicti Albertus et 

Elizabeth seu eorum alter debebant #dicto quondam# Arnoldo Scoep et 

Elizabeth quondam sue uxori seu que et quas dicti Albertus et Elizabeth 

eius uxor seu eorum alter ad huc debent et tenentur dictis (dg: Arnoldo 

fi) Frederico Clemencie et Johanni de Belle seu eorum alteri ut dicebant. 

Testes datum supra. Tradetur littera Johanni Pijnge. 

 

BP 1180 p 628v 12 di 21-11-1396. 

Godefridus zvw Godefridus Marcelijs soen verkocht aan Nijcholaus gnd 

Nijcoel zvw Nijcholaus gnd Nijcoel van Oesterwijc een huis37, erf en tuin, 

in Den Bosch, ter plaatse gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Henricus gnd 

Croke vleeshouwer enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Screijnmaker 

anderzijds, aan hem verkocht38 door de broers Gerardus en Johannes, kvw 

Gerardus nzvw Tielkinus gnd Ysebout clericus. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi Marcelijs soen domum aream et ortum 

sitos in Busco ad locum dictum Aude Huls inter hereditatem Henrici dicti 

(dg: Croke) #Croke {in margine sinistra: Croke}# (dg: ex) carnificis ex 

uno et inter hereditatem Henrici dicti Screijnmaker ex alio venditos sibi 

a Gerardo et Johanne fratribus liberis quondam Gerardi filii naturalis 

quondam Tielkini dicti Ysebout clerici prout in litteris hereditarie (dg: 

supportavit) #vendidit# Nijcholao dicto (dg: Nijchola) Nijcoel filio 

quondam Nijcholai dicti Nijcoel de Oesterwijc supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ?supra. 

 

BP 1180 p 628v 13 di 21-11-1396. 

Voornoemde Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Nijcholaus gnd Nijcoel van Oesterwijc 

koper beloofde aan voornoemde Godefridus zvw Godefridus Marcelijs soen 

verkoper en zijn vrouw Hilla dvw Sijmon voller een lijfrente van 6 oude 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) voornoemd huis, erf en tuin, (2) 

een huis39,40 en erf van wijlen Johannes van Vlaenderen, nu aan voornoemde 

Nijcholaus behorend, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Bartholomeus gnd Wickenvoert enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes van 

Gherwen anderzijds, (3) andere goederen van voornoemde Nijcholaus. De 

langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

                         
37 Zie → BP 1181 p 355r 04 vr 11-04-1399, verkoop van dit huis. 
38 Zie ← BP 1178 f 329v 06 vr 03-12-1389, verkoop van dit huis. 
39 Zie ← BP 1180 p 268v 09 di 12-01-1395, verkoop van dit huis. 
40 Zie → BP 1181 p 355r 03 vr 11-04-1399, verkoop van dit huis. 
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Dictus Nijcolaus! Nijcoel emptor promisit super omnia habita et habenda 

se daturum et soluturum dicto Godefrido venditori et Hille sue uxori 

filie quondam Sijmonis (dg: fil) fullonis vitalem pensionem sex aude 

Gelre gulden seu valorem anno quolibet ad vitam dictorum (dg: dictorum) 

Godefridi et Hille seu alterius eorum diutius viventis mediatim Domini et 

mediatim Johannis et primo termino a nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum ex dictis domo et area et orto et de et !domo et area 

#quondam Johannis de Vlaenderen# sita in Busco ad aggerem Vuchtensem 

inter hereditatem Bartholomei dicti Wickenvoert ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis de Gherwen ex alio #et quam ad se spectare 

dicebat# atque ex ceteris bonis dicti Nijcholai habitis et habendis 

quocumque consistentibus sive sitis et alter eorum diutius [vivens] 

integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

1180 mf11 A 04 p. 629. 

 Tercia post Elizabeth: dinsdag 21-11-1396. 

 in festo Clementis: donderdag 23-11-1396. 

 

BP 1180 p 629r 01 di 21-11-1396. 

Arnoldus nzvw Theodericus zvw Bartholomeus verklaarde dat Gerardus Balijart 

322 pond geld betaald heeft in afkorting van 400 pond, die voornoemde 

wijlen Theodericus beloofd had aan Arnoldus Stamelart van Spanct of aan een 

ander tbv voornoemde Arnoldus in schepenbrief van Den Bosch. 

 

Arnoldus filius (dg: quon) naturalis quondam Theoderici filii quondam 

Bartholomei palam recognovit sibi per Gerardum Balijart plenarie fore 

satisfactum de trecentis et viginti duabus libris monete in abreviationem 

quadringentarum librarum quas dictus quondam Theodericus promiserat 

Arnoldo Stamelart de Spanct seu alteri persone ad opus dicti Arnoldi in 

litteris scabinorum in Busco prout in eisdem litteris continetur ut 

dicebat. Testes Henricus Godefridi et Wiel datum tercia post Elizabeth. 

 

BP 1180 p 629r 02 di 21-11-1396. 

Rutgherus zvw Franco Marinen soen droeg over aan Hermannus zvw Zanderus 

Coelner een stukje erfgoed in Den Bosch, over de Tolbrug, in een erfgoed 

van wijlen hr Johannes Rover ridder, naast erfgoed van voornoemde Hermannus 

enerzijds en een ander erfgoed van voornoemde Rutgherus anderzijds, welk 

stukje overal 1½ voet breed is, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts 

tot aan erfgoed van Hermannus Wijnrics. 

 

Rutgherus filius quondam Franconis (dg: de Eijndoven) #Marinen soen# 

particulam hereditatis sitam in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge in 

hereditate quondam domini Johannis Rover militis (dg: inter) contigue 

iuxta hereditatem Hermanni filii quondam Zanderi Coelner ex uno et inter 

(dg: hereditatem inter hereditatem) reliquam hereditatem dicti Rutgheri 

ex alio et que particula hereditatis continet #ubique# unius! et dimidie 

pedate in latitudine (dg: ?ten) #et# !particula hereditatis tendit a 

quadam communi platea ibidem retrorsum usque ad hereditatem Hermanni 

Wijnrics ut dicebat hereditarie (dg: ven) supportavit dicto Hermanno 

promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem 

deponere. Testes Ywanus et Henricus Godefridi datum supra. 

 

BP 1180 p 629r 03 do 23-11-1396. 

Walterus Coptiten ev Elizabeth dvw Laurencius Boijen enerzijds en 

Lambertus, Johannes, Henricus, Goedeldis en Zoeta, kv Johannes van Gael en 

wijlen Hadewigis dvw voornoemde Laurencius, Mathias Spermer van Os ev 

Elizabeth, Johannes Vos van Uden ev Hadewigis, dv voornoemde Johannes en 

wijlen Hadewigis, voor zich en voor Egidius en Katherina, kv voornoemde 

Johannes van Gael en wijlen Hadewigis, anderzijds maakten een erfdeling van 

goederen van wijlen Egidius Boijen, die nu aan hen behoren. 

Laurencius, Johannes, Henricus, Egidius, Goedeldis, Katherina en Zoeta, kv 
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Johannes van Gael, Mathijas Spermer en Johannes Vos kregen (1) de helft van 

een kamp, ter plaatse gnd Groot Nieuwland, te weten de helft richting Den 

Bosch, (2) de helft van een b-erfcijns van 3 pond 4 schelling, die wijlen 

voornoemde Egidius Boijen beurde gaande uit een erfgoed aan de plaats gnd 

Groot Nieuwland, (3) de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, die wijlen voornoemde Egidius Boijen beurde, gaande uit een windmolen 

van wijlen Emondus Rover ridder, gelegen buiten de Orthenpoort, welke pacht 

voornoemde wijlen Egidius verworven had van hr Emondus Rover ridder, (4) 

een b-erfcijns van 40 schelling, die wijlen voornoemde Egidius Boijen 

beurde, gaande uit een huis en erf van wijlen zijn vader Henricus Boijen de 

oudere, in Den Bosch, in de Kerkstraat, welke cijns voornoemde wijlen 

Egidius Boijen verworven had van wijlen zijn voornoemde vader Henricus 

Boijen de oudere (5) een b-erfcijns van 5 pond, die wijlen voornoemde 

Egidius Boijen beurde, gaande uit 4 morgen land in Maren, welke cijns 

voornoemde wijlen Egidius Boijen gekocht had van Johannes den Rijc, (6) een 

b-erfcijns van 34 schelling (dg: geld), die wijlen voornoemde Egidius 

Boijen beurde, gaande uit voornoemd huis en erf van wijlen zijn vader 

Henricus Boijen de oudere, (7) een vak41 in Den Bosch, in het gewanthuis. 

Deelders zullen lasten gelijk dragen, dwz voornoemde Walterus voor een 

helft en de andere kinderen voor de andere helft. 

 

Walterus Coptiten maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam (dg: .) Laurencii Boijen #ex una et# Lambertus Johannes (dg: 

fratres) Henricus (dg: Egidius fratres) #Goedeldis et [Zoeta]# liberi 

Johannis de Gael ab eodem Johanne de Gael et quondam Hadewige (dg: -s) 

sua uxore filia dicti quondam Laurencii #pariter geniti cum tutore# 

Mathias Spermer de Os maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

Johannes Vos de Uden maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris (dg: 

Goedeldis et Zoeta) #filiarum dicti Johannis et quondam Ha[dewigis]# pro 

se et Egidio et Katherina liberis dictorum Johannis de Gael et quondam 

Hadewigis sue uxoris ex altera parte palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam (dg: p) mutuo (dg: -r) !de quibusdam bonis quondam Egidii 

Boijen nunc ad se spectantibus ut dicebant mediante qua divisione 

medietas cuiusdam campi (dg: w) quondam Egidii Boijen siti in (dg: in) 

loco dicto Groet Nuwelant scilicet illa medietas que sita !versus 

Buscumducis atque medietas hereditarii census trium librarum et quatuor 

solidorum quem dictus quondam Egidius Boijen solvendum habuit hereditarie 

annuatim ex hereditate sita ad dictum locum Groet Nuwelant vocatum prout 

in litteris dicebat contineri item medietas hereditarie paccionis duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco quam paccionem dictus quondam Egidius 

Boijen solvendam habuit hereditarie ex molendino venti quondam Emondi 

Rover militis sito extra (dg: ?vicum) #portam# Orthensem quam (dg: pas) 

paccionem dictus quondam Egidius erga dominum Emondum Rover militem 

acquisiverat (dg: pro) item hereditarius census XL solidorum quem dictus 

quondam Egidius Boijen solvendum habuit hereditarie ex domo et area 

quondam Henrici Boijen senioris sui patris sita in Buscoducis in vico 

ecclesie quem (dg: di) censum XL !dictus quondam Egidius Boijen erga 

dictum quondam Henricum Boijen seniorem suum patrem (dg: eme) 

acquisiverat atque hereditarius census quinque librarum quem dictus 

quondam Egidius Boijen solvendum habuit hereditarie ex quatuor iugeribus 

terre sitis in Maren quem censum V librarum dictus quondam Egidius Boijen 

erga Johannem den Rijc emendo acquisiverat (dg: solven here ex) item 

hereditarius census XXXIIII solidorum (dg: monete) quem dictus quondam 

Egidius (dg: so) Boijen solvendum habuit hereditarie ex dicta domo et 

area dicti quondam Henrici Boijen (dg: sita) senioris sui patris atque 

quidam stallus dictus vacke dicti quondam Egidii situs in Busco in vico 

#domo# pannorum ut dicebant dictis Laurencio Johanni Henrico (dg: Godeldi 

Zoete Mathije Spermer Johanni Vos) Egidio #Goedeldi# et Katherine #et 

                         
41 Zie → BP 1180 p 635r 04 di 28-11-1396, verkoop van kennelijk dit vak in 

het gewanthuis. 
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Zoete (dg: Gode)# liberis Johannis de Gael Mathije Spermer #et# Johanni 

Vos cesserunt in partem [prout] Walterus recognovit super quibus etc et 

jure promittens super omnia ratam servare et dampna equaliter portabunt 

scilicet dictus Walterus pro una medietate et dicti alii liberi pro 

reliqua medietate. Testes Ywanus (dg: datum) et (dg: Heijme) Henricus 

Godefridi datum in festo Clementis. 

 

BP 1180 p 629r 04 do 23-11-1396. 

Johannes zv Johannes van Gael: zijn deel in voornoemde goederen, die aan 

hem, Laurencius Henricus Eg {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Johannis de (dg: Ge) Gael totam partem et 

omne jus sibi competentes in dictis bonis sibi et Laurencio Henrico Eg. 

 

BP 1180 p 629r 05 do 23-11-1396. 

Voornoemde Walterus Coptiten kreeg (1) de helft van een kamp ter plaatse 

gnd Groot Nieuwland, te weten de helft richting Oss, (2) de helft van een 

b-erfcijns van 3 pond 4 schelling, die wijlen voornoemde Egidius Boijen 

beurde, gaande uit een erfgoed gelegen ter plaatse gnd Groot Nieuwland, (3) 

de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die wijlen 

voornoemde Egidius Boijen beurde, gaande uit een windmolen van wijlen 

Emondus Rover ridder, gelegen buiten de Orthenpoort, welke pacht voornoemde 

wijlen Egidius Boijen verworven had van voornoemde hr Emondus Rover, (4) 

een b-erfcijns van 40 schelling, die voornoemde wijlen Egidius Boijen 

beurde, gaande uit een huis en erf van wijlen zijn vader Henricus Boijen, 

in Den Bosch, in de Kerkstraat, welke cijns voornoemde wijlen Egidius 

Boijen verworven had van wijlen zijn voornoemde vader Henricus Boijen, (5) 

een b-erfcijns van 5 pond, die wijlen voornoemde Egidius Boijen beurde, 

gaande uit 4 bunder land, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, (6) de helft 

in een b-erfcijns van 3 pond 8 schelling, die Hermannus Drinchellinc 

vleeshouwer betaalde aan voornoemde wijlen Egidius Boijen en zijn broer 

Laurencius, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, aan de plaats gnd 

Papenhuls, (7) de helft in een b-erfcijns van 30 schelling, die Walterus 

van Buchoven betaalde aan voornoemde broers wijlen Egidius Boijen en 

Laurencius Boijen, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, aan de plaats gnd 

Papenhuls. Deelders zullen lasten gelijk dragen, dwz voornoemde Walterus 

voor een helft en de andere kinderen voor de andere helft. Voornoemde 

Egidius (?dg: en Katherina), minderjarige kv voornoemde Johannes van Gael, 

zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Et mediante qua divisione medietas cuiusdam campi dicti quondam Egidii 

(dg: siti) Boijen siti in loco dicto Groet Nuwelant scilicet illa 

medietas que sita est versus villam de Os item medietas hereditarii 

census trium librarum et quatuor solidorum quem dictus !dictus quondam 

Egidius Boijen solvendum habuit hereditarie ex hereditate sita ad (dg: 

dictum locum dictum) locum dictum Groet Nuwelant prout in litteris 

dicebat !item medietas hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis 

mensure !Busco quam paccionem (dg: ..) dictus quondam Egidius Boijen 

solvendam (dg: ..) !solvendam !hereditarie ex molendino venti quondam 

Emondi Rover militis sito extra portam Orthensem quam paccionem dictus 

quondam Egidius Boijen erga dominum Emondum Rover (dg: mili) predictum 

acquisiverat item hereditarius census XL solidorum quem dictus quondam 

Egidius Boijen solvendum habuit hereditarie (dg: d) ex domo et area 

quondam Henrici Boijen sui patris sita in Buscoducis in vico (dg: dic) 

Orthensi quem censum dictus quondam Egidius Boijen erga eundem quondam 

Henricum Boijen suum patrem acquisiverat item hereditarius census quinque 

librarum quem dictus Egidius Boijen solvendum habuit hereditarie ex 

quatuor bonariis terre sitis in parochia de (dg: de) Scijnle in loco 

dicto Eilde item (dg: hereditarius) medietas que ad dictum quondam 

Egidium Boijen spectabat in hereditario censu trium (dg: lib) librarum et 

octo solidorum quem Hermannus Drinchellinc carnifex dicto quondam Egidio 
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Boijen et Laurencio suo fratri (dg: solvendum) solvere consuevit annuatim 

ex hereditate sita in (dg: parochia) Buscoducis ad locum (dg: P) dictum 

Papenhuls item medietas que ad dictum quondam Egidium (dg: spectat 

Boijen) Boijen !in hereditario censu XXX solidorum [quem] Walterus de 

Buchoven dicto quondam Egidio Boijen et Laurencio Boijen fratribus 

solvere consuevit annuatim ex hereditate sita in Busco [ad locum] dictum 

Papenhuls dicto Waltero Coptiten cesserunt in partem super quibus et jure 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et dampna 

equaliter [portabunt #scilicet] Walterus pro una medietate et alii pro 

reliqua medietate# [et promiserunt indi]visi cum tutore [quod] ipsi 

dictos Egidium (dg: et Katherinam) liberos dicti Johannis de Gael 

quamcito ad annos pubertatis pervenerint super premissis et jure [ad opus 

dicti Wal]teri facient renunciare et presentem divisionem consentire. 

Testes datum supra. 

 

1180 mf11 A 05 p. 630. 

 Tercia post Elizabeth: dinsdag 21-11-1396. 

 in festo Clementis: donderdag 23-11-1396. 

 in crastino Clementis: vrijdag 24-11-1396. 

 

BP 1180 p 630v 01 di 21-11-1396. 

Ghiselbertus van den Dijc ev Truda dv Gerardus van Mulsen verkocht aan 

Henricus van de Put het deel, dat aan voornoemde Truda gekomen was na 

overlijden van Lambertus van den Pettelaer en diens vrouw Aleijdis, 

grootouders van voornoemde Truda, in het voorste gebint van het woonhuis 

van voornoemde wijlen Lambertus en Aleijdis, ter plaatse gnd Pettelaar, te 

weten in het voorste gebint richting Vught, en in de tuin aldaar, naast 

voornoemd woonhuis, aan de zijde richting Den Bosch, enerzijds en een weg 

aldaar anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Ghiselbertus van den Dijc maritus et tutor legitimus Trude sue uxoris 

filie (dg: quondam) Gerardi de Mulsen totam partem et omne jus dicte 

Trude de morte quondam (dg: Aleijdis f sue avie relicte quondam) Lamberti 

van den Pettelaer et Aleijdis quondam sue uxoris avi et avie (dg: olim) 

dicte Trude successione advolutas in anteriori ligatura #cum suo fundo# 

domus habitationis (dg: dicti quondam) dictorum quondam Lamberti et 

Aleijdis sue uxoris site ad locum dictum Pettelaer scilicet in (dg: a) 

illa anteriori (dg: ligat) ligatura (dg: que sita est v) cum suo fundo 

que sita est versus Vucht et in orto quodam sito ibidem (dg: inter ante) 

juxta dictam domum habitationis (dg: in #ad# latus) ad latus eiusdem 

#domus# versus oppidum de Buscoducis ex uno et inter (dg: quandam) 

quandam viam ibidem ex alio hereditarie vendidit Henrico de Puteo 

promittens super omnia warandiam et obligationem (dg: deponere) ex 

#parte# sui deponere exceptis censibus exinde de jure solvendis. Testes 

Ywanus et Dicbier datum tercia post Elizabeth. 

 

BP 1180 p 630v 02 di 21-11-1396. 

Sijmon Keijot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Sijmon Keijot prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 630v 03 di 21-11-1396. 

(dg: Petrus). 

 

BP 1180 p 630v 04 do 23-11-1396. 

Lambertus Arts soen van Vlimen en zijn vrouw Aleijdis wv Walterus zvw 

Johannes Pijnappel maanden 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 3 

mud rogge, Bossche maat, die voornoemde wijlen Johannes Pijnappel gekocht 

had van Johannes Cnode zvw Wellinus Cnode. 
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Lambertus Arts soen de Vlimen maritus legitimus Aleijdis sue uxoris 

relicte quondam Walteri filii quondam Johannis Pijnappel et dicta 

Aleijdis cum eodem Lamberto tamquam cum tutore hereditariam paccionem 

trium modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus quondam Johannes 

Pijnappel erga Johannem Cnode filium quondam Wellini Cnode emendo 

acquisiverat prout hoc et alia in (dg: i) litteris continentur monuit de 

3 annis. Testes Ywanus et Aa datum in festo Clementis. 

 

BP 1180 p 630v 05 do 23-11-1396. 

Arnoldus zv Henricus Maes soen ev Elizabeth ndvw Theodericus van Boeghe 

verkocht aan Arnoldus zvw Johannes gnd Zuijsken (1) 1/3 deel in een stuk 

beemd in Dinther, ter plaatse gnd in dat Overste, rondom tussen erfgoed van 

de heer van Helmond, (2) 1/3 deel in een stuk beemd, in Dinther, ter 

plaatse gnd in die Gerendonk, tussen erfgoed van de heer van Helmond 

enerzijds en Johannes van Dordrecht anderzijds, deze beide 1/3 delen samen 

belast met ½ oude groot. 

 

Arnoldus filius Henrici Maes soen maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris filie naturalis quondam Theoderici de Boeghe (dg: peciam terre 

parte) terciam partem ad se spectantem in pecia prati sita in parochia de 

Dijnter in loco dicto in dat Overste inter hereditatem domini de Helmont 

circumquaque adiacentem atque terciam partem ad se spectantem in pecia 

prati sita in dicta parochia in loco dicto in die Gerendonc inter 

hereditatem dicti domini de Helmont ex uno et inter hereditatem Johannis 

de Dordrecht ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio 

quondam Johannis dicti Zuijsken promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto dimidio grosso #antiquo# ex dicta tercia 

parte dictarum duarum peciarum prati de jure solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 630v 06 do 23-11-1396. 

Mechtildis wv Willelmus Grieten soen droeg over aan haar kinderen 

Wijtmannus, Danijel en Franco, tbv hen en Paulus, Johannes, Willelmus, 

Margareta en Aleijdis, kv voornoemde Mechtildis en wijlen Willelmus Grieten 

soen, haar vruchtgebruik in 6 lopen roggeland, in Tilburg, ter plaatse gnd 

Veldhoven, tussen Johannes Nerinc bakker enerzijds en erfg vw voornoemde 

Willelmus Grieten soen anderzijds. 

 

Mechtildis relicta quondam Willelmi Grieten soen cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in sex lopinatis terre siliginee sitis in 

parochia de Tilborch in loco dicto Velthoven inter hereditatem Johannis 

Nerinc pistoris ex uno et inter hereditatem heredum dicti quondam 

Willelmi Grieten soen ex alio ut dicebat legitime supportavit Wijtmanno 

Danijeli (dg: Franconi) et Franconi suis liberis ad opus eorundem et ad 

opus Pauli Johannis (dg: M) Willelmi Margarete et Aleijdis liberorum 

dictorum Mechtildis et quondam Willelmi Grieten soen promittens cum 

tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 630v 07 vr 24-11-1396. 

Wijtmannus, Danijel, Franco en Margareta, kvw Willelmus Grieten soen, en 

Gerardus zvw Arnoldus gnd Enghel Goden soen ev Aleijdis dvw voornoemde 

Willelmus verkochten voornoemde 6 lopen roggeland aan Johannes zv Johannes 

Nerinc bakker, tbv voornoemde Johannes Nerinc, belast met de hertogencijns. 

Paulus en Johannes, minderjarige kvw voornoemde Willelmus Grieten soen, 

zullen zodra ze meerderjarig zijn afstand doen; Willelmus zvw voornoemde 

Willelmus Grieten soen zal afstand doen zodra hij in het vaderland is 

teruggekeerd. 

 

{In margine sinistra een haal voor BP 1180 p 630v 07 en 08, kennelijk om 

ruimte voor dit contractn vrij te houden}. 

Wijtmannus Danijel Franco et Margareta liberi quondam Willelmi Grieten 
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soen cum tutore et Gerardus filius quondam Arnoldi (dg: fi) dicti Enghel 

Goden soen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie dicti 

quondam Willelmi dictas sex lopinatas terre siliginee hereditarie 

vendiderunt Johanni filio Johannis Nerinc pistoris ad opus eiusdem 

Johannis Nerinc promittentes (dg: indivisi) cum tutore indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

(dg: ex) ducis exinde solvendo et quod ipsi Paulum Johannem (dg: et 

Willelmum) liberos dicti quondam Willelmi Grieten soen quamcito ad annos 

sue pubertatis pervenerint et Willelmum filium dicti quondam Willelmi 

Grieten soen quamcito ad patriam redierit super premissis facient 

renunciare et dicto Johanni Nerinc de premissis warandiam promittere 

#super omnia# et obligationem deponere excepto dicto censu domini ducis. 

Testes Henricus Godefridi et Wiel datum in crastino Clementis. 

 

BP 1180 p 630v 08 vr 24-11-1396. 

Johannes Wisschart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{In margine sinistra een haal voor BP 1180 p 630v 07 en 08, kennelijk om 

ruimte voor dit contractn vrij te houden}. 

Johannes Wisschart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 630v 09 do 23-11-1396. 

Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Schaut verkocht aan Ghevardus van 

Doerne zvw Everardus van Doerne alle erfgoederen, zowel akkerland als niet 

akkerland, zowel beemden als broekland en heide, in Bakel, naast de plaats 

gnd die Doersdonk, tussen erfgoed van Henricus Kuijst behorend tot de 

plaats gnd die Kruisschot enerzijds en erfgoed gnd die Kruisschot behorend 

aan Henricus Kuijst anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene heide. 

De brief overhandigen aan Willelmus Scilder of aan hem. 

 

Gerardus de Amstel filius quondam (dg: Gerardi) #Henrici# van der Schaut 

omnes hereditates tam arabiles quam non arabiles tam prata quam paludes 

quam (dg: ...) terras mericales sitas in parochia de Bakel (dg: ad) juxta 

locum dictum die Doersdonc inter (dg: hereditatem eundem locum die 

Doersdonc vocatum #ibid# spectantem ad Henricum Kuijst ex uno et inter 

hereditatem domini Gerardi de Amstel ex uno) #hereditatem Henrici Kuijst 

spectantem ad locum dictum die Cruijsscot ex uno# et inter hereditatem 

dictam die Cruijsscot spectantem ad Henricum Kuijst ex alio tendentes cum 

(dg: re) uno #fine# ad communem (dg: plateam) mericam (dg: et cum reliquo 

fine ad) prout ibidem site sunt ut dicebat hereditarie vendidit Ghevardo 

de Doerne filio quondam Everardi de Doerne promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Ywanus et Dicbier datum in die 

Clementis. Tradetur littera Willelmo Scilder (dg: se) vel sibi. 

 

BP 1180 p 630v 10 do 23-11-1396. 

Henricus Kuijst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Kuijst prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 630v 11 do 23-11-1396. 

Johannes Venman van Westilborch verkocht aan Willelmus zvw Reijnerus 

moelner een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis in 

Tilburg te leveren, gaande uit (1) 3 lopen roggeland, in Tilburg, ter 

plaatse gnd die Oerlemans Braak, tussen kvw Johannes Oerleman enerzijds en 

wijlen Theodericus Ywani anderzijds, deze 3 lopen reeds belast met een 

b-erfpacht van 3 lopen rogge, (2) een stuk land in Tilburg, tussen 

Hadewigis gnd Haze gnd Coppens enerzijds en Walterus Buc Maes soen 

anderzijds, (3) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Tilburg, die 

Hadewigis gnd Haze Coppen verschuldigd is aan voornoemde Johannes verkoper, 

gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoed, ....... {p.631r} in 
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Tilburg, tussen de gemeint enerzijds en voornoemd stuk land anderzijds.  

 

-. 

Johannes Venman de Westilborch hereditarie vendidit Willelmo filio 

quondam Reijneri multoris hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Tilborch solvendam hereditarie purificationis et in Tilborch 

tradendam ex tribus lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Tilborch in loco dicto die Oerlemans Brake inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis Oerleman ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici 

Ywani ex alio atque ex [pecia] terre sita in parochia (dg: predicta) 

inter hereditatem #Hadewigis dicte# Haze dicte (dg: Coppe) Coppens ex uno 

et inter hereditatem Walteri Buc Maes soen ex alio [item ex] (dg: IIII 

lopinatis terre siliginee sitis in dicta parochia inter hereditatem dicte 

Hadewigis ex uno et inter ?quantu) hereditaria paccione IIII lopinorum 

siliginis dicte m[ensure quam] Hadewigis dicta Haze Coppen dicto Johanni 

venditori solvere tenetur hereditarie ex domo et orto et hereditate sibi 

adiacente sitis ....... ?quondam 

 

1180 mf11 A 06 p. 631. 

 in festo Clementis: donderdag 23-11-1396. 

 in festo Clementis anno XCVI: donderdag 23-11-1396. 

 

BP 1180 p 631r 01 do 23-11-1396. 

sitis in dicta parochia inter communitatem ex uno et inter dictam peciam 

terre ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepta hereditaria paccione trium (dg: libr) lopinorum 

siliginis ex dictis tribus lopinatis terre prius solvenda et sufficientem 

facere. 

 

BP 1180 p 631r 02 do 23-11-1396. 

Henricus Wouters soen van Lijttoijen schonk aan Johannes zvw Willelmus Uden 

soen en zijn vrouw Oda dv voornoemde Henricus Wouters soen 1 morgen land in 

Lithoijen, ter plaatse gnd in die Beirgelen, tussen Elijas Bonraets? soen 

enerzijds en Johannes van Ynghen zvw Walterus Bijcken anderzijds, zoals 

deze morgen per maat gnd hoefslag daar gelegen is, belast met zegedijken, 

waterlaten en sloten. 

 

Henricus Wouters soen de Lijttoijen unum juger terre situm in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto in die Beirgelen inter hereditatem Elije 

Bo[nr?]aets soen ex uno et inter hereditatem Johannis de Ynghen filii 

Walteri quondam Bijcken ex alio prout ibidem per mensuram dictam 

hoefslach situm est ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio 

quondam Willelmi Uden soen cum Oda sua uxore filia (dg: dicta) dicti 

Henrici Wouters soen nomine dotis ad jus oppidi etc promittens super 

omnia warandiam #tamquam de hereditate ab omni censu et aggere Mose 

libera# et obligationem deponere exceptis zegediken et aqueductibus et 

fossatis ad hoc spectantibus et infra terram sitis. Testes Ywanus et 

Henricus Godefridi datum in festo Clementis. 

 

BP 1180 p 631r 03 do 23-11-1396. 

Ghiselbertus van der Veerdonc en zijn zoon Henricus verkochten aan 

Mechtildis gnd van Boert dvw Rijcoldus Heijnen soen een n-erfpacht van 1 

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

uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Veerdonk, tussen wijlen Theodericus van Scoenre zvw hr Godefridus van 

Os ridder enerzijds en wijlen Johannes van den Borne anderzijds, (2) een 

akker gnd Geiben Braak, in Schijndel, ter plaatse gnd Elschot, tussen 

Petrus van Eirde enerzijds en Rijcoldus van der Voert anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. 
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Ghiselbertus van der Veerdonc et (dg: Johannes) #Henricus# eius filius 

hereditarie vendiderunt Mechtildi dicte de Boert filie quondam Rijcoldi 

Heijnen soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie omnium sanctorum !in Busco tradendam ex domo 

et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Scijnle 

in loco dicto Veerdonc inter hereditatem quondam Theoderici de Scoenre 

filii quondam domini Godefridi de Os militis ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis van den Borne ex alio atque ex quodam agro terre dicto 

Gheijben (dg: si) Brake sito in dicta parochia ad locum dictum Elscot 

inter hereditatem Petri de Eirde ex uno et inter hereditatem Rijcoldi van 

der Voert ex alio ut dicebant promittentes indivisi super omnia (dg: s) 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

fundi exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

(dg: Willelmus de ?Val). 

 

BP 1180 p 631r 04 do 23-11-1396. 

En zij kunnen terugkopen gedurende 3 jaren, ingaande Allerheiligen 

aanstaande (do 01-11-1397), met 34 Hollandse gulden of de waarde, met de 

pacht van het jaar van wederkoop en met eventuele achterstallige termijnen. 

En zouden ze niet terugkopen dan zal de koopster hen 10 Hollandse gulden of 

de waarde betalen, als beternis van deze erfpacht. Opgesteld in de kamer 

van de schrijvers in Den Bosch in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

Walterus Coptiten, Laurencius van Gael en Willelmus van Volkel. 

 

Et poterint (dg: redi si) ipsi seu eorum alter (dg: redii) seu eorum 

heredes redimere ad spacium trium annorum (dg: datam presentium sine 

medio sequentium semper dicto spacio) a festo omnium sanctorum proxime 

futuro sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XXXIIII 

Hollant gulden seu valorem et cum paccione anni redempcionis et cum 

arrestadiis si que defecerint ut in forma et si non redemerint extunc 

dicta emptrix exsolvet dictis venditoribus si vixerint protunc alioquin 

suis heredibus X Hollant gulden seu valorem pro melioratione dicte 

paccionis. Acta in camera (dg: presentibus) scriptorum de Busco 

presentibus dictis scabinis Waltero Coptiten Laurencio de Gael Willelmo 

de #Volkel# datum in festo Clementis hora vesperarum anno (dg: XV) XCVI. 

 

BP 1180 p 631r 05 do 23-11-1396. 

(dg: Johannes Loijer zvw Johannes Loijer ev). 

 

(dg: Johannes Loijer filius quondam Johannis Loijer maritus). 

 

BP 1180 p 631r 06 do 23-11-1396. 

Theodericus van Empel Matheus soen verkocht aan Antonius van de Doorn al 

het elzenhout staande op het erfgoed gnd die Vier Bunder van voornoemde 

Theodericus, in Schijndel, ter plaatse gnd die Hermaalse Hoeve; het hout 

moet uiterlijk half april aanstaande gezaagd zijn. 

 

-. 

Theodericus de Empel Matheus soen omnia ligna (dg: a) alnea (elzenhout) 

consistentia supra hereditatem (dg: dicti Theoderici s) dictam die Vier 

(dg: Buende Be) Buenre dicti Theoderici sitam in parochia de Scijnle in 

loco dicto die Hermaelsche Hoeve ut dicebat vendidit Antonio de Spina 

promittens warandiam et obligationem deponere tali condicione quod dictus 

Antonius dicta ligna alnea infra hinc et medium mensis (dg: mar) aprilis 

proxime futuri secabit. 

 

BP 1180 p 631r 07 do 23-11-1396. 

Voornoemde Antonius beloofde aan voornoemde Theodericus 45 oude Gelderse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius aanstaande (ma 

01-10-1397) en de andere helft met Kerstmis over een jaar (di 25-12-1397). 
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-. 

Dictus Antonius promisit super #omnia# dicto Theoderico XLV aude Gelre 

gulden seu valorem #mediatim# Remigii proxime futurum et mediatim a festo 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

 

BP 1180 p 631r 08 do 23-11-1396. 

Johannes Loijer zvw Johannes Loijer ev Gheerburgis dvw Gerardus van 

Vladeracken verkocht aan Petrus zv Arnoldus gnd Ghenen soen van Gheffen ½ 

morgen land in Geffen, ter plaatse gnd dat Oesten Geslag, beiderzijds 

tussen Spijringus gnd Emonts soen, met een eind strekkend aan een gemene 

weg, welke ½ morgen voornoemde wijlen Gerardus van Vladeracken gekocht had 

van Reijnerus zvw Henricus gnd Bornken, welke ½ morgen nu aan hem behoort. 

 

Johannes Loijer filius quondam Johannis Loijer maritus et tutor legitimus 

Gheerburgis sue uxoris filie quondam Gerardi de Vladeracken (dg: 

dimidium) #dimidium# iuger terre situm in parochia de Gheffen in loco 

dicto communiter dat Oesten Geslach inter hereditatem Spijringi dicti 

Emonts soen ex utroque latere coadiacentem tendens cum uno fine ad 

communem plateam quod dimidium iuger terre dictus quondam Gerardus de 

Vladeracken erga Reijnerum filium quondam Henrici dicti (dg: Born) 

Bornken emendo acquisiverat prout in litteris et quod nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie (dg: supportavit) vendidit Petro filio Arnoldi dicti 

Ghenen soen de Gheffen supportavit cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) impeticionem 

ex parte sui et dicti quondam Gerardi et quorumcumque heredum dicti 

quondam Gerardi deponere. Testes Ywanus et Henricus Godefridi datum in 

festo Clementis. 

 

BP 1180 p 631r 09 do 23-11-1396. 

Godefridus nzvw Arnoldus zvw Godefridus van Erpe en Henricus van Slinen 

beloofden aan Willelmus van Volkel, tbv Arnoldus Heijme, 28 Hollandse 

gulden of de waarde, 1 mud rogge, Bossche maat, en 4 vimmen stro met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1396) te leveren. 

 

XO. 

Godefridus filius #naturalis# quondam Arnoldi filii quondam Godefridi de 

Erpe et Henricus (dg: de) de Slinen promiserunt indivisi super omnia 

Willelmo de Volkel ad opus Arnoldi Heijme XXVIII Hollant gulden seu 

valorem ad (dg: nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos) #et 

unum modium siliginis mensure de Busco# et quatuor vimas straminum ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 631r 10 do 23-11-1396. 

Jacobus van Guntterslaer gaf uit aan Theodericus van den Lake een erfgoed 

in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, tussen kvw Walterus van den Wijer 

enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemeint, met een schuur van 3 gebinten die op dit erfgoed staat; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 8 

lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in voornoemde schuur te 

leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1398). 

 

Jacobus de Guntterslaer quandam hereditatem sitam in parochia de Oerscot 

in loco dicto Guntterlaer inter hereditatem liberorum quondam Walteri van 

den Wijer ex uno et inter (dg: hereditatem communitatem d) communitatem 

ex alio tendentem cum utroque fine ad communitatem ibidem simul cum 

horreo trium ligaturarum supra dictam hereditatem consistente ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Theoderico van den Lake ab eodem 

hereditarie possidendam pro (dg: censu) censu dominorum fundi exinde de 

jure (dg: fie..) solvendo dando atque pro hereditaria paccione octo 

lopinorum #siliginis# mensure de Oerscot danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino purificationis proxime futuro et in (dg: 
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dic) dicto horreo tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam 

pro premissis [et] aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 631r 11 do 23-11-1396. 

Thomas zvw Arnoldus gnd Maes soen van Orten verkocht aan Laurencius Ghenen 

soen van Orten een stuk land van voornoemde wijlen Arnoldus, in Erp, ter 

plaattse gnd Maalstrem, beiderzijds tussen Ghevardus gnd Heijnmans soen, 

belast met 5 penning hertogencijns. 

 

Thomas filius quondam Arnoldi dicti Maes soen #de Orten# (dg: quandam) 

peciam terre (dg: si) dicti quondam Arnoldi sitam in parochia de (dg: de) 

Erpe in lo[co dicto] Maelstrem inter hereditatem Ghevardi dicti Heijnmans 

soen ex utroque latere coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit 

Laurencio Ghenen soen de Orten promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis quinque denariis census domino duci exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 631r 12 do 23-11-1396. 

