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Bosch’ Protocol jaar 1397 04. 2 

 

 

1180 mf01 D 08 p. 047. 

 in crastino Laurencii: zaterdag 11-08-1397. 

 in crastino assumptionis: donderdag 16-08-1397. 

 sexta post assumptionem: vrijdag 17-08-1397. 

 sabbato post assumptionem: zaterdag 18-08-1397. 

 

BP 1181 p 047r 01 za 11-08-1397. 

Johannes Kuijst zvw Willelmus Robbrechts soen van Hoesden droeg over aan 

Henricus zvw Ghiselbertus van Loen alle goederen, die aan hem gekomen waren 

na overlijden van zijn grootmoeder Hilla van Rijthoven, gelegen onder de 

villicacio van Den Bosch. 

 

Johannes Kuijst filius quondam Willelmi Robbrechts soen de Hoesden omnia 

bona sibi de morte quondam Hille de Rijtho[ven] sue avie successione 

advoluta (dg: -s) quocumque locorum infra villicacionem de Busco 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit (dg: He) 

Henrico (?dg: ..) filio quondam Ghiselberti de Loen promittens super 

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

Testes Ywanus et Henricus Godefridi datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1181 p 047r 02 do 16-08-1397. 

Willelmus van Audenhoeven droeg over aan Rutgherus zv Henricus nzvw hr 

Godefridus van Audenhoven priester een stuk land, in Oirschot, naast de 

plaats gnd aen den Vrijthof, tussen Gerardus Scerpenborch enerzijds en 

Gerardus gnd Wever anderzijds, welk stuk land eertijds was van Hilla 

Goebelens, welk stuk land voornoemde Willelmus verworven had van Wouterus 

zvw Theodericus die Greve van Boterwijc. 

 

Willelmus de Audenhoeven (dg: .) peciam terre sitam in parochia de 

Oerscot juxtra locum dictum aen den Vrijthof inter hereditatem Gerardi 

Scerpenb[orch] #ex uno et# inter hereditatem Gerardi dicti Wever ex alio 

(dg: ?d) que pecia terre (dg: ad h) dudum fuerat Hille Goebelens quam 

peciam terre dictus Willelmus e[rga] Wouterum filium Theoderici quondam 

die Greve de Boterwijc acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit 

Rutghero filio Henrici (dg: ?dicti) filii naturalis d[omini] quondam 

Godefridi de Audenhoven #presbitri# promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Wiel et Scilder datum in 

crastino assumptionis. 

 

BP 1181 p 047r 03 do 16-08-1397. 

Henricus gnd Cloet en zijn broer Lambertus, kvw Henricus Lambrechts soen 

van Venloen, verkochten 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 (1) een hofstad, huis, schuur, tuin en aangelegen 

erfgoed, in Venloen, tussen Nijcholaus Scilder zvw Ancelmus enerzijds en 

Willelmus Buijcke en Johannes Pigge anderzijds, (2) een akker, in Venloen, 

ter plaatse gnd op die Waterlaat, beiderzijds tussen Theodericus die Wert, 

reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 15 lopen rogge, maat 

van Venloen. 

 

Henricus dictus Cloet #et Lambertus eius frater liberi# (dg: filius) 

quondam Henrici Lambrechts soen de Venloen hereditarie vendiderunt 

Henrico van der Brugen! (verbeterd uit: Bruhen) de Helvoert tinctori 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

(dg: sa) hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domistadio 

domo et horreo et orto et hereditate sibi adiacente sitis in parochia de 

Venloen inter hereditatem Nijcholai Scilder filii quondam Ancelmi ex uno 

et inter hereditatem Willelmi Buijcke (dg: in) et Johannis Pigge ex alio 

atque ex quodam agro terre sito in dicta parochia (dg: ad o) ad locum 
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dictum op (dg: die W) die Waterlaet inter hereditatem Theoderici die Wert 

ex utroque latere coadiacentem ut dicebant promittentes indivisi super 

omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

(dg: ce) domino fundi et hereditaria paccione XV lopinorum siliginis (dg: 

dicte) mensure (dg: exinde pri) de Venloen exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes (dg: da) Wiel et Scilder datum in crastino 

assumptionis (dg: testes). 

 

BP 1181 p 047r 04 do 16-08-1397. 

Voornoemde Henricus Cloet beloofde zijn voornoemde broer Lambertus 

schadeloos te houden. 