Johannes Keijmpen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Keijmpen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 631r 13 do 23-11-1396. 

Henricus Rutghers soen van Os en Wijnricus die Plattijnmaker beloofden aan 

Reijnkinus van Zanbeke van Os 15 nieuwe Gelderse gulden, nu vandaag 36 

gemene plakken voor 1 nieuwe Gelderse gulden gerekend, met Sint-Martinus 

aanstaande (zo 11-11-1397) te betalen. 

 

Henricus Rutghers soen de Os et Wijnricus die Plattijnmaker promiserunt 

indivisi super omnia Reijnkino de Zanbeke de Os XV (dg: ..) novos Gelre 

gulden scilicet novos Gelre gulden que #nunc# ad presens solvunt XXXVI 

gemeijn placken ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1180 mf11 A 07 p. 632. 

 in festo Clementis: donderdag 23-11-1396. 

 in crastino Clementis: vrijdag 24-11-1396. 

 

BP 1180 p 632v 01 do 23-11-1396. 

Arnoldus van den Goer en zijn natuurlijke dochter Enghelberna maakten 

bezwaar tegen (1) alle verkopingen en vervreemdigen gedaan door de broers 

Everardus, Amisius gnd Mijs en Nijcholaus, kvw Amisius gnd Mijs schoenmaker 

van Lijeshout, met hun goederen, (2) alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Metta gnd van der Braken en haar kinderen met hun goederen, (3) 

alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Rodolphus gnd Roef zvw 

Godefridus van Orle met al zijn goederen, (4) alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Ghibo gnd Ghiben soen van Broegel met al zijn 

goederen en (5) alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door de broers 

Jacobus, Henricus en Willelmus, kvw Arnoldus van Kigloe met al hun 

goederen. 

 

Arnoldus van den Goer et Enghelberna (dg: eius f) eius filia naturalis 

omnes vendiciones et alienaciones et obligationes factas per Everar[dum] 

Amisium !et dictum Mijs (dg: et) et Nijcholaum fratres liberos quondam 

Amisii dicti Mijs sutoris de Lijeshout seu per alterum eorundem cum bonis 

suis (dg: s) quibuscumque et omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Mettam dictam van der Braken et eius liberos cum suis bonis quibuscumque 

et (dg: per) omnes vendiciones et alienaciones factas per Rodolphum 

dictum (dg: d) Roef filium quondam Godefridi de Orle cum suis bonis 

quibuscumque et omnes vendiciones et alienaciones factas per Ghibonem 
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(dg: f) dictum Ghiben soen de Broegel cum suis bonis quibuscumque atque 

omnes vendiciones et alienaciones factas per Jacobum Henricum et 

Willelmum fratres liberos quondam Arnoldi de Kigloe cum suis bonis 

quibuscumque calumpniaverunt. Testes Ywanus et Henricus Godefridi datum 

in festo Clementis. 

 

BP 1180 p 632v 02 do 23-11-1396. 

(dg: Johannes zv Ludekinus Jans soen ev Elizabeth dv). 

 

(dg: Johannes filius q Ludekini Jans soen maritus et tutor Elizabeth sue 

uxoris fi). 

 

BP 1180 p 632v 03 do 23-11-1396. 

De gezusters Aleijdis en Helena, dvw Johannes Katherinen soen, en Johannes 

zv Ludekinus Jans soen van Zonne ev Elizabeth dvw voornoemde Johannes 

Katherinen soen verkochten aan Willelmus Truden soen een stuk land in 

Rosmalen, ter plaatse gnd die Bruggense Steeg, tussen wijlen Aleijdis 

Goetkijns enerzijds en Albertus Cleijs soen van Hijntam anderzijds. 

Voornoemde Aleijdis en Johannes beloofden dat Arnoldus zvw voornoemde 

Johannes Katherinen soen, zodra hij in het vaderland teruggekeerd iss, 

afstand zal doen. 

 

Aleijdis et Helena sorores filie quondam Johannis Katherinen soen cum 

tutore Johannes filius Ludekini Jans soen de Zonne maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Johannis Katherinen 

soen peciam terre sitam in parochia de Roesmalen ad locum (dg: lo) dictum 

die Bruggensche Stege inter hereditatem (dg: Al) quondam Aleijdis 

Goetkijns ex alio! et inter hereditatem Alberti Cleijs soen de Hijntam ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo Truden soen 

promittentes cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere et 

(dg: et q) #promiserunt insuper dicta Aleijdis cum tutore et Johannes 

quod# ipsi Arnoldum filium dicti quondam Johannis Katherinen soen dum ad 

patriam redierit super dicta pecia terre ad opus dicti emptoris facient 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 632v 04 do 23-11-1396. 

Barnijerus zvw Johannes Keijster verkocht aan Arnoldus van Merlaer zv 

Rodolphus van Merlaer een kamp, 2½ morgen 40 roeden groot, in Rosmalen, 

achter Hintham, ter plaatse gnd in den Ertem, tussen kv Hadewigis gnd Arts 

enerzijds en Arnoldus van den Yvenlaer anderzijds, met een eind strekkend 

aan een gemene weg, zoals dit kamp behoorde aan wijlen Johannes Keijster. 

 

Barnijerus filius quondam Johannis Keijster (dg: medietatem ad se 

spectantem in quodam ca) quendam campum duo et dimidium iugera et XL 

virgatas continentem situm in parochia de Roesmalen retro Hijntham in 

loco dicto in den (dg: Erthen) #Ertem# inter hereditatem liberorum 

Hadewigis dicte Arts ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den (dg: 

Yvenlaer) Yvenlaer ex alio (dg: et) tendentem cum uno fine ad communem 

(dg: co) plateam (dg: ut d) prout ibidem situm [et] ad dictum quondam 

Johannem Keijster spectare (dg: consp) consueverat ut dicebat hereditarie 

(dg: supportavit) vendidit Arnoldo van Merlaer ?filio filio Rodolphi de 

Merlaer promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 632v 05 do 23-11-1396. 

Johannes Buekentop zv Rutgherus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Buekentop filius Rutgheri prebuit et reportavit. Testes Ywanus 

et Dicbier datum supra. 
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BP 1180 p 632v 06 do 23-11-1396. 

Arnoldus Vogeleer van Vucht, Ghisbertus Wonder en Johannes van Gherwen zv 

Henricus Ghenen soen, wonend in Gerwen, beloofden aan Marcelius van den 

Velde, tbv hem en Heijmericus Groij, 200 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1397) 

te betalen. 

 

Arnoldus Vogeleer #de Vucht# Ghisbertus Wonder Johannes de Gherwen filius 

Henrici Ghenen soen (dg: de) commorantes in Gherwen promiserunt indivisi 

super omnia Marcelio van den Velde ad opus sui et ad opus Heijmerici 

Groij seu ad opus alterius eorundem ducentos novos Gelre gulden scilicet 

XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 632v 07 do 23-11-1396. 

Bernijerus zvw Johannes Keijster verkocht aan Arnoldus van Merlaer zv 

Rodolphus van Merlaer een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (di 25-12-1397), gaande uit een huis, 

erf en tuin in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de 

Pijnappels Poort, tussen erfgoed van Henricus nzv voornoemde Rodolphus van 

Merlaer enerzijds en erfgoed van voornoemde Arnoldus koper anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 5 schelling oude 

oecunia en een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment. 

 

Bernijerus filius quondam Johannis Keijster hereditarie vendidit Arnoldo 

(dg: v) de (dg: .) Merlaer filio Rodolphi de Merlaer hereditarium censum 

IIII librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini et primo 

solucionis termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum ex 

domo area et orto dicti venditoris sitis in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis extra portam dictam Pijnappels Port inter hereditatem 

Henrici filii naturalis dicti Rodolphi de Merlaer ex uno et inter 

hereditatem dicti Arnoldi emptoris ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditario censu quinque solidorum antique pecunie et 

hereditario censu XX solidorum communis pagamenti exinde prius solvendis 

(dg: et sufficientem). Testes Ywanus et Dicbier datum supra. 

 

BP 1180 p 632v 08 do 23-11-1396. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaren, ingaande Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1396), met 44 Hollandse gulden of de waarde en de cijns van het jaar 

van wederkoop. 

 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum post festum nativitatis 

Domini proxime futurum sine medio sequens! semper (dg: dictis) dicto 

spacio pendente cum XLIIII Hollant gulden seu valorem et cum censu anni 

redempcionis ut in forma. 

 

BP 1180 p 632v 09 vr 24-11-1396. 

Johannes van Hal rademaker machtigde zijn zoon Everardus zijn cijnzen, 

pachten, renten en tegoeden te manen en te beuren. 

 

Johannes (dg: f) de Hal rotifex dedit potestatem Everardo suo filio (dg: 

..) monendi et levandi suos census pacciones redditus et credita que sibi 

debentur et debebuntur a personis quobuscumque usque ad revocacionem. 

Testes Henricus Godefridi et Wiel datum in crastino Clementis. 

 

BP 1180 p 632v 10 vr 24-11-1396. 

Rutgherus Cort en Godescalcus Arts soen beloofden aan Johannes Berwout zv 

Johannes en Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 107 oude schilden van de 

keizer of van Frankrijk of de waarde, ¼ deel te betalen met Kerstmis (ma 

25-12-1396), ¼ deel met Pasen (zo 22-04-1397), ¼ deel met Sint-Jan (zo 24-
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06-1397) en ¼ deel met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1397). 

 

Rutgherus Cort et Godescalcus Arts soen promiserunt indivisi super omnia 

Johanni Berwout filio Johannis et Henrico Bac filio quondam Godescalci 

Roesmont seu eorum alteri centum et septem aude scilde (dg: Francie) 

imperatoris vel Francie #seu valorem# pro una quarta parte nativitatis 

Domini pro secunda (dg: ter-) quarta parte pasche pro tercia quarta parte 

nativitatis Johannis et pro ultima quarta parte Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Henricus Godefridi et Heijme datum supra. 

 

BP 1180 p 632v 11 vr 24-11-1396. 

Johannes van Langhelaer verklaarde dat Johannes van Malsen 41½ nieuwe 

Gelderse gulden betaald heeft in afkorting van 110 nieuwe Gelderse gulden, 

die voornoemde Johannes van Malsen in een schepenbrief van Den Bosch 

beloofd42 had aan voornoemde Johannes van Langhelaer. 

 

Johannes de Langhelaer palam recognovit per Johannem de Malsen fore 

satisfactum de XLI et dimidium! novis Gelre gulden in (dg: alb) 

abbreviationem centum et (dg: decem) #decem# novis! Gelre gulden quos 

dictus Johannes de Malsen promisit dicto Johanni de Langhelaer (dg: de) 

in litteris scabinorum de Busco. Testes datum supra. 

 

1180 mf11 A 08 p. 633. 

 in festo Katherine: zaterdag 25-11-1396. 

 Secunda post Katherine: maandag 27-11-1396. 

 

BP 1180 p 633r 01 za 25-11-1396. 

Albertus zv Wellinus van Beke verpachtte aan Oest van Berlaer, voor de duur 

van het leven van Oest, een hoeve gnd het Goed ter Heide, die eertijds was 

van Johannes Scillinc, in Helmond, zoals deze hoeve aan voornoemde Johannes 

Scillinc behoorde en nu aan voornoemde Albertus behoort, per jaar voor de 

lasten gnd onraad aan de heer van Helmond, de stad Helmond en het klooster 

van Bijnderen, 29 Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde Albertus te betalen en 

voor 1 Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Lichtmis te betalen aan Elizabeth dv voornoemde Wellinus, kloosterlinge in 

Bijnderen, zolang Elizabeth leeft, en voornoemde Oest haar overleeft. De 

verpachting loopt na het overlijden van Oest nog door tot aan Pinksteren 

daarop volgend. De erfgenamen van Oest zullen de oogst van dat jaar hebben, 

maar moeten daarvoor de onraad, resp. de 29 Gelderse gulden en 1 Hollandse 

gulden (als Elizabeth dan nog zou leven) van dat jaar voor hun rekening 

nemen. Zou voor voornoemde Albertus de hoeve worden uitgewonnen, dan 

eindigt deze verpachting. 

 

Duplicetur. 

Albertus filius Wellini de Beke quendam mansum #dictum tGoet ter Heijden# 

qui fuerat dudum Johannis Scillinc situm in parochia de Helmont cum suis 

attinentiis universis quocumque sitis prout ad dictum Johannem Scillinc 

spectare consuevit et nunc ad dictum Albertum pertinet ut dicebat dedit 

ad annuum pactum Oest de Berlaer ab eodem Oest quamdiu vixerit in humanis 

et non ultra possidendum pro (dg: censibus et pullis caponibus domino de 

Hell oneribus domino de H) pro oneribus dictis onraet domino de Helmont 

et oppido de Helmont et conventui de Bijnderen (dg: ex) annuatim exinde 

de jure solvendis dandis a dicto Oest anno quolibet ad vitam dicti Oest 

et non ultra terminis solucionis ad hoc debitis et consuetis atque pro 

viginti novem Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet 

(dg: sci) gulden (dg: ve) computato dandis sibi a dicto Oest anno 

quolibet ad vitam dicti Oest et non ultra purificationis et in (dg: Busco 

                         
42 Zie ← BP 1180 p 526v 10 vr 14-01-1396, belofte op 22-04-1397 110 nieuwe 

Gelre gulden te betalen. 
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Helmont) #Buscoducis# tradendis ex premissis et aliis suis bonis 

quibuscumque tali condicione quod dictus Oest Elizabeth (dg: di) filie 

dicti Wellini moniali in Bijnderen anno quolibet ad vitam eiusdem 

Elizabeth dicto Oest supervivo permanente unum Gelre gulden scilicet 

XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ex (dg: premisso) 

predicto manso cum suis attinentiis purificationis {vrije ruimte tot aan 

einde regel met streep opgevuld} et secundum istas condiciones promisit 

super habita et habenda warandiam #contra quascumque personas juri 

comparare valentes de ?hoc# et aliam obligationem deponere ad vitam dicti 

Oest et alter repromisit super habita et habenda ex premissis et aliis 

suis bonis habitis et habendis quocumque sitis tali condicione quod cum 

dictus Oest viam universe carnis fuerit ingressus extunc dicta donatio ad 

pactum exspirabit scilicet in festo penthecostes decessum dicti Oest sine 

medio sequente et de illo anno heredes dicti Oest habebunt fructum dicti 

mansi cum suis attinentiis sed pro illis fructibus heredes dicti Oest 

exsolvent pro illo anno dictos XXIX Gelre gulden (dg: et) dicto Alberto 

et dicte Elizabeth si ipsa vixerit dictum unum florenum et dicta onera 

dictis domino de Helmont oppido de !de Helmont et conventui de Bijnderen 

solvenda exinde de jure hoc eciam addito si (dg: dictus) contingat dictum 

(dg: Oest) #mansum# cum suis attinentiis dicto Alberto evinci via juris 

(dg: anted) ante decessum dicti Oest extunc dicta donatio ad pactum 

exspirabit. Testes Dicbier et Dicbier datum in festo Katherine. 

 

BP 1180 p 633r 02 za 25-11-1396. 

De broers Johannes en Willelmus, kvw Walterus zvw Thomas van Scadewijc, 

verkochten aan Gerardus Balijart, tbv mr Johannes van Zelant, 2 kampen van 

voornoemde wijlen Walterus, 5 morgen groot, in Maren, ter plaatse gnd die 

Kuikse Hoeve, tussen Emondus van Hellu enerzijds en Henricus Scilder 

anderzijds, strekkend (1) tot aan de plaats gnd die Delense Steeg, (2) tot 

aan Arnoldus van Hoemen, belast met een b-erfcijns van 5 pond geld aan erfg 

van Arnoldus Berwout de jongere, zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Johannes et Willelmus fratres liberi quondam Walteri (dg: dicti) filii 

quondam Thome de Scadewijc duos campos dicti quondam Walteri quinque 

iugera terre vel circiter continentes sitos in parochia de Maren in loco 

dicto die Kuijcsche Hoeven inter hereditatem Emondi de Hellu (dg: et 

inter) ex uno et inter hereditatem Henrici Scilder ex alio (dg: tendentes 

cum) et quorum duorum camporum unus tendit ad locum dictum die Delenssche 

Stege et alter ad (dg: loci) hereditatem ad Arnoldum de Hoemen (verbeterd 

uit: Hoeneen) (dg: pro) in ea quantitate qua ibidem siti sunt ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Gerardo Balijart ad opus magistri Johannis (dg: 

Mersman) #de Zelant# promittentes indivisi super habita et habenda 

warandiam (dg: et obligationem deponere ex) tamquam de hereditate ab omni 

aggere Mose libera et obligationem deponere excepto hereditario censu 

quinque librarum monete heredibus Arnoldi Berwout junioris exinde 

solvendo et zegediken (dg: w) aqueductibus et fossatis ad premissa de 

jure spectantibus. Testes Ywanus et Henricus Godefridi datum supra. 

 

BP 1180 p 633r 03 ma 27-11-1396. 

Ghibo van Vorne droeg over aan Hermannus Loden soen een b-erfcijns van 2 

oude Franse schilden of ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 1½ morgen land in Empel, ter plaatse gnd ten Heuvel, 

tussen Mabelia van Empel enerzijds en Theodericus van Vlimen anderzijds, 

welke cijns aan hem was verkocht43 door Johannes gnd Haijken van Empel. 

 

Ghibo de Vorne hereditarium censum (dg: du) duorum aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete regis #Francie# boni 

auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex uno et dimidio jugeribus terre sitis in 

                         
43 Zie ← BP 1177 f 268v 03 do 18-01-1386, verkoop van de erfcijns. 
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jurisdictione de Empel in loco dicto ten Hoevel inter hereditatem 

Mabe[li]e de Empel ex uno et inter hereditatem Theoderici de Vlimen ex 

alio venditum sibi a (dg: Ghibone de) Johanne dicto Haijken de Empel 

prout in litteris hereditarie supportavit Hermanno Loden soen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Dicbier et Wiel datum secunda post Katherine. 

 

BP 1180 p 633r 04 ma 27-11-1396. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan voornoemde Ghibo 50 nieuwe Gelderse 

gulden, 34 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande 

(zo 10-06-1397) te betalen. 

 

Dictus Hermannus !super omnia dicto Ghiboni L novos Gelre gulden scilicet 
!XXXIIII gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 633r 05 ma 27-11-1396. 

Walterus zvw Johannes gnd die Smit van Zeelst droeg over aan Theodericus 

snijder zvw Godefridus van den Broec al zijn erfgoederen, erfpachten en 

goederen, onder Zeelst. 

 

Walterus filius quondam Johannis dicti die Smit de Zeelst omnes 

hereditates et hereditarias pacciones et bona quecumque ad se spectantes 

quocumque locorum infra parochiam de Zeelst consistentes sivi sitas aut 

solvendas hereditarie supportavit Theoderico sartori filio quondam (dg: 

Johannis) Godefridi van den (dg: Beke) Broec (dg: genero) promittens 

super omnia warandiam et obligationem (dg: deponere) ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 633r 06 ma 27-11-1396. 

Henricus Denkens soen van Rode droeg over aan Laurencius zv Petrus Canen 

soen van Vucht een b-erfcijns van 16 schelling geld, die Andreas zvw 

Johannes van Vechel met Sint-Lambertus betaalt, gaande uit een huis en tuin 

in Vught, tussen Reijnkinus van Hoolt enerzijds en Gerardus Gielijs soen 

anderzijds, welke cijns Johannes van den Hoernoc verworven had van Zebertus 

en Margareta, kv Johannes van Megen, Henricus zvw Henricus Marien soen en 

Conradus Hollander, welke cijns vervolgens hr Henricus van Vucht priester 

verworven had van voornoemde Willelmus van den Hoernoc, en welke cijns nu 

aan voornoemde Henricus behoort. 

 

Henricus Denkens soen de Rode (dg: marit) hereditarium censum sedecim 

solidorum monete (dg: sol) quem Andreas filius quondam Johannis de Vechel 

solvere tenetur anno quolibet hereditarie Lamberti ex domo et orto sitis 

in Vucht inter hereditatem (dg: Reijl) Reijnkini de Hoolt ex uno et inter 

hereditatem (dg: He) Gerardi Gielijs soen ex alio quem censum Johannes 

van den Hoernoc erga Zebertum et Margaretam liberos Johannis de Megen 

Henricum filium quondam Henrici Marien soen et Conradum Hollander 

acquisiverat prout in litteris et quem censum dominus Henricus de Vucht 

presbiter erga dictum Willelmum van den Hoernoc acquisiverat ut dicebat 

et quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Laurencio 

filio Petri Canen soen de Vucht cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) impeticionem 

ex parte sui et dicti quondam domini Henrici #de Vucht# (dg: de) et 

quorumcumque heredum dicti quondam domini Henrici #de Vucht# deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 633r 07 ma 27-11-1396. 

Jkvr Sophia van Ghemert wv Theodericus van Ghemert machtigde haar zoon 

Johannes haar renten, pachten, cijnzen en tegoeden te manen. 
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Domicella (dg: Segl) Sophia de Ghemert relicta quondam Theoderici de 

Ghemert dedit (dg: potestatem) Johanni eius filio potestatem monendi etc 

suos redditus pacciones census et credita sua que sibi debentur [et] 

debebuntur usque ad revocacionem. Testes Ywanus et Aa datum supra. 

 

BP 1180 p 633r 08 ma 27-11-1396. 

Arnoldus Bolle en Willelmus van den Hoernic, poorters van Den Bosch, 

verklaarden, op vordering van de rechter, dat Theodericus zv Theodericus 

Werners buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten van zijn voornoemde 

vader Theodericus Werner is geweest gedurende 6 weken 3 dagen en langer, 

zoals bij emancipatie de gewoonte is. 

 

Arnoldus Bolle et (verbeterd uit: en) Willelmus van den Hoernic oppidani 

in Busco deposuerunt ad requisitionem judicis quod Theodericus filius 

Theoderici Werners fuit extra domum convictum et expensas dicti 

Theoderici Werner sui patris per spacium sex septimanarum et trium dierum 

proxime preteritorum et amplius prout in emancipatione solitum est. 

Testes Henricus Godefridi et Wiel datum supra. 

 

1180 mf11 A 09 p. 634. 

 Secunda post Katherine: maandag 27-11-1396. 

 sexta post epijphaniam: vrijdag 12-01-1397. 

 

BP 1180 p 634v 01 ma 27-11-1396. 

Walterus zv Albertus van Kessel zvw Walterus van Kessel gaf uit aan 

Everardus van Acht een stuk land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Eerschot, tussen Philippus van den Mereacker enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere 

eind aan Petrus Driepont; de uitgifte geschiedde voor 3 penning oude cijns 

aan erfg vw Rutgherus van Erpe, en thans voor een n-erfpacht van 3 lopen 

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

over een jaar (za 02-02-1398). De brief van voornoemde Everardus aan hem 

overhandigen of aan Andreas zvw Arnoldus Lemkens. 

 

Walterus filius Alberti de Kessel filii quondam Walteri de Kessel peciam 

terre sitam in parochia de Rode sancte Ode #in loco dicto Eerscot# inter 

hereditatem Philippi van den Mereacker ex uno et inter communem plateam 

ex alio tendentem cum !fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Petri (dg: Driepo) Driepont ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Everardo de Acht (dg: dando sibi) ab eodem hereditarie (dg: 

paccione) possidendam pro III denariis antiqui census heredibus quondam 

Rutgheri de Erpe exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione trium lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum #et in Busco tradenda# ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter (dg: 

alter) repromisit. Testes Wijel et Heijme datum secunda post Katherine. 

Tradetur littera dicti Everardi sibi vel Andree filio quondam Arnoldi 

(dg: Lemm) Lemkens. 

 

BP 1180 p 634v 02 ma 27-11-1396. 

Voornoemde Walterus zv Albertus van Kessel zvw Walterus van Kessel gaf uit 

aan Petrus Driepont een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Eerschot, tussen Theodericus Tijmmerman enerzijds en Everardus van Acht en 

Philippus van den Meeracker anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg; de uitgifte geschiedde voor 3 penning oude cijns aan erfg vw 

Rutgherus van Erpe, 9 penning gemeen paijment aan de priester van de kerk 

van Eerschot, en thans voor een n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, 

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

02-1398). 

 



Bosch’ Protocol jaar 1396 05. 

 

169 

Dictus Walterus peciam terre sitam in parochia de Rode sancte Ode in loco 

dicto Eerscot inter hereditatem Theoderici Tijmmerman ex uno et inter 

hereditatem Everardi de Acht et Philippi van den Meeracker ex alio 

tendentem cum uno fine ad communem plateam ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Petro Driepont ab eodem hereditarie possidendam 

(dg: III d) pro III denariis antiqui census heredibus quondam Rutgheri de 

Erpe et novem denariis communis pagamenti presbitro ecclesie de Eerscot 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione quinque 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam 

(dg: pro) pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 634v 03 ma 27-11-1396. 

Voornoemde Walterus zv Albertus van Kessel zvw Walterus van Kessel gaf uit 

aan Willelmus die Vrieze Katherinen soen een stuk land gnd die Brede Akker, 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eerschot, tussen een gemene weg 

enerzijds en een akker behorend aan Ghibo gnd die Graeuwe anderzijds, met 

een eind strekkend aan Theodericus van Assche en met het andere eind aan 

voornoemde Willelmus die Vrieze Katherinen soen; de uitgifte geschiedde 

voor een cijns aan Sint-Oda, en thans voor een n-erfpacht van 13 lopen 

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

over een jaar (za 02-02-1398). 

 

Dictus Walterus peciam terre #dictam die Brede Acker# sitam in parochia 

de Rode (dg: de) sancte Ode in loco dicto Eerscot inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex uno et inter quendam agrum spectantem ad Ghibonem 

dictum die Graeuwe ex alio tendentem cum (dg: cum) uno fine ad 

hereditatem Theoderici de Assche et cum reliquo fine ad hereditatem 

Willelmi die Vrieze (dg: filii) Katherinen soen ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Willelmo die Vrieze ab eodem hereditarie 

possidendam pro (dg: censibus) censu dicte Ode exinde solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione XIII lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 634v 04 ±vr 12-01-1397. 

Willelmus Backe zvw Mathias van den Molengrave schonk aan zijn schoonzoon 

Henricus zvw Walterus Backe van Broechoven en diens vrouw Margareta dv 

voornoemde Willelmus een b-erfcijns van 5 oude Franse schilden, uit een 

b-erfcijns van 9 oude Franse schilden of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Sint-Katherina te betalen, gaande uit alle goederen gnd Melis 

Goed, die aan Gerardus van Heirle en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes gnd 

van Blaerthem gekomen waren na overlijden van Jordanus zvw voornoemde 

Johannes van Blaerthem, in Blaerthem Sint-Lambertus, voorzover die goederen 

nu cijnsgoederen en allodiale goederen zijn, welke cijns van 9 oude 

schilden voornoemde Willelmus Backe gekocht44 had van voornoemde Gerardus 

van Heirle. 

 

Willelmus Backe filius quondam Mathie van den Molengrave hereditarium 

censum #quinque aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum monete regis Francie de# novem aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum monete regis Francie boni auri et iusti 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvend[o] hereditarie 

Katherine de et ex omnibus bonis dictis Melijs Goet Gerardo de Heirle et 

Elizabeth eius uxori filie quondam Johannis dicti de Blaerthem de morte 

                         
44 Zie ← BP 1178 f 226v 02 do 15-04-1389, verkoop van de cijns. 
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quondam Jordani filii quondam (dg: Jordani) #Johannis# de Blaerthem 

predicti successione advolutis sitis in parochia de Blaerthem sancti 

Lamberti et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis prout et in quantum dicta 

bona cum suis attinentiis nunc sunt bona censualia et allodialia quem 

censum #IX aude scilde# dictus Willelmus Backe erga dictum Gerardum de 

Heirle emendo acquisiverat prout in litteris #quas vidimus# hereditarie 

supportavit Henrico filio quondam Walteri Backe de Broechoven suo genero 

cum Margareta sua uxore filia dicti Willelmi nomine dotis ad jus oppidi 

cum litteris et jure (dg: et cum arrestadiis unius anni deficientibus 

etc) #occacione# promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Henricus Godefridi et (dg: Wiel datum supra) 

et Heijme datum sexta post epijphaniam?. 

 

BP 1180 p 634v 05 ma 27-11-1396. 

Willelmus Backe zvw Mathijas van den Molengrave schonk aan zijn schoonzoon 

Henricus zvw Walterus Bac van Broechoven en diens vrouw Margareta dv 

voornoemde Willelmus een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis met ondergrond, 

tuin en aangelegen stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen Willelmus zvw Albertus van Bucstel enerzijds en wijlen 

Ludekinus Hagens anderzijds, (2) een stukje erfgoed uit een stuk land gnd 

die Oude Hoeve, welk stuk land aldaar ligt tussen erfgoed gnd Brokken Hoeve 

enerzijds en Walterus van den Berghe anderzijds, (3) ½ bunder beemd aldaar, 

ter plaatse gnd in de Reit, tussen Florencius gnd Floer Ydelmont enerzijds 

en kv Noijdekinus gnd Loijarts anderzijds, (4) 1 dagmaat beemd, aldaar, 

tussen Thomas gnd die Zagher enerzijds en Rutgherus gnd Gerijts soen 

anderzijds, (5) een stuk eusel gnd dat Buut, aldaar, tussen erfg van 

Johannes gnd Zelen soen enerzijds en voornoemde Walterus van den Berghe en 

zijn erfgenamen anderzijds, welke pacht voornoemde Willelmus Backe 

verworven45 had van voornoemde Willelmus zvw Albertus van Bucstel. 

 

Willelmus Backe filius quondam Mathije van den Molengrave hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Buscoducis solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et ex (dg: p) domo 

cum (dg: fun) [suo] fundo et orto ac pecia terre sibi adiacente sitis in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem (dg: dicti) Willelmi filii quondam Alberti de Bucstel ex uno 

et inter hereditatem quondam Ludekini Hagens ex alio atque ex particula 

(dg: he) hereditatis de quadam pecia terre dicta die Aude Hoeve que pecia 

terre die Aude Hoeve vocata sita est ibidem inter hereditatem dictam 

Brocken Hoeve ex uno et inter hereditatem Walteri (dg: de) van den Berghe 

ex alio prout dicta particula hereditatis de dicta pecia terre ibidem 
!sita est atque ex dimidio bonario prati sito ibidem in loco dicto in den 

Reijt inter hereditatem Florencii dicti Floer Ydelmont ex uno et inter 

hereditatem liberorum Noijdekini dicti Loijarts ex alio item ex una 

diurnata prati sita ibidem inter hereditatem Thome dicti die Zagher ex 

uno et inter hereditatem Rutgheri dicti Gerijts soen ex alio atque ex 

pecia hereditatis dicta eeusel communiter dat Buut vocata sita ibidem 

inter hereditatem heredum Johannis dicti Zelen soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: W) dicti Walteri van den Berghe (dg: ex alio) et suorum 

heredum ex alio quam paccionem dictus Willelmus Backe erga dictum 

Willelmum filium quondam Alberti de Bucstel (dg: en) acquisiverat prout 

in litteris hereditarie supportavit Henrico filio quondam Walteri Bac de 

Broechoven suo genero #cum Margareta sua uxore filia primodicti Willelmi 

ad jus oppidi# cum litteris et jure promittens super (dg: p) omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) 
!testes Henricus Godefridi et Wiel datum secunda post Katherine. 

 

                         
45 Zie ← BP 1179 p 727r 07 do 25-06-1394, overdracht van de erfpacht. 
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BP 1180 p 634v 06 ma 27-11-1396. 

Willelmus Bac Mathijs soen droeg over aan Henricus zvw Walterus Backe van 

Broechoven zijn deel in (1) een lijfrente van 10 oude schilden of ander 

paijment van dezelfde waarde, op het leven van Margareta dv voornoemde 

Willelmus te betalen, een helft op 8 oktober en de andere helft met Pasen, 

welke lijfrente voornoemde Margareta gekocht had van de stad Den Bosch, (2) 

een lijfrente van 5 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, op 

het leven van voornoemde Margareta, een helft te betalen op de eerste dag 

van mei en de andere helft met Allerheiligen, welke lijfrente voornoemde 

Margareta gekocht had van de stad Den Bosch46. 

 

Willelmus Bac (dg: filius quondam M) Mathijs soen totam partem et omne 

(dg: -s) jus sibi competentes in vitali pensione !tien aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti 

ponderis (dg: seulu) sue alterius pagamenti eiusdem valoris solvenda (dg: 

ad) anno quolibet ad vitam Margarete filie dicti Willelmi et non ultra 

mediatim octava die octobris et mediatim pasche quam pensionem vitalem 

dicta Margareta erga oppidum de Busco emendo acquisiverat prout in 

litteris vero sigillo dicti oppidi sigillatis continetur atque in vitali 

pensione quinque aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum seu aliud (dg: pa gi) pagamentum eiusdem valoris solvenda anno 

quolibet ad vitam dicte Margarete et mediatim .... !mediatim prima die 

mensis maij et mediatim omnium sanctorum quam pensionem dictus! Margareta 

erga dictum oppidum de Bu[sco] emendo acquisiverat prout eciam in 

litteris vero sigillo sigillatis continetur legitime supportavit Henrico 

filio quondam Walteri Backe de Broechoven promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

1180 mf11 A 10 p. 635. 

 Secunda post Katherine: maandag 27-11-1396. 

 Tercia post Katherine: dinsdag 28-11-1396. 

 

BP 1180 p 635r 01 ma 27-11-1396. 

Henricus zvw Walterus Bac van Broechoven verklaarde dat Willelmus Backe 

Mathijs soen aan hem en zijn vrouw Margareta dv voornoemde Willelmus 380 

                         
46 SaSH OSA 1. 
Rekening 1. p.9. Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix geldende is 

binnen der selven stat int halve jair voirscr. Op paesschen (zo 30-03-1399). p.11 … Noch op 

paesschen … p.12 … Item Willem Bac Mathijs soen V sc Item Lisbeth sijn wijf V sc Item Margriet 

sijn dochter V sc. 

Rekening 1. … p.14 Op meijdach … p.16 … Item Margriet Willem Bacs dochter II½ sc. 

Rekening 2. p.39 … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch voirs jairlix 

geldende is binnen der selven stat int halve jair voirscr. Op Bamis (wo 01-10-1399) … p.41 … 

Noch op Bamis … Item Willem Bac Mathijs soen V sc Item Lisbet sijn wijf V sc Item Margriet 

sijn dochter V sc. 

Rekening 2 … p.43 … Op alre heiligen dach (za 01-11-1399) … p.45 … Item Margriet Willem Bax 

dochter II½ sc. 

Rekening 3. In deze rekening ontbreekt een groot gedeelte van de lijfrenten. 

Rekening 3 p.70 … Item Margriet Willem Bacs dochter II½ sc. 

Rekening 4. p.92 … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix geldende is 

binnen der selver stat int halve jair voirscr. Op Bamis (vr 01-10-1400) … p.93 Noch op Bamis … 

p.94 … Item Willem Bac Mathijs soen V sc Item Lisbet sijn wijf V sc p.95 Item Margriet sijn 

dochter V sc. 

Rekening 4. p.96 … Op alreheiligen dach (ma 01-11-1400) … p.98 … Item Margriet Willem Bacs 

dochter II½ sc. 

Rekening 5. p.123. … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jaerlix gilt 

binnen der selven stat int halve jair voirscr. Op paesschen (zo 26-03-1402) … p.125 … Noch op 

paesschen … Item Willem Bac Mathijs soen V sc p.126 Item Lisbet sijn wijf V sc Item Margriet 

sijn dochter V sc. 

Rekening 5. p.128 … Noch op meijdach (ma 01-05-1402) … p.129 … Item Margriet Willem Bax 

dochter II½ sc. 

Rekening 6. p.155 … Dits gegeven van lijfpensien die die voirs stat van den Bosch jairlix gilt 

binnen der selver stat int halve jair voirs. Op paesschen (zo 11-04-1406) … p.157 … Noch op 

paesschen (zo 11-04-1406) … Item Willem Bac Mathijs soen V sc p.158 Item Lisbet sijn wijf V sc 

Item Margriet sijn dochter V sc. 

Rekening 6. … p.160 … Noch opten selven dach (za 01-05-1406) … p.161 Item Margriet Willem Bacs 

dochter II½ sc. 
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Hollandse gulden betaald heeft als erfgoed en in de plaats van erfgoed; hij 

beloofde tbv andere erfgenamen van voornoemde Willelmus dit bedrag of de 

waarde in te brengen bij de deling van de goederen die voornoemde Willelmus 

en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes Cale zullen nalaten. 

 

Henricus filius quondam (dg: Willelmus) #Walteri# Bac de Broechoven palam 

recognovit se !recognovit a Willelmo Backe Mathijs soen cum Margareta sua 

uxore filia dicti (dg: Mathije) #Willelmi# CCC et LXXX Hollant gulden 

{streep gezet om ruimte tot einde van de regel op te vullen} tamquam 

hereditates et loco hereditatis et promisit super omnia dicto Willelmo ad 

opus aliorum heredum eiusdem Willelmi quod ipse !ipse vel dicta (dg: 

Margare) Margareta aut heredes eiusdem Margarete ad divisionem faciendam 

de bonis !dictus Willelmus et Elizabeth eius uxor filia quondam Johannis 

Cale in sua morte post relinquent venire voluerint et eadem bona 

condividere quod extunc ad huiusmodi divisionem importabunt CCC et LXXX 

Hollant gulden seu valorem antequam ad huiusmodi divisionem venire 

poterint (dg: di) et dicta bona condividere valebunt. !Datum supra. 

 

BP 1180 p 635r 02 ma 27-11-1396. 

Voornoemde Henricus verklaarde dat Willelmus Backe Mathijs soen alle 

goederen aan hem heeft gegeven die voornoemde Willelmus Bac beloofd had aan 

voornoemde Henricus en zijn vrouw Margareta dv voornoemde Willelmus. 

 

Dictus Henricus palam recognovit sibi per Willelmum Backe Mathijs soen 

plenarie fore satis !ab omnibus bonis (dg: que) que dictus Willelmus Bac 

dicto Henrico promiserat cum Margareta sua uxore filia dicti Willelmi a 

quocumque tempore (dg: evot) evoluto (dg: ad) usque in diem presentem 

clamans inde (dg: quit) quitos! salvo! tamen dicto Henrico 

supportationibus sibi (dg: hodie di hodierno) hodierne die factis a dicto 

Willelmo in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 635r 03 ma 27-11-1396. 

Johannes van Herlaer zv Henricus van Herlaer molenaar beloofde aan 

Hermannus zvw Rutgherus Tijmmermans 4 Engelse nobel of de waarde met 

Vastenavond aanstaande (di 06-03-1397) te betalen. 

 

Johannes de Herlaer filius Henrici (dg: He) de Herlaer multoris promisit 

super omnia Hermanno filio quondam (dg: Theoderici) #Rutgheri# 

Tijmmermans IIII Enghels nobel (dg: -s) seu valorem ad carnisprivium 

proxime futurum persolvendos. Testes Wiel et Heijme datum secunda post 

Katherine. 