 

+. Noluit solvere. 

Dictus Henricus Cloet promisit super habita et habenda dictum Lambertum 

suum fratrem de premissis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 047r 05 do 16-08-1397. 

Ghibo Pigge zv Henricus gnd Pigge zvw Ghiselbertus gnd Pigge verkocht aan 

Henricus van der Bruggen van Helvoert verwer 1 oude schild of de waarde 

b-erfcijns, met Sint-Andreas-Apostel te betalen, gaande uit 1 bunder land 

en 1 dagmaat land, met gebouwen, in Venloen, tussen Geldophus Gerijts soen 

enerzijds en de weg die daar loopt naast de plaats gnd Runt anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemene weg, welke cijns Henricus Pigge gekocht 

had van Willelmus Ghelden en diens ?vrouw Gertrudis dv Petrus gnd 

Gheerwijns en welke cijns eerstgenoemde Ghibo nu bezit. 

 

(dg: H) Ghibo Pigge filius Henrici dicti Pigge filii quondam (dg: H 

Ghibon) Ghiselberti dicti Pigge (dg: hereditariam paccionem d) aureum 

denarium antiquum communiter aude scilt vocatum hereditarii census #seu 

valorem# solvendum hereditarie Andree (dg: ?p) apostoli ex uno bonario 

terre et una (dg: diur) diurnata terre sita in parochia de Venloen inter 

hereditatem Geldophi Gerijts soen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

plateam tendentem ibidem juxta locum dictum Runt ex alio tendentibus cum 

uno fine ad communem plateam atque ex edificiis supra dictas bonarium et 

diurnatas! terre consistentibus quem (dg: paccionem) #censum# dictus 

Henricus Pigge erga Willelmum Ghelden et Gertrudem eius sox... filiam 

Petri dicti (dg: W) Gheerwijns emendo acquisiverat et quem (dg: 

paccionem) #censum# primodictus Ghibo nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) vendidit Henrico van der Bruggen de 

Helvoert tinctori promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem in dicto (dg: paccione) #censu# existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 047r 06 do 16-08-1397. 

De broers Conrardus en Philippus, kv Hermannus Coenen, beloofden aan 

Willelmus Bac Mathijs soen 89? Engelse nobel of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1397) te betalen. 

 

Conrardus et Philippus fratres liberi Hermanni Coenen promiserunt 

indivisi super omnia Willelmo Bac Mathijs soen octoginta n[ovem?] Engels 

nobel seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 047r 07 do 16-08-1397. 

Ghibo Pigge zv Henricus Pigge schonk aan zijn schoonzoon Petrus Penninc zv 

Walterus Penninc en diens vrouw Yda dv voornoemde Ghibo een b-erfpacht van 

13 lopen rogge, maat van Venloen, met Lichtmis in Venloen te leveren, 

gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Venloen, tussen 

Henricus zv voornoemde Henricus Pigge enerzijds en Johannes Stert 

anderzijds, belast met lasten. 
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Ghibo Pigge filius Henrici Pigge hereditariam paccionem XIII {met een 

puntje ervoor en erachter} lopinorum siliginis mensure de Venloen 

solvendam hereditarie purificationis et in Venloen tradendam ex domo et 

orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Venloen 

inter hereditatem (dg: He dic) Henrici (dg: Pigge) filii dicti Henrici 

P[ig]ge ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: Stert) #Stert# ex alio 

ut dicebat hereditarie supportavit Petro Penninc filio Walteri Penninc 

suo genero cum Yda sua uxore filia dicti Ghibonis nomine dotis ad jus 

oppidi promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis oneribus prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 047r 08 do 16-08-1397. 

Henricus zvw Henricus Hoessche kramer verklaarde dat zijn moeder Beatrix wv 

voornoemde Henricus aan hem betaald heeft (1) 300 Gelderse gulden, die 

wijlen voornoemde Henricus Hoessche in zijn testament vermaakt had aan zijn 

zoon eerstgenoemde Henricus, (2) 100 andere gulden, die voornoemde Beatrix 

beloofd had te schenken aan haar zoon eerstgenoemde Henricus en diens vrouw 

Elizabeth dvw Arnoldus van Ghele. {Niet afgewerkt contract1.} 

 

Henricus filius quondam Henrici Hoessche institoris palam recognovit sibi 

per Beatricem suam matrem relictam eiusdem quondam Henrici plenarie fore 

[satis]factum (dg: ab) a trecentis (dg: Holl) #Gelre# gulden quos dictus 

quondam Henricus Hoessche primodicto Henrico suo filio in suo testamento 

legaverat ut dicebat atque ab (dg: omnibus) #aliis centum# aliis #aliis 

florenis# (dg: qu) bonis qu[os] dicta Beatrix primodicto Henrico suo 

filio alias promiserat cum Elizabeth sua uxore filia quondam Arnoldi de 

Ghele nomine dotis ut dicebat clamans inde quitum. 