 

BP 1180 p 635r 04 di 28-11-1396. 

Laurencius, Johannes, Henricus, Goedeldis en Zoeta, kv Johannes van Gael en 

wijlen zijn vrouw Hadewigis dvw Laurencius Boijen, Mathias Spermer ev 

Elizabeth en Johannes Vos van Uden ev Hadewigis, dv voornoemde Johannes van 

Gael en wijlen Hadewigis, verkochten aan Ghibo Sceijnckel een vak van 

wijlen Egidius Boijen, in Den Bosch, op het gewanthuis, tussen een vak van 

wijlen Gerardus Groij van Driel enerzijds en een vak van Rodolphus Roesmont 

en Henricus Scilder anderzijds, welk vak nu47 aan hen behoort, belast met de 

hertogencijns. Voornoemde Laurencius, Johannes, Henricus en Johannes Vos 

beloofden dat Egidius en Katherina, kv voornoemde Johannes van Gael en 

wijlen Hadewigis, zodra ze in het vaderland teruggekeerd zijn, afstand 

zullen doen. 

 

Solvit. Noluerunt. 

Laurencius Johannes Henricus fratres Goedeldis et Zoeta eorum sorores 

liberi Johannis de Gael ab eodem Johanne et quondam Hadewige sua uxore 

                         
47 Zie ← BP 1180 p 629r 03 do 23-11-1396 (7), deling van kennelijk dit vak 

in het gewanthuis. 
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filia quondam Laurencii Boijen pariter geniti #cum tutore# Mathias 

Spermer maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et Johannes Vos 

de Uden maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris filiarum dicti 

Johannis de Gael et quondam (dg: Jo) Hadewigis sue uxoris quoddam stallum 

dictum een vacke quondam Egidii Boijen situm in Busco supra domum 

pannorum #inter stallum Gerardi Groij (dg: de Dr) quondam de Driel ex uno 

et inter stallum Rodolphi Roesmont et (dg: .) Henrici Scilder ex alio# et 

(dg: di) quod nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt 

Ghiboni Sceijnckel promittentes cum tutore indivisi super habita et 

habenda (dg: h) warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

ducis exinde de jure solvendo (dg: et quod ipse) #promiserunt insuper 

dicti Laurencius Johannes Henricus et Johannes Vos super habita et 

habenda# Egidium et Katherinam liberos dictorum Johannis de Gael et 

quondam Hadewigis sue uxoris quamcito ad patriam redierint super dicto 

stallo ad opus dicti emptoris facient renunciare et dicto emptori de 

dicto stallo promittere warandiam et obligationem deponere excepto dicto 

(dg: d) censu domini ducis exinde solvendo. Testes Wiel et Heijme datum 

tercia post Katherine. 

 

BP 1180 p 635r 05 di 28-11-1396. 

Godefridus van Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de Rode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 635r 06 ma 27-11-1396. 

Gerardus van Derenborch verkocht aan Ancelmus zvw Petrus van Bruggen 1 

morgen land gnd Veren Eefsen Grave, in Rosmalen, naast Johannes van Mol 

richting het oosten enerzijds, welke morgen voornoemde Gerardus gekocht had 

van Ghisbertus en Jutta, kvw Willelmus Coptiten zvw Jacobus Coptiten. 

Voornoemde Gerardus koper zal voornoemde Ancelmus koper en voornoemde 

morgen vrijwaren van 1 zwarte tournose, die de hertog hieruit beurt of 

beurde. 

 

Gerardus de Derenborch unum juger terre conventualiter dictum Veren 

Eefsen Grave situm in parochia de Roesmalen juxta hereditatem Johannis de 

Mol !ex !uno (dg: et inter) versus orientem quod juger terre dictus 

Gerardus erga Ghisbertum et Juttam liberos quondam Willelmi Coptiten 

filii quondam Jacobi Coptiten emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Ancelmo filio quondam (dg: Ger) Petri de Bruggen 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et quod (dg: Ge) ipse (dg: 

G...) Gerardus venditor dictum (dg: e) Ancelmum emptorem et dictum juger 

terre ab uno nigro Turonensi denario quem (dg: den) dominus noster dux 

#dicitur# ex dicto jugero annuatim habet solvendum seu habebat solvendum 

indempnes servabit. Testes Henricus Godefridi et Wiel datum secunda post 

Katherine. 

 

BP 1180 p 635r 07 ma 27-11-1396. 

Ancelmus zvw Petrus van Bruggen droeg over aan Gerardus van Derenborch, tbv 

hem en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes Kemerlincs, 1 morgen land achter 

het klooster van Porta Celi, ter plaatse gnd die Hazeldonk, tussen erfgoed 

van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Amelius Speciers anderzijds, met 

een eind reikend aan een gemene weg, voor de duur van hun leven, of van de 

langstlevende. 

 

Ancelmus filius quondam Petri de Bruggen unum iuger terre situm (dg: in 

Busco) retro conventum de Porta Celi in loco dicto die Hazeldonc inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

Amelii Speciers ex alio tendens cum uno fine ad (dg: he) communem plateam 

ut dicebat legitime supportavit Gerardo de Derenborch ad opus sui et ad 

opus Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis Kemerlincs ab eisdem 



Bosch’ Protocol jaar 1396 05. 

 

174 

Gerardo et Elizabeth seu eorum altero diutius vivente (dg: diutius v) 

possidendum promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere #ad eorum vitam# hoc addito quod alter dictorum Gerardi et 

Elizabeth diutius vivens dictum juger terre integraliter possidebit post 

decessum eorundem Gerardi et Elizabeth amborum ad dictum Ancelmum 

devolvendum et revertendum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 635r 08 ma 27-11-1396. 

Vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht verklaarde ontvangen te 

hebben van Johannes zvw Johannes van Audehoesden, namens hr Theodericus 

Rover ridder en Gerardus van Berkel, 40 Brabantse dobbel mottoen, die aan 

haar afgelopen Pinksteren verschuldigd waren van een lijfrente van 40 

Brabantse dobbel mottoen, die hr Rijcoldus Koc, hr Theodericus Rover, 

Gerardus van Berkel en hun medeschuldenaren verschuldigd zijn aan 

voornoemde vrouwe Katherina voor de duur van haar leven. 

 

Domina Katherina relicta quondam domini Henrici (dg: H) de Mordrecht 

palam recognovit quod Johannes filius quondam Johannis de Audehoesden 

(dg: persolvit sibi domine Katherine XL Brabant dobbel mott) ex parte et 

nomine domini (dg: Gerardi de) Theoderici Rover militis et Gerardi de 

Berkel #sibi persolvit# XL Brabant dobbel mottoen qui dicte domine 

Katherine pervenerunt in festo penthecostes proxime (dg: fut) preterito 

de vitali pensione XL Brabant dobbel mottoen quam (dg: ipse cens ipsa 

solvendam habet) dominus Rijcoldus Koc dominus Theodericus Rover et 

Gerardus de Berkel et sui condebitores dicte domine Katherine #ad eius 

vitam# solvere tenentur prout in litteris dicebat contineri. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 635r 09 di 28-11-1396. 

Petrus van Drueten verwer droeg over aan Hermannus Loden soen een 

b-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een 

stuk land in Empel, ter plaatse gnd Hornok, tussen Thomas gnd Halbaecs 

enerzijds en kvw Willelmus gnd Luwe anderzijds, (2) 2 hont land in Empel, 

tussen Petrus des Langen soen enerzijds en Mathias zvw Willelmus gnd 

Halbake en zijn broer Thomas anderzijds, welke cijns voornoemde Petrus 

gekocht had van Johannes van Os steenbakker en zijn kinderen Matheus Ghegel 

en Johannes. Met achterstallige termijnen. 

 

Petrus de Drueten tinctor hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quadam pecia terre sita in 

parochia de Empel ad locum !Hornoc inter hereditatem Thome dicti Halbaecs 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi dicti Luwe ex alio 

atque ex duobus hont terre sitis in dicta parochia inter hereditatem 

Petri des Langen soen ex uno et inter hereditatem Mathie filii quondam 

Willelmi dicti Halbake et Thome sui fratris ex alio quem censum dictus 

Petrus erga Johannem de Os pannicidam Matheum (dg: -s) Ghegel et Johannem 

eius liberos emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Hermanno Loden soen cum litteris et aliis et jure et cum 

arrestadiis sibi a quocumque tempore (dg: re) evoluto restantibus ut 

dicebat promittens super omnia ratam servare [et] obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Dicbier et Heijme datum tercia post Katherine. 

 

BP 1180 p 635r 10 di 28-11-1396. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan voornoemde Petrus van Drueten 50 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1397) te 

betalen. 

 

Dictus Hermannus promisit super omnia dicto Petro de Drueten L novos 

Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 
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1180 mf11 A 11 p. 636. 

 Secunda post conceptionem Marie: maandag 11-12-1396. 

 Sabbato post Andree: zaterdag 02-12-1396. 

 in crastino Andree: vrijdag 01-12-1396. 

 

BP 1180 p 636v 01 ma 11-12-1396. 

Ancelmus zvw Henricus Willems, Johannes zvw Johannes gnd Naets soen van 

Stratem ev Gertrudis dvw voornoemde Henricus, en Henricus zvw Wouterus Arts 

soen van Stripe ev Hilla dvw Elizabeth dvw voornoemde Henricus Willems 

verkochten aan Ancelmus zv Goeswinus van Best, tbv voornoemde Goeswinus van 

Best, ¼ deel, dat behoorde aan voornoemde wijlen Henricus Willems, en dat 

nu behoort aan voornoemde Ancelmus, Johannes en Henricus, in de helft van 

een b-erfpacht van 13 lopen rogge en 14 lopen gerst, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Best op de onderpanden te leveren, gaande uit de goederen van 

wijlen een zekere Storme van Eten, nu behorend aan Henricus van den Scoet, 

in Oirschot, ter plaatse gnd Best. Lasten worden afgehandeld, ook van de 

kant van Hilla wv voornoemde Henricus Willems. 

 

=. 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems Johannes filius quondam Johannis 

dicti Naets soen de Stratem maritus et tutor legitimus Gertrudis sue 

uxoris (dg: filie quondam) #filie dicti quondam Henrici# et Henricus 

filius quondam Wouteri Arts soen de Stripe maritus et tutor legitimus 

Hille sue uxoris (dg: filiarum dicti quondam) filie quondam Elizabeth 

filie dicti quondam Henrici Willems unam quartam partem que ad dictum 

quondam Henricum Willems spectabat et que (dg: p) quarta pars nunc ad 

dictos Ancelmum Johannem et Henricum pertinet in (dg: hereditaria 

paccione XIII lopinorum siliginis) medietate hereditarie paccionis (dg: 

pac) XIII lopinorum siliginis et XIIII lopinorum ordei mensure de Oerscot 

(dg: sol) que (dg: paccionem) hereditaria paccio solvenda est hereditarie 

purificationis et in Best supra #infrascripta# (dg: dicta) bona tradenda 

ex bonis quondam cuiusdam dicti Storme de Eten nunc #ad# Henricum van den 

Scoet spectantibus sitis in parochia de Oerscot ad locum dictum Best ut 

dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Alberto) Ancelmo filio Goeswini de 

Best ad opus eiusdem Goeswini de Best promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte dictorum 

venditoris et Hille relicte dicti Henrici Willems in dicta quarta parte 

existentes ac eventuras deponere. Testes Henricus Godefridi et Wiel datum 

secunda post conceptionem Marie. 

 

BP 1180 p 636v 02 za 02-12-1396. 

Tielmannus zvw Johannes van Scijnle verkocht aan Ghibo Kesselman de helft 

in een kamer met ondergrond, in Den Bosch, in een straat die loopt vanaf de 

Hinthamerstraat tegenover de huizinge van wijlen Arnoldus Koijt naar 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Gerardus Cop enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Ghibo Kesselman de jongere anderzijds. 

 

Tielmannus filius quondam Johannis de Scijnle medietatem ad se spectantem 

in quadam camera cum (dg: suo) suo fundo sita in Busco (dg: ad vicum 

Hijnthamensem) in vico tendente de vico Hijnthamensi in (dg: oss) 

opposito habitationis quondam Arnoldi Koijt versus Wijnmolenberch, inter 

hereditatem Gerardi Cop ex uno et inter hereditatem Ghiboni! Kesselman 

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

vendidit dicto Ghiboni Kesselman promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere (dg: excepto hereditario censu XX solidorum monete 

dicto emptori ex dicta medietate de jure solvendo). Testes Ywanus et Wiel 

datum sabbato post Andree. 

 

BP 1180 p 636v 03 vr 01-12-1396. 

Henricus zvw Henricus zvw Johannes Jordens soen van Bucstel droeg over aan 

Johannes van Luijcel zvw Johannes van Luijcel en Henricus zvw Nijcholaus 
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van Laerhoven een b-erfcijns48 van 4 pond geld, die Johannes gnd van Luijcel 

beloofd had aan voornoemde Henricus zvw Johannes Jordens soen, tbv Henricus 

en Elizabet, kvw voornoemde Henricus zvw Johannes Jordens soen, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Bartholomeus zv Henricus gnd Onderbroec 

enerzijds en erfgoed van Theodericus Clijnge anderzijds, van welke cijns 

eerstgenoemde Henricus een helft verworven had van Jacobus zvw mr Henricus 

gnd van den Venne timmerman ev voornoemde Elizabet dvw Henricus zvw 

Johannes gnd Jordens soen van Bucstel. 

 

Henricus filius quondam #Henrici filii quondam# Johannis Jordens soen #de 

Bucstel# hereditarium censum quatuor librarum monete quem Johannes dictus 

de Luijcel promisit ut debitor principalis (dg: se daturum et soluturum) 

dicto Henrico #filio quondam Johannis Jordens soen# a! opus (dg: sui et 

ad opus Elizabet sue sororis liberorum) Henrici et Elizabet liberorum 

dicti quondam Henrici filii Johannis Jordens soen se daturum et soluturum 

dictis Henrico et Elizabet liberis dicti quondam Henrici anno quolibet 

hereditarie nativitatis Domini ex quodam domistadio sito in Busco in 

aggere Vuchtense inter hereditatem Bartholomei filii Henrici dicti 

Onderbroec ex uno et inter hereditatem Theoderici Clijnge ex alio prout 

in litteris et de quo censu primodictus Henricus unam medietatem erga 

Jacobum filium quondam magistri Henrici dicti van den Venne carpentarii 

maritum et tutorem legitimum ut asserebat antedicte Elizabet sue uxoris 

filie quondam Henrici filii quondam Johannis dicti Jordens soen de 

Bucstel emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni de Luijcel filio quondam Johannis de Luijcel et Henrico filio 

quondam Nijcholai de Laerhoven cum litteris et jure promittens super 

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

Testes Wijel et Stierken datum in crastino Andree. 

 

BP 1180 p 636v 04 vr 01-12-1396. 

Bonifacius van Os van Berze rademaker gaf uit aan zijn zoon Johannes (1) 

1/6 deel in een stuk weide gnd die Peelterbeemd, in Oostelbeers, tussen 

Blijnd Jordens enerzijds en Henricus gnd van den Hogen Ynden anderzijds, 

(2) een stuk tuin in Oostelbeers, tussen Cristianus gnd Zanders soen 

enerzijds en Petrus Scoefs anderzijds, (3) zijn deel in een stuk land gnd 

die Wihof, aldaar, tussen Godefridus wever zvw Arnoldus wever enerzijds en 

Margareta gnd Verleijten dochter van Oestelberze anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de lasten en thans voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, 

maat van Oostelbeers, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Een brief maken 

voor voornoemde Bonifacius. 

 

Bonifacius de Os de Berze rotifex sextam partem ad se spectantem in pecia 

pascue dicte communiter eeusel #dicta communiter die Peelterbeemt# sita 

in parochia de Oestelberze inter hereditatem Blijnd Jordens ex uno et 

inter hereditatem Henrici dicti van den Hogen Ynden ex alio item peciam 

orti sitam in dicta parochia inter hereditatem Cristiani dicti Zanders 

soen ex uno et inter hereditatem Petri Scoefs ex alio atque totam partem 

et omne jus sibi competentes in pecia terre (dg: #dicta# sit) dicta die 

Wihof sita ibidem inter hereditatem Godefridi textoris (dg: de e) filii 

quondam Arnoldi textoris ex (dg: utro) uno et inter hereditatem Margarete 

dicte Verleijten dochter van Oestelberze ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Johanni suo filio ab eodem hereditarie possidendam et 

habendam pro (dg: censu domini ducis ac) oneribus annuatim exinde prius 

de jure solvendis dandis et solvendis a dicto Johanne hereditarie 

terminis solucionis in hiis debitis et consuetis atque pro hereditaria 

paccione XII lopinorum siliginis mensure de Oestelberze danda et solvenda 

antedicto Bonifacio a dicto Johanne suo filio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda et! premissis promittens super omnia warandiam pro 

                         
48 Zie ← BP 1179 p 721r 12 ma 22-06-1394, maning van de cijns. 
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premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum ut supra. Et fiet una littera pro dicto Bonifacio tamen. 

 

BP 1180 p 636v 05 vr 01-12-1396. 

Henricus Goes zvw Jacobus Goes droeg over aan zijn zuster Elizabeth alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn grootouders 

Henricus Goes en Elizabeth. 

 

Henricus Goes filius quondam Jacobi Goes omnia bona mobilia et immobilia 

hereditaria atque parata sibi de morte quondam Henrici Goes et Elizabeth 

eius uxoris olim avi et avie primodicti Henrici jure successionis 

hereditarie advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Elizabeth sue sorori promittens ratam servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 636v 06 vr 01-12-1396. 

Henricus zvw Nijcholaus Kather droeg over aan Petrus zvw Johannes gnd 

Peters soen 1/3 deel in een beemd in Nuenen, ter plaatse gnd die 

Vonderrijt, tussen Luppertus gnd Ghenen soen enerzijds en Heijlwigis gnd 

van der Vonderen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met 

het andere eind aan voornoemde Luppertus, welke beemd Reijnerus gnd Ghiben 

soen in pacht uitgegeven had aan voornoemde Henricus en zijn zusters 

Elizabeth en Margareta, kv Nijcholaus gnd Kather, voor 1 oude groot 

Tournoois en voor 1 mud rogge, maat van Nuenen. 

 

Henricus filius quondam Nijcholai Kather terciam partem ad se spectantem 

in quodam prato sito in parochia de Nuenen in loco dicto die Vonderrijt 

inter hereditatem Lupperti dicti Ghenen soen ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis dicte van (dg: de) der Vonderen ex alio tendente (dg: -s) cum 

uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem #dicti# 

Lupperti (dg: datum et) quod pratum predictum (dg: dictus Henricus 

Elizabeth et Margareta eius sorores liberi dicti quondam Nijcholao Kather 

erga Reijnerum dictum Ghiben soen ad pactum acquisiverant prout in 

litteris) Reijnerus dictus Ghiben soen prefato Henrico Elizabeth et 

Margarete liberis Nijcholai dicti Kather dederat ad pactum #+ {met 

linksboven en rechtsonder een .; hier BP 1180 p 636v 07 invoegen}# prout 

in litteris hereditarie supportavit Petro (dg: et Nijcholao liberis 

quondam) #filio quondam# Johannis dicti Peters soen simul cum litteris et 

jure occacione dicte 3e partis competentes promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui in dicta tercia parte existentem deponere etc. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 636v 07 vr 01-12-1396. 

{Invoegen in BP 1180 p 636v 06}. 

X {met linksboven en linksonder een .} 

scilicet pro uno grosso antiquo Turonensi et pro uno modio siliginis 

mensure de Nuenen. 

 

BP 1180 p 636v 08 vr 01-12-1396. 

Petrus zvw Johannes gnd Peters soen verkocht aan Arnoldus gnd Moelner zv 

Arnoldus gnd Rover molenaar van Rode een n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat 

van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te leveren, gaande uit 1/3 deel in een 

beemd, in Nuenen, ter plaatse gnd die Vonderrijt, tussen Luppertus gnd 

Ghenen soen enerzijds en Heijlwigis gnd van der Vonderen anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan voornoemde 

Luppertus, de gehele beemd reeds belast met 1 oude groot Tournoois en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, aan Reijnerus gnd Ghiben soen. 

 

Petrus filius quondam Johannis dicti Peters soen hereditarie vendidit 

Arnoldo dicto Moelner filio Arnoldi dicti Rover multoris de Rode 

hereditariam paccionem IIII lopinorum siliginis mensure de Nuenen 
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solvendam hereditarie purificationis et in Nuenen tradendam de et ex 

tercia parte ad dictum venditorem spectante (dg: sita) in quodam prato 

sito in parochia de Nuenen in loco dicto die Vonderrijt inter hereditatem 

Lupperti dicti Ghenen soen ex uno et inter hereditatem Heijlwigis dicte 

van der Vonderen ex alio tendente cum uno fine ad communitatem et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Lupperti ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto uno antiquo grosso 

Turonensi atque hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure 

#de Nuenen# #Reijnero dicto Ghiben soen# annuatim (dg: exinde) #ex dicto 

integro prato# prius de jure solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 636v 09 vr 01-12-1396. 

Nijcholaus Coel die Dorre verkocht aan Henricus Steenwech zvw Gerardus 

Monic een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd die Braak, tussen erfgoed 

behorend aan de investiet van de kerk van Berlicum enerzijds en Andreas gnd 

Jans soen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg gnd die Hoge 

Straat en met het andere eind aan de gemeint gnd Braakven. 

 

Nijcholaus Coel die Dorre peciam terre ad se spectantem sitam in parochia 

de Berlikem (dg: sitam) in loco dicto die Brake inter hereditatem 

spectantem ad investitum ecclesie de Berlikem ex uno et inter hereditatem 

Andree dicte! Jans soen ex alio tendentem (dg: u) cum uno fine ad 

communem plateam die Hoge Strate vocatam et cum reliquo fine ad (dg: 

communem plateam dictam die Braecvensche Stra) communitatem dictam 

Braecvenne ut ipse dicebat hereditarie vendidit Henrico Steenwech filio 

quondam Gerardi Monic promisit super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 636v 10 vr 01-12-1396. 

Zebertus die Dorre verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zebertus die Dorre prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 636v 11 za 02-12-1396. 

Nijcholaus Coel Cnoden soen van Vucht droeg over aan Arnoldus zv Volcquinus 

gnd Mijs soen van Amersvoert een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hoeve van Johannes 

van den Velde riemmaker, in Heeswijk, ter plaatse gnd Rukven, (2) een 

rosmolen met ondergrond en huis met toebehoren van voornoemde Johannes van 

den Velde, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter het woonhuis van wijlen 

Henricus gnd van Boert, tussen erfgoed van wijlen Reijnerus gnd Willems 

{p.637r} enerzijds en erfgoed van Matheus rademaker anderzijds, welke pacht 

aan voornoemde Nijcholaus Coel Cnoden soen van Vucht was verkocht door 

voornoemde Johannes van den Velde riemmaker. 

 

Nijcholaus Coel Cnoden soen van Vucht hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam et deliberandam de ex! manso 

Johannis van den Velde corrigiatoris sito in parochia de Hezewijc in loco 

dicto Rucvenne atque de et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque de et ex 

molendino equorum cum suo fundo et domo cum eorum attinentiis dicti 

Johannis van den Velde sitis in Busco ad aggerem vico Vuchtensis retro 

domum habitationis quondam Henrici dicti de Boert inter hereditatem 

quondam Reijneri dicti Willems  

 

1180 mf11 A 12 p. 637. 

 Sabbato post Andree: zaterdag 02-12-1396. 

 in profesto Nijcholai: dinsdag 05-12-1396. 
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 in festo Nijcholai: woensdag 06-12-1396. 

 

BP 1180 p 637r 01 za 02-12-1396. 

ex uno latere et inter hereditatem Mathei rotificis ex alio venditam 

dicto Nijcholao Coel Cnoden soen de Vucht a dicto Johanne van den Velde 

corrigiatore prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo filio 

Volcquini dicti Mijs soen de Amersvoert cum litteris et jure promittens 

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

Wiel et Stierken datum [s]abbato post Andree. 

 

BP 1180 p 637r 02 za 02-12-1396. 

Herzewijndis dvw Ghiselbertus van Eijcke verkocht aan Katherina ev Henricus 

Kersmaker, tbv haar voornoemde man Henricus Kersmaker, een n-erfpacht van 2 

zester rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, welke pacht van 1 mud voornoemde Henricus gnd Kersmaker beloofd had 

aan voornoemde Herzewijndis, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) ¼ 

deel, dat aan voornoemde Herzewijndis, toen ze weduwe was, gekomen was na 

overlijden van haar ouders, in alle erfgoederen en goederen van voornoemde 

wijlen Ghiselbertus van Eijcke, gelegen onder Nistelrode, Dinther en 

Veghel, (2) 2/4 deel, behorend aan voornoemde Henricus Kersmaker, in 

voornoemde erfgoederen en goederen van wijlen Ghisbertus, welk 2/4 deel 

voornoemde Henricus Kersmaker mede tot onderpand had gesteld van de 

b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Herzewijndis filia quondam Ghiselberti de Eijcke #cum tutore# 

hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis #mensure de Busco# de 

annua et hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure de 

Busco quam paccionem unius modii siliginis Henricus dictus Kersmaker 

promisit ut debitor principalis se daturum et soluturum dicte Herzewijndi 

hereditarie purificationis ex quarta parte dicte Herzewijndi de morte 

suorum quondam parentum in sede sue viduitatis jure successionis 

hereditarie advoluta in omnibus et singulis hereditatibus et bonis dicti 

quondam Ghiselberti de Eijcke quocumque locorum (dg: consistentibus) 

infra parochias de Nijsterle de Dijnther et de Vechel consistentibus sive 

sitis atque ex duabus quartis partibus ad dictum Henricum Kersmaker 

spectantibus in dictis hereditatibus et bonis dicti quondam Ghisberti 

quas duas quartas partes idem Henricus Kersmaker prefate Herzewijndi 

simul pro solucione antedicte hereditarie paccionis unius modii siliginis 
!simul cum supradicta quarta parte ad pignus imposuit prout in litteris 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Katherine uxori dicti Henrici 

Kersmaker ad opus eiusdem Henrici Kersmaker sui mariti promittens cum 

tutore super omnia warandiam et (dg: alia) obligationem in predicta 

paccione existentem deponere. Testes Wiel et Stierken datum ut supra. 

 

BP 1180 p 637r 03 di 05-12-1396. 

Lucas van Eijcke maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Engbertus van Buect zvw Johannes Grieten, zijn broer Johannes, 

Johannes Houbraken, Johannes die Laet, Petrus van Eirde, Henricus van den 

Broec, Rijcoldus Willems soen, Theodericus van den Beirne, Rolof gnd Roef 

Ghijsbrechts soen was van Zon en Jan Hentens soen met hun goederen. 

 

Lucas de Eijcke omnes et singulas vendiciones ac alienaciones quascumque 

factas per Engbertum de Buect filium quondam Johannis Grieten Johannem 

eius fratrem Johannem Houbraken Johannem die Laet Petrum de Eirde 

Henricum van den Broec Rijcoldum Willems soen Theodericum van den Beirne 

Rolof #dictum# Roef Ghijsbrechts soen was van Zon ende Jan Hentens soen 

seu per eorum alterum cum bonis eorum seu alterius eorundem ut dicebat 

coram scabinis infrascriptis calumpniavit. Testes Henricus Dicbier filius 

Godefridi et Stierken datum in profesto Nijcholai. 
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BP 1180 p 637r 04 di 05-12-1396. 

Henricus zv Henricus van den Buer droeg over aan Johannes Scoerman van 

Ghemert een stuk land gnd dat Hoge Eusel, in Uden, achter de goederen gnd 

te Zochel, tussen erfgoed gnd die Oude Kulen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, aan hem verkocht door Godefridus gnd Yden soen van Merlaer. 

 

Henricus filius Henrici van den Buer peciam terre dictam dat Hoghe Eeusel 

sitam in parochia de Uden retro bona dicta te Zochel inter hereditatem 

dictam (dg: te Zochel) die Aude Culen ex uno et inter communitatem ibidem 

ex alio venditam sibi a Godefrido dicto Yden soen de Merlaer prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni Scoerman de Ghemert cum litteris 

et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. !Wiel et Dicbier filius Godefridi datum ut supra. 

 

BP 1180 p 637r 05 wo 06-12-1396. 

Johannes van den Hout zvw Henricus Goes, Nijcholaus zvw Johannes Alarts 

soen ev Heijlwigis dvw voornoemde Henricus Goessen, Elizabeth dvw Jacobus 

Goessen zvw voornoemde Henricus Goessen, voor zich en voor haar broer 

Henricus zvw voornoemde Jacobus, en Petrus Vrieze zvw Willelmus Vrieze ev 

Margareta dvw voornoemde Jacobus Goessen maakten een erfdeling van goederen 

van voornoemde wijlen Henricus Goessen, die nu aan hen behoren. 

Voornoemde Nijcholaus kreeg (1) 1/3 deel van het tweede kamp, 7 morgen 

groot, gelegen voor Vlijmen, beneden de weg naar Vlijmen, tussen Wouterus 

zv Johannes Leijten soen van Helvoert enerzijds en Gerardus van Eijcke zvw 

Henricus Posteel anderzijds, welk 1/3 deel voornoemde wijlen Henricus Goes 

verworven had van Walterus Rike, (2) het vierde kamp vanaf de plaats gnd 

Oetheren richting Vught, 10 morgen groot, gelegen ter plaatse gnd 

Vughterbroek, tussen Godefridus van Broechoven Engel Goeden soen en 

Walterus zv Johannes van Beke enerzijds en Willelmus Mijnnemere anderzijds, 

welk kamp voornoemde wijlen Henricus Goes verworven had van de stad Den 

Bosch, (3) de helft, die aan voornoemde wijlen Henricus Goes behoorde, in 

het zevende kamp, 7 morgen ½ hont groot, gelegen voor Vlijmen, boven de weg 

die loopt van een kamp gnd des Heren Kamp naar de straat aldaar, tussen 

Arnoldus Koijt en de zijnen enerzijds en Hermannus Keteleers anderzijds, 

welke helft voornoemde wijlen Henricus Goes gekocht had van de stad Den 

Bosch, (4) de helft van een huis en erf van voornoemde wijlen Henricus 

Goes, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Schrijnmakersstraat naar 

de Vismarkt, tussen erfgoed van Jacobus Goetscalcs enerzijds en erfgoed van 

Johannes Focken soen anderzijds. Voornoemde Elizabeth en Petrus Vrieze 

beloofden dat Jacobus zvw voornoemde Jacobus Goes nimmer rechten hierop zal 

doen gelden. Voornoemde Elizabeth beloofde dat haar broer Henricus zvw 

voornoemde Jacobus Goes afstand zal doen. 

 

Johannes van den Hout (dg: maritus) filius quondam Henrici (dg: Goes) 

Goes Nijcholaus filius quondam Johannis Alarts soen maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam Henrici Goessen 

Elizabeth filia quondam Jacobi #Goessen# filii dicti quondam Henrici 

Goessen cum tutore pro se et pro Henrico suo fratre filio dicti quondam 

Jacobi Petrus (dg: filius Mathei) #Vrieze# filius quondam Willelmi Vrieze 

maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie dicti quondam 

Jacobi Goessen (dg: pro eisdem di) palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis dicti quondam Henrici 

Goessen nunc ad se spectantibus ut dicebant mediante qua divisione (dg: 

quidam scda secundus campus) tercia pars secundi campi septem iugera (dg: 

lants) terre continentis siti ante Vlimen infra plateam versus Vlimen 

inter hereditatem (dg: Johannis) Wouteri filii Johannis Leijten soen de 

Helvoert ex uno et inter hereditatem Gerardi de Eijcke filii quondam 

Henrici Posteel ex alio quam terciam partem dicti campi dictus quondam 

Henricus Goes erga Walterum Rike (dg: et) acquisiverat item quartus 

campus (dg: versus) #de# loco dicto Oeteren versus Vucht X iugera terre 

continens situs in loco dicto Vuchtbroec inter hereditatem (dg: Gudefi) 
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Godefridi de Broechoven Engel Goeden soen et Walteri filii Johannis de 

Beke ex uno et inter hereditatem Willelmi Mijnnemere ex alio quem campum 

jamdictum dictus quondam Henricus Goes erga oppidum de Busco acquisiverat 

item medietas que ad dictum quondam Henricum Goes spectabat in septimo 

campo novem iugera et dimidium hont terre continente siti! ante Vlimen 

(dg: ult supra) superius seu ultra plateam tendentem a quodam campo dicto 

des Heren Camp ad plateam ibidem inter hereditatem Arnoldi Koijt et 

suorum consociorum ex uno et inter hereditatem Hermanni Keteleers ex alio 

quam medietatem dicti campi dictus quondam Henricus Goes erga oppidum de 

Busco emendo acquisiverat item medietas domus et aree dicti quondam 

Henrici Goes site in Busco (dg: a) #in# vico tendente a vico dicto 

Screijnmakersstraet versus forum piscium (dg: ex) inter hereditatem 

Jacobi Goetscalcs ex uno et inter hereditatem Johannis Focken soen ex 

alio ut dicebant dicto Nijcholao (dg: cess) {rest van de regel 

vrijgelaten} cesserunt in partem super quibus etc promittentes cum tutore 

ratam servare et dampna equaliter portabunt promiserunt insuper dicti 

Elizabeth cum tutore et Petrus Vrieze (dg: quod) indivisi super omnia 

quod ipsi (dg: Henricum) #Jacobum# filium dicti quondam Jacobi Goes 

perpetue talem habebunt quod nunquam presument se jus in premissis habere 

promisit insuper dicta Elizabeth cum tutore quod ipsa (dg: Jacobum) 

Henricum suum fratrem !dicti quondam Jacobi Goes super premissis et jure 

ad opus dicti Nijcholai facient! renunciare. Testes Henricus Godefridi et 

Wiel datum in festo Nijcholai. 

 

BP 1180 p 637r 06 wo 06-12-1396. 

Voornoemde Elizabeth (2/3) en Petrus (1/3) kregen (1) een kamp gnd dat 

Moerrum van voornoemde wijlen Henricus Goes, 8 morgen groot, ter plaatse 

gnd Oetheren, ter plaatse gnd die Neder Bieslaar, (2) 4 morgen land van 

voornoemde wijlen Henricus Goes uit 8 morgen land gelegen op de plaats gnd 

Huekenbroek, tussen wijlen Ludovicus zvw Albertus van Luissel en Henricus 

Posteel enerzijds en wijlen Henricus Moelen anderzijds, te weten de 4 

morgen naast voornoemd erfgoed van Henricus Moelen, (2) de helft van een 

huis en erf van wijlen voornoemde Henricus Goes, in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Schrijnmakersstraat naar de Vismarkt, tussen 

erfgoed van Jacobus Goetscalcs enerzijds en erfgoed van Johannes Focken 

soen anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione (dg: octo) quidam campus dictus dat Moerrum 

(dg: dicti quo) dicti quondam Henrici Goes octo iugera terre continens 

situs ad locum dictum Oetheren in loco dicto die Neder (dg: Bies) 

Bieslaer item quatuor iugera terre dicti quondam Henrici Goes #de (dg: 

de) octo iugeribus terre# sitis supra locum dictum Huekenbroec inter 

hereditates quondam Ludovici filii quondam Alberti (dg: de) de Luissel et 

Henrici Posteel ex uno et inter hereditatem Henrici quondam Moelen ex 

alio scilicet illa quatuor iugera que sita sunt contigue iuxta dictam 

hereditatem quondam Henrici Moelen item medietas domus et aree quondam 

Henrici Goes predicti site in Busco in vico tendente a vico scriniparorum 

versus forum piscium inter hereditatem Jacobi Goetscalcs ex uno et inter 

hereditatem Johannis Focken soen ex alio dictis! (dg: Pe) Elizabeth (dg: 

et Petro) pro duabus terciis partibus et dicto Petro pro una tercia parte 

cesserunt in partem super quibus etc promittentes (dg: cum tutore) ratam 

servare et dampna equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 637r 07 wo 06-12-1396. 

Voornoemde Johannes van den Hout kreeg (1) een kamp, 4 morgen 4 hont 30 

roeden groot, gelegen voor Engelen, tussen Rodolphus van den Grave 

enerzijds en Henricus Werners anderzijds, welk kamp voornoemde wijlen 

Henricus Goes gekocht had van de stad Den Bosch, (2) 3½ morgen land van 

voornoemde wijlen Henricus Goes, gelegen achter het klooster van Porta 

Celi, (3) een b-erfcijns van 50 schelling geld, aan voornoemde wijlen 

Henricus Goes verkocht door Ghibo zvw Hermannus Bac, (4) een b-erfcijns van 
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46 schelling geld, aan voornoemde wijlen Henricus Goes overgedragen door 

Henricus Wolf, (5) een b-erfcijns van 10 schelling geld, aan voornoemde 

wijlen Henricus Goes verkocht door Rutgherus zvw Gerardinus, (6) een 

b-erfpacht van 20 lopen rogge, Bossche maat, aan voornoemde wijlen Henricus 

Goes verkocht door Johannes Bijerman. Voornoemde Elizabeth en Petrus Vrieze 

beloofden dat Jacobus zvw voornoemde Jacobus Goes nimmer hierop rechten zal 

doen gelden. Voornoemde Elizabeth beloofde dat haar broer Henricus afstand 

zal doen. 

 

Et mediante qua divisione quidam campus IIII iugera IIII hont [en]de! XXX 

virgatas continens situs ante Engelen inter hereditatem Rodolphi van den 

Grave ex uno et inter hereditatem Henrici Werners ex alio quem campum 

(dg: qu) dictus quondam Henricus Goes erga oppidum de Busco emendo 

acquisiverat item IIIJ iugera terre (dg: sit) dicti quondam Henrici Goes 

sita retro conventum de Porta Celi {rest van deze regel vrijgelaten} item 

hereditarius census quinquaginta solidorum monete venditus dicto quondam 

Henrico Goes a Ghibone filio quondam Hermanni Bac item hereditarius 

census quadraginta sex solidorum monete supportatus dicto quondam Henrico 

Goes ab Henrico Wolf prout in litteris item hereditarius census X 

solidorum monete venditus dicto quondam Henrico Goes a Rutghero filio 

quondam Gerardini item hereditaria paccio XX lopinorum siliginis mensure 

de Busco vendita dicto quondam Henrico Goes a Johanne Bijerman prout in 

litteris dicto Johanni van den Hout cesserunt in partem super quibus et 

jure promittentes #(dg: cum)# cum tutore ratam servare et dampna 

equaliter portabunt promiserunt indivisi super (dg: omnia quod) dicti 

Elizabeth cum tutore et Petrus Vrieze quod ipsi Jacobum filium dicti 

quondam Jacobi Goes perpetue talem (dg: -s) habebunt quod numquam 

presumet se jus in premissis habere promisit insuper dicta Elizabeth cum 

tutore super omnia quod ipsa Henricum suum fratrem filium dicti quondam 
!Henrici Goes super premissis et jure ad opus dicti Johannis van den Hout 

faciet [renunciare. Testes] datum supra. 

 

1180 mf11 A 13 p. 638. 

 in crastino Nijcholai: donderdag 07-12-1396. 

 

BP 1180 p 638v 01 do 07-12-1396. 

Rutgherus Buerinc verkocht aan Agnes dvw Arnoldus Mersman de oudere een 

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

leveren, gaande uit 1½ bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, 

tussen Ghibo van der Veerdonc enerzijds en Marcelius gnd Zeel van den Vloet 

anderzijds, reeds belast met 1½ oude groot. 

 

Rutgherus Buerinc legitime vendidit Agneti filie quondam Arnoldi Mersman 

senioris vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dicte emptricis et non ultra nativitatis 

Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime ultra annum #et in 

Busco tradendam# ex unius! et dimidio bonariis (dg: prato pa) prati sitis 

in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde inter hereditatem (dg: Gh) 

Ghibonis van der Veerdonc ex uno et inter !Marcelii dicti Zeel van den 

Vloet ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem aliam deponere exceptis uno et dimidio grossis antiquis 

exinde prius solvendis et sufficientem facere et cum mortua fuerit etc. 

Testes Ywanus et Wriel! datum in crastino Nijcholai. 

 

BP 1180 p 638v 02 do 07-12-1396. 

Johannes Ghiben soen van Gheffen droeg over aan Gerardus van Kessel zvw 

Henricus Mudeken ½ morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd Hillen Hoeve, 

tussen wijlen Gerardus Vos enerzijds en Jacobus gnd Scorre anderzijds, aan 

hem verkocht door Oda dvw Gerardus gnd van den Dijcke. 
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Johannes Ghiben soen de Gheffen dimidium iuger terre situm in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto Hillen Hoeve inter hereditatem quondam Gerardi 

Vos ex uno et inter hereditatem Jacobii! dicti [S]corre ex alio venditum 

sibi ab Oda filia quondam Gerardi dicti van den Dijcke prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo de Kessel filio quondam Henrici Mudeken 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 638v 03 do 07-12-1396. 

Godefridus zv Robbertus van Geffen verkocht aan Johannes Heester zv 

Johannes Heester van Luijssel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 6 lopen 

roggeland, in Helvoirt, tussen Wautgerus Culen soen van Lijemde enerzijds 

en een gemene dijk lopend naar de heide gnd die Gestel anderzijds, deze 6 

lopen reeds belast met een b-erfpacht van 9 lopen rogge, (2) 4 lopen 

roggeland met gebouwen, in Helvoirt, tussen voornoemde dijk enerzijds en 

Arnoldus zv Johannes gnd Appel anderzijds, beide onderpanden reeds belast 

met de hertogencijns, een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment aan 

de H.Geest in Helvoirt, een b-erfcijns van 3 schelling 6 penning gemeen 

paijment aan de H.Geest van Oisterwijk, en een b-erfcijns van 6 schelling 8 

penning gemeen paijment aan Arnoldus Leijten soen. 

 

Godefridus filius (dg: quondam) Robberti de Geffen hereditarie vendidit 

Johanni Heester filio (?dg: quondam) Johannis Heester de Luijssel 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Martini et in Busco tradendam ex (dg: decem) #sex# lopinatis 

terre siliginee sitis in parochia de Helvoert inter hereditatem Wautgeri 

Culen soen de (dg: Lije) Lijemde ex uno et inter communem aggerem 

tendentem versus mericam dictam #die# Gestel ex alio atque ex (dg: dim) 

quatuor lopinatis terre siliginee sitis in dicta parochia inter (dg: 

hereditatem) dictum aggerem ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis A) 

Arnoldi filii Johannis dicti Appel ex alio et ex (dg: do) edificiis in 

dictis quatuor lopinatis terre consistentibus ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem aliam deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditario censu XX solidorum (dg: mo) communis 

pagamenti mense sancti spiritus in Helvoert et hereditario censu trium 

solidorum et sex denariorum communis pagamenti mense !spiritus in 

Oesterwijc et hereditario censu sex solidorum et octo denariorum communis 

pagamenti Arnoldo Leijten soen (dg: et hereditaria paccione) ex premissis 

et hereditaria paccione novem lopinorum siliginis ex dictis sex lopinatis 

terre prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 638v 04 do 07-12-1396. 

Johannes van Os zvw Willelmus van Panhedel droeg over aan Lambertus van den 

Camp, tbv de kerkfabriek van Berghem, een hofstad gnd die Panhedelse 

Hostat, in Berghem, tussen Petrus Jacobs soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds; voornoemde Johannes beloofde onder verband van 13 hont land, in 

Berghem, achter Schadewijk, tussen Albertus die Moelner enerzijds en Oda 

Collarts en haar kinderen anderzijds, lasten af te handelen, uitgezonderd 1 

groot aan voornoemde kerkfabriek. De procuratores en meesters van 

voornoemde kerkfabriek zullen de oogst, die jaarlijks van deze hofstad 

komt, aanwenden voor olie in de lamp van de kerk van Berghem. 

 

Johannes de Os filius quondam Willelmi de Panhedel (dg: peciam) 

domistadium dictum die Panhedelsche Hostat situm in Be[r]chen inter 

hereditatem Petri Jacobs soen ex uno et inter communem plateam ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Lamberto van den Camp ad opus (dg: 

fabrice ecclesie de) fabrice ecclesie de Berchen promittens sub 

obligatione tredecim hont terre dicti Johannis sitorum in parochia de 

Berchen retro Scadewijc inter hereditatem Alberti die Moelner ex uno et 

inter hereditatem Ode Collarts et eius liberorum ex alio ut dicebat 
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warandiam et obligationem deponere (dg: tamquam de) excepto (dg: uno XVI) 

uno grosso dicte (dg: ec) fabrice dicte ecclesie exinde solvendo tali 

condicione quod (dg: dicti) #procuratores et magistri# ren...res pro 

tempore dicte fabrice dicte ecclesie de Berchen fructus annuatim de dicto 

(dg: pe) domistadio proveniendum convertent annuatim pro oleo comburendo 

in lampade pendente in dicta ecclesia de Berchen et non in alios usus. 

(dg: testes datum supra) Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 638v 05 do 07-12-1396. 

De broers Ghibo en Johannes, kvw Gerardus Ghiben soen van Casteren, 

verkochten aan Delija ev Henricus van Avenjoen, tbv voornoemde Henricus, 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Nicolaas in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk land en een stuk beemd, gnd die 

Bogarts Horst, in Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren, tussen Baudewinus 

Josephs soen enerzijds en een gemene weg gnd die Molenstraat anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Ghibo et Johannes fratres liberi quondam Gerardi Ghiben soen de Casteren 

hereditarie vendiderunt Delije uxori Henrici van Avenjoen ad opus eiusdem 

Henrici hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: p) in festo beati Nijcholai episcopi et in 

Busco tradendam (dg: ex pecia terre sita dicta die #Bogarts# Hoerts Horst 

#et pecia et ex pecia terre prati dicta die ..# sita in parochia de 

Bucstel inter in jurisdictione dicta dingbanc de Lijemde #in loco dicto 

Casteren# inter hereditatem Boudewini Josephs soen ex uno et inter 

communem plateam dictam die Molenstraet ex uno alio atque ex pecia prati) 

ex pecia terre et pecia prati dictis die Bogarts Horst sitis in parochia 

de Bucstel ad locum dictum Casteren inter hereditatem (dg: Josephs) 

Baudewini Josephs soen ex uno et inter communem plateam dictam die 

Molenstraet ex alio ut dicebant promittentes super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes Ywanus et Wiel datum in crastino 

Nijcholai. 

 

BP 1180 p 638v 06 do 07-12-1396. 

Johannes zv Emondus gnd Roesmont van Hezewijc verkocht aan Petrus gnd 

Sluijter een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (di 25-12-1397), gaande uit 

(1) een huis en tuin in Heeswijk, tussen Henricus van den Velde enerzijds 

en Theodericus Writer anderzijds, reeds belast met 8 hoenderen, 1 zester 

gerst en 1 steen vlas, (2) de helft in 4 vrachten hooi, gelegen in 

Heeswijk, tussen erfgoed gnd Boentuin enerzijds en erfgoed gnd de Renpoel 

anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft die 

behoort aan Gheerlacus Lucaes soen. 

 

Johannes filius (dg: Emond) Emondi dicti Roesmont de Hezewijc hereditarie 

vendidit Petro dicto Sluijter hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et 

pro primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in 

Busco tradendam ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia (dg: 

de B) de Hezewijc inter hereditatem Henrici van den Velde ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Writer ex alio atque ex (dg: duonus plaustratis d) 

medietate ad dictum venditorem spectante in quatuor plaustratis feni 

sitis in dicta parochia (dg: juxta ?ortum) inter (dg: ?ortum) hereditatem 

dictam Boentuijn #ex uno# et inter hereditatem dictam (dg: den) den (dg: 
?Ren) Renpoel ex alio et que medietas annuatim dividitur contra reliquam 

medietatem spectantem ad Gheerlacum Lucaes soen ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam !deponere exceptis octo pullis et uno 

sextario ordei et uno pondere dicto steen vlas (dg: parati) ex dictis 

domo et orto prius solvendis. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 638v 07 do 07-12-1396. 

Jacobus zv Arnoldus van Baest droeg over aan Henricus die Wilde een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eersel, die voornoemde Henricus gnd 

die Wilde die Hertoge aan hem levert uit erfgoederen van voornoemde 

Henricus, in Rijthoven, ter plaatse gnd Broekhoven, welke pacht voornoemde 

Jacobus verworven49 had van voornoemde Henricus. 

 

Jacobus filius Arnoldi de Baest hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Eersel quam Henricus dictus die Wilde die Hertoge 

sibi solvere tenetur ex hereditatibus dicti Henrici sitis in parochia de 

Rijthoven in loco dicto (dg: .) Broechoven et quam paccionem dictus 

#Jacobus# dudum erga dictum Henricum acquisiverat ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Henrico die Wilde promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 638v 08 do 07-12-1396. 

Henricus zvw Godefridus Hillen soen van Arlebeke droeg over aan Albertus 

zvw Johannes van Middelbeers van Dijnter de helft van een stuk beemd in 

Dinther, ter plaatse gnd die Vaarse Beemd, tussen Johannes van den Hoeve 

enerzijds en Gerardus van Kilsdonc anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde Gerardus van Kilsdonc, welke helft voornoemde Henricus gekocht 

had van Johannes die Meester zvw Willelmus die Meester van Berlikem. 

 

Henricus filius quondam Godefridi Hillen soen de Arlebeke #medietatem# 

peciam prati sitam in parochia de Dijnter in loco dicto die Vaerssche 

Beemt inter hereditatem Johannis van den Hoeve ex uno et inter 

hereditatem Gerardi de Kilsdonc ex alio scilicet illam medietatem que 

sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Gerardi de Kilsdonc quam 

medietatem dicte pecie prati dictus Henricus erga Johannem #die# Meester 

filium quondam Willelmi die Meester de Berlikem emendo acquisiverat prout 

in litteris hereditarie supportavit Alberto filio quondam Johannis de 

Middelbeers de Dijnter cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

 

1180 mf11 A 14 p. 639. 

 in crastino Nijcholai: donderdag 07-12-1396. 

 in profesto Katherine: vrijdag 24-11-1396. 

 in crastino conceptionis: zaterdag 09-12-1396. 

 

BP 1180 p 639r 01 do 07-12-1396. 

Baudekinus van Alem en Ludovicus Claes soen beloofden aan Nijcholaus van 

Maren die Swertveger 29 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 

gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397) te betalen. 

 

#. 

Baudekinus de Alem et Ludovicus Claes soen promiserunt indivisi super 

omnia Nijcholao de Maren die Swertveger viginti novem (dg: novem) #novos# 

Gelre gulden !XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

nativitatis Johannis persolvendos. Testes Henricus Godefridi et Wiel 

datum in crastino Nijcholai. 

 

BP 1180 p 639r 02 do 07-12-1396. 

Wijtmannus zvw Gerardus gnd Wijten soen verkocht aan Dijna dvw Johannes 

Meelman een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en schuur met ondergrond en 

aangelegen erfgoederen, eertijds van wijlen Johannes gnd Witen, in Enschot, 

tussen een gemene weg enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 

1 Vlaamse groot en een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, (2) 7 

lopen roggeland van voornoemde wijlen Gerardus Witen, in Enschot, 

                         
49 Zie ← BP 1179 p 263r 03 za 08-07-1391, verkoop van de erfpacht. 
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beiderzijds tussen Henricus, Gerardus en Yda, kvw voornoemde Gerardus 

Witen, welke 7 lopen aan verkoper gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders, (3) een erfgoed gnd eusel, in Enschot, tussen een gemene weg 

enerzijds en Henricus zvw voornoemde Gerardus Witen anderzijds, welk eusel 

voornoemde verkoper verworven had van Petrus zvw Erardus Vos, alle? 

onderpanden reeds belast met een b-erfcijns van 20 schelling geld aan 

Johannes Reijmbouts bakker. 

 

Wijtmannus filius quondam Gerardi dicti Wijten soen hereditarie vendidit 

(dg: D) Dijne (dg: relicte quondam Johannis) filie quondam Johannis 

Meelman hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domo et (dg: he) horreo cum suis fundis et hereditatibus 

sibi adiacentibus (dg: sitis in parochia de Eijnschit) que fuerant 

quondam Johannis dicti Witen sitis in parochia de Eijnschit inter 

communem plateam ex uno et inter communitatem ibidem ex alio atque ex 

septem lopinatis terre siliginee (dg: que fuer sitis in dicta) dicti 

quondam Gerardi Witen sitis in (dg: p-) dicta parochia inter hereditatem 

Henrici Gerardi et Yde liberorum dicti quondam Gerardi Witen ex utroque 

latere coadiacentem et que septem lopinate terre siliginee dicto 

venditori de morte quondam suorum parentum successione fuerant advolute 

atque ex hereditate dicta eeusel sita in dicta parochia inter (dg: here) 

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

dicti quondam Gerardi Witen ex alio quam hereditatem eeusel vocatam 

dictus venditor erga (dg: Erar) Petrum filium quondam Erardi Vos 

acquisiverat ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: censu) uno grosso Flandrensi et hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure ex dictis domo et horreo 

cum suis fundis et hereditatibus sibi adiacentibus et hereditario censu 

XX solidorum monete Johanni Reijmbouts pistori exinde solvendis et 

promiserunt super (dg: habita) omnia sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 639r 03 do 07-12-1396. 

Johannes van Gewanden maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

2 oude schilden, aan hem verkocht door Ghisbertus die Veer zvw Lambertus 

van der Woert. 

 

Johannes de Gewanden hereditarium censum (dg: l) duorum aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum venditum sibi (dg: 

Gl) a Ghisberto die Veer filio quondam Lamberti van der (dg: Va) Woert 

prout in litteris monuit de tribus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 639r 04 do 07-12-1396. 

Adam van Mierde droeg over aan Arnoldus zvw Engbertus gnd Stercke 1/6 deel, 

dat behoorde aan David nzvw Ghisbertus Lijsscap, in een b-erfrente van 2 

vrachten hout gnd struiken, die voornoemde wijlen Ghisbertus met Sint-

Martinus beurde, uit verschillende erfgoederen in Herlaar, welk 1/6 deel 

aan voornoemde Adam overgedragen was door voornoemde David. 

 

Adam de Mierde sextam partem que ad David filium naturalem quondam 

Ghisberti Lijsscap spectabat in hereditario (dg: cens) redditu duorum 

plaustratorum lignorum dictorum struijken quem dictus quondam Ghisbertus 

solvendum habuit annuatim et hereditarie in festo beati Martini hyemalis 

ex quibusdam hereditatibus in territorio de (dg: Herl) Herlaer sitis 

supportatam dicto Ade a dicto (dg: Dav) David prout in litteris 

hereditarie supportavit Arnoldo filio quondam Engberti dicti Stercke cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 639r 05 do 07-12-1396. 

Zebertus zvw Franco van Haren verkocht aan Eustatius van Hedechusen een 
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n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis, erf, tuin en aangelegen erfgoederen, tezamen 

4½ morgen groot, in Berghem, tussen kinderen gnd Bollens Kijnderen 

enerzijds en Gerardus Lambrechts soen anderzijds, reeds belast met een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan de koper. 

 

Zebertus filius quondam Franconis de Haren hereditarie vendidit Eustatio 

de Hedechusen #hereditariam paccionem# duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domo area et orto et hereditatibus sibi adiacentibus quatuor 

et dimidium iugera terre simul continentibus (dg: si) dicti venditoris 

sitis in parochia de Berchen inter hereditatem liberorum dictorum Bollens 

Kijnderen ex uno et inter hereditatem Gerardi Lambrechts soen ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione (dg: dimidii) dimidii modii siliginis dicte mensure 

dicto emptori exinde prius solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 639r 06 do 07-12-1396. 

Arnoldus zvw Engbertus Stercke beloofde aan broeder Johannes Lijsscap 

kloosterling van Porta Celi 11 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken 

voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1397) te 

betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Engberti Stercke promisit super omnia fratri 

Johanni (dg: Johanni) Lijsscap conventuali conventus de Porta Celi XI 

novos Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 639r 07 vr 24-11-1396. 

Henricus Weijer, Henricus die Jonghe en Henricus Yegher van Duer van Haren 

verklaarden dat Jacobus van Oekel hen alle geldsommen betaald heeft, die 

hij hen verschuldigd was. 

 

Henricus Weijer (verbeterd uit: Wijijer) et Henricus die Jonghe #et (dg: 

Joh) Henricus Yegher de (dg: Berchen) Duer# (dg: palam rec) de Haren 

palam recognoverunt (dg: s) eis fore (dg: factum) satisfactum a (dg: Joh) 

Jacobo de Oekel ab omnibus pecuniarum summis quas (dg: q) dictus Jacobus 

eis promiserat seu debebat a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem clamantes inde quitum. Testes Henricus Godefridi et Wiel datum 

in profesto Katherine. 

 

BP 1180 p 639r 08 do 07-12-1396. 

Walterus zvw Matheus Wouters soen van Essche verkocht aan Walterus zvw 

Walterus van den Loe, tbv hem en Petrus, Arnoldus, Johannes en Elizabeth, 

kvw voornoemde Walterus van den Loe, een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Esch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(za 02-02-1398), gaande uit ½ mudzaad roggeland, gnd die Weermortel, in 

Esch, tussen Henricus Dicbier zv Godefridus enerzijds en erfgoed gnd die 

Weermortel van voornoemde wijlen Walterus van den Loe anderzijds. 

 

Walterus filius quondam Mathei Wouters soen de Essche hereditarie 

vendidit Waltero #filio quondam Walteri# van den Loe ad opus sui et ad 

opus Petri Arnoldi Johannis et Elizabeth liberorum dicti quondam Walteri 

van den Loe hereditariam paccionem (dg: dimidii) unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Essche tradendam ex (dg: 

pecia terre) #dimidia modiata terre siliginee# dicta die Weermortel sita 

in parochia de [E]ssche inter hereditatem Henrici Dicbier filii Godefridi 

ex uno et inter hereditatem dictam die Weermortel (dg: ad) dicti quondam 

Walteri van den Loe ex alio promittens super omnia warandiam et 

obligationem aliam deponere et sufficientem facere. Testes Ywanus et 
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Henricus Godefridi datum (dg: supra) in (dg: .....) crastino Nijcholai. 

 

BP 1180 p 639r 09 do 07-12-1396. 

Margareta wv Nijcholaus van Megen van Alem deed afstand van 1 morgen land 

van voornoemde wijlen Nijcholaus, in Alem, tussen Nijcholaus Lambrechts 

soen enerzijds en {niet afgewerkt contract}. 

 

Margareta relicta quondam Nijcholai de Megen de Ale[m] cum tutore super 

uno jugero terre dicti quondam Nijcholai (dg: et) sito in parochia de 

Alem inter hereditatem Nijcholai Lambrechts soen ex uno et inter. 

 

BP 1180 p 639r 10 do 07-12-1396. 

Johannes van der Papendonc beloofde aan Godefridus van Zeelst Gerijts soen 

12 Gentse nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 06-03-1397) te 

betalen. 

 

Johannes van der Papendonc promisit super omnia Godefrido de Zeelst 

Gerijts soen XII Gentsche nobel seu valorem ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 639r 11 do 07-12-1396. 

Margareta dvw Nijcholaus van Megen van Alem deed tbv Johannes van 

Huesselingen afstand van (1) 4½ hont land van voornoemde wijlen Nijcholaus, 

in Alem, ter plaatse gnd in die Zidewijnden, tussen erfgoed van de abt van 

Sint Truiden enerzijds en erfg vw Gerardus van Avenjoen anderzijds, (2) 1½ 

hont land van voornoemde wijlen Nijcholaus, in Alem, ter plaatse gnd op 

Oude Rekke, tussen een zekere Zam Jans soen enerzijds en Baudewinus van 

Alem anderzijds, (3) een huis en tuin van voornoemde wijlen Nijcholaus, in 

Alem, tussen Arnoldus van Ghewanden enerzijds en erfg vw Nijcholaus 

Hubrechts soen anderzijds. 

 

Margareta (dg: rel) filia quondam Nijcholai de Meg[en] de Alem cum tutore 

super quatuor et dimidio hont terre dicti quondam Nijcholai sitis in 

parochia de Alem (dg: inter here) in loco dicto in die Zidewijnden inter 

hereditatem abbatis (dg: sancte) de sancto Trudone ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Gerardi de Avenjoen ex alio et super uno et 

dimidio hont terre dicti quondam Nijcholai sitis in dicta parochia (dg: 

in) ad locum dictum op Aude Recke inter hereditatem (dg: dicti) cuiusdam 

dicti Zam Jans soen ex uno et inter hereditatem Baudewini de Alem ex alio 

atque super domo et orto dicti quondam Nijcholai sitis in dicta parochia 

inter hereditatem Arnoldi de Ghewanden ex alio! et inter hereditatem 

heredum quondam Nijcho[lai] Hubrechts soen ex alio et super jure ad opus 

Johannis de Huesselingen !promittens cum tutore ratam servare (dg: 

servare). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 639r 12 za 09-12-1396. 

Ghibo zvw Lambertus gnd Buc beloofde zijn oom Everardus Buc te vrijwaren 

van elke belofte en verplichting aan Goeswinus van Landen gedaan door 

Jacobus van Engelant, Theodericus zvw voornoemde Lambertus Buc, Rodolphus 

zvw voornoemde Lambertus Buc en voornoemde Everardus van een huis en erf in 

Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van Johannes van Heze 

enerzijds en Johannes Nouden anderzijds. 

 

-. 

(dg: Ghise) Ghibo filius quondam Lamberti dicti Buc promisit super habita 

et habenda (dg: q) Everardo Buc suo avunculo quod ipse eundem Everardum 

ab omnibus promissionibus et obligationibus factis Goeswino de Landen a 

Jacobo de Engelant et Theoderico filio dicti quondam Lamberti Buc et 

Rodolpho filio eiusdem quondam Lamberti Buc et dicto Everardo (dg: de) de 

domo et area sita in Busco ultra pontem bladi inter hereditatem Johannis 

de Heze ex uno et inter Johannis Nouden ex alio indempnem obs[ervare. 
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Testes] Henricus Godefridi et Wiel datum in crastino conceptionis. 

 

1180 mf11 B 01 p. 640. 

 in crastino Nijcholai: donderdag 07-12-1396. 

 Secunda post conceptionem: maandag 11-12-1396. 

 in vigilia Thome: woensdag 20-12-1396. 

 

BP 1180 p 640v 01 do 07-12-1396. 

Hr Matheus Priem kanunnik van de Sint-Janskerk in Den Bosch, namens dekaan 

en kapitel van de Sint-Janskerk, verhuurde aan Goeswinus den Cort zvw 

Goeswinus van Aelborch ongeveer 10½ morgen land in het gebied van Heusden, 

in Aalburg, behorend aan het altaar van Sint-Margareta in de Sint-Janskerk, 

van welk altaar wijlen hr Hermannus Loze rector was, belast met dijken, 

waterlaten graven en sloten, voor een periode van 6 jaren, ingegaan 

afgelopen Sint-Martinus (za 11-11-1396), per jaar voor 16 Hollandse 

schilden of de waarde, met Sint-Petrus-Stoel in Den Bosch te betalen. 

Voernoemde Goeswinus en met hem Hughemannus van Wijc en Jacobus Tijt 

beloofden de dijken, waterlaten, graven en sloten te onderhouden. 

 

Dominus Matheus Priem canonicus ecclesie sancti Johannis ewangeliste in 

Busco ex parte et nomine decani et capituli dicte ecclesie X et dimidium 

iugera terre vel circiter spectantia ad altare beate Margarete (dg: vel 

circiter) situm in dicta ecclesia sancti Johannis et que decem et 

dimidium iugera terre vel circiter sita sunt in territorio #de Hoesden# 

in parochia de (dg: Alem j) Aelborch prout ibidem sita sunt et ad dictum 

altare seu ad dictam prebendam dinoscuntur pertinere et cuius altaris seu 

probende dominus Hermannus quondam Loze fuerat rector ut dicebat locavit 

Goeswino den Cort filio quondam Goeswini de Aelborch ab eodem ad spacium 

sex annorum a festo beati Martini proxime (dg: futuro) preterito deinceps 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum pro sedecim 

aureis denariis communiter Hollants scilde vocatis seu valorem dandis 

dicto (dg: capitulo) decano et capitulo anno quolibet dictorum sex 

annorum Petri ad (dg: v) cathedram et pro primo solucionis a (dg: 

purificationis proxime) festo Petri ad cathedram proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradendis promittens (dg: warandiam pro) ex parte 

dictorum decani et capituli super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis aggeribus (dg: fossatis ?dm) aqueductibus et fossatis 

et slotis ad premissa de jure spectantibus et alter et cum !Hughemannus 

de Wijc et (dg: Jacobus Tijt) Jacobus Tijt !indivisi super omnia et quod 

dictus Goeswinus (dg: dicta) dictos aggeres aqueductus et fossata et 

slotas ad premissa spectantes ab omni antiquo opere dicto spacio pendente 

in bona disposicione observabit sic quod (dg: dictis dicta) super dictas! 

X et dimidium iugera terre et dictis decano et capitulo dampna exinde non 

eveniant dicto spacio pendente. Testes Ywanus et Henricus Godefridi datum 

in crastino Nijcholai. 

 

BP 1180 p 640v 02 do 07-12-1396. 

Henricus Boijen zvw Arnoldus beloofde aan Johannes zvw Goeswinus uten Broec 

20½ Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397) te 

betalen. 

 

OX. 

Henricus Boijen filius quondam Arnoldi promisit super omnia Johanni filio 

quondam Goeswini uten Broec XX et dimidium Enghels nobel seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 640v 03 ma 11-12-1396. 

Ancelmus zvw Henricus Willems beloofde Johannes zvw Johannes Naets en 

Henricus Wouters soen schadeloos te houden van een b-erfcijns van 30 

schelling, die Willelmus zvw Willelmus Brueder verworven had van voornoemde 

Ancelmus, Johannes en Henricus Wouters soen, gaande uit een beemd van 
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voornoemde wijlen Henricus Willems, gelegen achter de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van kvw Willelmus van den Hoernic enerzijds en erfgoed van Petrus 

Bits anderzijds. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems promisit super omnia Johanni 

filio quondam Johannis Naets et Henrico Wouters soen quod ipse (dg: And) 

Ancelmus dictos Johannem et Henricum Wouters soen ab hereditario censu 

XXX solidorum quem Willelmus filius quondam Willelmi Brueder erga dictos 

Ancelmum Johannem et Henricum Wouters soen acquisiverat solvendo ex (dg: 

pra) quodam prato dicti (dg: He) quondam Henrici Willems sito (dg: juxta 

#ultra) retro# aggerem Vuchtensem inter hereditatem liberorum quondam 

Willelmi van den Hoernic ex alio! et inter hereditatem Petri (dg: P) Bits 

ex alio (dg: ut) prout in litteris dicebat contineri et ab omnibus 

promissionibus in eisdem litteris contentis et a dampnis etc indempnes 

servabit. Testes Henricus Godefridi et Wiel datum secunda post 

conceptionem. 

 

BP 1180 p 640v 04 ma 11-12-1396. 

Laurencius zv Petrus gnd Canen soen droeg over aan Johannes Broec ½ dagmaat 

beemd ter plaatse gnd die Maat, tussen Metta gnd Moerkens enerzijds en 

Agnes van den Zande anderzijds, aan hem verkocht door Walterus gnd Bullen. 

 

Laurencius filius (dg: q) Petri dicti Canen soen (dg: u) dimidiam 

diurnatam prati sitam in loco dicto die Maet inter hereditatem Mette 

dicte Moerkens ex uno et inter hereditatem Agnetis van den Zande ex alio 

venditam sibi a (dg: Laurencio) Waltero dicto (dg: Bulle) Bulle[n?] prout 

in litteris hereditarie supportavit Johanni Broec cum litteris et iure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ywanus et Henricus Godefridi datum supra. 

 

BP 1180 p 640v 05 wo 20-12-1396. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini droeg over aan Reijnerus Loden een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd Loefoort, 

tussen een gemene weg enerzijds en hr Henricus Buc priester, kvw Johannes 

gnd Olij en kvw Weijndelmoedis van der Loefort anderzijds, welk stuk land 

voornoemde Gerardus uitgegeven had aan Walterus van Helen voor voornoemde 

pacht van 1½ mud rogge en voor een b-erfcijns van 5 pond geld met Sint-

Lambertus te betalen. Gerardus Vrieze zvw Godefridus van Weert ev Goderadis 

en Johannes van den Hout ev Eufemia, dvw Gerardus Eelkini, deden afstand; 

en ze beloofden de uitgave voor voornoemde pacht en cijns te respecteren. 

 

Gerardus filius naturalis (dg: q) quondam Willelmi Eelkini (dg: quandam 

peciam) hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco quam solvendam habet hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de Berlikem in loco dicto 

Loefoert inter communem plateam ex uno et inter hereditatem domini 

Henrici Buc presbitri et liberorum quondam Johannis dicti Olij et 

liberorum quondam Weijndelmoedis van der Loeftort! ex alio quam peciam 

terre dictus Gerardus dederat ad paccionem Waltero de Helen scilicet pro 

predicta paccione unius et dimidii modiorum siliginis et pro hereditario 

censu quinque librarum monete dandis dicto Gerardo a dicto Willelmo 

hereditarie Lamberti prout in litteris hereditarie supportavit Reijnero 

Loden cum litteris et jure #occacione dicte paccionis# promittens super 

habita et habenda warandiam et (dg: d) obligationem in dicta paccione 

existentem deponere et sufficientem facere. Quo facto Gerardus Vrieze 

filius quondam Godefridi de Weert maritus et tutor legitimus Goderadis 

sue uxoris et Johannes van den Hout maritus et tutor legitimus Eufemie 

sue uxoris filiarum quondam Gerardi Eelkini super dicta paccione et jure 

eis dictis eorum uxoribus et liberis earundem Goderadis et Eufemie in 

dicta paccione competenti seu competituro ad opus dicti Reijneri 
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renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et (verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte sui et dictorum 

maritorum #dictarum uxorum et earundem maritorum# et liberorum dictarum 

Goderadis et Eufemie in predicta paccione existentes seu eventuras 

deponere et quod ipsi donationem factam ad pactum eidem Gerardo de 

premissis pro dictis paccione et censu ratam et firmam perpetue 

observabunt. Testes Ywanus et (dg: et Wiel datum in vigilia Thome) 

Dicbier datum in vigilia Thome. 

 

BP 1180 p 640v 06 wo 20-12-1396. 

Voornoemde Gerardus nzvw Willelmus Eelkini droeg over aan Reijnerus Loden 

een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hoeve van wijlen voornoemde Willelmus Eelkini, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Loefort, tussen hr Henricus Buc priester 

enerzijds en Henricus van Uden anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg en met het andere eind aan een kamp van 12 morgen dat behoorde 

aan wijlen voornoemde Willelmus Eelkini, welke hoeve voornoemde Gerardus 

uitgegeven had aan Henricus zv Albertus gnd Swart Abe alias gnd Meus soen 

voor voornoemde b-erfpacht van 5 mud rogge. Gerardus Vrieze zvw Godefridus 

van Weert ev Goderadis en Johannes van den Hout ev Eufemia, dvw Eelkinus, 

deden afstand. 

 

Dictus Gerardus filius naturalis etc hereditariam paccionem quinq[ue] 

modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus Gerardus solvensam habet 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso dicti 

quondam Willelmi Eelkini sito in parochia de Roesmalen ad locum dictum 

Loefort inter hereditatem domini Henrici Bu[c] presbitri ex uno et inter 

hereditatem Henrici de Uden ex alio tendente cum uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad quendam campum XII iugera terre 

continentem (dg: terre) qui campus dudum spectabat ad dictum quondam 

Willelmum Eelkini et quem mansum dictus Gerardus dederat ad pactum 

Henrico filio Alberti dicti Swart Abe alias dicti Meus soen scilicet pro 

dicta hereditaria paccione quinque modiorum siliginis dicte mensure prout 

in litteris hereditarie supportavit Reijnero (dg: Lode) Loden cum 

litteris et [j]ure promittens super habita et habenda warandiam (dg: et 

obligationem deponere) et obligationem (dg: in dicta pac) et impeticionem 

(dg: ...) in dicta paccione existentem deponere et sufficientem. Quo 

facto (dg: dicti) Gerardus Vrieze filius quondam Godefridi de Weert 

maritus et tutor legitimus Goderadis sue uxoris et Johannes van den Hout 

maritus et tutor legitimus Eufemie sue uxoris filiarum quondam !Eelkini 

super dicta paccione et (dg: p) jure eis et dictis suis uxoribus et 

liberis earundem Goderadis et Eufemie in dicta paccione competente seu 
!et competituro ad opus dicti Reijneri renunciaverunt promittentes 

indivisi super omnia ut in contractu precedente. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 640v 07 wo 20-12-1396. 

Gerardus van Wiel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Wiel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1180 mf11 B 02 p. 641. 

 in vigilia Thome: woensdag 20-12-1396. 

 Secunda post conceptionem: maandag 11-12-1396. 

 

BP 1180 p 641r 01 wo 20-12-1396. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini verkocht aan Reijnerus Loden een n-erfpacht 

van 10 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) een kamp, ongeveer 3½ morgen groot, van voornoemde wijlen 

Willelmus, in Meerwijk, voor Engelen, met een eind strekkend aan Arnoldus 

van Gheel en met het andere eind aan de dijk aldaar, reeds belast met een 

b-erfcijns van 14 pond, (3) 3 morgen land van voornoemde wijlen Willelmus 
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Eelkini, in Meerwijk, ter plaatse gnd die Hoeve, ter plaatse gnd die 

Voelkampen, tussen Johannes van den Hout enerzijds en erfg vw Everardus van 

den Water anderzijds, deze 3 morgen reeds belast met een b-erfcijns van 12 

pond geld. Gerardus Vrieze zvw Godefridus van Weert ev Goderadis en 

Johannes van den Hout ev Eufemia, dvw Gerardus Eelkini, beloofden deze 

verkoop van waarde te houden. 

 

Gerardus filius #naturalis# quondam Willelmi Eelkini hereditarie vendidit 

Reijnero Loden hereditariam paccionem X sextariorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam campo tria et dimidium iugera terre vel circiter continente #dicti 

quondam Willelmi# sito in jurisdictione de Merewijc ante Engelen tendente 

cum uno fine ad hereditatem Arnoldi de Gheel et cum reliquo fine ad 

aggerem ibidem atque ex tribus !terre (dg: cir) dicti quondam Willelmi 

Eelkini sitis in (dg: inter he) dicta jurisdictione de Merewijc in loco 

dicto die Hoeven ad locum dictum die Voelcampen inter hereditatem 

Johannis van den Hout ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Everardi van den Water ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam !deponere exceptis hereditario censu XIIII 

librarum ex predicto campo et hereditario censu XII librarum monete ex 

dictis tribus iugeribus terre prius de jure solvendis et sufficientem 

facere. Quo facto Gerardus Vrieze filius quondam Godefridi de Weert 

maritus et tutor legitimus Goderadis sue uxoris et Johannes van den Hout 

maritus et tutor legitimus Eufemie sue uxoris filiarum (dg: dicti) 

quondam Gerardi Eelkini promiserunt indivisi super omnia huiusmodi 

vendicionem ratam servare et (dg: obligationem) quod nec ipsi Gerardus 

Vrieze et Johannes van den Hout nec dicte Goderadis et Eufemia eorum 

uxores neque liberi earum Goderadis et Eufemie geniti et generandi (dg: 

nunquam) nunquam (dg: petent ipsi) facient nec venient contra huiusmodi 

vendicionem nec jus prosequentur tamquam heredes quondam Willelmi Eelkini 

per quod presens vendicio posset infirmari impediri vel annulari. Testes 

Ywanus et (dg: Wiel) #Dicbier# datum in vigilia Thome. 

 

BP 1180 p 641r 02 wo 20-12-1396. 

Gerardus van den Wiel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus van den Wiel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 641r 03 wo 20-12-1396. 

(dg: Voornroemde Gerardus). 

 

(dg: Dictus Gerardus). 

 

BP 1180 p 641r 04 ma 11-12-1396. 