 

BP 1181 p 047r 09 vr 17-08-1397. 

Jkvr Cristina dvw Rodolphus Roesmont kloosterlinge van het gasthuis in Den 

Bosch droeg over aan Willelmus Backe zvw Mathijas van den Molengrave 173½ 

nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, aan Adam 

van Mierde, tbv voornoemde jkvr Cristina, beloofd2. 

 

Domicella Cristina filia quondam Rodolphi Roesmont monialis hospitalis in 

Buscoducis centum et septuaginta tres et dimidium novos aureos florenos 

communiter nuwe gulden vocatos monete Gelrie boni auri et iusti ponderis 

scilicet XXXVI denarios communiter gemeijn placken vocatos pro quolibet 

dictorum [denariorum] aureorum communiter gulden vocatorum computato 

promissos Ade de Mierde ad opus dicte domicelle Cristine prout in 

litteris supportavit Willelmo Backe filio quondam Mathije van den 

#Molengrave# cum litteris et jure. Testes Ywanus et Heijme datum sexta 

post assumptionem. 

 

BP 1181 p 047r 10 za 18-08-1397. 

Henricus zvw Henricus Hoessche kramer verklaarde dat zijn moeder Beatrix wv 

voornoemde Henricus hem voldaan heeft (1) 300 oude Gelderse gulden, die 

wijlen voornoemde Henricus Hoessche aan zijn eerstgenoemde zoon Henricus in 

zijn testament had vermaakt, (2) 100 Hollandse gulden en (3) zoveel meer 

geld dat, samen met voornoemde 300 oude Gelderse gulden en voornoemde 100 

Hollandse gulden, 400 Hollandse gulden maakt, welke 400 Hollandse gulden 

voornoemde Beatrix beloofd had aan eerstgenoemde Henricus en diens vrouw 

Elizabeth dvw Arnoldus van Ghele, waarbij voornoemde 300 oude Gelderse 

gulden gerekend moeten worden, die wijlen voornoemde Henricus Hoessche aan 

zijn zoon had vermaakt. 

 

                         
1 Voor afgewerkt contract zie BP 1181 p 047r 10 za 18-08-1397. 
2 Zie ← BP 1181 p 015r 03 do 18-05-1397, belofte op 02-02-1398 173½ nieuwe 

Gelre gulden te betalen. 
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Henricus filius quondam Henrici Hoessche institoris palam recognovit sibi 

per Beatricem suam matrem relictam eiusdem quondam Henrici (dg: fore) 

plenarie fore satis factum de trecentis antiquis Gelre gulden quos dictus 

quondam Henricus Hoessche primodicto Henrico suo filio in suo testamento 

legaverat et de centum Hollant gulden et de tanta pluri pecunia faciente 

simul cum dictis CC[C] aude Gelre gulden et cum dictis C Hollant gulden 

et cum plura pe[cunia] CCCC Hollant gulden quos CCCC Hollant gulden dicta 

(dg: Al) Beatrix promisit pridem primodicto Henrico cum Elizabeth sua 

uxore filia quondam Arnoldi de Ghele [nomine] dotis computando semper in 

premissis dictos CCC aude Gelre gulden quos dictus quondam Henricus 

Hoessche primodicto Henrico suo filio legaverat ut prefertur. Testes 

Ywanus et Wiel datum (dg: supra) sabbato post assumptionem. 

 

1180 mf01 D 09 p. 048. 

 secunda post assumptionem Marie: maandag 20-08-1397. 

 in vigilia Bartholomei: donderdag 23-08-1397. 

 tercia post invocavit anno nonagesimo sexto: dinsdag 13-03-1397. 

 in die Egidii: zaterdag 01-09-1397. 

 anno nativitatis Domini Mo CCC XC septimo index quinta 

  mensis septembris die prima: zaterdag 01-09-1397. 

 

BP 1181 p 048v 01 ma 20-08-1397. 

Arnoldus zvw Willelmus gnd Gielijs soen verkocht aan Jacobus Kesselman een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, uit een b-erfcijns van 8 pond voornoemd 

geld, welke cijns van 8 pond Theodericus gnd van der Vorst beurde, een 

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

hofstad in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Matheus gnd Becker enerzijds en het woonhuis van wijlen Arnoldus gnd Snoec 

anderzijds, welke cijns van 40 schelling eerstgenoemde Arnoldus verworven3 

had van voornoemde Theodericus van der Vorst. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi dicti Gielijs soen annuum et 

hereditarium censum XL solidorum monete de annuo et hereditario censu 

octo librarum dicte monete quem censum octo librarum Theodericus dictus 

van der Vorst solvendum habuit hereditarie mediatim nativitatis Beati 

Johannis baptiste et mediatim Domini ex domistadio sito in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem quondam Mathei dicti Becker ex uno latere 

et inter domum habitationis quondam Arnoldi dicti Snoec ex alio latere et 

ex attinentiis domistadii predicti (dg: venditum dicto Arnoldo filio 

quondam Willelmi Gielijs soen a prefato Theoderico van der Vorst prout) 

#quem censum XL solidorum primodictus Arnoldus erga dictum Theodericum 

van der Vorst acquisiverat prout# in litteris hereditarie vendidit Jacobo 

Kesselman supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Henricus Godefridi 

et Wijel datum feria secunda post assumptionem Marie. 

 

BP 1181 p 048v 02 ma 20-08-1397. 

Ancelmus zvw Goeswinus van Best zvw Johannes van Best en mr Johannes nzvw 

voornoemde Johannes van Best verkochten aan Henricus zvw Arnoldus Hoernkens 

een b-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, 

gaande uit 2 morgen land van Nijcholaus zvw Reijnkinus gnd met den Crommen 

Halse, in Gewande, in het Groot Eiland, welke 2 morgen aan voornoemde 

Nicholaus zvw Reijnkinus gnd met den Crommen Halse ten deel gevallen waren 

na erfdeling tussen voornoemde Nijcholaus, zijn broer Johannes en zijn 

zwager Johannes nzv hr Adam investiet van de kerken van Orthen en Den 

Bosch, welke cijns aan voornoemde Johannes van Best was verkocht door 

voornoemde Nijcholaus zvw Reijnkinus gnd met den Crommen Halse. Voornoemde 

mr Johannes beloofde verplichtingen van de kant van wijlen voornoemde 

                         
3 Zie ← BP 1179 p 638v 05 do 27-02-1393, verkoop van de erfcijns. 
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Johannes van Best en diens erfgenamen af te handelen. 

 

Ancelmus filius quondam Goeswini de Best filii quondam Johannis de Best 

et magister Johannes filius naturalis quondam dicti Johannis de Best 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie Remigii 

confessoris ex duobus jugeribus terre #╫ {hier BP 1181 p 048v 03 

invoegen}# Nicholao filio quondam Reijnkini dicti met den Crommen Halse 

mediante quadam divisione hereditaria inter dictum Nijcholaum Johannem 

suum fratrem et Johannem filium naturalem domini Ade investiti olim 

ecclesiarum de Orthen et de Busco (dg: super huiusmodi divisione) suum 

sororium prius habita cesserunt in partem (dg: prout in litteris 

scabinorum de Busco super huiusmodi divisione confectis plenius 

continetur quas venditum) venditum antedicto Johanni de Best a dicto 

Nijcholao filio quondam Reijnkini dicti met den Crommen Halse prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam {in margine 

sinistra: tres} Arnoldi Hoernkens supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere promisit insuper dictus magister Johannes sub obligatione 

premissa omnem obligationem ex parte #dicti quondam Johannis de Best et# 

quorumcmque heredum dicti quondam Johannis olim sui patris in dicto censu 

existentem deponere. Testes Wijel et Heijme datum supra. 

 

BP 1181 p 048v 03 ma 20-08-1397. 

╫ Nijcholai filii quondam Reijnkini dicti met den Crommen Halse sitis in 

Gewanden in magno insula que duo jugera terre dicto Nijcholao ut supra. 

 

BP 1181 p 048v 04 ma 20-08-1397. 