Ghiselbertus zvw Lambertus gnd Buc verkocht aan Willelmus gnd Bijtter alias 

gnd Truden soen (1) 2½ hont land van voornoemde wijlen Lambertus, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd die Hoeve, ter plaatse gnd die Loefortse Hoeve, 

tussen Gerongius Betten soen enerzijds en Theodericus Tolinc anderzijds, 

(2) ¼ deel, dat aan voornoemde wijlen Lambertus Buc behoorde, in 1 morgen 

land, gnd Veren Yeven Klootke, in Meerwijk, ter plaatse gnd die Hoeve, 

naast de plaats gnd Heinxtem, tussen de Hoefdijk enerzijds en Willelmus 

Hels anderzijds, deze 2½ hont en ¼ deel van de morgen belast met 2 oude 

groot, (3) 1/5 deel, aan hem behorend, in een b-erfcijns van 5 schelling 4 

penning gemeen paijment, die Johannes Hammaker met Sint-Martinus moet 

betalen aan kvw Theodericus van der Heijden, gaande uit een tuin gnd die 

Boegart, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Herbertus Herbrechts 

soen enerzijds en voornoemde Johannes Hammaker anderzijds, dit 1/5 deel 

belast met 6 penning gemeen paijment aan dekaan en kapittel der Sint-

Janskerk in Den Bosch, en de onderpanden belast met zegedijken en 

waterlaten. 
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Ghiselbertus filius quondam Lamberti dicti Buc duo et dimidium (dg: 

iugera) #hont# terre #dicti quondam Lamberti# sita in (dg: parochia) 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto die Hoeven in loco dicto die 

Loefortsche Hoeve inter hereditatem Gerongii Betten soen ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Tolinc ex alio in ea quantitate qua ibidem sita 

sunt ut dicebat (dg: hereditarie vendidit Willelmo Truden soen alias 

dicto Bijtter promittens super omnia) item quartam partem que ad dictum 

quondam Lambertum Buc spectabat in uno jugero terre (dg: sito in 

jurisdictione de Merewijc ad) dicto Veren Yeven Cloetken sito in predicta 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto die Hoeven juxta locum dictum 

Heijnxten inter (dg: hereditatem quondam Gerardi de Waderle ex uno et) 

inter (dg: hereditatem) communem aggerem dictum die Hoefdijc ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Hels ex alio prout ibidem sita est ut dicebat 

(dg: vendidit Willelmo Lij Bijtter alias dicto Truden soen pro super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis 

ex premissis et sex denariis pagamenti .... decano et q capitulo ecclesie 

sancti Johannis in Busco) atque quintam partem ad se spectantem in 

hereditario censu quinque solidorum et quatuor denariorum communis 

pagamenti quem #censum# Johannes Hammaker (dg: Willelmo Hels) liberis 

quondam Theoderici van der Heijden solvere tenebatur hereditarie Martini 

ex quodam orto dicto die Boegart sito in parochia de (dg: H) Roesmalen in 

loco dicto Hijnen inter hereditatem (dg: Wellini de Beke ex uno) Herberti 

Herbrechts soen ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Hammaker ex 

alio hereditarie vendidit Willelmo dicto Bijtter alias dicto Truden soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duobus 

grossis antiquis ex dictis duobus et dimidio hont terre et quarta parte 

dicti jugeris terre atque (dg: atque) sex denariis communis pagamenti 

decano et capitulo ecclesie beati Johannis in Busco (dg: excepta) #ex# 

dicta quarta parte dicti jugeris terre annuatim solvendis atque zegediken 

et aqueductibus ad premissa spectantibus. Testes Ywanus et Henricus 

Godefridi datum secunda post conceptionem. 

 

BP 1180 p 641r 05 ma 11-12-1396. 

Voornoemde Ghisbertus verkocht aan Johannes zvw Theodericus van der Heijden 

een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen kv Yda gnd 

Cleijs enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 1 lopen rogge, 

Bossche maat. 

 

Dictus Ghisbertus peciam terre sitam in parochia de Roesmalen ad locum 

dictum Bruggen inter hereditatem liberorum Yde dicte Cleijs ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: 

Theoderico filio quondam Johannis dicti Tolinc de Roesm Bruggen) #Johanni 

(dg: d) filio quondam Theoderici van der Heijden# promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto uno lopino siliginis mensure 

de Busco exinde (dg: prius) de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 641r 06 ma 11-12-1396. 

Johannes Buekentop zvw Rutgherus van Herpen ev Hilla dvw Johannes van 

Scijnle droeg over aan Ghisbertus Kesselman de jongere (1) een b-erfcijns 

van 10 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis, erf en 

tuin van Jacobus zager, in Den Bosch, in een straatje dat loopt vanaf de 

Hinthamerstraat, recht tegenover het woonhuis van Rodolphus Koijt, naar de 

plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Johannes kaarsmaker zvw 

Johannes kaarsmaker enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Custer riemmaker 

anderzijds, welke cijns eerstgenoemde wijlen kaarsmaker, grootvader van 

voornoemde Hilla, gekocht had van voornoemde Jacobus zager, (2) een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd Boerne, tussen een gemene weg 

aldaar enerzijds en Henricus Maelghijs anderzijds, welke cijns Hermannus 

Tricinadoer bv voornoemde Johannes van Scijnle gekocht had van Johannes gnd 
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Appelman van Scijnle. 

 

Johannes Buekentop filius quondam Rutgheri de Herpen maritus et tutor 

legitimus ut dicebat Hille sue uxoris filie quondam Johannis de Scijnle 

hereditarium censum decem solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis de quibusdam domo area et orto Jacobi sarratoris 

sitis in Busco in quodam viculo descendente a vico Hijnthamensi directe 

in opposito domus mansionis Rodolphi Koijt versus locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Johannis candelatoris filii quondam 

Johannis candelatoris ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Custer 

#Custer# corrigiarii ex [alio] quem censum (dg: di) primodictus quondam 

candelator #avus olim dicte Hille# erga dictum Jacobum sarratorem emendo 

acquisiverat prout in litteris atque hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex pecia #terre# sita in 

parochia de Scijnle ad locum dictum Boernne inter communem plateam ibidem 

ex uno et inter hereditatem Henrici Maelghijs ex alio quem censum 

Hermannus (dg: Tricinadoer) Tricinadoer frater olim (dg: dictum) dicti 

Johannis de Scijnle erga Johannem dictum Appelman de Scijnle emendo 

acquisiverat prout in litteris et quos census nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Ghisberto Kesselman juniori cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte !et suorum 

coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 641r 07 ma 11-12-1396. 

Voornoemde Johannes Buekentop zvw Rutgherus van Herpen ev Hilla dvw 

Johannes van Scijnle verkocht aan Ghibo Kesselman de jongere de helft in 

een kamer met ondergrond in Den Bosch, in een straatje dat loopt vanaf de 

Hinthamerstraat, tegenover de huizinge van wijlen Arnoldus Koijt, richting 

de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van voornoemde Ghibo Kesselman 

de jongere enerzijds en erfgoed van Petrus Zerijs anderzijds. 

 

Dictus #Jo# Buekentop (dg: me) ut supra medietatem ad se spectantem in 

quadam camera cum suo fundo sita in Busco in vico tendente a vico 

Hijnthamensi in opposito habitationis quondam (dg: Rodo) Arnoldi Koijt 

versus locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Ghibonis Kesselman 

junioris ex uno et inter hereditatem Petri Zerijs ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Ghiboni Kesselman juniori promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 641r 08 ma 11-12-1396. 

Petrus Becker zvw Petrus Becker zvw Petrus des Heirden beloofde aan 

Henricus van Achel 15 1/8 Engelse nobel50 of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (wo 25-07-1397) te betalen. 

 

Petrus Becker filius quondam Petri Becker filii quondam Petri (Becker 

pist) des Heirden promisit super omnia Henrico de Achel XV Engel nobel et 

octavam partem unius Engels nobel seu valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos (dg: persolvendos testes datum supra). Testes Ywanus et 

Henricus Godefridi datum supra. 

 

1180 mf11 B 03 p. 642. 

 Secunda post conceptionem: maandag 11-12-1396. 

 in crastino Lucie: donderdag 14-12-1396. 

 Quinta post oculi: donderdag 29-03-1397. 

 

BP 1180 p 642v 01 ma 11-12-1396. 

Johannes zvw Henricus gnd des Papen soen van Oesterwijc beloofde aan 

Johannes van Gestel zv Willelmus 100 Gelderse gulden, 36 gemene plakken 

                         
50 Zie → BP 1180 p 753r 07 vr 06-04-1397, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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voor 1 gulden gerekend of de waarde, een helft te betalen met Lichtmis (vr 

02-02-1397) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 22-04-1397). 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti des Papen soen de Oesterwijc 

promisit super omnia Johanni de Gestel filio Willelmi centum Gelre gulden 

scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato #seu 

valorem# (dg: ad) mediatim purificationis et mediatim pasche proxime 

futurum persolvendos. Testes Ywanus et Henricus Godefridi datum secunda 

post conceptionem. 

 

BP 1180 p 642v 02 do 14-12-1396. 

Henricus die Bije alias gnd die Gruijter zvw Henricus Bije van Eijndoven 

verkocht aan Wouterus van der Moelen van Meerhout een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Jan in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

een stuk land, 5 lopen rogge groot, in Eersel, naast de plaats gnd die Oude 

Molenstad, tussen Henricus Boem enerzijds en Johannes Heijnkens anderzijds, 

reeds belast met een b-erfcijns van 1 Hollandse gulden, (2) 5 lopen land, 

in Eersel, naast de plaats gnd die Nieuwe Molenstad, tussen Theodericus 

molenaar enerzijds en erfgoed van het huis van Postel anderzijds, reeds 

belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, (3) een stuk beemd gnd die Kwade 

Was, in Eersel, tussen kvw Arnoldus van Baenle enerzijds en Elizabeth 

Godekens anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van het huis van 

Postel en met het andere eind aan Elizabeth Godekens, reeds belast met een 

b-erfpacht van ½ {maat niet vermeld} rogge, de onderpanden belast met de 

grondcijns. 

 

Henricus die Bije (dg: f) alias dictus die (dg: Gruijter) Gruijter filius 

quondam Henrici (dg: de Eersel) #Bije de Eijndoven# hereditarie vendidit 

Woutero van der Moelen de Meerhout hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Johannis et 

in Busco tradendam ex pecia terre quinque lopinos siliginis in semine 

capiente sita in parochia de Eersel juxta locum dictum die Aude Molen 

Stat inter hereditatem Henrici (dg: Hie Boem) Boem ex uno et inter 

hereditatem Johannis Heijnkens ex alio item ex (dg: pecia) quinque 

lopinatis (dg: bo) terre sitis in dicta parochia juxta locum dictum die 

Nuwe Molen #Stat# inter hereditatem Theoderici multoris ex uno et inter 

hereditatem (dg: Mech) domus de Postula ex alio item ex pecia prati dicta 

die Quade Was sita in dicta parochia inter hereditatem (dg: liberorum) 

liberorum quondam Arnoldi de Baenle ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

Godekens ex alio (dg: ut dicebat promittens super habita) tendente cum 

uno fine ad hereditatem domus de Postula et cum reliquo fine ad 

hereditatem Elizabeth Godekens ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: censu 

domini) censu domini fundi ex premissis et hereditario (dg: paccione 

censu paccione he) censu unius Hollant gulden ex primodicta pecia terre 

et hereditaria paccione (dg: d) unius modii siliginis ex (dg: dictis) 

reliquis quinque lopinatis terre et hereditaria paccione dimidii 
!siliginis ex predicta pecia prati prius de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes Henricus Godefridi et Wijel datum in crastino 

Lucie. 

 

BP 1180 p 642v 03 do 14-12-1396. 

Wijnricus zvw Thomas gnd Marien soen verkocht aan zijn zwager Willelmus 

Befken alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde vader Thomas, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

zijn moeder Heijlwigis. 

 

-. 

Wijnricus filius quondam (dg: Ma) Thome dicti Marien soen omnia bona (dg: 

sibi de n) tam mobilia quam immobilia hereditaria et parata (dg: d) sibi 

de morte dicti quondam Thome #sui patris# successione advoluta et post 
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mortem (dg: d) Heijlwigis sue matris successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo 

Befken suo sororio promittens super omnia warandiam et obligationem !et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Wijel datum supra. 

 

BP 1180 p 642v 04 do 14-12-1396. 

(dg: Robbertus). 

 

BP 1180 p 642v 05 do 14-12-1396. 

Rodolphus van den Broec beloofde aan Pijramus gnd Moers Gielijs soen 10 mud 

rogge, Bossche maat, te weten rogge van afgelopen zomer, op zondag Letare 

aanstaande (zo 01-04-1397) te leveren. 

 

Rodolphus van den Broec promisit super omnia Pijramo dicto Moers 

G[i]elijs soen X modios siliginis mensure de Busco (dg: ad dominicam 

letare proxime) scilicet silinigis que crevit in (dg: anno) estate 

proxime preterita ad dominicam letare proxime !proxime futuram 

persolvendos. Testes (dg: d) Ywanus et Wiel datum in crastino Lucie. 

 

BP 1180 p 642v 06 do 14-12-1396. 

Nijcholaus Plaetmaker der Kijnder gaf uit aan Henricus gnd Caterlau 2 

morgen land in Nuland, deels ter plaatse gnd Nulander Bos en deels ter 

plaatse gnd Hoog Nieuwland, tussen erfgoed van de kerk van Nuland enerzijds 

en kinderen gnd Beckers Kijnderen anderzijds, met een eind strekkend aan de 

plaats gnd Wolfsdijk en met het andere eind aan de plaats gnd de Ettincs 

Grave, dwars over welke 2 morgen een gemene weg loopt; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 2 kapoenen en 2½ Hollandse gulden of de 

waarde, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, voor het eerst over een jaar 

(di 25-12-1397). 

 

Nijcholaus Plaetmaker der Kijnder duo iugera terre sita in parochia de 

Nuwelant #partim# in loco (dg: in) dicto (dg: Nuwl) Nuwelander Bossche et 

(dg: #partim# in loco dicto Hoge) partim in loco dicto Hoge Nuwelant 

inter hereditatem ecclesie de Nuwelant ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum Beckers Kijnderen ex alio tendentia cum uno !ad locum 

dictum Wolfsdijc et cum reliquo fine ad locum dictum den (dg: Ettijn) 

Ettincs Grave et per [que] duo iugera terre transit communis platea ex 

transverso prout ibidem sita sunt ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Henrico dicto Caterlau ab eodem hereditarie possidenda !hereditario censu 

duorum (dg: er paponum) caponum et duorum et dimidii Hollant gulden seu 

valorem dandis sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et primo 

termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradenda ex premissis promittens super (dg: d) omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia 

ex premissis et aliis suis bonis omnibus et singulis quocumque sitis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 642v 07 do 14-12-1396. 

Aleijdis wv Gerardus van Geffen molenaar maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, aan 

voornoemde wijlen Gerardus van Geffen verkocht door Gerisius van Os zvw 

Lodekinus van Os. 

 

Aleijdis relicta quondam Gerardi de Geffen multor hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini venditam dicto quondam Gerardo de Geffen (dg: Gr) a 

Gerisio de Os filio quondam (dg: Lo) Lodekini de Os prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 642v 08 do 14-12-1396. 

Nijcholaus van Luijsel droeg over aan Henricus zvw Nijcholaus van Laerhoven 
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een b-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

akker gnd die Pasge, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Henricus gnd 

Man enerzijds en Delija des Ghevarts anderzijds, welke cijns aan hem was 

verkocht door Jacobus zv Johannes gnd Jordens soen van Bucstel. 

 

Nijcholaus de (dg: Luijssel) Luijsel hereditarium (dg: lib) censum 

quatuor librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

quodam agro dicto die Pasghe sito in parochia de Bucstel in loco dicto 

Lijemde inter hereditatem Henrici dicti Man ex uno et inter hereditatem 

Delije des Ghevarts ex alio (dg: q) venditum sibi a Jacobo filio (dg: q) 

Johannis dicti Jordens soen de (dg: Bus) Bucstel prout in litteris (dg: 

hereditatem) hereditarie supportavit (dg: Nijc) Henrico filio quondam 

Nijcholai de Laerhoven cum litteris et jure et arrestadiis promittens 

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

(dg: Ywanus) datum supra. 

 

BP 1180 p 642v 09 do 14-12-1396. 

Voornoemde Nijcholaus van Luijsel maande 3 achterstallige jaren van 

voornoemde cijns. 

 

Dictus Nijcholaus (dg: Be) de Luijsel (dg: promisit) dictum censum monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 642v 10 do 29-03-1397. 

Voornoemde Henricus droeg voornoemde cijns van 4 pond (dg: met 

achterstallige termijnen) over aan Lambertus zvw Danijel van den Ecker. 

 

-a. 

Dictus Henricus dictum censum (dg: ...) IIII librarum supportavit 

Lamberto filio quondam Danijelis van den Ecker cum litteris (dg: et 

arrestadiis) et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Heijme datum quinta post oculi. 

 

BP 1180 p 642v 11 do 14-12-1396. 

Theodericus Wanghe zvw Arnoldus Wanghe verkocht aan Henricus van Vessem een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een 

stuk beemd gnd die Borgbeemd, in Oisterwijk, tussen wijlen Johannes van 

Engelen enerzijds en Margareta Copkens anderzijds. 

 

Theodericus Wanghe filius quondam Arnoldi (dg: Wije) Wanghe hereditarie 

vendidit Henrico de Vessem hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie purificationis ex pecia prati (dg: #dicta die 

Borch# sita in parochia de Oesterwijc in) dicta die Borch (dg: Bee) Beemt 

sita in parochia de Oesterwijc inter hereditatem quondam Johannis de 

Engelen ex uno et inter hereditatem Margarete Copkens ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. {-: dware streep} Testes Henricus Godefridi et Wijel 

datum supra. 

 

BP 1180 p 642v 12 do 14-12-1396. 

Hermannus Loden soen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 4 

pond, die voornoemde Hermannus verworven had van Petrus van Drueten verwer. 

 

Hermannus Loden soen hereditarium censum IIII librarum (dg: de) quem 

dictus Hermannus erga Petrum de Drueten tinctorem acquisiverat prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 642v 13 do 14-12-1396. 

Johannes van Huesselingen verkocht aan Petrus van Evershoet smid een 

n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin in Alem, tussen Arnoldus van 
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Gewanden enerzijds en erfg vw Nijcholaus gnd Hubrechts soen anderzijds, (2) 

4½ hont land, in Alem, ter plaatse gnd in die Zidewijnden, tussen erfgoed 

van de abt van Sint-Truiden enerzijds en erfg vw Gerardus van Avenjoen 

anderzijds, (3) 1½ hont land in Alem, {p.643r} ter plaatse gnd op de Oude 

Reken, tussen Baudekinus van Alem enerzijds en een zekere Sam Jans soen 

anderzijds, reeds belast met 1 penning. 

 

Johannes de Huesselingen hereditarie vendidit Petro de Evershoet fabro 

hereditarium censum unius aude scilt monete regis Francie seu valorem 

solvendum hereditarie Remigii ex domo et orto sitis in parochia de Alem 

inter hereditatem Arnoldi de Gewanden ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Nijcholai dicti Hubrechts soen ex alio item ex quatuor et dimidio 

hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto in die Zidewijnden inter 

hereditatem abbatis de sancto Trudone ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Gerardi de Avenjoen ex alio item ex uno et dimidio hont terre 

sitis in dicta parochia 

 

1180 mf11 B 04 p. 643. 

 in crastino Lucie: donderdag 14-12-1396. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 15-12-1396. 

 in vigilia Thome: woensdag 20-12-1396. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 16-12-1396. 

 

BP 1180 p 643r 01 do 14-12-1396. 

ad locum dictum op dAude Reke inter hereditatem Baudekini de Alem ex uno 

et inter hereditatem cuiusdam dicti Sam Jans soen ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem aliam 
!obligationem deponere excepto uno denario exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes (dg: Hed) #Henricus# Godefridi et !et Wiel 

datum in crastino Lucie. 

 

BP 1180 p 643r 02 do 14-12-1396. 

Mathias van Mierde droeg over aan Godefridus van den Plac een n-erfpacht 

van 4 1/3 lopen rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, welke pacht van 4 mud voornoemde Godefridus van den Plac 

beloofd had aan voornoemde Mathijas, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) een hoeve in Venloon en alle andere erfgoederen van 

voornoemde Mathias aldaar, (2) 2 bunder beemd in Udenhout, voor voornoemde 

Mathijas gereserveerd een b-erfpacht van 15 lopen 1 zester rogge, die 

voornoemde Mathias daar beurt, (3) overige goederen van voornoemde 

Godefridus. 

 

Solvit. 

Mathias de Mierde hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis et 

tercie partis unius lopini siliginis mensure de Busco de hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis dicte mensure quam #paccionem IIII 

modiorum siliginis# Godefridus van den Plac promisit se daturum et 

soluturum dicto Mathije hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

ex quodam manso sito in parochia de Venloen atque ex omnibus 

hereditatibus reliquis dicti Mathie ibidem sitis necnon ex duobus 

bonariis prati sitis in Udenhout salva tamen dicto Mathije hereditaria 

paccione quindecim lopinorum siliginis et unius sextarii siliginis quam 

idem Mathias ibidem habet solvendam atque ex ceteris bonis dicti 

Godefridi singulis et universis quocumque locorum sitis prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: G) dicto Godefrido van den Plac promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1180 p 643r 03 do 14-12-1396. 

Mathias van Mierde had destijds uitgegeven aan Godefridus gnd van den Plac 

(1) een hoeve in Venloon en alle andere erfgoederen van voornoemde Mathias 
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aldaar, (2) 2 bunder beemd in Udenhout, voor voornoemde Mathijas 

gereserveerd een b-erfpacht van 15 lopen 1 zester rogge die hij daar beurt. 

Voornoemde Godefridus verklaarde nu tevreden te zijn met de afmetingen van 

voornoemde 2 bunder zoals die nu daar liggen, ook als bij meting zou 

blijken dat er iets ontbreekt. 

 

(dg: scribatur). 

Notum sit universis quod cum Mathias de Mierde quendam mansum situm in 

parochia de Venloen atque omnes hereditates reliquas dicti Mathie ibidem 

sitas necnon duo bonaria (dg: i p ..) prati sita in Udenhout salva tamen 

dicto Mathije hereditaria paccione quindecim lopinorum siliginis et unius 

sextarii siliginis (dg: g..) quam idem Mathias ibidem habet solvendam 

dedisset ad hereditariam paccionem Godefrido dicto van den (dg: Placke 

pro) Plac prout in litteris dicebat (dg: d) contineri constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Godefridus palam recognovit se fore 

contentum !quantitate dictorum (dg: b) duorum bonariorum prati scilicet 

cum tali quantitate qua ibidem ad presens sita sunt ut dicebat (dg: p) 

promisit super omnia #dicto Mathie# quod ipse de dictis duobus bonariis 

prati nunquam petet aliquam mensuram scilicet semper contentabitur cum 

eisdem duobus bonariis prati prout ibidem sita sunt et non plus (dg: pet 

de hiis) petendi! (dg: h) de hiis quidvis eciam de hiis aliquid deficeret 

de vera mensura duorum bonariorum prati. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 643r 04 do 14-12-1396. 

Jacobus van Vladeracken zvw Gerardus van Vladeracken gaf uit aan Johannes 

Wijnrics soen van den Gheijnne een stuk land gnd een garshof, 12 lopen 12 

roeden rogge groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen de heer 

van Duffel enerzijds en eertijds voornoemde Gerardus van Vladeracken nu 

Walterus die Rademaker anderzijds; de uitgifte geschiedde voor ½ oude groot 

en een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1398). 

 

Jacobus de Vladeracken filius quondam Gerardi de Vladeracken peciam terre 

dictam een garshof (dg: sitam) XII lopinatas (dg: terre s) et XII 

virgatas terre siliginee continentem sitam in parochia de Oesterwijc in 

loco dicto Berkel inter hereditatem domini de Duffel ex uno et inter 

hereditatem dudum dicti Gerardi de Vladeracken nunc ad (dg: d Johannem) 

Walterum die Rademaker spectantem ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni Wijnrics soen van den (dg: Gheijne) 

Gheijnne ab eodem hereditarie possidendam pro dimidio antiquo grosso 

aureo et hereditaria paccione sex sextariorum siliginis mensure de Busco 

dandis sibi ab alio purificationis et primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradendis ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 643r 05 do 14-12-1396. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Jacobus 11½ Hollandse gulden of 

de waarde en 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (za 

02-02-1398) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Jacobo XI et dimidium Hollant 

gulden seu valorem et (dg: s) duo sextaria siliginis mensure de Busco a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 643r 06 do 14-12-1396. 

De broers Petrus en Yudocus, kvw Johannes gnd Enghelberen soen van 

Berlikem, verkochten aan Adam van Mierde, tbv hr Henricus Buc kanunnik van 

de kerk van Den Bosch, 1 bunder beemd in Berlicum, ter plaatse gnd 

Lengsbroek, tussen Henricus zvw Lambertus van den Arennest enerzijds en 
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Ludekinus Martens soen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, 

belast met 10 schelling geld en 1 oude groot aan Johannes van de Dijk. 

 

Petrus et Yudocus fratres liberi quondam Johannis dicti Enghelberen soen 

de Berlikem unum bonarium prati situm in parochia de Berlikem in loco 

dicto Lengsbroec inter hereditatem Henrici filii quondam Lamberti van den 

Arennest ex uno et inter hereditatem Ludekini (dg: Martens) Martens soen 

ex alio (verbeterd uit: uno) (dg: ut dicebat hereditarie vendidit) 

tendens cum uno fine ad communitatem ut dicebant hereditarie vendiderunt 

(dg: Heij) Ade de Mierde ad opus domini Henrici Buc canonici ecclesie de 

Busco promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis X solidis monete et (dg: here) uno antiquo 

grosso Johanni de Aggere annuatim exinde solvendis. Testes Ywanus et 

Henricus Dicbier filius Godefridi datum in crastino Lucie. 

 

BP 1180 p 643r 07 do 14-12-1396. 

Jacobus zvw Jacobus uter Hasselt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

O+. 

Jacobus filius (dg: filius) quondam Jacobi uter Hasselt prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 643r 08 vr 15-12-1396. 

Willelmus Cloenken beloofde aan Walterus Potteij 50½ Engelse nobel of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1397) te betalen. 

 

Willelmus Cloenken promisit super omnia Waltero Potteij L et dimidium 

Engels nobel seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes Ywanus et Henricus Godefridi datum sexta post Lucie. 

 

BP 1180 p 643r 09 vr 15-12-1396. 

Johannes Peters soen handschoenmaker beloofde aan Walterus Potteij 50½ 

Engelse nobel of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1397) te 

betalen. 

 

Johannes Peters soen cijrothecarius promisit super omnia Waltero Potteij 

L et dimidium Engels nobel seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes Henricus Godefridi et Wijel datum supra. 

 

BP 1180 p 643r 10 wo 20-12-1396. 

Beatrix dvw Petrus Pulslauwer deed tbv Ghibo van Vorne zvw Rutgherus Sasse 

afstand51,52 van (1) een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van Arnoldus Avemarij enerzijds en erfgoed van wijlen Gerardus gnd 

van Wilssen anderzijds, (2) een weg naast voornoemde huis, richting de 

Sint-Janskerk in Den Bosch, (3) de helft van een stenen muur die staat 

tussen voornoemde weg en erfgoed van hr Albertus Buc eertijds investiet van 

Erp. 

 

Beatrix filia quondam Petri Pulslauwer cum tutore super domo et area sita 

in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Arnoldi Avemarij ex uno et 

inter hereditatem Gerardi quondam dicti de Wilssen ex alio (dg: cum att) 

et super attinentiis eiusdem domus et aree singulis et universis atque 

super quadam via sita contigue iuxta domum predictam versus ecclesiam 

sancti Johannis ewangeliste in Busco atque super (dg: murum lapideum) 

medietate muri lapidei consistentis inter dictam viam et inter 

                         
51 Zie ← BP 1179 p 583r 01 wo 16-07-1393, verkoop van het huis en erf, weg 

en helft van de stenen muur. Beatrix en Rodolpha, minderjarige dvw 

voornoemde Petrus, zullen, zodra ze meerderjarig zijn afstand doen. 
52 Zie → BP 1181 p 412v 07 za 07-06-1399, Rodolpha dvw Petrus gnd Pulslauwer 

deed tbv Ghibo van Vorne zvw Rutgherus gnd Zasse afstand. 
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hereditatem domini Alberti Buc investiti olim de Erpe prout ibidem siti 

sunt in omni eo jure quo dictus quondam Petrus Pulslauwer in premissis 

dec[essit] et super jure (dg: ju) ad opus Ghibonis de (dg: Vorn Voerne) 

Vorne filii quondam Rutgheri Sasse renunciavit promittens cum tutore 

ratam servare. Testes Ywanus et Aa datum in vigilia Thome. 

 

BP 1180 p 643r 11 ±za 16-12-1396. 

Hilla wv Rutgherus van Slaepbroec maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde wijlen Rutgherus 

verkocht door de broers Petrus en Walterus, kvw Martinus van den Donc. 

 

Hilla relicta quondam Rutgheri de Slaepbroec hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco venditam dicto (dg: Pl) Rutghero 

a Petro et Waltero fratribus liberis quondam Martini van den Donc prout 

in litteris monuit de 3 annis. 

 

BP 1180 p 643r 12 za 16-12-1396. 

Hilla wv Rutgherus van Slaepbroec maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door de broers Petrus en Walterus, kvw Martinus van 

den Donc met hun goederen. 

 

Hilla relicta quondam Rutgheri de Slaepbroec omnes vendiciones et 

alienaciones factas a Petro et Waltero [fratribus liberis] quondam 

Martini van den Donc cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes 

Dicbier et Wiel datum sabbato post Lu[cie]. 

 

1180 mf11 B 05 p. 644. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 16-12-1396. 

 

BP 1180 p 644v 01 za 16-12-1396. 

Albertus zvw Henricus van Kessel ev Katherina dvw Walterus Bac van 

Broechoven verkocht aan Katherina dvw Johannes Lijsscap wv voornoemde 

Walterus Bac een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit 6 morgen land, gnd Buks Kamp, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen 

Theodericus van den Hoevel enerzijds en Engbertus Ludinc Pijnappel 

anderzijds. 

 

#. 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Walteri Bac de Broechoven hereditarie 

vendidit Katherine filie quondam Johannis Lijsscap relicte dicti quondam 

Walteri Bac hereditarium censum III librarum monete solvendum hereditarie 

Martini ex sex iugeribus terre (dg: si) dictis Bucs Camp sitis in (dg: 

parochia de Roesmalen) loco dicto die Hoeven inter hereditatem Theoderici 

van de[n] Hoevel ex uno et inter hereditatem Engberti Ludinc (dg: de) 

Pijnappel ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Aa et Heijme 

datum sabbato post (dg: Lucie) Lucie. 

 

BP 1180 p 644v 02 za 16-12-1396. 

Gerardus zvw Martinus Monics, gemachtigd door zijn moeder Aleijdis wv 

voornoemde Martinus haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen, 

maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 12 pond geld, aan 

voornoemde wijlen Martinus verkocht door Arnoldus zvw Martinus gnd Govijen 

soen. 

 

Gerardus filius quondam Martini Monics potens factus ab Aleijde sua matre 

relicta dicti quondam Martini (dg: dedit) ad monendum levandum et 

percipiendum et (dg: p) assequendum omnes et singulos census redditus et 

pacciones quoscumque dicte Aleijdis et credita queque que debentur ac 

debebuntur dicte Aleijdi a personis quibuscumque prout in litteris 
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hereditarium censum XII librarum monete venditum dicto quondam Martino ab 

Arnoldo filio quondam Martini dicti Govijen soen prout in litteris monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 644v 03 za 16-12-1396. 

Willelmus van Haren zvw Johannes van Haren en Henricus van Krekelhoven 

beloofden aan Thomas Jans soen van Gorichem 26 nieuwe Gelderse gulden, 36 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Vastenavond aanstaande (di 06-

03-1397) te betalen. De brief overhandigen aan hem of aan Henricus Foepken. 

 

Willelmus de Haren filius quondam Johannis de Haren et Henricus de 

Krekelhoven promiserunt indivisi super omnia Thome Jans soen de Gorichem 

XXVI novos Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet 

gulden computato ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. Tradetur littera sibi vel Henrico Foepken. 

 

BP 1180 p 644v 04 za 16-12-1396. 

Hubertus zvw Hubertus van Lijeshout maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 7 pond, aan hem overgedragen door hr Theodericus Snoec 

Buekentop priester. 

 

Hubertus filius quondam Huberti de Lijeshout hereditarium censum septem 

librarum (dg: ven) supportatum sibi a domino Theoderico Snoec Buekentop 

presbitro prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 644v 05 za 16-12-1396. 

Sijmon van Waelwijc beloofde aan Gerardus zvw Martinus Monics 50 Hollandse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Sijmon de Waelwijc promisit super omnia Gerardo filio quondam Martini 

Monics L Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 644v 06 za 16-12-1396. 

(dg: Nijch). 

 

BP 1180 p 644v 07 za 16-12-1396. 

Nijcholaus gnd Pauwels soen droeg over aan Arnoldus van Enode een hofstad 

in Oss, ter plaatse gnd die Broekstraten, tussen Willelmus Keijser 

enerzijds en erfgoed gnd Rusheuvel anderzijds, welke hofstad voornoemde 

Nijcholaus verkregen had van voornoemde Arnoldus van Enode. 

 

-. 

Nijcholaus dictus Pauwels soen domistadium quoddam situm in parochia de 

Os ad locum dictum communiter die Broecstraten inter hereditatem Willelmi 

Keijser ex uno et inter hereditatem dictam communiter Rushoevel ex alio 

quod domistadium dictus Nijcholaus erga Arnoldum de Enode !prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Arnoldo de Enode cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. 

 

BP 1180 p 644v 08 za 16-12-1396. 

(dg: Andreas). 

 

BP 1180 p 644v 09 za 16-12-1396. 

De gezusters Elizabeth, Aleijdis en Katherina, kv Andreas zvw Walterus gnd 

Bijeken en wijlen zijn vrouw Elizabeth svw Willelmus van Orten, verklaarden 

ontvangen te hebben van Goeswinus Steenwech en Johannes Vijnninc goudsmid, 

als executores testamenti van wijlen Willelmus van Orthen, 400 oude 

Gelderse gulden, die voornoemde wijlen Willelmus van Orthen in zijn 

testament vermaakt had aan voornoemde gezusters, en dat die 400 gulden door 
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voornoemde Goeswinus en Johannes zijn aangewend voor erfgoederen en 

erfrentes, volgens testament van voornoemde wijlen Willelmus van Orthen. 

Laurencius van den Broule ev Yda svw voornoemde Willelmus van Orthen 

verklaarde dat voornoemde Goeswinus en Johannes Vijnninc, als executores 

testamenti, voornoemde 400 oude Gelderse gulden hebben uitgegeven aan 

erfgoederen en erfrentes, volgens testament van voornoemde wijlen Willelmus 

van Orten. Voornoemde gezusters Elizabeth, Aleijdis en Katherina beloofden 

dat zij, noch hun erfgenamen, voornoemde Goeswinus en Johannes Vijnninc, 

wegens deze 400 gulden, zullen aanspreken, en dat ze de executores zullen 

vrijwaren van alle aanspraken wegens deze 400 gulden. En mochten de 

executores aangesproken worden, dan zullen zij hen daarvan schadeloos 

houden. Voornoemde Laurencius beloofde dat hij, noch zijn vrouw Yda noch 

haar erfgenamen voornoemde Goeswinus en Johannes Vijnninc zullen aanspreken 

wegens deze 400 gulden. 

 

Elizabeth Aleijdis Katherina sorores liberi Andree filii quondam Walteri 

dicti Bijeken #ab eodem et quondam Elizabeth sua uxore sorore quondam 

Willelmi de Orten pariter genite# palam recognoverunt se recepisse a 

Goeswino Steenwech et Johanne Vijnninc aurifabro tamquam ab executoribus 

testamenti quondam Willelmi de Orthen CCCC (dg: Hollants scil) #aude 

Gelre# gulden quos dictus quondam Willelmus de Orthen dictis sororibus in 

suo testamento legaverat ut dicebant (dg: et promiserunt indivise) 

quodque dicti CCCC Hollant gulden a dictis Goeswino et Johanne sunt 

expositi ad opus dictarum sororum pro hereditatibus sive hereditariis 

redditibus juxta edicionem testamenti dicti quondam Willelmi de Orthen. 

Quo facto Laurencius van den Broule maritus et tutor legitimus Yde sue 

uxoris sororis dicti quondam Willelmi de Orthen (dg: palam recognovit) 

palam recognovit quod dicti Goeswinus et Johannes Vijnninc tamquam 

executores testamenti dicti quondam Willelmi dictos CCCC (dg: Hollant) 

#aude Gelre# gulden exposuerunt et converterunt pro hereditatibus seu 

hereditariis redditibus juxta omnem editionem dicti testamenti dicti (dg: 

quond) quondam Willelmi (dg: Cop) de Orten et promiserunt dicte Elizabeth 

Aleijdis et Katherina sorores indivise super habita et habenda (dg: d) 

quod nec ipse et sui heredes dictos Goeswinum et Johannem Vijnninc 

occacione dictos! CCCC (dg: Hollant) #aude Gelre# gulden (dg: nunquam) et 

(dg: in) inde emergentium nunquam impetent (dg: occacione) nec in judicio 

spirituali nec in judicio seculari nec alias quovis modo (dg: q) et quod 

ipse Elziabeth Aleijdis et Katherina dictos (dg: Gode) Goeswinum et 

Johannem Vijnninc ab omnibus (dg: damp impeticionibus) impeticionibus et 

vexationibus eisdem Goeswino et Johanni Vijnninc occacione dictorum CCCC 

Hollant #aude Gelre# !evenientibus ac eventuris quovis modo tamquam in 

judicio spirituali quam seculari quam alias indempnes servabunt #+ 

{verwijst via + in margine sinistra naar BP 1180 p 644v 10}#. Quo facto 

promisit super! dictus Laurencius super omnia quod (dg: ipse de) nec ipse 

nec (dg: su) dicta Yda eius uxor nec heredes eiusdem Yde dictos Goeswinum 

et Johannem Vijnninc nunquam impetent nec in judicio spirituali nec 

seculari nec alias quovis !occacione dictorum CCCC (dg: Hollant) #aude 

Gelre# gulden aut inde emergentium. Testes Dicbier et Wiel datum sabbato 

post Lucie. 

 

BP 1180 p 644v 10 za 16-12-1396. 

{Invoegen in BP 1180 p 644v 09}. 

+. 

et si contingat (dg: dictos) dictos executores impeti occacione dicte 

executationis quod ipse eos inde relevabunt pro rata etc. 

 

BP 1180 p 644v 11 za 16-12-1396. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, 

Roverus Boest, hr Ancelmus van Baest, Andreas vv voornoemde gezusters en 

Godefridus van Zeelst. 
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A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Rovero Boest domino 

(dg: Arnoldo) Ancelmo de Baest Andrea patre dictarum sororum Godefrido de 

Zeelst. 

 

BP 1180 p 644v 12 za 16-12-1396. 

Johannes zvw Ghibo gnd Buijc vleeshouwer droeg over aan Nijcholaus 

Reijmbrant een vleesbank in Den Bosch, in het vleeshuis, aan hem verkocht 

door Ghisbertus Lijsscap zvw Arnoldus Ysebout. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis dicti Buijc carnificis quoddam stallum 

dictum communiter vleeschbancke situm in Busco in macello ibidem venditum 

sibi a Ghisberto Lijsscap filio quondam Arnoldi Ysebout prout in litteris 

hereditarie supportavit Nijcholao Reijmbrant cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Dicbier et Wiel !testes datum supra. 

 

BP 1180 p 644v 13 za 16-12-1396. 

Johannes van der Papendonc droeg over aan Godefridus van Zeelst zv Gerardus 

30½ Gentse nobel, aan hem beloofd door Theodericus van der Beirgelen. 

 

Johannes van der Papendonc triginta et dimidium Gentsche nobel promissos 

sibi a Theoderico van der Beirgelen prout in litteris supportavit 

Godefrido de Zeelst filio Gerardi cum litteris et jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 644v 14 za 16-12-1396. 

Martinus nzvw Jacobus gnd Govijen zvw Arnoldus gnd Govien maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns53 van 3 pond geld, aan voornoemde 

wijlen Jacobus verkocht door Gerardus van Roesel smid. 