Denkinus zvw Anselmus gnd Nennen soen verkocht aan Arnoldus zv Henricus van 

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

Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Veghel, tussen de 

goederen gnd in het Akart, beiderzijds tussen kvw Johannes van 

Vranckenvoert, (2) een stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd in Gheen Laer, 

tussen Theodericus Writer enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Denkinus filius quondam Anselmi dicti Nennen soen hereditarie vendidit 

Arnoldo filio Henrici (dg: van Per) van Perre hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

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

Vechel (dg: int) inter bona dicta int Akart inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis de Vranckenvoert ex utroque latere coadiacentem atque ex 

pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto in Gheen Laer inter 

hereditatem Theoderici Writer ex uno et inter communem plateam ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam (dg: b) obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Henricus Godefridi et Heijme 

datum supra. 

 

BP 1181 p 048v 05 do 23-08-1397. 

Johannes Ecker van Engelen beloofde aan Johannes van Bercke gedurende 3 

jaar, ingegaan afgelopen Pasen (zo 22-04-1397), elk jaar met Lichtmis 19 

2/3 Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

Johannes Ecker de Engelen promisit ut debitor principalis super omnia se 

daturum et soluturum Johanni de Bercke ad spacium trium annorum festum 

pasche proxime preteritum sine medio sequentium anno quolibet (dg: 

annorum preteritorum) dictorum trium annorum XX Hollant gulden minus 

tercia parte unius Hollant gulden seu valorem purificationis et pro primo 

solucionis termino in festo purificationis proxime futuro ?et deinceps 

dicto spacio pendente etc. Testes Ywanus et Heijme datum in vigilia 

Bartholomei. 
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BP 1181 p 048v 06 do 23-08-1397. 

Henricus die Custer van Os beloofde aan Walterus Delien soen 18½ nieuwe 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 nieuwe gulden gerekend, en 2 

vaten honig met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1397) te leveren. 

 

Henricus die (dg: d) Custer de Os promisit super omnia Waltero Delien 

soen (dg: XIX) XVIII et dimidium novos Gelre gulden scilicet XXXVI 

gemeijn placken pro quolibet novo gulden computato atque duo vasa mellis 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Wiel et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1181 p 048v 07 do 23-08-1397. 

Willelmus (dg: gnd Bast) zvw Willelmus zvw de heer van Bucstel beloofde aan 

Adam van Mierd, tbv zijn moeder jkvr Henrica, 800 oude schilden, na maning 

te betalen. De brief aan hem overhandigen of, zou hij in tussentijd 

overlijden, aan voornoemde jkvr Henrica. 

 

Willelmus (dg: dictus Bast) filius quondam Willelmi filii quondam !domini 

de Bucstel promisit super omnia (dg: Arnoldo Rover Boest) #Ade de Mierd# 

ad opus domicelle Henrice matris sue octingentos aude scilde ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera sibi et si 

interim decessit tradere dicte domicelle Henrice. 

 

BP 1181 p 048v 08 di 13-03-1397. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan Johannes die Yoede Peters soen 300 

Hollandse gulden op zondag Letare (zo 01-04-1397) aanstaande te betalen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles promisit super omnia Johanni die Yoede 

Peters #soen# CCC Hollant gulden ad letare proxime persolvendos. Testes 

Henricus Godefridi et Heijme datum tercia post invocavit datum anno 

nonagesimo sexto. 

 

BP 1181 p 048v 09 za 01-09-1397. 

Ludovicus zvw Nijcholaus Coel Willems soen van Maren beloofde aan zijn 

natuurlijke zoon Ludovicus, tbv hem en Nijcholaus gnd Coel en Mathijas, kv 

laatstgenoemde Ludovicus nzv eerstgenoemde Ludovicus, een n-erfcijns van 50 

Hollandse gulden, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit alle erfgoederen 

en goederen van eerstgenoemde Ludovicus, gelegen onder Maren. De koopsom is 

voldaan. De brief overhandigen aan voornoemde natuurlijke zoon Ludovicus 

of, als hij intussen zou overlijden, aan zijn voornoemde kinderen. 