 

Martinus !naturalis quondam Jacobi dicti Govijen filii quondam (dg: 

Arnoldi) Arnoldi dicti Govien hereditarium censum trium librarum monete 

venditum dicto quondam Jacobo a Gerardo de Roesel fabro prout in litteris 

et quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

1180 mf11 B 06 p. 645. 

 Secunda post Lucie: maandag 18-12-1396. 

 

BP 1180 p 645r 01 ma 18-12-1396. 

Johannes van Hijnen Peters soen, zijn broer Petrus en hun moeder Margareta 

beloofden aan Theodericus Waelwijns soen en Andreas van Oudrigem 28¾ 

Engelse nobel of de waarde in goud met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-07-

1397) te betalen. 

 

Johannes de Hijnen Peters soen Petrus eius frater et Margareta (dg: 

eorum) mater dictorum Johannis et Petri promiserunt indivisi super omnia 

#habita et habenda# Theoderico Waelwijns soen et Andree de Oudrigem XXIX 

Engels nobel minus quarta parte unius Engels nobel seu valorem in auro ad 

Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Wiel et Scilder datum secunda 

post Lucie. 

 

BP 1180 p 645r 02 ma 18-12-1396. 

Goeswinus Moedel van der Donc beloofde aan Willelmus Bac Mathijs soen en 

Johannes Becker zvw Johannes tsHeerden 270 nieuwe Gelderse gulden, 36 

gemene plakken of de waarde voor 1 gulden gerekend, met Vastenavond 

aanstaande (di 06-03-1397) te betalen. 

 

                         
53 Zie → BP 1182 p 141r 08 do 15-07-1400 (2), overdracht van de cijns. 
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Goeswinus Moedel van der Donc promisit super omnia Willelmo Bac #Mathijs 

soen# Johanni Becker filio quondam Johannis tsHeerden #seu eorum alteri# 

ducentos et septuaginta novos florenos Gelrie scilicet XXXVI gemeijn 

placken #seu valorem# pro quolibet novo floreno computato ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 645r 03 ma 18-12-1396. 

Henricus Vilt zvw Henricus Vilt verkocht aan Johannes zvw Nijcholaus gnd 

Coel Conderman, tbv Henricus nzv eerstgenoemde Henricus Vilt, een 

n-erfcijns van 12 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een 

stuk land, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Nijvellaar (?Yvelaar), beiderzijds tussen kvw Willelmus van den Nijvellaer, 

(2) een huis, tuin en aangelegen bunder beemd, aldaar tussen Lambertus 

Keelbreker enerzijds en voornoemde kvw Willelmus van den Nijvellaer en 

Lambertus Keelbreker anderzijds, (3) een beemd in Berlicum, ter plaatse gnd 

aan die ?Steert, tussen die Aa enerzijds en Nijcholaus gnd Coel Keelbreker 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Henricus Vilt filius quondam Henrici Vilt hereditarie vendidit Johanni 

filio quondam Nijcholai dicti Coel Conderman (dg: hereditarium) ad opus 

Henrici filii naturalis primodicti Henrici Vilt hereditarium censum XII 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex pecia terre 

sita infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Nijvellaer inter 

hereditatem liberorum quondam Willelmi van den Nijvellaer ex utroque 
!coadiacentem item ex domo et orto atque bonario prati sibi adiacente 

sitis ibidem inter hereditatem Lamberti Keelbreker ex uno et inter 

hereditatem dictorum liberorum quondam Willelmi van den Nijvellaer (dg: 

ex alio) et Lamberti Keelbreker ex alio atque ex prato sito in parochia 

de Berlikem in loco dicto aen die Stee[r?]t inter aquam die Aa ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai dicti Coel Keelbreker ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum annuatim prius exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 645r 04 ma 18-12-1396. 

Johannes zvw Ghevardus van Casteren verkocht aan Johannes zv Johannes 

Heester van Luijssel (1) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch, voor het eerst over een jaar (di 25-12-1397), te 

leveren naast de poort van Johannes Scragen in het woonhuis van Willelmus 

Vos bakker, gaande uit (1a) ½ bunder beemd in Boxtel, in de dingbank van 

Liemde, ter plaatse gnd die Bloet, ter plaatse gnd die Hamsvoert, tussen 

kvw Johannes Nouden enerzijds en kvw Laurencius van der Hamsvoert 

anderzijds, reeds belast met 1 oude groot, (1b) een huis en tuin ter 

plaatse gnd die Vloet, tussen voornoemde kvw Laurencius van der Hamsvoert 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 1½ lopen roggeland, in Liemde, 

tussen wijlen Gerardus Vosse enerzijds en Willelmus van Bijchelaer 

anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Ghevardi de Casteren hereditarie vendidit Johanni 

filio Johannis Heester de Luijssel hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) 

nativitatis Domini et primo termino a festo nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum et in Busco juxta portam (dg: y) Johannis Scragen in 

domo habitationis Willelmi Vos pistoris tradendam ex dimidio bonario 

prati sito in parochia de (dg: Lij) Bucstel (verbeterd uit: Busstel) in 

jurisdictione de Lijemde ad locum dictum die Bloet in loco dicto die 

Hamsvoert inter hereditatem liberorum Johannis quondam Nouden ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Laurencii van der Hamsvoert ex alio 

item ex domo et orto sitis in dicto loco die Vloet vocato inter 

hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Laurencii van der Hamsvoert 

ex uno et inter (dg: here communitatem) communem plateam ex alio item 
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unam et dimidiam lopinatas terre siliginee sitas in dicta jurisdictione 

de Lijemde inter hereditatem quondam Gerardi Vosse ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Bijchelaer ex alio (dg: item) promittens super 

omnia #habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto uno grosso antiquo ex dicto dimidio bonario prati et sufficientem 

facere. Testes Wiel et Heijme datum supra. 

 

BP 1180 p 645r 05 ma 18-12-1396. 

Johannes van Vlimen en zijn zuster Luijtgardis, kvw Arnoldus van Vlimen en 

Ulindis dvw Luijtgardis van der Dijesen, en Reijnerus en Ulindis, kv 

voornoemde Johannes van Vlimen, verkochten aan Theodericus Rover nzvw 

Theodericus Rover Bernts soen een tuin, 14 voet breed en 94 voet lang, in 

Den Bosch, achter het woonhuis van Franco Luborgen, welk huis gelegen is 

over de stenen brug die ligt achter het woonhuis van Gerardus metten 

Koijen, tussen twee huidenspanners direct naast de stadsmuur, welke tuin 

Arnoldus van Wesel, tbv voornoemde Luijtgardis van der Dijesen en kv 

voornoemde Luijgardis, verworven had van voornoemde Franco Luborgen, belast 

met de voorwaarde in de brief vermeld. Arnoldus zv voornoemde Johannes van 

Vlimen zal, zodra hij in het vaderland teruggekeerd is, afstand doen. 

 

Johannes de Vlimen et Luijtgardis eius soror liberi quondam Arnoldi de 

Vlimen ab eodem quondam Arnoldo et Ulinde filia quondam Luijtgardis van 

der Dijesen #pariter geniti# et Reijnerus (dg: et Ard) Ulindis liberi 

dicti Johannis de Vlimen cum tutore quendam ortum quatuordecim pedatas in 

latitudine et nonaginta quatuor pedatas in longitudine continentem situm 

in Busco retro domum habitationis Franconis Luborgen que domus sita est 

ultra pontem lapideum qui situs est retro #domum# habitationis Gerardi 

metten Koijen inter duo pannitensoria contigue iuxta murum oppidi de 

Buscoducis ibidem (dg: sita) consistentia quem ortum Arnoldus de Wesel ad 

opus dicte Luijtgardis van der Dijesen et ad opus liberorum eiusdem 

Luijgardis! erga #dictum# Franconem Luborgen (dg: Johannem) acquisiverat 

prout in litteris (dg: promittentes) #et qui nunc ad se spectat# 

hereditarie (dg: supportaverunt) vendiderunt (dg: d) Theoderico Rover 

filio (dg: quondam) naturali quondam Theoderici Rover Bernts soen 

supportaverunt cum litteris et jure et! promittentes cum tutore indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

#eorum# et ex parte dicti quondam Arnoldi de Vlimen #+ {verwijst via lijn 

naar BP 1180 p 645r 06}# deponere #excepta condicione in dicta 
!condicione contenta# et quod ipsi Arnoldum filium dicti Johannis de 

Vlimen quamcito ad patriam redierit super predicto orto et jure ad opus 

dicti emptoris facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 645r 06 ma 18-12-1396. 

{invoegen in BP 1180 p 645r 05}. 

+et omnium heredum dicte quondam Luijtgardis deponere. 

 

BP 1180 p 645r 07 ma 18-12-1396. 

Jacobus zv Johannes van Neijnsel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus filius Johannis de Neijnsel prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 645r 08 ma 18-12-1396. 

Johannes zvw Johannes die Wert schoenmaker van Os verkocht aan Theodericus 

Waelwijns soen van Hemert een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, 4 

lopen rogge groot, in Oss, ter plaatse gnd aan Dorselaar, tussen Johannes 

die Rode enerzijds en jkvr Ermgardis ev Johannes Proefts van Bucstel 

anderzijds, (2) 1½ morgen land in Oss, op de gemeint van Oss, tussen 

Theodericus Venbossche enerzijds en Arnoldus Aleijten soen anderzijds, (3) 

1 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Walbergen, tussen Heijmericus 
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Lambrechts soen enerzijds en Sophia des Hoesschen anderzijds, (4) 2½ lopen 

roggeland, in Oss, ter plaatse gnd op het Westerveld, tussen Henricus 

Venbossche enerzijds en Nijcholaus Berwijns soen anderzijds, van deze 

belofte echter uitgezonderd (5) 1 morgen land van voornoemde verkoper in 

Oss, naast de steeg gnd die Oijersteige, tussen Albertus Rijcouts enerzijds 

en Gerisius Lodekens anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis die (dg: Wer) Wert sutoris de Os 

hereditarie vendidit Theoderico Waelwijns soen de Hemert hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Remigii (dg: d) et #in# Busco tradendam ex domo et orto #quatuor 

lopinatas terre siliginee continentibus# sitis in parochia de Os ad locum 

dictum aen Dorsselaer inter hereditatem Johannis die Rode ex uno et inter 

hereditatem domicelle Ermgardis uxoris Johannis Proefts de Bucstel ex 

alio atque ex uno et dimidio iugeribus terre sitis in dicta parochia 

supra communitatem de Os inter hereditatem Theoderici Venbossche ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi Aleijten soen ex alio atque ex uno iugero 

terre sito in dicta parochia in loco dicto (dg: in) Walbergen (dg: et 

Keijmpen) inter hereditatem Heijmerici Lambrechts soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: Math) Sophie des Hoesschen ex alio ut dicebat (dg: 

promittens super habita) item ex duabus et dimidia (dg: iugeribus) 

#lopinatis terre !terre siliginee# terre sitis in dicta parochia in loco 

dicto opt Westervelt inter hereditatem Henrici Venbossche ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai Berwijns #soen# ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere (dg: excepto ex) et 

sufficientem facere (dg: tali) excepto tamen (dg: in) a dicta promissione 

uno iugero terre dicti venditoris sito in dicta parochia iuxta stegam 

dictam die Oijersteige inter hereditatem Alberti Rijcouts ex uno et inter 

hereditatem Gerisii Lodekens ex alio quod iuger terre a solucione dicte 

paccionis et a dictis promissione et obligatione erit perpetue quitum et 

liberum. Testes Wiel et Heijme datum supra. 

 

BP 1180 p 645r 09 ma 18-12-1396. 

(dg: Fijssia wv Jacobus van den Berghe en). 

 

(dg: Fijssia relicta quondam Jacobi van den Berghe et). 

 

BP 1180 p 645r 10 ma 18-12-1396. 

Gerardus en Fijssia, kvw Henricus Steijmpel, droegen over aan mr Jacobus 

Groij zvw Willelmus Loijer alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van hun broer Petrus gnd Steijmpel zvw voornoemde Henricus. 

 

Gerardus et Fijssia liberi quondam Henrici Steijmpel #cum tutore# omnia 

et singula bona eis de morte quondam Petri dicti Steijmpel eorum fratris 

filii dicti quondam Henrici successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebant hereditarie supportaverunt magistro 

Jacobo Groij filio quondam Willelmi Loijer promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare. Testes Aa et Heijme datum supra. 

 

BP 1180 p 645r 11 ma 18-12-1396. 

Johannes van Cranenborch en Gerardus van Aa beloofden aan Godefridus van 

Gael 47 Engelse nobel of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-

1397) te betalen. 

 

Johannes van Cranenborch et Gerardus de Aa promiserunt indivisi super 

omnia Godefrido de Gael XLVII Engels nobel seu valorem ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes Wiel et Heijme datum supra. 

 

BP 1180 p 645r 12 ma 18-12-1396. 

De eerste zal Gerardus schadeloos houden. 
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Solvit 1 g. 

Primus servabit Gerardum indempnem. Testes datum supra. 

 

1180 mf11 B 07 p. 646. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 19-12-1396. 

 

BP 1180 p 646v 01 di 19-12-1396. 

Nijcholaus van Berze droeg over aan Johannes zv Mijchael van Wetten zvw 

Johannes Lodewijchs soen van Wetten (1) een b-erfcijns van 24 schelling 

geld, die Johannes gnd Kesselman beloofd had aan Rodolphus gnd Roel Ghenen 

soen van den Dongen, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een tuin, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Batha van der 

Rennendonc enerzijds en Arnoldus Colen soen anderzijds, welke cijns aan 

voornoemde Nijcholaus was verkocht54 door Gerardus zvw voornoemde Rodolphus 

gnd Roel Ghenen soen, (2) een b-erfcijns van 8 schelling geld, die Johannes 

Kesselman beloofd had aan Johannes Colen soen, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een tuin onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, 

tussen Batha van der Rennendonc enerzijds en Arnoldus Colen soen 

anderzijds, welke cijns aan voornoemde Nijcholaus van Berze was 

overgedragen55 door voornoemde Johannes Colen soen. 

 

Nijcholaus de Berze hereditarium censum XXIIII solidorum monete quem 

Johannes dictus Kesselman promiserat se daturum et soluturum Rodolpho 

dicto Roel (dg: Ro Ghenen soen) Ghenen soen #van den Dongen# hereditarie 

nativitatis Johannis ex quodam orto sito infra libertatem oppidi de 

Buscoducis ad locum dictum Dunghen inter hereditatem Bathe van der 

Rennendonc ex uno et inter hereditatem Arnoldi (dg: Colen) Colen soen ex 

alio venditum dicto Nijcholao a Gerardo filio dicti quondam Rodolphi 

dicti Roel Ghenen soen prout in litteris (dg: prout) {in margine sinistra 

een + dat verwijst naar BP 1180 p 646v 03} hereditarie supportavit 

Johanni filio (dg: o) Mijchaelis de Wetten filii quondam Johannis 

Lodewijchs soen de Wetten cum litteris et aliis et jure promittens super 

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

Aa datum tercia post Lucie. 

 

BP 1180 p 646v 02 di 19-12-1396. 

(dg: Johannes Gerijs bv Gherisius gnd Gherijs zvw Ludovicus van Os). 

 

(dg: Johannes Gerijs frater Gherisii dicti Gherijs filii quondam Ludovici 

de Os). 

 

BP 1180 p 646v 03 di 19-12-1396. 

{Invoegen in BP 1180 p 646v 01}. 

+. 

atque hereditarium censum octo solidorum monete quem Johannes Kesselman 

promisit se daturum et soluturum Johanni Colen soen hereditarie 

nativitatis Johannis ex quodam orto sito infra libertatem oppidi de Busco 

ad locum dictum Dungen inter hereditatem Bathe van der Rennendonc ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi Colen soen ex alio supportatum dicto 

Nijcholao de Berze a dicto Johanne Colen soen prout in litteris. 

 

BP 1180 p 646v 04 di 19-12-1396. 

Johannes Gerijs bv Gerisius gnd Gherijs zvw Ludovicus van Os, zijn zoon 

Rodolphus en Gerardus Maes soen ev Elizabeth dv voornoemde Johannes droegen 

over aan Gerardus Gerijs een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

tegenover Gheno met de Koe, van welk huis en erf voornoemde Johannes Gerijs 

een helft gekocht had van zijn voornoemde broer Gherisius en de andere 

helft voornoemde Rodolphus, tbv zichzelf en zijn voornoemde zuster 

                         
54 Zie ← BP 1176 f 092r 08 wo 09-11-1379, verkoop van deze erfcijns. 
55 Zie ← BP 1177 f 088r 15 do 12-11-1383, overdracht van deze erfijns. 
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Elizabeth en Aleijdis dv voornoemde Johannes Gerijs verworven had van 

Godefridus van Rode. Voornoemde Aleijdis onmondige dv Johannes Gerijs zal, 

zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Johannes Gerijs frater Gerisii dicti Gherijs filii quondam Ludovici de Os 

Rodolphus eius filius et Gerardus (dg: va) Maes soen maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti Johannis domum et aream sitam 

in Busco in vico dicto Colperstraet in (dg: ..) opposito Ghenonis cum 

vacca de qua domo et area dictus Johannes (dg: Gher) Gerijs unam 

medietatem erga dictum Gherisium suum fratrem emendo acquisiverat et de 

qua domo et area dictus Rodolphus ad opus sui et ad (dg: dicte) opus 

dicte Elizabeth et Aleijdis suarum sororum filiarum dicti Johannis Gerijs 

(dg: e) reliquam medietatem erga Godefridum de Rode acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportaverunt (dg: fi) Gerardo Gerijs cum litteris 

et aliis et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et quod ipsi dictam Aleijdem filiam 

dicti Johannis Gerijs quamcito ad annos sue pubertatis !super dicta domo 

et area ad opus dicti (dg: emp) Gerardi Gerijs facient renunciare. Testes 

Ywanus et Dicbier datum supra. 

 

BP 1180 p 646v 05 di 19-12-1396. 

Egidius Coptiten, gemachtigd door Hughemannus van Wijc zijn renten, 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen, maande 3 achterstallige jaren van 

(1) een b-erfcijns van 3 pond geld, aan voornoemde Egidius Coptiten tbv 

Hughemannus overgedragen door Godefridus gnd Sceijnkel, (2) een b-erfcijns 

van 9 pond 5 schelling geld, aan voornoemde Egidius Coptiten tbv voornoemde 

Hughemannus verkocht door Jacobus van Ghemert zvw Egidius van Gheel. 

 

Egidius Coptiten potens factus ab Hughemanno de Wijc ad monendum etc 
?dicti redditus census et pacciones dicti Hughemanni et credita quecumque 

dicti Hughemanni prout in litteris hereditarium censum trium librarum 

monete supportatum dicto Egidio Coptiten #ad opus Hughemanni# a Godefrido 

dicto Sceijnkel prout in litteris atque hereditarium censum novem 

librarum et quinque solidorum monete venditum dicto Egidio Coptiten ad 

opus dicti Hughemanni a Jacobo de Ghemert filio quondam Egidii de Gheel 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 646v 06 di 19-12-1396. 

Matheus van den Loeken verkocht aan Willelmus zvw Walterus gnd Ebbekens 

soen een stuk beemd56 in Nuenen, ter plaatse gnd in die Gemene Beemden, 

tussen Henricus van der Borchwart enerzijds en Henricus Collarts soen van 

der Straten anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van wijlen 

Rutgherus van Ouden ridder en met het andere eind aan Henricus van 

Scouteldonc, van dit stuk beemd echter uitgezonderd een deel, dat zal 

behoren aan de broers Henricus en Martinus, kvw Henricus Collart, of hun 

erfgenamen, na overlijden van Bertha van den Spiker, belast met 

grondcijnzen. Marcelius van der Straten en Arnoldus Rover zv Rodolphus 

Rover molenaar ev Gertrudis dvw Henricus Collarts van der Straten deden 

afstand. 

 

Matheus van den Loeken peciam (dg: prati) prati sitam in parochia de 

Nuenen ad locum dictum in die Gemeijn Beemde inter hereditatem Henrici 

van der Borchwart ex uno et inter hereditatem Henrici Collarts soen van 

der Straten ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem quondam domini 

Rutgheri de Ouden militis et cum reliquo fine ad hereditatem (dg: Th) 

Henrici de Scouteldonc ut dicebat (dg: hereditatem) minus tamen (dg: una 

decimanona parte vel) quadam parte que ad (dg: Willelmum filium quondam 

Wouteri Ebbekens soen seu ad suos heredes competet post obitum Berthe van 

                         
56 Zie → BP 1180 p 647r 02 di 19-12-1396 (1), verkoop van erfpacht uit onder 

meer dit stuk beemd. 
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den Spiker in dicta pecia prati ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo) 

Henricum et Martinum fratres liberos quondam Henrici Collart seu ad eorum 

heredes (dg: sp compe) spectabit post obitum Berthe van den Spiker in 

dicta pecia prati ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio quondam 

Walteri dicti Ebbekens soen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde de jure 

solvendis. Quo facto Marcelius van der Straten et Arnoldus Rover filius 

(dg: Arnoldi Rov) Rodolphi (dg: #Ro# multoris) Rover multoris maritus et 

tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filie quondam Henrici Collarts (dg: 

..) van der Straten super dicta pecia prati minus dicta parte ad opus 

dicti emptoris renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare. Testes Wiel et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 646v 07 di 19-12-1396. 

Henricus van der Borchwart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus (dg: de Ba) van der Borchwart #prebuit ?et reportavit#. Testes 

(dg: datum supra) Ywanus et Aa datum supra. 

 

BP 1180 p 646v 08 di 19-12-1396. 

Ghibo Kesselman de oudere en zijn kinderen Ghibo en Johannes beloofden aan 

Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus 56½ Engelse nobel of de waarde in 

goud met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1397) te betalen. 

 

OX. Nota. 

Ghibo Kesselman senior Ghibo (dg: eius senior) et Johannes eius liberi 

promiserunt indivisi super omnia Theoderico van den Hoevel filio quondam 

Lamberti LVI et dimidium Engels nobel seu valorem in auro ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: d) Wiel et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 646v 09 di 19-12-1396. 

Gerardus nzv Hermannus gnd Moelner van Vucht droeg over aan zijn broer 

Theodericus nzv voornoemde Hermannus Moelner ¼ deel in een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, maat van Gemert, die Elizabeth dvw Ghevardus van der Heijden met 

Lichtmis beurt, gaande uit de helft van (1) een huis en tuin in de dingbank 

van Gemert, naast het huis van Henricus zv Johannes gnd Quedens? soen en 

naast de weg aldaar, (2) een stuk land, in Gemert, tussen de plaats gnd die 

Rijt enerzijds en Henricus gnd Smeeds anderzijds, met een eind strekkend 

aan een gemene weg aldaar, welke helft van voornoemd huis, tuin en stuk 

land voornoemde Elizabeth uitgegeven had aan Rutgherus gnd Ketelbueter ev 

Katherina dv Jacobus gnd die Visscher, voor voornoemde pacht van ½ mud 

rogge, en 1 penning paijment en 1 vat rogge, die uit voornoemd stuk land 

gaan. 

 

Gerardus filius naturalis Hermanni dicti Moelner de Vucht quartam partem 

ad se spectantem in hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure 

de Ghemert quam Elizabeth filia quondam Ghevardi van der Heijden 

solvendam habuit hereditarie purificationis ex medietate domus et orti 

sitorum in jurisdictione de Ghemert juxta domum Henrici filii Johannis 

dicti Quedens? soen et inter plateam ibidem et ex medietate pecie terre 

site in dicta jurisdictione inter locum dictum die Rijt et hereditatem 

Henrici dicti Smeeds tendentis cum uno fine ad communem plateam ibidem 

quam medietatem dictorum domus orti et pecie terre dicta Elizabeth 

dederat ad #hereditariam# paccionem Rughero! dicto Ketelbueter marito 

legitimo Katherine filie Jacobi dicti die Visscher scilicet pro dicta 

paccione dimidii modii siliginis et pro uno denario pagamenti et uno (dg: 

s) vasa siliginis ex dicta pecia terre solvendis de jure ut dicebat (dg: 

hereditarie suj) supportavit Theoderico suo fratri filio naturali dicti 

Hermanni Moelner promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Ywanus et Aa datum supra. 
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1180 mf11 B 08 p. 647. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 19-12-1396. 

 in vigilia Thome: woensdag 20-12-1396. 

 

BP 1180 p 647r 01 di 19-12-1396. 

Godefridus van Bruheze, Henricus Dicbier heer van Mierle en Gerardus van 

Berkel beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 26 gulden pieter met 

Vastenavond aanstaande (di 06-03-1397) te betalen op straffe van 1. 

 

Godefridus de Bruheze Henricus Dicbier dominus de Mierle et Gerardus de 

(dg: Bu) Berkel promiserunt indivisi super omnia Ludovico Asinario etc 

XXVI gulden peter ad carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena 

I. Testes Ywanus et Wiel datum tercia post Lucie. 

 

BP 1180 p 647r 02 di 19-12-1396. 

Willelmus zvw Walterus Ebbekens soen verkocht aan hr Godefridus van den 

Kerchove dekaan van Woensel een n-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Son, 

met Lichtmis in Nederwetten te leveren, voor het eerst over een jaar (za 

02-02-1398), gaande uit (1) een stuk beemd57 in Nuenen, ter plaatse gnd die 

Gemene Beemden, tussen Henricus van der Borchwart enerzijds en Henricus 

Collarts soen van der Straten anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen 

hr Rutgherus van Ouden ridder en met het andere eind aan Henricus van 

Scouteldonc, uitgezonderd in dit stuk beemd een deel dat aan de broers 

Henricus en Martinus, kvw Henricus Collart, of hun kinderen zal behoren na 

overlijden van Bertha van der Spiker, dit stuk beemd belast met 

grondcijnzen, (2) een huis en tuin in Nederwetten, tussen Henricus Lemmens 

enerzijds en Henricus van Scouteldonc anderzijds, dit huis en tuin belast 

met 1 lopen rogge. 

 

Willelmus filius quondam Walteri Ebbekens soen hereditarie vendidit 

domino Godefrido van den Kerchove decano Woensellensi hereditariam 

paccionem unius modii ordei mensure de Sonne solvendam hereditarie 

purificationis #et primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum# et in parochia de Nederwetten tradendam ex pecia prati sita in 

parochia de Nuenen ad locum dictum die Ghemeijn Beemde inter hereditatem 

Henrici van der Borchwart ex uno et inter hereditatem Henrici Collarts 

soen van der Straten ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem quondam 

domini Rutgheri de Ouden militis et cum reliquo fine ad hereditatem 

Henrici de Scouteldonc minus tamen de dicta pecia prati quadam parte que 

ad Henricum et Martinum fratres liberos quondam Henrici Collart seu eorum 

liberos spectab[i]t (dg: ad) post obitum Berthe van der Spiker in dicta 

pecia (dg: terre) prati atque ex (dg: pecia) domo et orto sitis in 

parochia de Nederwetten inter hereditatem Henrici Lemmers! ex uno et 

inter hereditatem Henrici de Scouteldonc ex alio promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi ex dicta pecia prati et (dg: uno) uno lopino siliginis ex dictis 

domo et orto prius solvendis et sufficientem facere. Testes Ywanus et Aa 

datum supra. 

 

BP 1180 p 647r 03 di 19-12-1396. 

Johannes Buekentop zvw Rutgherus van Herpen ev Hilla dvw Johannes van 

Scijnle droeg over aan Agnes dvw Cristianus van Zanbeke een b-erfcijns van 

30 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een huis en tuin in Schijndel, tussen Katherina 

Cleijnkens enerzijds en Theodericus van den Wijer anderzijds, welke cijns 

Hermannus Tricinadoer gekocht had van Theodericus zvw Theodericus gnd Peso 

van Scijnle, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

                         
57 Zie ← BP 1180 p 646v 06 di 19-12-1396, verkoop van dit stuk beemd. 
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Johannes Buekentop filius quondam Rutgheri de Herpen maritus et tutor 

legitimus ut dicebat Hille filie quondam Johannis de Scijnle hereditarium 

censum triginta solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini de domo et orto sitis in parochia de Scijnle inter 

hereditatem Katherine Cleijnkens ex uno et inter hereditatem Theoderici 

van den (dg: Wije) Wijer ex alio quem censum Hermannus (dg: Tric) 

Tricinadoer (dg: frater olim dicti Herm Jo) erga Theodericum filium 

quondam Theoderici dicti Peso de Scijnle emendo acquisiverat prout in 

litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Agneti filie quondam Cristiani de Zanbeke cum litteris et 

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

impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicte Hille deponere. 

 

BP 1180 p 647r 04 wo 20-12-1396. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini beloofde aan Gerardus Vrieze zvw Godefridus 

van Weert een n-erfcijns van 10 pond geld, met Sint-Philippusp-en-Jacobus-

Apostelen te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin van voornoemde 

wijlen Willelmus in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, over de stroom 

aldaar, tussen erfgoed van wijlen Jacobus Aven soen enerzijds en erfgoed 

van wijlen Petrus van Bruheze anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Gerardus filius naturalis quondam Willelmi Eelkini promisit se daturum et 

soluturum Gerardo Vrieze filio quondam Godefridi de Weert hereditarium 

censum X librarum monete hereditarie in festo beatorum Philippi et Jacobi 

apostolorum ex domo et area et orto dicti quondam Willelmi sitis in Busco 

ad vicum Hijnthamensem (dg: inter l) ultra aquam ibidem currentem inter 

hereditatem quondam Jacobi Aven soen ex uno et inter hereditatem quondam 

(dg: qu) Petri de Bruheze ex alio promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes 

Ywanus et (dg: Dicbier) #Wiel# datum in (dg: ?cras) vigilia Thome. 

 

BP 1180 p 647r 05 wo 20-12-1396. 

Ji. 

 

BP 1180 p 647r 06 wo 20-12-1396. 

Johannes van den Hout maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns58 van 

40 schelling geld, die Godefridus van Buttel beloofd had, een helft te 

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

erfgoed59 in Den Bosch, over de Korenbrug, beiderzijds tussen erfgoed van 

Gerardus van Buttel. 

 

Johannes van den Hout hereditarium censum XL solidorum monete quem 

Godefridus de Buttel promisit se daturum et soluturum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex quadam hereditate sita in Busco 

ultra pontem bladi inter hereditatem (dg: d) Gerardi de Buttel ex utroque 

latere coadiacentem prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Ywanus et 

Wiel datum (dg: supra) in vigilia Thome. 

 

BP 1180 p 647r 07 wo 20-12-1396. 

Henricus Zonman zvw Everardus Hessels soen verkocht aan Henricus zv 

Theodericus van Empel 3 lopen roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd in 

Ver Truden Hoeve, tussen voornoemde Theodericus van Empel enerzijds en 

Belia dvw voornoemde Everardus Hessels soen anderzijds, met een eind 

                         
58 Zie → SAsH RA VB 1799 f 122r 03, ma 30-04-1397, Jan van den Hout was gericht aen een erve 
gelegen in tsHertogenbosch over die Corenbrugge tusschen erffenissen Gerijts van Buttel aen 

beijden siden aenliggende overmids gebrec van erfcijns die hi daer aen heeft ende Jan 

voirsproken heet des mechtich gemaect Art van Vlederacken ende Art van Vlederacken voirs heeft 

des voirt mechtich gemaect Adam van Mierde. 

59 Zie ← BP 1178 f 353v 08 za 19-02-1390, dit erfgoed was door Johannes van den Hout in cijns 
uitgegeven aan Godefridus gnd van Buttel die het nu overdroeg aan Lodekinus nzvw Johannes 

Alarts soen van Tricht. 
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strekkend aan de gemeint gnd Roder Hei, belast met een b-erfcijns van 20 

schelling (dg: geld) aan voornoemde Henricus koper. 

 

Henricus Zonman filius quondam Everardi Hessels soen tres lopinatas terre 

siliginee sitas in parochia de Scijnle in loco dicto in Ver Truden (dg: 

Hoeve) Hoeve inter hereditatem Theoderici de Empel ex uno et inter 

hereditatem Belie filie dicti quondam Everardi Hessels soen ex alio (dg: 

ut dicebat) tendentes cum uno fine (dg: ad ?lo) communitatem dictam Roder 

(dg: Heijde) Heije ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio dicti 

Theoderici de Empel promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu XX solidorum (dg: monete) dicto 

Henrico emptori annuatim exinde de jure solvendo. Testes Aa et Heijme 

datum supra. 

 

BP 1180 p 647r 08 wo 20-12-1396. 

Johannes Mersman de jongere zvw Johannes Mersman van Os verkocht aan 

Johannes zvw Theodericus van Boekel 1 morgen land in Oss, ter plaatse gnd 

op Langendonk, tussen Arnoldus van Basoijen enerzijds en Johannes zvw 

Theodericus Mersman de jongere anderzijds, belast met 1/3 deel van een 

b-erfcijns van 6 pond geld, die wijlen Walterus Leijten soen verworven had 

van wijlen Johannes Mersman vv verkoper, welke cijns gaat uit voornoemde 

morgen en uit nog 2 andere morgens van voornoemde wijlen Johannes Mersman, 

ter plaatse gnd op Langendonk. 

 

Johannes Mersman junior filius quondam Johannis Mersman de Os unum iuger 

terre situm in parochia de Os ad locum dictum op Langendonc inter 

hereditatem Arnoldi (dg: van) de Basoijen ex uno et inter hereditatem 

(dg: Theoderici) Johannis filii #quondam# Theoderici (dg: Moelner) 

Mersman junioris ex alio prout ibidem situm est ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Theoderici de Boekel promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepta (dg: hereditario censu 

quadraginta solidorum monete exinde solvendo) tercia parte hereditarii 

census sex librarum monete quem Walterus quondam Leijten soen erga 

quondam Johannem Mersman patrem dicti venditoris acquisiverat solvendi ex 

dicto jugero terre et ex aliis duobus iugeribus terre dicti quondam 

Johannis Mersman in dicto loco op Langendonc vocato prout in litteris 

dicebat contineri. Testes Aa et Heijme datum supra. 

 

BP 1180 p 647r 09 wo 20-12-1396. 

Voornoemde Johannes zvw Theodericus van Boekel beloofde vervolgens het 1/3 

deel van de cijns van 6 pond te betalen, zó dat de andere twee morgen 

daarvan geen schade ondervinden. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: cu) ita actum sit constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Johannes filius quondam Theoderici de 

Boekel promisit super omnia quod ipse dictam terciam partem dicti census 

sex librarum singulis annis perpetue taliter dabit et exsolvet sic !ad et 

supra alia duo iugera terre dampna exinde non eveniant. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 647r 10 do 21-12-1396. 

Petrus zvw Henricus van der Heijden had destijds verhuurd aan Willelmus van 

Erpe zvw Lucas van Erpe een beemd in Sint-Oedenrode, achter de plaats gnd 

Kremselaar, voor een periode van 6 jaren, het eerste jaar voor 6 nieuwe 

Gelderse gulden en elk van de vijf andere jaren voor 7 nieuwe Gelderse 

gulden, met Allerheiligen te betalen. Voornoemde Petrus droeg thans over 

aan Adam van Mierde, tbv Henricus Dicbier heer van Mierle en Martinus 

Berwout, al het geld van de termijnen van na de dag van heden. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: l) Petrus filius (dg: w) legitimus 

quondam Henrici van der Heijden (dg: locasset) quoddam pratum #ad dictum 
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Petrum spectans# situm in parochia de Rode sancte Ode retro locum dictum 

Kremselaer locasset Willelmo de (dg: Erpe) Erpe filio quondam Luce de 

Erpe ab eodem Willelmo ad (dg: spac) spacium sex annorum huiusmodi 

locacionis sine !sequentium scilicet primo anno dictorum sex annorum pro 

sex novis Gelre gulden et reliquis quinque annis dictorum sex annorum pro 

septem novis Gelre gulden dandis dicto (dg: He) Petro a Willelmo predicto 

prefato spacio pendente in festo omnium sanctorum prout in litteris 

constitutus [igitur co]ram scabinis infrascriptis [dictus] Petrus totam 

pecuniam pro terminis (dg: fut) post datam presentium sequentibus 

legitime supportavit Ade de Mierde ad !Henrici  

 

1180 mf11 B 09 p. 648. 

 in festo Thome: donderdag 21-12-1396. 

 Sabbato post Thome: zaterdag 23-12-1396. 

 

BP 1180 p 648v 01 do 21-12-1396. 

Dicbier domini de Mierle et ad opus Martini Berwout et effestucando 

resignavit. Testes Henricus Godefridi et Wijel datum in festo Thome. 

 

BP 1180 p 648v 02 do 21-12-1396. 

Henricus Coppen soen uter Hasselt beloofde aan Henricus van Arkel zvw 

Reijnerus Willems, tbv zijn moeder Elizabeth wv voornoemde Reijnerus, 22 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1397) 

te betalen. 

 

-. 

Henricus Coppen soen uter Hasselt promisit super omnia Henrico de Arkel 

(dg: ad opus) filio quondam Reijneri Willems ad opus Elizabeth (dg: s) 

sue matris relicte eiusdem quondam Reijneri (dg: ?ad) XXII Hollant gulden 

seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 648v 03 do 21-12-1396. 

Gerardus zvw Theodericus van Vlimen maande 3 achterstallige jaren van (1) 

een b-erfcijns van 5 pond, die hij verworven had van hr Gerardus Groij, (2) 

een b-erfcijns van 10 pond, die eerstgenoemde Gerardus verworven had van 

wijlen mr Wolphardus van Ghiessen. 

 

Gerardus filius quondam Theoderici de Vlimen hereditarium censum quinque 

librarum quem ipse erga dominum Gerardum Groij acquisiverat ut dicebat 

(dg: monuit de 3 annis) atque hereditarium (dg: ?actu) censum X librarum 

quem (dg: dictus) primodictus Gerardus erga magistrum quondam Wolphardum 

de Ghiessen acquisiverat (dg: mo) ut dicebat monuit de 3 annis. Testes Aa 

et Heijme datum in festo Thome. 

 

BP 1180 p 648v 04 do 21-12-1396. 

Luppertus nzvw Luppertus van Herzel droeg over aan Zebertus zv Johannes gnd 

Zebrechts soen van Os (1) een kamer met ondergrond in Den Bosch, aan een 

straat die loopt voor het woonhuis van wijlen de vrouwe van Lake, tussen 

erfgoed van Johannes Ghevarts vleeshouwer enerzijds en poort en weg van 

Jordanus zv Arnoldus Tielkini anderzijds, (2) ¼ deel van een tuin die 

achter deze en andere kamers ligt, tussen de stal van voornoemde Jordanus 

enerzijds en erfgoed van voornoemde wijlen vrouwe van Lake anderzijds, te 

weten het ¼ deel achter voornoemde kamer, aan hem overgedragen door de 

broers Hugo en Reijnerus, kvw Johannes gnd Brabander. 

 

Luppertus filius #naturalis# quondam Lupperti !quondam Lupperti de Herzel 

quandam cameram cum suo fundo sitam in Busco ad vicum tendentem ante 

domum habitationis quondam domine de Lake inter hereditatem (dg: Gh) 

Johannis Ghevarts carnificis ex uno et inter portam et viam Jordani filii 

Arnoldi Tielkini ex alio atque quartam partem cuiusdam orti siti ibidem 

retro dictam cameram et alias cameras ibidem sitas inter stabulum dicti 
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(dg: Jol) Jordani ibidem ex uno et inter hereditatem (dg: q) dicte 

quondam domine de Lake ex alio scilicet illam quartam partem (dg: dicte) 

eiusdem orti que sita est retro dictam cameram prout ibidem site sunt 

supportatas sibi ab Hugone et Reijnero fratribus liberis quondam Johannis 

dicti Brabander prout in litteris hereditarie supportavit Zeberto filio 

Johannis dicti Zebrechts soen de Os cum omnibus litteris et jure 

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

parte sui deponere. Testes Ywanus et Wiel datum supra. 

 

BP 1180 p 648v 05 za 23-12-1396. 

Johannes Buekentop zvw Rutgherus ev Hilla dvw Johannes van Scijnle maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 30 schelling, die Hermannus 

Tricinadoer gekocht had van Theodericus zvw Theodericus Pese van Scijnle, 

welke cijns nu aan hem behoort. 

 

-. 

Johannes Buekentop filius quondam Rutgheri maritus et tutor legitimus 

Hille sue uxoris filie quondam Johannis de Scijnle hereditarium censum 

(dg: triginta) triginta solidorum quem Hermannus (dg: ?cac) Tricinadoer 

erga Theodericum filium quondam Theoderici Pese de Scijnle emendo 

acquisiverat prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat 

monuit de 3 annis. Testes Ywanus et Wiel datum sabbato post Thome. 

 

BP 1180 p 648v 06 do 21-12-1396. 

Willelmus Broet zvw Nijcholaus Brodeken ev Margareta dvw Willelmus Wijnmans 

van Eijndoven droeg over aan zijn zoon Willelmus (1) een b-erfpacht van 3 

mud ½ lopen rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis in Zeelst te leveren, 

gaande uit een hoeve gnd het Goed ter Meer, in Zeelst, (2) een b-erfpacht 

van 3 mud rogge, maat van Eindhoven, die Henricus gnd Claes met Lichtmis in 

Eindhoven moet leveren aan voornoemde Willelmus Broet, gaande uit een 

erfgoed gnd het Goer, eertijds van voornoemde wijlen Willelmus Wijnman, in 

Blaerthem Sint-Lambertus, (3) een b-erfpacht van 3 mud rogge, die Willelmus 

zvw voornoemde Willelmus Wijnman met Lichtmis in Eindhoven moet leveren aan 

voornoemde Willelmus Broet, gaande uit verschillende erfgoederen van 

voornoemde wijlen Willelmus Wijnmans gelegen onder Eindhoven en Blaerthem 

Sint-Lambertus, (4) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Eindhoven, die 

voornoemde Willelmus Broet met Lichtmis in Eindhoven beurt, gaande uit een 

huis en huizinge van wijlen Boertkinus van Eijndoven, in Eindhoven, (5) 

alle b-erfcijnzen, die Johannes Dapper moet betalen aan voornoemde 

Willelmus Broet, gaande uit een stuk land in Blaerthem Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd in het Goer, (6) een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus Hadewigen bontwerker 

enerzijds en wijlen Albertus Gielijs soen vleeshouwer anderzijds, dit huis 

en erf belast met cijnzen. 

 

Willelmus Broet filius quondam Nijcholai Brodeken (dg: he) maritus et 

tutor legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Willelmi Wijnmans de 

Eijndoven hereditariam paccionem (dg: X) !hereditariam paccionem (dg: IIJ 

tres m) trium modiorum (dg: sili) et dimidii lopini siliginis mensure de 

Eijndoven quam solvendam habet hereditarie purificationis et in Zeelst 

tradendam ex manso dicto tGoet ter Meer sito in parochia de Zeelst item 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis dicte mensure quam 

Henricus dictus Claes dicto Willelmo Broet solvere tenetur hereditarie 

purificationis et in Eijndoven tradendam ex hereditate dicta tGoer que 

fuerat dicti quondam Willelmi Wijnman sita in parochia de Blaerthem 

sancti Lamberti item hereditariam paccionem (dg: trium mo) trium modiorum 

siliginis mensure predicte quam Willelmus filius dicti quondam Willelmi 

Wijnman dicto Willelmo Broet solvere tenetur hereditarie termino 

solucionis predicto et in Eijndoven tradendam ex diversis hereditatibus 

dicti quondam Willelmi Wijnmans sitis (dg: in) infra parochiam de 

Eijndoven et infra parochiam de Blaerten sancti Lamberti atque 
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hereditariam paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure (dg: he) 

quam dictus Willelmus Broet solvendam habet termino solucionis predicto 

(dg: ex) et in Eijndoven tradendam ex domo et habitatione quondam 

Boertkini de Eijndoven sitis in Eijndoven item omnes hereditarios census 

quos Johannes Dapper (dg: predicto) primodicto Willelmo Broet solvere 

tenetur annuatim et hereditarie ex pecia terre sita in #dicta# parochia 

de Blaerthem sancti Lamberti in dicto loco int Goer vocato ut dicebat 

atque domum et aream sitam in Busco in vico ecclesie inter hereditatem 

quondam Henrici Hadewigen pellificis ex uno et inter (dg: hereditatem 

Nijcho) quondam Alberti Gielijs soen carnificis ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Willelmo suo filio promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus annuatim ex domo et 

area de jure solvendis (dg: ex). Testes Ywanus et Wiel datum in festo 

Thome. 

 

BP 1180 p 648v 07 do 21-12-1396. 

Henricus van Druenen zvw Reijnerus van Aken beloofde aan Walterus van Os 

25½ Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397) te 

betalen. 

 

O+. 

Henricus de Druenen filius quondam Reijneri de Aken promisit super omnia 

Waltero de Os XXV et dimidium Engels nobel seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 648v 08 do 21-12-1396. 

Henricus Vinckelman en Elizabeth dvw Johannes Vinckelman verkochten aan 

Ghibo zv Johannes Heester van Luijssel hun deel in een stuk beemd in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, naast de dijk van Beilver, tussen die Aa 

enerzijds en erfgoed behorend aan de dijk van Beilver anderzijds. 

 

Henricus Vinckelman et Elizabeth filia quondam Johannis Vinckelman cum 

tutore #totam partem et omne jus ad se spectantes in# pecia prati sita in 

parochia de Haren in loco dicto Beilver juxta aggerem #de Beilver# ibidem 

inter (dg: hereditatem Johannis) aquam dictam die Aa ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad dictum aggerem de (verbeterd uit: ex) Beilver 

ex alio (dg: ten prout ibidem situm! est) ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Ghiboni filio Johannis Heester de (dg: Lu) Luijssel 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 648v 09 do 21-12-1396. 

Elizabeth wv Theodericus Zoetmelc en haar kinderen Theodericus, Elizabeth 

en Ermgardis verhuurden aan Jacobus die Wert van Berlikem 4 morgen land, 

ter plaatse gnd die Hoeve, tussen hr Henricus Buc en Goeswinus van der 

Dijesen enerzijds en Willelmus Hels anderzijds, voor een periode van 5 

jaren, ingaande heden. Zij en met hen Gerardus Enode zvw Ghibo Harinc en 

Petrus zvw Johannes van Bucstel beloofden lasten af te handelen gedurende 

deze periode. 

 

Elizabeth relicta quondam Theoderici Zoetmelc et Theodericus #Elizabeth# 

et Ermgardis eius liberi quatuor iugera terre sita in loco dicto die 

Hoeven inter hereditatem domini Henrici Buc (dg: ex uno et inter 

hereditatem ?Gso W) et Goeswini (dg: van der D) van der Dijesen ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Hels ex alio ut dicebant locaverunt recto 

locacionis modo Jacobo die Wert de Berlikem ab eodem ad spacium (dg: 

quatuor annorum) quinque annorum datam presentium sine medio sequentium 

(dg: anno quolibet dictorum quinque annorum) libere possidenda 

promiserunt et cum eis Gerardus Enode filius quondam Ghibonis Harinc et 

Petrus filius quondam Johannis de Bucstel indivisi super habita et 
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habenda warandiam et obligationem deponere dicto spacio pendente. 

 

BP 1180 p 648v 10 do 21-12-1396. 

Voornoemde Elizabeth en haar kinderen Theodericus Elizabeth en Ermgardis 

beloofden {niet afgewerkt contract}. 

 

Dicti Elizabeth Theodericus El et Ermgardis eius liberi promiserunt dict. 

 

1180 mf11 B 10 p. 649. 

 in crastino Thome: vrijdag 22-12-1396. 

 

BP 1180 p 649r 01 vr 22-12-1396. 

Johannes Scriver van Engelen en zijn zoon Johannes van Drongelen verkochten 

aan Johannes Broet zvw Nijcholaus Broedeken een kamp gnd dat Sluiskampke, 7 

hont groot, in Meerwijk, tegenover Engelen, tussen wijlen Willelmus Eelkens 

enerzijds en een gemene dijk gnd zegedijk anderzijds. 

 

Johannes Scriver de Engelen et Johannes de Drongelen eius filius (dg: 

septem hont terre sit quendam camoum terre spetem hont ?continentem) 

quendam campum dictum dat Sluijskempken septem hont terre continentem 

situm in jurisdictione de Merewijc in opposito de Enghelen inter 

hereditatem #quondam# Willelmi Eelkens ex uno et inter communem aggerem 

dictum Zegedijc ex alio in ea quantitate qua ibidem situs est ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni Broet filio quondam Nijcholai Broedeken 

promittentes indivisi super omnia (dg: wa) habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omnibus aggere et censu 

(dg: libera) et ab omni onere dicto onraet libera. Testes Ywanus et Wiel 

datum in crastino Thome. 

 

BP 1180 p 649r 02 vr 22-12-1396. 

Johannes van Os Swartkens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Os Swartkens soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 649r 03 vr 22-12-1396. 

Johannes Monics visser maande 3 achterstallge jaren van een b-erfcijns van 

6 pond geld, met Kerstmis te betalen, aan hem verkocht door Jacobus zvw 

Willelmus Coptiten. 

 

Johannes (dg: Monics p) Monics pisc[at]or hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini (dg: mo) 

venditum sibi a Jacobo filio quondam Willelmi Coptiten (dg: monuit de) 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Henricus Godefridi et Aa 

datum supra. 

 

BP 1180 p 649r 04 vr 22-12-1396. 

Johannes Molle droeg over aan Hermannus Loden soen 4½ morgen land in Empel, 

ter plaatse gnd die Hoeve, tussen Petrus van de Steenweg enerzijds en erfg 

vw Thomas gnd Daems soen en Willelmus gnd Hels anderzijds, aan hem verkocht 

door Johannes Haijken zvw Lambertus van Bakel. 

 

(dg: Johannes) Johannes Molle quatuor et dimidium jugera terre sita in 

parochia de Empel in loco dicto die Hoeven inter hereditatem Petri de 

Lapidea (dg: V) Via ex uno et inter hereditates heredum quondam Thome 

dicti Daems soen et Willelmi dicti Hels ex alio vendita sibi a Johanne 

Haijken filio quondam Lamberti de Bakel prout in litteris hereditarie 

supportavit Hermanno Loden soen (dg: j) 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 649r 05 vr 22-12-1396. 

Johannes Mol zvw Gerardus gnd Mol droeg over aan Hermannus Loden soen een 

b-erfcijns van 10 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, een 

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

4½ morgen land die waren van wijlen Nijcholaus gnd Clemenssen soen, in 

Empel, ter plaatse gnd die Hoeve, tussen Goeswinus Moedel van de Steenweg 

enerzijds en wijlen Willelmus Loijer anderzijds, welke cijns aan hem was 

verkocht door Gerardus van Gheffen molenaar. 

 

Johannes Mol filius quondam Gerardi dicti Mol hereditarium censum decem 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri 

et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quatuor et dimidio 

iugeribus terre que fuerant quondam Nijcholai dicti Clemenssen soen sitis 

in jurisdictione de (dg: Me de) Empel in loco dicto die Hoeven inter 

hereditatem Goeswini Moedel de Lapidea Via ex uno et inter hereditatem 

quondam Willelmi Loijer ex alio venditum sibi a Gerardo de Gheffen 

multore prout in litteris hereditarie supportavit Hermanno Loden soen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Henricus Godefridi et Wijel 

datum supra. 

 

BP 1180 p 649r 06 vr 22-12-1396. 

Johannes Molle zvw Gerardus Molle droeg over aan Henricus Loden soen een 

b-erfcijns van 8 oude schilden geld van de koning of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een kamp, 4½ 

morgen groot, ter plaatse gnd die Hoeve, tussen Goeswinus Moedels van de 

Steenweg enerzijds en Wijnricus Screijnmaker anderzijds, welke cijns aan 

hem was verkocht door Johannes Haijken van Empel zvw Lambertus van Bakel. 

 

Johannes Molle filius quondam Gerardi Molle hereditarium censum octo 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete 

regis !monete regis !boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie in festo #beati# Remigii 

confessoris ex quodam campo quatuor et dimidium iugera terre continente 

sito in (dg: Busco) loco dicto die Hoeven inter hereditatem Goeswini 

Moedels de Lapidea Via ex uno et inter hereditatem Wijnrici Screijnmaker 

ex alio venditum sibi a Johanne Haijken de Empel filio quondam Lamberti 

de Bakel prout in litteris hereditarie supportavit Henrico Loden soen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 649r 07 vr 22-12-1396. 

Johannes Molle droeg over aan Hermannus Loden soen 100 Gelderse gulden60, 

aan hem beloofd door Johannes Haijken en diens broer Ghisbertus die Veer, 

kvw Lambertus van Bakel, en Stephanus zvw Lambertus Raet. 

 

Johannes Molle centum bonos florenos aureos communiter gulden vocatos 

monete Gelrie promissos sibi a Johanne (dg: Ha) Haijken et Ghisberto die 

Veer eius fratre liberis quondam Lamberti de Bakel et Stephano filio 

quondam Lamberti Raet prout in litteris (dg: here) legitime supportavit 

Hermanno Loden soen cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 649r 08 vr 22-12-1396. 

Johannes Mol droeg over aan Hermannus Loden soen alle goederen van Paulus 

van Wordragen, aan hem gerechtelijk verkocht door Gerardus Heerken. 

 

                         
60 Zie → VB 1799 f 147r 08, ma 21-04-1399, Herman Loeden soen was gericht … aen alle goede Jan 
Haijkens Gijsbrecht die Veer sijns brueder kijnder wilner Lambrecht van Bakel ende Stevene 

soen wilner Lambrecht Raeds met scepenen scout brieven. 
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Johannes Mol omnia bona Pauli de (dg: Wo) Wordragen vendita sibi a 

Gerardo Heerken per judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout 

in litteris hereditarie supportavit (dg: a) Hermanno Loden soen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 649r 09 vr 22-12-1396. 

Hermannus zvw Ludovicus Eefsen soen droeg over aan Johannes Molle een 

b-erfpacht van 5 mud 2 zester rogge, Bossche maat, die Hermannus Rogge 

beloofd had aan eerstgenoemde Hermannus, met Sint-Remigius te leveren, 

gaande uit ongeveer 8 morgen land in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

dat Dode Broek, beiderzijds tussen voornoemde Hermannus zvw Ludovicus, met 

een eind strekkend aan erfgoed gnd die Haren en met het andere eind aan een 

gemene weg. 

 

Hermannus filius quondam Ludovici Eefsen soen hereditariam paccionem 

quinque modiorum et duorum sextariorum siliginis mensure de Busco quam 

Hermannus Rogge promisit (dg: super) se daturum et soluturum (dg: dicto) 

primodicto Hermanno hereditarie Remigii ex octo jugeribus terre vel 

circiter sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto [da]t 

Dode Broec inter hereditatem dicti Hermanni filii quondam Ludovici ex 

utroque latere (dg: ex) coadiacentem tendentibus cum uno fine ad 

hereditatem dictam communiter die Hare et cum reliquo fine ad communem 

plateam prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Molle cum 

litteris et jure promittens super omnia warandiam et (dg: sufficientem 

facere) et obligationem in dicta paccione existentem deponere et 

sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 649r 10 vr 22-12-1396. 

Voornoemde Hermannus Loden soen beloofde aan Johannes Molle 25 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis over 2 jaar (wo 25-12-1398) te betalen. 

 

Dictus Hermannus Loden soen promisit super omnia Johanni Molle XXV 

Hollant gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra duos 

annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 649r 11 vr 22-12-1396. 

Johannes van Meijelsvoert zvw Everardus van der Hagen verkocht aan Petrus 

zvw Johannes Steenken van Vucht een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(di 25-12-1397), gaande uit een stuk land gnd die Per Akker, 5 lopen rogge 

groot, in Boxtel, ter plaatse gnd Groot Liemde, tussen Maria Pauwels en 

haar zoon Jacobus enerzijds en Willelmus zvw Johannes van Meijelsvoert 

anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Johannes van Meijelsvoert filius quondam Everardi van der Hagen 

hereditarie vendidit Petro filio quondam Johannis Steenken de Vucht 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: p) nativitatis Domini et primo termino a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex pecia terre 

dicta die Per Acker #quinque lopinos siliginis in semine capiente# sita 

in parochia de Bucstel ad locum dictum Groet Lijemde inter hereditatem 

(dg: Jacobi Pa) Marie Pauwels et Jacobi eius filii ex uno et inter 

hereditatem Willelmi filii quondam Johannis de Meijelsvoert ex alio 

promittens super omnia (dg: w) habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere ex! censu domini ducis exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 649r 12 vr 22-12-1396. 

Johannes Erenbrechts soen van Essche ev Bela dvw Everardus van der Hagen 

droeg over aan Johannes Meijelsfoert zvw voornoemde Everardus (1) alle 
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goederen, die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Everardus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

Agnes mv voornoemde Bela, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

die voornoemde Agnes als gift beloofd had aan voornoemde Johannes en Bela 

toen zij trouwden. 

 

Johannes Erenbrechts soen (dg: ma) de Essche maritus et tutor legitimus 

Bele sue uxoris filie quondam Everardi van der Hagen omnia bona sibi et 

dicte sue uxori de morte dicti quondam Everardi successione advoluta et 

post mortem Agnetis matris dicte Bele successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita atque hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco quam dicta Agnes promiserat dicto Johanni (dg: 

dictum) cum dicta Bela sua uxore nomine dotis quando dicti Johannes et 

Bela per matrimonium copulabantur ut dicebat 

 

1180 mf11 B 11 p. 650. 

 in crastino Thome: vrijdag 22-12-1396. 

 dominica post nativitatis Domini: zondag 31-12-1396. 

 Sabbato post Thome: zaterdag 23-12-1396. 

 

BP 1180 p 650v 01 vr 22-12-1396. 

hereditarie supportavit Johanni Meijelsfoert filio dicti quondam Everardi 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et dicte Bele et liberorum dicte Bele deponere. Testes Henricus 

Godefridi et Wiel datum in crastino Thome. 

 

BP 1180 p 650v 02 vr 22-12-1396. 

Henricus en Elizabeth, kvw Henricus Matheus, maanden 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 5 pond geld, aan hen verkocht door Willelmus zvw 

Henricus van Haren smid ev Metta dvw Henricus gnd Osse. 

 

Henricus et Elizabeth liberi quondam Henrici Matheus hereditarium censum 

quinque librarum monete venditum eis (dg: ab) a Willelmo filio quondam 

Henrici de Haren fabro marito et tutore legitimo Mette sue uxoris filie 

quondam Henrici dicti Osse prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 650v 03 vr 22-12-1396. 

Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns61 van 

40 schelling (dg: geld), aan hem verkocht door Gerardus van Hees, (2) een 

b-erfcijns van 4 pond, aan hem verkocht door Johannes Sceijvel ?zvw 

Rutgherus van Kessel, (3) een b-erfcijns van 4 pond, die Willelmus Hebben 

hem moet betalen, (4) een b-erfcijns van 7 schelling, gaande uit een 

erfgoed gnd Roet, (5) een b-erfcijns van 10 schelling, gaande uit een 

erfgoed van wijlen Aleijdis wv Lambertus van den Pettelaer. 

 

Adam de Mierde hereditarium censum XL solidorum (dg: monete) venditum 

sibi a Gerardo de Hees et hereditarium censum IIII librarum venditum sibi 

a Johanne Sceijvel !quondam Rutgheri de Kessel et hereditarium censum 

IIII librarum quem Willelmus Hebben sibi solvere tenetur prout in literis 

monuit de 3 annis et hereditarium !septem solidorum quem solvendum habet 

ex hereditate dicta Roet monuit de 3 annis et hereditarium censum X 

solidorum solvendum hereditarie ex hereditate quondam Aleijdis relicte 

quondam Lamberti van den Pettelaer monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 650v 04 vr 22-12-1396. 

Adam van Mierde maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

                         
61 Zie ← BP 1178 f 251r 10 ma 26-07-1389, verkoop van waarschijnlijk deze 

cijns. 
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verzwaringen gedaan door {niet afgewerkt contract}. 

 

Adam de Mierde omnes vendiciones et alienaciones et obligationes factas a 

(dg: Gerardo de ....... filio ?quondam ....... .......) calumpniavit. 

 

BP 1180 p 650v 05 vr 22-12-1396. 

Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 6 

pond, aan hem verkocht door Johannes Basijn zvw Rodolphus van Duer. 

 

Adam de Mierde hereditarium censum sex librarum venditum sibi a Johanne 

(dg: Ba) Basijn (dg: mo) filio quondam Rodolphi de Duer monuit de 3 

annis. Testes (dg: datum) Ywanus et Wiel datum sabbato post Thome. 

 

BP 1180 p 650v 06 zo 31-12-1396. 

Johannes zvw Paulus gnd Mandemaker van Driel verkocht aan Martinus 

Paeuweeter (1) de helft in een huis en erf in Den Bosch, over de Visbrug, 

tussen erfgoed van Lambertus Leijdecker enerzijds en erfgoed van wijlen 

Petrus van Waderle anderzijds, van welk huis voornoemde wijlen Paulus een 

helft gekocht had van Johannes Stercke en de andere helft van Arnoldus gnd 

Nolleken Quappe visser, (2) de helft in een stukje land, in Den Bosch, van 

voornoemde wijlen Paulus, 24 voet breed, strekkend vanaf voornoemd erfgoed 

van Paulus tot aan de stadsmuur, welk stukje land voornoemde wijlen Paulus 

in cijns verkregen had van Arnoldus van Waderle, Godescalcus van Bladel en 

Theodericus Buc, te weten de helft van voornoemd huis, erf en stukje land 

aan de kant van voornoemd erfgoed van wijlen Petrus van Waderle, nu 

behorend aan erfg vw Johannes gnd die Sot. Het gehele huis en erf is belast 

met de hertogencijns, een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, een 

b-erfcijns van 40 schelling gemeen paijment, en het hele stukje land is 

belast met een b-erfcijns van 24 schelling gemeen paijment; de koper zal de 

helft van deze cijnzen betalen. De verkochte helft van huis, erf en stukje 

land is nog belast met een b-erfcijns van 40 schelling gemeen paijment, die 

eerstgenoemde Johannes verkoper verkocht had aan Petrus Witmeri. 

 

Johannes filius quondam Pauli dicti Mandemaker de Driel medietatem ad se 

spectantem in domo et area sita in Busco ultra pontem piscium inter 

hereditatem Lamberti Leijdecker ex uno et inter hereditatem quondam Petri 

de Waderle ex alio de qua (dg: medietate dictus) domo et area dictus 

quondam (dg: Pa) Paulus unam medietatem erga Johannem Stercke et reliquam 

medietatem erga Arnoldum dictum Nolleken Quappe piscatorem emendo 

acquisiverat prout in litteris (dg: in litteris scilicet illam medietatem 

ab) #et et# medietatem ad se spectantem in quadam particula terre sita in 

#ibidem# Buscoducis (dg: ultra pontem piscium retro dictam domum et aream 

#Pauli) dicti quondam Pauli# viginti quatuor pedatas in latitudine 

continente (dg: sita) tendente a dicta hereditate dicti Pauli usque ad 

murum oppidi de Busco quam particulam terre dictus quondam Paulus erga 

Arnoldum de Waderle Godescalcum de Bladel et Theodericum Buc ad censum 

acquisiverat prout in litteris scilicet illam medietatem dicte domus et 

area et ?et dicte particule terre que medietas sita est versus dictam 

hereditatem dicti quondam Petri de Waderle nunc ad heredes quondam 

Johannis dicti (dg: Sot) die Sot spectantem ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: Arnoldo) #Martino# Paeuwe-eter supportavit cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem deponere 

exceptis medietate census domini ducis et hereditarii census viginti 

solidorum antique pecunie et hereditarii census !census quadraginta 

solidorum communis pagamenti quos census jamdictos dictus quondam Paulus 

ex dictis domo et area #integra# annuatim de jure solvere consuevit et 

(dg: h) medietate hereditarii census viginti quatuor solidorum communis 

pagamenti quem dictus quondam Paulus ex dicta particula terre annuatim 

solvere consuevit de jure (dg: #.......# .....) hereditario censu XL 

solidorum (dg: mo) communis pagamenti quem primodictus Johannes venditor 

vendidit (dg: Petro) Petro Witmeri ex medietate ad (dg: se spectante) 
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dictum venditorem spectante in domo area et particula terre predictis et 

quam medietatem dictorum censuum domini ducis XXti solidorum antique 

pecunie #primodicti# et hereditarii census XL solidorum communis 

pagamenti #et census XXIIII solidorum# et dictum (dg: ....) censum XL 

solidorum communis dicto Petro (dg: Witmeri) Witmeri ex dicta medietate 

annuatim solvendum ut prefertur dictus emptor nunc deinceps ex dicta 

medietate dicte domus et aree et particule terre solvere tenebitur 

annuatim sic quod ad et supra reliquam medietatem dictarum domus et aree 

et particule terre dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum #ut 

ipsi palam recognoverunt#. Testes (dg: Will) Wijel et Aa datum dominica 

post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 650v 07 zo 31-12-1396. 

Martinus Arts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Martinus Arts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 650v 08 za 23-12-1396. 

Godefridus zvw Henricus Posteels, gemachtigd door zijn moeder Gertrudis 

Posteels, en Ywanus van Gravia, gemachtigd door Beatrix gnd Loden wv 

Matheus Posteels, maanden 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns62,63 van 

5 pond geld, die Johannes van Casteren timmerman beloofd had aan Godefridus 

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

gaande uit een erfgoed, 21 voet lang en 22 voet breed, in Den Bosch, over 

de Visbrug, tussen erfgoed van Ghibo Scape visser enerzijds en erfgoed van 

voornoemde wijlen Godefridus Posteel anderzijds, welke cijns nu aan 

voornoemde Gertrudis en Beatrix behoort. 

 

Godefridus (dg: Posteel) filius quondam Henrici Posteels potens factus a 

Gertrude (dg: Postel) Posteels sua matre ad monendum petendum levandum et 

percipiendum omnes et singulos census pacciones et redditus dicte 

Gertrudis et credita [quecumque] que debentur eidem Gertrudi prout in 

litteris et Ywanus de Gravia potens factus a Beatrice dicta Loden relicta 

quondam Mathei Posteels ad monendum recipiendum atque levandum omnes et 

singulos census pacciones et redditus atque credita quecumque ad ipsam 

spectantes prout in litteris hereditarium censum quinque librarum monete 

quem Johannes de Casteren carpentarius promisit se daturum et soluturum 

Godefrido Posteel hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

quadam hereditate viginti unam pedatas in longitudine et viginti duas 

pedatas in latitudine continente sita in Busco (dg: ..) ultra pontem 

piscium inter hereditatem Ghibonis Scape piscatoris ex uno et inter 

hereditatem dicti Godefridi quondam Posteel ex alio prout in litteris et 

quem censum nunc ad dictas Gertrudem et Beatricem spectare dicebant 

monuerunt de 3 annis. Testes Ywanus et Wiel datum sabbato post Thome. 

 

BP 1180 p 650v 09 za 23-12-1396. 

Ywanus van Gravia, gemachtigd door Beatrix gnd Loden wv Matheus Posteels, 

maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 10 pond 10 schelling 

geld, die Gerardus van Abruggen zvw Theodericus van Vlimen moet betalen aan 

voornoemde Beatrix, gaande uit (1) 10 hont minus 25 roeden land in Empel, 

ter plaatse gnd die Klein Roedse Kamp, (2) de helft van een kamp gnd die 

Buijseningen, in Empel, (3) alle goederen van Denkinus Veer zvw Gerardus 

                         
62 Zie ← BP 1178 f 184r 08 za 29-04-1391 (6), overdracht van 1/3 deel in een erfcijns die 
Johannes van Casteren aan Godefridus Posteel beloofd had gaande uit een erfgoed van 21 voet 

lengte en 22 voet breedte, in Den Bosch, over de Visbrug. 

63 Zie → SAsH RA VB 1799 f 126r 05, ma 13-01-1399, Godevart Posteel mechtich ghemaect van 
Gertruden sijnre moeder wijf welner Henric Posteels was ghericht tot sinen ghedeelt aen een 

erfenijssen XXI voet in lengden ende XXII voet in breijden begripende ghelegen in 

tsHertogenbosch over die Vischbrugge tusschen den erve Ghiben gheheijten Scaep des Visschers 

ende tusschen den erve Goederts gheheijten Posteels overmids gebreck van erfsijns dien die 

voirs Gertruijd dair aen had ende die voirs Godevart heeft des mechtich ghemaect meester Jan 

van Best. 
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van Driel. 

 

(dg: dictus) Ywanus de Gravia potens factus a Beatrice dicta Loden 

relicta quondam Mathei Posteels #monendum etc# hereditarium censum X 

librarum et X solidorum monete quem Gerardus de Abruggen filius quondam 

Theoderici de Vlimen dicte Beatrici solvere tenetur annuatim ex X hont 

terre (dg: v) viginti quinque virgatis (dg: mi) terre minus sitis in 

parochia de Empel in loco dicto die (dg: Cleij) Cleijn Roedsche Camp 

atque ex medietate cuiusdam campi dicti die (dg: Bu...) Buijseningen siti 

in dicta parochia de Empel atque ex omnibus bonis Denkini Veer filii 

quondam Gerardi de Driel prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 650v 10 za 23-12-1396. 

Johannes Delijen soen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

3 pond, aan hem beloofd door zijn broer Willelmus Delijen soen van Os. 

 

Johannes Delijen soen hereditarium censum trium librarum venditum sibi a 

Willelmo Delijen soen de Os (dg: pro) suo fratre prout in litteris monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1180 mf11 B 12 p. 651. 

 in crastino sanctorum innocentium: vrijdag 29-12-1396. 

 

BP 1180 p 651r 01 vr 29-12-1396. 

Wellinus Scilder zvw Nijcholaus Scilder had destijds gekocht van Arnoldus 

zv Elizabeth wv Arnoldus van den Berge des Scilder en Bodo zvw Johannes van 

den Stocke ev Margareta, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Arnoldus van den 

Berghe, ¼ deel van een huis en erf, eertijds van wijlen Nijcholaus van 

Wijchem, in Den Bosch, aan de Markt, tussen het gewanthuis enerzijds en 

erfgoed van mr Willelmus Hondertmarke anderzijds, te weten het ¼ deel 

richting erfgoed van voornoemde Willelmus Hondermarke. 

Johannes Bije Broes soen ev Gertrudis dvw voornoemde !Willelmus Scilder 

verkocht thans aan Rodolphus Hacke kramer (1) de helft in (1a) een deel van 

voornoemd ¼ deel, te weten in dat deel van het ¼ deel dat reikt vanaf de 

Markt achterwaarts tot aan een stenen muur die in voornoemd ¼ deel ligt, 

welk deel ongeveer 24 voet lang is, te meten vanaf de Markt achterwaarts 

tot aan voornoemde stenen muur, (1b) de helft van voornoemde stenen muur 

met ondergrond, (2) de helft, aan voornoemde Johannes Bije behorend, in een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, die Arnoldus van den Berghe beurt uit het 

huis en erf van voornoemde Wellinus Scilders, in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen erfgoed van voornoemde mr Willelmus Hondertmarcke enerzijds en 

erfgoed van wijlen hr Arnoldus Dicbier ridder anderzijds, welke cijns 

voornoemde wijlen Arnoldus van den Berge vermaakt had aan het klooster van 

de Minderbroeders in Den Bosch, en welke cijns voornoemde wijlen Wellinus 

verworven had van het klooster van de Minderbroeders. De koper zal uit het 

aan hem verkochte deel betalen een b-erfcijns van 23 schelling geld, die 

voornoemde wijlen Wellinus uit geheel het ¼ deel, boven voornoemde 20 

schelling, betaalde. 

 

Notum sit univesis quod cum Wellinus Scilder filius quondam Nijcholai 

Scilder unam quartam partem cum suis attinentiis domus et aree que fuerat 

quondam Nijcholai de Wijchem site in Buscoducis ad forum inter domum 

pannorum ex uno et inter hereditatem magistri Willelmi Hondertmarke ex 

alio videlicet illam quartam partem cum suis attinentiis universis domus 

et aree predicte que sita est versus hereditatem dicti magistri Willelmi 

Hondermarke hereditarie emendo acquisivisset erga Arnoldum filium 

Elizabeth relicte quondam Arnoldi van den Berge des Scilder et Bodonem 

filium quondam Johannis van den Stocke maritum et tutorem legitimum 

Margarete sue uxoris filie dictorum Elizabeth et quondam Arnoldi van den 

Berghe prout in litteris quas vidimus constitutus igitur coram scabinis 
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infrascriptis (dg: dictus) Johannes Bije Broes soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Gertrudis sue uxoris filie dicti quondam !Willelmi 

Scilder medietatem ad se spectantem in quadam parte dicte quarte partis 

cum suis attinentiis dicte domus et aree scilicet in illa parte dicte 

quarte partis que pars tendit a dicto foro #retrorsum# usque ad quendam 

murum lapideum consistentem sive situm in dicta quarta parte et que (dg: 

pas) pars continet XXIIII pedatas vel circiter in longitudine mensurando 

a dicto foro retrorsum usque ad dictum murum lapideum atque #in# 

medietate dicti muri lapidei cum suo fundo necnon medietatem ad dictum 

Johannem Bije spectantem in hereditario censu XX solidorum monete quem 

Arnoldus van den Berghe solvendum habuit annuatim et hereditarie ad et 

supra domum et aream dicti Wellini Scilders sitam in Busco ad forum inter 

hereditatem dicti magistri Willelmi Hondertmarcke ex uno et inter 

hereditatem quondam domini Arnoldi Dicbier (dg: ex) militis ex alio quem 

censum dictus quondam Arnoldus van den Berge conventui fratrum minorum in 

Busco legaverat et quem censum dictus quondam Wellinus erga gardianum 

totumque conventum fratrum minorum in Busco acquisiverat ut dicebat 

hereditarie (dg: su) vendidit Rodolpho Hacke institori cum litteris et 

aliis et jure #occacione# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem (dg: ex) et (dg: ex) impeticionem ex parte sui et dicti 

quondam Wellini deponere tali condicione quod dictus emptor solvet 

annuatim ex dicta parte ei vendita ut prefertur hereditarium censum XXIII 

solidorum monete quem dictus quondam Wellinus ex dicta #integra# quarta 

parte ultra dictos XX solidos solvere consuevit annuatim. Testes Aa et 

Scilder datum in crastino sanctorum innocentium. 

 

BP 1180 p 651r 02 vr 29-12-1396. 

Heijmericus Groij verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Engbertus) Heijmericus Groij prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 651r 03 vr 29-12-1396. 

Johannes zvw Willelmus Roefs soen van Eijndoven gaf vervolgens uit aan 

Rodolphus Hacke kramer (1) de helft64, behorend aan zijn zoon Wellinus, in 

voornoemd deel van voornoemd ¼ deel en in de helft van voornoemde muur, (2) 

de helft van voornoemde cijns van 20 schelling; de uitgifte geschiedde voor 

een b-erfcijns van 11 schelling 6 penning geld en thans voor een n-erfcijns 

van 4 pond 17 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis. Ter meerdere zekerheid van de betaling van de 

cijns van 4 pond 17 schelling voornoemd geld stelde voornoemde Rodolphus 

tot onderpand (3) de andere helft van voornoemd deel van voornoemd ¼ deel 

van voornoemd huis en erf, (4) de andere helft van voornoemde cijns van 20 

schelling, (5) een huis en erf van voornoemde wijlen mr Willelmus 

Hondertmarcke, nu behorend aan voornoemde Rodolphus, gelegen direct naast 

voornoemd ¼ deel van voornoemd huis en erf. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis Johannes filius quondam Willelmi Roefs soen de 

Eijndoven medietatem (dg: a) spectantem ad (dg: Wil) Wellinum suum filium 
!spectantem in (dg: n) dicta parte dicte quartis partis (dg: et #et in# 

medietate) et in medietate dicti muri et medietatem dicti census XX 

solidorum dedit ad hereditarium censum Rodolpho Hacke institori ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditario censu undecim solidorum et sex 

denariorum monete ex dicta medietate #dicte partis# dicte quarte partis 

annuatim de jure solvendo dando atque pro hereditario censu quatuor 

librarum (dg: monete) et decem et septem solidorum monete dando (dg: et 

solvendo) a dicto Rodolpho hereditarie (dg: etc atque) mediatim !mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex dicta (dg: parte) #medietate dicte partis# 

                         
64 Zie → BP 1186 f 094v 06 wo 27-02-1409, Wellinus zv Johannes zvw Willelmus Roefs soen van 
Eijndoven stemt in met de uitgifte van deze helft. 
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dicte quarte partis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

solucionis dicti census IIII librarum et XVII solidorum dicte monete 

primodictus Johannes ex predicta (dg: parte solvendi) medietate dicte 

partis antedicte quarte partis solvendi dictus Rodolphus reliquam 

medietatem dicte partis antedicte quarte partis cum suis attinentiis 

domus et aree predicte atque reliquam medietatem dicti census (dg: XV) XX 

solidorum atque domum et aream dicti quondam magistri Willelmi 

Hondertmarcke nunc ad dictum Rodolphum spectantem sitam contigue iuxta 

dictam quartam partem supradicte domus et aree ad pignus imposuit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 651r 04 vr 29-12-1396. 

Henricus zv Willelmus Roefs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Willelmi Roefs soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 651r 05 vr 29-12-1396. 

(dg: Destijds). 

 

(dg: notum sit). 

 

BP 1180 p 651r 06 vr 29-12-1396. 