 

Ludovicus (dg: ?Dele) filius #quondam# Nijcholai Coel (dg: de L) Willems 

soen de Maren (dg: omnes suas hereditates et omnia bona dicti Ludovici 

quocumque locorum infra de Maren consistent[ia] sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit vendidit Ludovico suo filio naturali ad opus 

eiusdem Ludovici sui filii naturalis et ad opus liberorum Nijcholai dicti 

Coel et Mathije liberorum eiusdem Ludovici filii naturalis primodicti 

Ludovici promittens super omnia warandiam) promisit super omnia se 

daturum et soluturum Ludovico suo filio naturali ad opus sui et ad opus 

Nijcholai dicti Coel et Mathije (dg: fi) fratrum liberorum dicti Ludovici 

filii naturalis primodicti Ludovici hereditarium censum L Hollant gulden 

hereditarie Martini ex omnibus et singulis hereditatibus et bonis 

primodicti Ludovici quocumque locorum infra pariochiam de Maren 

consistentibus sive sitis promittens super habita et habenda warandiam 

tali condicione quod dictus Ludovicus filius naturalis primodicti 

Ludovici dictum censum possidebit quoad vixerit et non ultra post eiusdem 

Ludovici filii naturalis (dg: primodict) primodicti Ludovici #decessum# 

ad dictos Nijcholaum (dg: et) et Mathiam hereditario jure devolvendum et 

recognovit sibi de pretio huiusmodi acquisitionis fore satisfactum. 

Testes Wiel et Scilder datum in die Egidii. Tradetur dicto Ludovico filio 
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naturali et si interim decessit dictis suis liberis. 

 

BP 1181 p 048v 10 za 01-09-1397. 

Eerstgenoemde Ludovicus zvw Nijcholaus Coel Willems soen van Maren maakte 

zijn testament. Hij vermaakte voor onterecht verworven goed 5 schelling in 

gereed geld aan de kerkfabriek van Sint-Lambertus in Luik. Hij vermaakte 

aan Nijcholaus gnd Coel en Mathijas, kv Ludovicus nzv eerstgenoemde 

Ludovicus, al zijn erfgoederen en goederen onder Maren. Opgesteld in Den 

Bosch voor het raadhuis, in aanwezigheid van Hubertus van Ghemert en 

Arnoldus Groet Art van Luik en Wauterus zv Gerardus Vos van Driel van 

Tricht, en Adam van Mierde als notaris. 

 

Primodictus Ludovicus ordinavit suum testamentum legavit fabrice sancti 

Lamberti Leodiensis pro suis iniustis V solidos in paratis pro iniusta 

(dg: acq) acquisitione item legavit Nijcholao dicto Coel et Mathije 

liberis Ludovici filii naturalis primodicti Ludovici omnes suas 

hereditates et bona habitas et habendas quocumque locorum infra parochiam 

de Maren consistentes sive sitas. Acta in Busco (dg: apud pretorium) ante 

pretorium ibidem presentibus Huberto de Ghemert et Arnoldo Groet Art 

Leodiensis et Wautero filio Gerardi Vos de Driel (dg: trad) Traiectensis 

dominorum testibus datum anno nativitatis Domini Mo CCC XC septimo index 

quinta mensis septembris die prima hora (dg: p) none et me Adam de Mierde 

eciam presente tamquam notario. 

 

BP 1181 p 048v 11 za 01-09-1397. 

Andreas van Oudrigen droeg over aan Oda dv Willelmus gnd Barvoet (1) een 

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

leveren, gaande uit een b-erfpacht van 3 mud 6 zester rogge, Bossche maat, 

welke pacht van 3 mud 6 zester de broers Johannes gnd Bathen soen en 

Henricus gnd Bathen soen, kvw Henricus gnd Hentens soen, beloofd hadden aan 

Johannes van {p.049r} Ollant en zijn zoon Johannes, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk land en aangelegen stuk eusel, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, tussen Everardus gnd Cort Everaet 

enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, welke pacht van 1 mud voornoemde 

Andreas gekocht had van voornoemde Johannes Onlant en zijn zoon Johannes, 

(2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit voornoemde b-erfpacht van 3 mud 6 zester rogge, 

welke pacht van 1 mud voornoemde Andreas van Oudrigen gekocht had van 

Johannes van Ollant en zijn zoon Johannes. 

 

Andreas de Oudrigen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Buscoducis tradendam 

et deliberandam de et ex hereditaria paccione trium modiorum et sex 

sextariorum siliginis mensure (dg: de) predicte quam paccionem III 

modiorum et sex sextariorum siliginis dicte mensure Johannes dictus 

Bathen soen et Henricus dictus Bathen soen fratres liberi quondam Henrici 

dicti Hentens soen promiserunt ut debitores principales se daturos et 

soluturos Johanni de (dg: Ollant). 

 

1180 mf01 D 10 p. 049. 

 in die beati Egidii: zaterdag 01-09-1397. 

 in crastino Egidii: zondag 02-09-1397. 

 secunda post Egidii: maandag 03-09-1397. 

 quinta post Egidii: donderdag 06-09-1397. 

 tercia post nativitatis Marie virginis: dinsdag 11-09-1397. 

 quinta post Dijonisii: donderdag 11-10-1397. 

 secunda post nativitatis Marie virginis: maandag 10-09-1397. 

 

BP 1181 p 049r 01 za 01-09-1397. 

Ollant et Johanni eius filio hereditarie termino solucionis et loco 

predictis ex pecia terre et pecia pascue dicte eeusel sibi adiacente 
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sitis in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Onlant inter 

hereditatem Everardi dicti Cort Everaet ex uno et inter (dg: h) 

communitatem ibidem ex alio quam paccionem unius modii siliginis dictus 

Andreas erga dictos Johannem Onlant et Johannem eius filium emendo 

acquisiverat prout in litteris atque hereditariam (dg: pacc) paccionem 

unius modii siliginis dicte mensure solvendam hereditarie termino 

solucionis et loco predictis de et ex dicta hereditaria paccione trium 

modiorum et sex sextariorum siliginis dicte mensure quam paccionem unius 

modii siliginis jamdictam dictus Andreas de Oudrigen erga Johannem de 

Ollant et Johannem eius filium emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Ode (dg: B) filie (dg: quo) Willelmi dicti 

Barvoet cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Heijme datum in die 

beati Egidii. 

 

BP 1181 p 049r 02 za 01-09-1397. 

Ghibo zvw Rutgherus van Vlimen droeg over aan Andreas van Audrigen (1) een 

stuk land, gnd die Hal, in Nuenen, tussen Johannes van den Velde enerzijds 

en Reijnerus gnd Ghiben soen anderzijds, (2) een stuk beemd, in Gerwen, 

tussen voornoemde Johannes van den Velde enerzijds en Johannes gnd van der 

Heijden anderzijds, welke stukken aan hem gerechtelijk waren verkocht door 

voornoemde Andreas van Oudrigen. 

 

Ghibo filius quondam Rutgheri de Vlimen peciam terre dictam die Hal sitam 

in parochia de Nuenen inter hereditatem Johannis van den Velde ex uno et 

inter hereditatem Reijneri dicti Ghiben soen ex alio atque peciam (dg: 

ter) prati sitam in parochia de Gherwen inter hereditatem dicti Johannis 

van den Velde ex uno et inter hereditatem Johannis dicti van der Heijden 

ex alio venditas sibi ab Andrea de Oudrigen per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Andree de Audrigen cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1181 p 049r 03 za 01-09-1397. 

Ghibo zvw Rutgherus van Vlimen droeg over aan Andreas van Oudrigen (1) een 

stuk beemd, gnd die Hoeve, in Gerwen, tussen Arnoldus zvw Walterus gnd van 

Nuenrebeke enerzijds en de plaats gnd die Papenvoert anderzijds, (2) een 

stuk land, gnd die Hal, in Nuenen, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en 

Engbertus gnd Engel van den Berghe anderzijds, (3) een huis en tuin, in 

Nuenen, ter plaatse gnd Nuenrebeke, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en 

de gemeint aldaar anderzijds, welke stukken aan hem gerechtelijk waren 

verkocht door voornoemde Andreas van Oudrigen. 

 

Ghibo filius quondam Rutgheri de Vlimen peciam prati dictam die Hoeve 

sitam in parochia de Gherwen inter hereditatem Arnoldi filii quondam 

Walteri d[icti] de Nuenrebeke !et inter (dg: hereditatem) locum !die 

Papenvoert atque peciam terre dictam die (dg: Hal) Hal sitam in parochia 

de Nuenen inter hereditatem dicti Arnoldi et inter Engberti dicti Engel 

van den Berghe atque domum et ortum sitos in parochia de Nuenen ad locum 

dictum Nuenrebeke in[ter] hereditatem dicti Arnoldi et inter communitatem 

ibidem venditas sibi ab Andrea de Oudrigen per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Andree de Oudrigen cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1181 p 049r 04 zo 02-09-1397. 

Engbertus Luedinc van Uden en Elijas van Wijel beloofden aan