Johannes die Bije Broes soen ev Gertrudis dvw Wellinus Scilders en Johannes 

zvw Willelmus Roefs soen van Eijndoven gaven uit aan Zoeta wv voornoemde 

Wellinus Scilder (1) een kamer65 met ondergrond en toebehoren, in Den Bosch, 

aan de Markt, tussen de kamers van de kooplieden gnd die Kort Kameren, 

tussen erfgoed van Ghibo Keijot enerzijds en erfgoed van Sophia Otten 

anderzijds, (2) de kelder voor voornoemde kamer, (3) een deel van ¼ deel, 

dat aan voornoemde wijlen Wellinus Scilder behoorde, in een huis en erf van 

wijlen Nijcholaus van Wijchen, in Den Bosch, aan de Markt, tussen het 

gewanthuis enerzijds en erfgoed van wijlen mr Willelmus Hondertmercke 

anderzijds, te weten van het ¼ deel dat direct naast voornoemd erfgoed van 

wijlen mr Willelmus Hondertmerke ligt, te weten dat deel van het ¼ deel dat 

in het achterste einde van het ¼ deel ligt, strekkend vanaf een stenen muur 

in dit ¼ deel tot aan erfgoed of gebouwen van Henricus Wilgheman, en de 

helft van voornoemde stenen muur met ondergrond, welke muur gelegen is 

tussen voornoemd deel van het ¼ deel en een ander deel van voornoemde ¼ 

deel dat behoort aan Rodolphus Hacke, (4) een huis en erf van voornoemde 

wijlen Wellinus, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van wijlen 

hr Johannes Rover ridder enerzijds en erfgoed van Sophia Otten anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die voornoemde wijlen Wellinus uit 

deze kamer, kelder, en huis en erf betaalde, en thans voor een n-erfcijns 

van 16 oude schilden of de waarde, een helft te betalen aan voornoemde 

Johannes Bije en de andere helft aan Wellinus zv voornoemde Johannes zvw 

Willelmus Roefs soen, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1397). 

{p.652v} Voornoemde Wellinus, minderjarige zv Johannes zvw Willelmus Roefs 

soen, zal, zodra hij meerderjarig is, hiermee instemmen. Zou voornoemde 

Wellinus zv Johannes zvw Willelmus Roefs soen overlijden voor hij 

meerderjarig wordt, dan gaat de helft die aan hem behoort van de cijns van 

16 oude schilden naar Gertrudis dvw voornoemde Wellinus en naar kv 

voornoemde Gertrudis; en voornoemde Johannes Bije, zijn voornoemde vrouw 

Gertrudis en kinderen en erfgenamen van voornoemde Gertrudis zullen hiermee 

voldaan zijn van het recht dat aan hen zal komen na overlijden van 

voornoemde Wellinus zv Johannes zvw Willelmus Roefs soen. Voornoemde Zoeta 

zal voornoemde goederen bezitten zolang ze leeft; na haar overlijden gaan 

                         
65 Zie → BP 1183 f 315v 05 za 10-05-1404 (1), Zoeta wv Wellinus Scilder verkocht de kamer aan 
haar schoonzoon Arnoldus van Zijdewijnden. 
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de goederen naar kinderen van voornoemde Zoeta en wijlen Wellinus Scilder. 

 

Johannes die (dg: Bie) Bije Broes soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Gertrudis sue uxoris filie quondam Wellini Scilders et Johannes 

filius quondam Willelmi Roefs soen #de Eijndoven# (dg: toi) quandam 

cameram cum suo fundo et attinentiis sitam in Busco (dg: in ca) ad forum 

inter cameras mercatorum dictas die Cort Cameren inter hereditatem 

Ghibonis Keijot ex uno et inter hereditatem Sophie Otten ex alio (dg: 

tendentem a dicto foro retrorsum ad domum pannu) #et penu consistens sub 

terram ante dictam cameram# atque quandam partem (dg: cuiusdam) unius 

quarte partis (dg: de) que ad dictum quondam Wellinum Scilder spectabat 

in domo et area quondam Nijcholai de Wijchen sita in Buscoducis ad forum 

inter domum pannorum ex uno et inter hereditatem quondam magistri 

Willelmi Hondertmercke ex alio scilicet illius quarte partis que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti quondam (dg: Wil) magistri 

Willelmi Hondertmerke videlicet illam partem dicte quarte partis 

antedicte domus et aree que pars sita est in (dg: parte) posteriori fine 

dicte quarte partis domus et aree predicte tendens (dg: cum ab 

hereditate) a quodam muro lapideo sito et consistente in dicta (dg: parte 

dicte) quarta parte usque ad hereditatem seu edificia Henrici Wilgheman 

atque medietatem dicti muri lapidei #cum suo fundo# qui murus situs est 

inter dictam partem dicte (dg: par) quarte partis et inter reliquam 

partem ad Rodolphum Hacke spectantem in dicta quarta parte (dg: ex alio 

ut dicebant hereditarie dederunt ad hereditarium censu Zoete relicte 

dicti quondam Willelmi Wellini Scilder ab eadem hereditarie possidendas 

pro atque penu consistens sub terram ante dictam cameram) atque domum et 

aream dicti quondam Wellini sitam in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge 

inter hereditatem quondam domini Johannis Rover militis ex uno et inter 

hereditatem (dg: Soph) Sophie Otten ex alio dederunt ad hereditarium 

censum Zoete relicte dicti quondam Wellini Scilder #cum omnibus litteris 

et jure# ab eadem hereditarie possidendas pro censibus quos dictus 

quondam Wellinus ex dicta camera cum suis fundo #et penu# et attinentiis 

et ex dicta domo et area sita ultra dictum pontem die Tolbrugge vocatum 

solvere consuevit annuatim dandis et solvendis etc atque pro hereditario 

censu sedecim aude scilde seu valorem {nieuwe regel} [solvendo] mediatim 

dicto Johanni Bije et mediatim Wellino filio dicti Johannis filii quondam 

(dg: Jo) Willelmi Roefs soen hereditarie mediatim nativitatis Domini et 

mediatim Johannis et primo termino (dg: a) nativitatis Domini proxime 

futuro ex premissis promittentes divisi (dg: scilicet quod ipsi huiusmodi 

d) scilicet (dg: quilibet eorum pro se) dictus Johannes Bije super omnia 

[quod ipse] huiusmodi donationem ad censum perpetue ratam servabit et 

omnem aliam obligationem ex parte (dg: in parti) #sui# existentem 

deponere et dictus Johannes filius quondam Willelmi Roefs soen 

 

1180 mf11 B 13 p. 652. 

 in crastino sanctorum innocentium anno nonagesimo septimo: 

  vrijdag 29-12-1396. 

 

BP 1180 p 652v 01 vr 29-12-1396. 

super omnia quod ipse (dg: huiusmodi donationem ad censum perpetue) et 

dictus Wellinus eius filius huiusmodi donationem ad censum perpetue ratam 

servabunt et aliam (dg: aliam) obligationem ex parte eorundem Johannis 

filii quondam Willelmi Roefs soen et Wellini sui filii in premissis 

existentem deponent et quod ipse Johannes filius quondam Willelmi Roefs 

soen antedictum Wellinum suum filium quamcito ad annos sue pubertatis 

pervenerit dicte donacioni ad censum faciet !et promittere super habita 

et habenda ratam servare perpetue #et altera cum tutore repromisit# tali 

condicione si contingat dictum (dg: dic) Wellinum filium dicti Johannis 

filii quondam Willelmi Roefs soen decedere antequam ad annos sue 

pubertatis pervenerit quod extunc dicta medietas (dg: dicti) ad eundem 

Wellinum spectans dicti census XVI aude scilde #statim !dictum obitum 



Bosch’ Protocol jaar 1396 05. 

 

227 

eiusdem Wellini# ad Gertrudem filiam dicti quondam (dg: Wellini) Wellini 

Scilder et ad liberos eiusdem Gertrudis hereditario jure devolvetur et 

per hoc et mediante illa (dg: dicta Ger) #medietate dicti census# dictus 

Johannes Bije et dicta Gertrudis eius (dg: eius) uxor et liberi et 

heredes (dg: quecumque) eiusdem Gertrudis perpetue manebunt contenti de 

toto jure eis de morte dicti Wellini filii dicti Johannis filii quondam 

Willelmi Roefs soen successione advolvendo in (dg: premissis) premissis 

ut dictus Johannes Bie pro se et dicta Gertrude sua uxore et liberis et 

heredibus dicte Gertrudis super omnia promisit tali condicione quod dicta 

Zoeta premissa (dg: post) possidebit pro predictis censibus quamdiu (dg: 

v) ipsa vixerit in humanis et post eius decessum !eiusdem ad liberos 

dictorum Zoete et quondam Wellini Scilder ab eisdem Zoeta et quondam 

Wellino Scilder pariter genitorum! (dg: possiden) hereditarie devolvenda 

pro dictis censibus. Testes Aa et Scilder datum supra. 

 

BP 1180 p 652v 02 vr 29-12-1396. 

Voornoemde Zoeta wv Wellinus Scilder of haar erfgenamen kunnen de cijns van 

16 oude schilden terugkopen, gedeeltelijk of geheel, gedurende 4 jaren, 

ingaande Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397), elke oude schild met 17 oude 

schilden of de waarde eens in gereed geld, en met de cijns van het jaar van 

wederkoop naar rata van de verstreken tijd. Johannes Bije voor zich en 

Johannes zvw Willelmus Roefs soen voor zijn zoon Wellinus beloofden dit. 

Voornoemde Zoeta beloofde vervolgens de helft van de cijns binnen deze 4 

jaar terug te zullen kopen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

Willelmus Scilder, zijn zoon Gerardus, Theodericus Rover zv hr Emondus en 

Heijmericus Groij. 

 

A. 

Dicta Zoeta seu eius heredes poterint redimere dictum censum sedecim aude 

scilde !redimere #in parte vel in toto# ad spacium quatuor annorum a 

festo nativitatis Johannis proxime futuro sine medio sequentium semper 

dicto spacio pendente quemlibet aude scilde cum XVII aude scilde seu 

valorem semel in paratis et censu anni redempcionis pro rata temporis ut 

in forma promittentes dicti Johannes Bije pro se et dictus Johannes 

filius quondam Willelmi Roefs soen pro se et Wellino filio suo ut in 

forma. Quo facto promisit dicta Zoeta super habita et habenda fide 

prestita medietatem dicti census redimere infra dictos quatuor annos. 

Acta in camera presentibus Willelmo Scilder Gerardo eius filio Theoderico 

Rover filio domini Emondi Heijmerico Groij datum in crastino sanctorum 

innocentium anno nonagesimo septimo (dg: ho die) hora vesperarum. 

 

BP 1180 p 652v 03 vr 29-12-1396. 

Zoeta wv Wellinus Scilder en Willelmus Broeder enerzijds en Rodolphus Hacke 

kramer anderzijds verklaarden dat een muur met ondergrond, in Den Bosch, in 

¼ deel, dat aan voornoemde wijlen Wellinus Scilder behoorde, in een huis en 

erf van wijlen Nijcholaus van Wijchem, in Den Bosch, aan de Markt, tussen 

het gewanthuis enerzijds en erfgoed van wijlen mr Willelmus Hondertmercke 

anderzijds, te weten op het ¼ deel dat naast voornoemd erfgoed van wijlen 

mr Willelmus Hondermercke ligt, te weten de muur tussen het deel van het ¼ 

deel behorend aan voornoemde Zoeta en haar kinderen enerzijds en het deel 

van het ¼ deel behorend aan voornoemde Rodolphus anderzijds, 

gemeenschappelijk zal zijn voor voornoemde Zoeta en haar kinderen en 

voornoemde Rodolphus. Elk van beide mag zijn bouwwerken aan de muur 

vastmaken of eraan verankeren. Elk van beide zal in de muur openingen 

hebben, die afgesloten zullen worden. Alle bouwwerken die naast de muur 

gebouwd zullen worden, moeten harde dakbedekking hebben. Wat een van beide 

in de muur kapot maakt moet de betreffende partij herstellen. Zou de muur 

teloorgaan dan moeten beide partijen deze voor gezamenlijke rekening weder 

opbouwen. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1396 05. 

 

228 

Zoeta relicta quondam Wellini Scilder cum tutore (dg: ex una) et 

Willelmus Broeder ex una et Rodolphus Hacke institor ex altera palam 

recognoverunt quod quidam murus (dg: situ) #cum suo fundo# consistens et 

situs in Busco in quarta parte que ad dictum quondam Wellinum Scilder 

spectabat in domo et area quondam Nijcholai de Wijchem sita in Busco ad 

forum inter domum pannorum ex uno et inter hereditatem quondam magistri 

Willelmi Hondertmercke ex alio scilicet in et supra illam quartam partem 

que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti quondam magistri 

Willelmi Hondermercke scilicet ille murus lapideus (dg: q) cum suo fundo 

qui situs est inter hereditatem #seu partem# ad dictam Zoetam et eius 

liberos spectantem et inter hereditatem seu partem ad dictum Rodolphum 

spectantem in dicta quarta parte dicte (dg: quar) domus et aree ut 

dicebant est erit et permanebit perpetue communis dictis Zoete et eius 

liberis et dicto Rodolpho item (dg: quod) quod quelibet dictarum partium 

libere poterit sua edificia apponere et adiungere dicto (dg: mu) muro et 

in eodem muro (dg: firm) imponere et per ancoras et alias ad eius 

profectum firmare item quod (dg: il) ulla dictarum partium habebit 

foramina in dicto muro que (dg: omnes f) omnia foramina obturentur item 

quod (dg: quidque) omnia edificia a qualibet dictarum partium pro quoque 

tempore edificanda juxta dictum murum (dg: erunt tect) tegentur perpetue 

cum duro tecto item quod quidque altera dictarum (dg: fregit) !fregerit 

in dicto muro hoc eadem pars reparare tenebitur item si contingat in 

posterum dictum murum (dg: an) cadere vel annullari extunc dicte partes 

sub earum communibus scilicet Zoeta et Willelmus pro una medietate et 

dictus Rodolphus pro reliqua medietate (dg: red) reedificare tenebuntur 

ut ipsi mutuo recognoverunt et super omnia premissa adimplere 

promiserunt. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 652v 04 vr 29-12-1396. 

Johannes die Bije Broes soen ev Gertrudis dvw Wellinus Scilder zvw 

Nijcholaus Scilder droeg over aan zijn zoon Willelmus de helft, die aan 

voornoemde Johannes en zijn vrouw Gertrudis gekomen was na overlijden van 

voornoemde Wellinus, in de helft van een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, welke pacht van 4 mud behoorde aan hr Mathias Scilder 

priester zvw voornoemde Nijcholaus Scilder in een b-erfpacht van 8 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een hoeve die 

was van voornoemde wijlen Nijcholaus, in Dommellen, met toebehoren, (2) 

cijnzen die jaarlijks op de hoeve worden betaald, (3) 6 schelling 

b-erfcijns, die Lerija wv voornoemde Nijcholaus, broerder Jacobus, 

voornoemde hr Mathias, Gerardus, Henricus, Willelmus, Wellinus, Truda en 

Katherina, kvw voornoemde Nijcholaus, in Westerhoven beuren, welke helft 

van de pacht van 4 mud voornoemde wijlen Wellinus Scilder gekocht had van 

voornoemde hr Mathias Scilder. 

 

Johannes die Bije Broes soen maritus et tutor legitimus Gertrudis sue 

uxoris filie quondam Wellini Scilder filii quondam Nijcholai Scilder 

medietatem (dg: ad se) sibi et dicte Gertrudi sue uxori de morte dicti 

quondam Wellini successione advolutam in medietate hereditarie paccionis 

quatuor modiorum siliginis mensure de Busco quam paccionem quatuor 

modiorum siliginis ad dominum Mathiam Scilder presbitrum filium dicti 

quondam Nijcholai Scilder (dg: spectare consueverat) spectabat de 

hereditaria paccione octo modiorum siliginis dicte mensure solvenda 

hereditarie purificationis ex quodam manso qui fuerat dicti quondam 

Nijcholai sito in parochia de Dommellen atque ex edificiis (dg: ter) 

agris terris pratis et pascuis et mericis atque ceteris attinentiis 

eiusdem mansi singulis et universis ubique locorum consistentibus sive 

sitis atque ex censibus annuatim supra dictum mansum de jure solvendis 

necnon ex sex solidis hereditarii census quos Lerija relicta dicti 

quondam Nijcholai frater Jacobus predictus dominus Mathias Gerardus 

Henricus Willelmus et Wellinus Truda #et# Katherine liberi dicti quondam 

Nijcholai in parochia de Westerhoven annuatim habent solvendos quam 
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medietatem dicte paccionis quatuor modiorum siliginis dictus quondam 

Wellinus Scilder erga dictum dominum Mathiam Scilder emendo acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo suo filio cum litteris 

et jure occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Aa et Scilder datum supra. 

 

1180 mf11 B 14 p. 653. 

 in crastino sanctorum innocentium: vrijdag 29-12-1396. 

 Sabbato post nativitatis Domini: zaterdag 30-12-1396. 

 Dominica post nativitatis Domini: zondag 31-12-1396. 

 

BP 1180 p 653r 01 vr 29-12-1396. 

Johannes Bije Broes soen ev Gertrudis dvw Wellinus Scilder zvw Nijcholaus 

Scilder droeg over aan Willelmus Scilder een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

maat van Oerle, uit een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oerle, welke 

pacht van 4 mud behoorde aan voornoemde wijlen Wellinus Scilder uit een 

b-erfpacht van 8 mud rogge, maat van Oerle, welke pacht van 8 mud 

voornoemde wijlen Nijcholaus Scilder de jongere met Lichtmis op de 

onderpanden beurde, gaande uit goederen van wijlen zijn vader Nijcholaus 

Scilder de oudere, gelegen tussen Vessem en Oerle, welke goederen 

voornoemde wijlen Nijcholaus Scilder de jongere zvw Nijcholaus Scilder de 

oudere uitgegeven had aan Hermannus van Wijnterle voor de grondcijnzen en 

voor voornoemde pacht van 8 mud. 

 

Johannes Bije Broes soen ut supra (dg: medietatem sibi de morte dicti 

quondam Wellini successione advolutam) in hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de Oerle #ad se spectantem# de hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis dicte mensure (dg: quam) que paccio 

quatuor modiorum siliginis ad dictum q[uondam] (dg: W) Wellinum Scilder 

spectabat (dg: in he) de hereditaria paccione octo modiorum siliginis 

dicte mensure quam paccionem octo modiorum siliginis dictus quondam 

Nijcholaus (dg: Scilder) Scilder junior solvendam !hereditarie 

purificationis et supra bona infrascripta tradendam ex bonis (dg: eiusdem 

Nijcholai) quondam Nijcholai Scilder senioris sui patris sitis inter 

Vessem et Ourle et ex attinentiis eorundem bonorum omnibus et singulis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis que bona cum suis attinentiis 

dictus quondam Nijcholaus Scilder junior filius dicti quondam Nijcholai 

Scilder senioris dedit ad pactum Hermanno de Wijnterle scilicet pro 

censibus dominorum exinde solvendis et pro predicta paccione octo 

modiorum siliginis dicte mensure prout in litteris hereditarie 

supportavit Willelmo Scilder cum litteris !jure (dg: promittens super) 

occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Aa et Scilder datum in crastino innocentium. 

 

BP 1180 p 653r 02 vr 29-12-1396. 

Jacobus van den Placke verkocht aan Lambertus smid een stuk land in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd op den Doren Akker, 

tussen voornoemde Lambertus smid enerzijds en erfgoed eertijds van het 

klooster Sint-Clara in Den Bosch anderzijds. 

 

(dg: Jacobus) Jacobus van den Placke peciam terre sitam in parochia de 

(dg: Berl) Berlikem in loco dicto Beilver ad locum dictum op den Doren 

Acker inter hereditatem Lamberti fabri ex uno et inter hereditatem dudum 

conventus sancte Clare in Busco ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Lamberto fabro promittens super omnia (dg: r) warandiam et 

obligationem deponere. Testes Ywanus et Aa datum supra. 

 

BP 1180 p 653r 03 vr 29-12-1396. 

Willelmus van Herzel zvw Goeswinus van Zulikem maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en verzwaringen gedaan door Arnoldus, zvw 
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Henricus Arts soen van Oerscot en diens vrouw Jutta, met zijn goederen. 

 

Willelmus de Herzel filius quondam Goeswini de (dg: H) Zulikem omnes 

vendiciones et alienaciones et obligationes factas per Arnoldum filium 

quondam Henrici Arts soen de Oerscot ab eodem Henrico et Jutta sua uxore 

pariter genitum cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 653r 04 za 30-12-1396. 

Petrus zvw Henricus Wolfs beloofde aan Aleijdis dv Goeswinus Rutten soen 

van Zeghenworp een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met 

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

van voornoemde Petrus, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Henricus Foepken enerzijds en Enghela en Elizabeth dvw voornoemde Henricus 

Wolf anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Henrici Wolfs promisit se daturum et soluturum 

Aleijdi filie (dg: quondam) Goeswini Rutten #soen# de Zeghenworp 

hereditarium censum IIII librarum monete hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area et orto (dg: sitis in) dicti Petri sitis 

in Busco in aggere Vuchtensi inter hereditatem Henrici Foepken ex uno et 

inter hereditatem Enghele et Elizabeth filiarum dicti quondam Henrici 

Wolf ex alio (dg: promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere). Testes Henricus Godefridi et Heijme datum sabbato post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 653r 05 zo 31-12-1396. 

Godefridus van Rode zvw Johannes van Rode gruiter droeg over aan 

Theodericus Berwout (1) een b-erfcijns van 20 schelling oude groten 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of 

ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Lambertus in Den Bosch te 

betalen, gaande uit (1a) 7 lopen roggeland, in Vught, ter plaatse gnd op 

Bordemans Hoeve, (1b) ½ bunder heideland aan het eind van voornoemde 7 

lopen land gelegen, (1c) het deel, dat behoort aan Jacobus zv Henricus van 

Vucht wonend in Haaren, in een boomgaard, gelegen in een stuk land aldaar, 

(1d) 5 schelling 6 penning b-erfcijns die Wautgherus van der Hoeven moet 

betalen aan voornoemde Jacobus, gaande uit een stuk land aldaar, welke 

cijns Arnoldus Eleghast gekocht had van voornoemde Jacobus, (2) een 

b-erfcijns van 20 schelling geld dat ten tijde van de betaling in Den Bosch 

gemeenlijk in de beurs gaat, met Sint-Dionisius te betalen, gaande uit de 

navolgende erfgoederen, aan voornoemde Jacobus behorend, (2a) een stuk 

land, in Vught, in Buertmanshoeve, (2b) een stuk land gelegen naast 

voornoemd stuk land, (2c) goederen, die aan voornoemde Jacobus gekomen 

waren na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus, resp. die aan hem 

zullen komen na overlijden van zijn moeder Aleijdis, welke cijns voornoemde 

Arnoldus Elegast verworven had van voornoemde Jacobus, en welke cijnzen nu 

aan hem behoren. 

 

Godefridus de Rode filius quondam Johannis de Rode grumellatoris 

hereditarium censum XX solidorum grossorum Turonensi denariorum monete 

regis Francie antiquo! pro XVI denariis in ipso censu computato vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie Lamberti 

martiris et in Busco tradendam de septem lopinatis terre seminis! 

siliginee sitis in parochia de Vucht in loco dicto op (dg: Boer) 

Bordemans Hoeve et de dimidio bonario terre mericalis sito iuxta dictas 

septem lopinatas terre ad finem (dg: ibidem) de parte (dg: Jacobi) Jacobo 

filio (dg: qu) Henrici de Vucht commoranti in parochia de Haren 

competente in quodam pomerio #stante# in quadam pecia terre sita ibidem 

et de quinque solidis et sex denariis hereditarii census quos Wautgherus 

van der Hoeven dicto Jacobo annuatim solvere tenetur de quadam pecia 

terre sita ibidem quem censum Arnoldus Eleghast erga dictum Jacobum 
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emendo acquisiverat prout in litteris (dg: item) atque hereditarium 

censum viginti solidorum monete pro tempore solucionis (dg: ad l) in 

Busco ad bursam communiter currentis solvendum hereditarie in die beati 

Dijonisii ex hereditatibus (dg: dicti Jacobi) infrascriptis ad dictum 

Jacobum spectantibus videlicet de quadam pecia terre ipsius Jacobi sita 

in parochia de Vucht in manso dicto Buertmanshoeve et de pecia terre 

dicti Jacobi predicte pecie terre contigue adiacente ac de tota 

successione bonorum ipsi Jacobo de morte dicti Henrici sui patris 

advolutorum et post mortem Aleijdis sue matris advolvendorum jure 

successionis quem censum dictus Arnoldus (dg: Elega) Elegast erga dictum 

Jacobum acquisiverat prout in litteris et quos census nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Theoderico Berwout cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et dicti quondam Arnoldi Elegast et heredum eiusdem !eiusdem 

Arnoldi deponere. Testes Dicbier et Dicbier datum (dg: supra) dominica 

post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 653r 06 za 30-12-1396. 

Arnoldus zvw Arnoldus zvw Henricus gnd Zegheleer van Lijt, Henricus van 

Eijcke timmerman en zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Arnoldus zvw 

Henricus Zegheleer verkochten aan Johannes zv Arnoldus gnd Ghenen soen (1) 

een erfgoed gnd een gemeint, in Lithoijen, ter plaatse gnd in Lachaarts 

Hoeve, tussen hr Godefridus van Overmere investiet van Maren enerzijds en 

Willelmus van Hees en erfg vw Henricus Mudekens anderzijds, (2) een erfgoed 

gnd een weide, in Lithoijen, ter plaatse gnd op die Kakkamen, tussen 

Henricus Bijekens soen enerzijds en Godefridus van Overmere zv Johannes 

anderzijds, (3) erfgoederen gnd Twee Deel uit 3 erfgoederen gnd Drie 

Hovellen, in Lithoijen, achter Henricus gnd Bits soen enerzijds en 

Theodericus Herbrechts soen anderzijds, zoals deze erfgoederen behoorden 

aan voornoemde wijlen Henricus Zegheleer. Elk van de verkopers beloofde 

voor een helft garantie, uitgezonderd zegedijken, waterlaten, sloten en 

sluizen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi filii quondam Henrici dicti Zegheleer de 

Lijt et Henricus de Eijcke carpentarius maritus legitimus (dg: H) 

Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Arnoldi filii dicti quondam 

Henrici Zegheleer et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum suo tutore 

hereditatem dictam een gemeijnt sitam in parochia de Littoijen in loco 

dicto in Lacharts Hoeve inter hereditatem domini Godefridi de Overmere 

investiti de Maren ex uno et inter hereditatem Willelmi de Hees et (dg: 

heredes) heredum quondam Henrici Mudekens ex alio item hereditatem dictam 

een weijde sitam in dicta parochia ad locum dictum op die Kackamen inter 

hereditatem Henrici Bijekens soen ex uno et inter hereditatem Godefridi 

de Overmere filii Johannis ex alio item (dg: duas partes) hereditates 

dictas Twee Deel de tribus hereditatibus dictis Drie Hovellen sitis in 

predicta parochia retro !Henrici dicti Bits soen ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Herbrechts soen ex alio in ea quantitate qua dicte 

hereditates ibidem site sunt et ad (dg: ..) dictum quondam Henricum 

Zegheleer spectare consueverunt ut dicebant (dg: m) hereditarie 

vendiderunt Johanni filio Arnoldi dicti Ghenen soen promittentes (dg: 

indivisi) divisi super omnia (dg: d) scilicet predictus (dg: Hen) 

Arnoldus super omnia (dg: de) de medietate premissorum prestare warandiam 

et obligationem #exceptis# aggeribus dictis zeghediken et aqueductibus et 

fossatis et slusis ad (dg: h) medietatem de jure !et promiserunt dicti 

Henricus et !l Elizabeth eius uxor cum eodem tamquam cum tutore indivisi 

super omnia de reliqua medietate prestare warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: a) zegediken aqueductibus fossatis et slusis ad 

hanc medietatem de jure spectantibus. Testes (dg: datum) !testes Henricus 

Godefridi et Heijme #datum sabbato post nativitatis Domini#. 
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BP 1180 p 653r 07 za 30-12-1396. 
?Theodericus Loef verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 
?Theodericus Loef prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 653r 08 za 30-12-1396. 

Voornoemde verkoper beloofde aan Arnoldus zvw Arnoldus zvw Henricus 

Zegeleer van Lijt 25½ gulden pieter geld (dg: van Brabant) of de waarde met 

Kerstmis over een jaar (wo 25-12-1398) te betalen. 

 

Dictus venditor promisit super omnia Arnoldo filio quondam Arnoldi filii 

quondam Henrici Zegeleer de Lijt XXV et dimidium gulden peter #monete 

(dg: Bebrabanti)# seu valorem a nativitatis [Do]mini proxime futuro ultra 

annum persolvendos etc. Testes datum supra. 

 

1180 mf11 C 01 p. 654. 

 Sabbato post nativitatis Domini: zaterdag 30-12-1396. 

 Sabbato ante nativitatis Domini: zaterdag 23-12-1396. 

 Dominica post nativitatis Domini: zondag 31-12-1396. 

 in festo circumcisionis Domini: maandag 01-01-1397. 

 

BP 1180 p 654v 01 za 30-12-1396. 

Voornoemde Johannes zvw Arnoldus Ghenen soen beloofde aan Henricus van 

Eijcke timmerman 52 gulden pieter geld van Brabant of de waarde met 

Epiphanie over een jaar (zo 06-01-1398) te betalen. 

 

Dictus Johannes filius quondam Arnoldi Ghenen soen promisit super omnia 

Henrico de Eijcke carpentario LII gulden peter monete Brabantie seu 

valorem a festo epiphanije Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes (dg: da) Henricus (dg: G) Godefridi et Heijme datum 

sabbato post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 654v 02 za 30-12-1396. 

(dg: Tielmannus zvw Theodericus Tielmans soen van Bakel ev). 

 

(dg: Tielmannus filius quondam Theoderici Tielmans soen de Bakel maritus 

et tutor legitimus). 

 

BP 1180 p 654v 03 za 30-12-1396. 

Johannes zvw Gerardus Peteren ev Aleijdis dvw Theodericus Tielmans soen van 

Bakel droeg over aan Hubertus zvw voornoemde Theodericus Tielmans soen alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van Tielmannus zvw 

voornoemde Theodericus Tielmans soen bv voornoemde Aleijdis. 

 

Johannes filius quondam Gerardi Peteren maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam Theoderici Tielmans soen de 

Bakel omnia et singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata 

dictis Johanni et Aleijdi eius uxori de morte quondam Tielmanni filii 

dicti quondam Theoderici Tielmans soen fratris olim dicte Aleijdis 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Huberto filio quondam dicti Theoderici Tielmans 

soen promisit super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 654v 04 za 30-12-1396. 

Henricus van Druenen zvw Reijnerus van Aken beloofde aan Willelmus zvw 

Jacobus Willems soen 6½ Engelse nobel of de waarde met Vastenavond 

aanstaande (di 06-03-1397) te betalen. 

 

+. 

Henricus de Druenen filius quondam Reijneri de Aken promiserunt! indivisi 
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super omnia Willelmo filio quondam Jacobi Willems soen sex et dimidium 

Engels nobel seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 654v 05 za 30-12-1396. 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu ev Mechtildis dvw Heijmericus van den 

Velde beloofde aan Heijmericus Groij een n-erfcijns van 14 schelling geld, 

met Allerheiligen te betalen, gaande uit goederen van voornoemde Emondus 

gnd het Goed te Velde, in Sint-Oedenrode. Zou voornoemde Emondus deze cijns 

aanwijzen op andere erfgoederen in Sint-Oedenreode of binnen 2 mijl van 

Sint-Oedenrode, dan zullen deze goederen ontlast zijn van deze cijns. 

 

Emondus Rover filius quondam Johannis de Hellu maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Heijmerici van den Velde promisit se 

daturum (dg: s) et soluturum Heijmerico Groij hereditariam censum XIIII 

solidorum monete hereditarie (dg: mediatim Joh) omnium sanctorum ex bonis 

(dg: dicti) dicti Emondi dictis tGoet te Velde sitis in parochia de Rode 

sancte Ode et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

promittens super omnia warandiam tali condicione quod cum dictus Emondus 

dictum censum assignaverit ad alias hereditates infra parochiam de Rode 

sancte Ode seu infra duas #duas# leucas a parochia de Rode sancte Ode 

sitas et sic firmaverit prout dicto Heijmerico ratum et firmum !extunc 

dicta bona et eius attinentie a solucione dicti census erit! quita. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 654v 06 za 30-12-1396. 

Heijmericus Groij beloofde aan Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus 50½ 

Engelse nobel of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1397) te 

betalen. 

 

(dg: Heij) Heijmericus Groij promisit super omnia Theoderico van den 

Hoevel filio quondam Lamberti L et dimidium Engels nobel seu valorem in 

auro ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum !datum 

supra. 

 

BP 1180 p 654v 07 za 23-12-1396. 
Van Sasse van Ysselt, de voorname huizen en gebouwen van ’s-Hertogenbosch, deel 1 p.388; dit 

contract zou betrekking hebben op De huizen van Bokhoven en van der Aa, beiden ook wel genaamd 

de huizinge van Tongerloo, in de Sint-Jorisstraat. 

Jkvr Luijtgardis wv Johannes van Haren, Walterus, Henricus en Willelmus, kv 

voornoemde jkvr Luijtgardis en wijlen Johannes van Haren, droegen over aan 

Jacobus uter Oesterwijc een b-erfcijns van 18 3/3! oude schilden of ander 

paijment van dezelfde waarde, die Ghisbertus Lijsscap de jongere beloofd 

had aan voornoemde wijlen Johannes van Haren, een helft te betalen met 

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

in Den Bosch, in de straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Johannes zvw 

Boudewinus enerzijds en erfgoed van Gheerbrugis wv Willelmus van den 

Gelucke anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de 

stroom. 

 

Domicella Luijtgardis relicta quondam Johannis de (dg: Haren) Haren cum 

tutore Walterus Henricus et Willelmus liberi dictorum domicelle 

Luijtgardis et quondam Johannis de Haren hereditarium censum decem et 

octo denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum boni auri 

et iusti ponderis atque trium !terciarum partium (dg: unius) unius 

denarii aurei antiqui communiter scilt vocati auri et ponderis ut 

prefertur (dg: quem Ghe) seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem 

Ghisbertus Lijsscap junior promisit se daturum !soluturum dicto quondam 

Johanni de Haren hereditarie mediatim (dg: Johannis) #Domini# et mediatim 

Johannis ex domo lapidea et area sita in Busco in vico dicto Aude Huls 

inter hereditatem Johannis filii quondam Boudewini ex uno et inter 

hereditatem Gheerbrugis relicte quondam Willelmi van den Gelucke ex alio 
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tendente a communi platea retrorsum ad aquam ibidem fluentem necnon ex 

attinentiis eiusdem domus lapidee et aree singulis et universis prout in 

litteris hereditarie supportaverunt Jacobo uter Oesterwijc cum litteris 

(dg: ju) et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et quod ipsi omnem 

obligationem et impeticionem in dicto censu existentes et eventuras a 

personis quibuscumque jura de hoc compari valentibus deponent omnino. 

Testes Henricus Godefridi et Aa datum sabbato (dg: ante ante) #ante# 

festum nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 654v 08 zo 31-12-1396. 

Henricus Scilder verkocht aan Reijnerus Bernts soen van Groet Lijt een 

streep lands met gebouwen in Den Bosch, achter de Hinthamerstraat, in een 

erfgoed van wijlen Johannes van Neijnsel, tussen erfgoed van wijlen 

Arnoldus Berwout enerzijds en erfgoed van Matheus Ghegel zvw Johannes van 

Os steenbakker anderzijds, strekkend vanaf het gemene water achterwaarts 

tot aan erfgoed van voornoemde Matheus, met het recht een weg te mogen 

gebruiken die reikt vanaf voornoemde streep lands tot aan de 

Hinthamerstraat, en met het recht een brug aldaar te mogen gebruiken. 

Voornoemde Matheus en zijn familie houden het recht van weg over een deel 

van voornoemde streep lands welk deel ligt tussen voornoemd gemeen water en 

het huis dat op deze streep lands staat. 

 

Henricus Scilder quandam strepam terre sitam in Busco retro vicum 

Hijnthamensem in hereditate quondam Johannis de Neijnsel inter 

hereditatem Arnoldi quondam Berwout ex uno et inter hereditatem Mathei 

Ghegel filii quondam Johannis de Os #pannicide# ex alio tendentem a 

communi aqua ibidem retrorsum ad hereditatem dicti Mathei simul cum 

edificiis supra dictam (dg: streg) stegam! terre consistentibus atque cum 

pleno !utendi perpetue via consistente ibidem et tendente a dicta strepa 

terre usque ad dictum vicum Hijnthamensem ac eciam cum jure utendi ponte 

ibidem consistente ut dicebat hereditarie vendidit Reijnero Bernts soen 

de Groet Lijt promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

salvo tamen dicto Matheo et eius familie pro tempore et sibi reservato 

pleno jure eundi et redeundi ac pergendi totiens quotiens dicto Matheo et 

eius familie pro tempore placuerit in quadam parte dicte strepe terre que 

pars sita est inter dictam communem aquam et inter (dg: dic) domum supra 

dictam strepam terre consistentem ut dicebat. Testes Dicbier et Aa datum 

dominica post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 654v 09 zo 31-12-1396. 

Nijcholaus zv Henricus Scilder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus filius Henrici Scilder prebuit et reportavit etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 654v 10 zo 31-12-1396. 

Voornoemde Reijnerus koper beloofde aan voornoemde Henricus verkoper 82½ 

oude Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1397) 

te betalen. 

 

O+. 

Dictus Reijnerus emptor promisit super omnia dicto Henrico venditori 

LXXXII et dimidium aude (dg: Gelde) Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 654v 11 ma 01-01-1397. 

Johannes van Yper beloofde aan Walterus van Os 12½ Engelse nobel66 of de 

                         
66 Zie → VB 1799 f 147r 07, ma 21-04-1399, Wouter van Os was gericht … aen allen goide Jans 
van Yper met scepen scout brieven ende Wouter van Os heet des mechtich gemaect meester Jan van 

Best ende meester Jan heet die nu verboden ijerstwerf. 
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waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-076-1397) te betalen. 

 

OX. 

Johannes de Yper promisit super omnia Waltero de Os /! XXV et dimidium 

Engels nobel seu valorem ad nativitatis Johannis baptiste proxime futurum 

persolvendos. Testes Wiel et Stierken datum in festo circumcisionis 

Domini. 

 

BP 1180 p 654v 12 zo 31-12-1396. 

Nijcholaus van Baerle en Godefridus van Zeelst zvw Johannes beloofden aan 

Jacobus Kesselman 9 3/8 Gentse nobel met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-

1397) te betalen. 

 

Nijcholaus de Baerle et Godefridus de Zeelst filius quondam Johannis 

promiserunt indivisi super omnia Jacobo Kesselman IX Gentsche nobel et 

quartam partem unius Gentsche nobel atque octavam partem unius Gentsche 

nobel ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et 

Scilder datum dominica post festum nativitatis Domini. 

 

 


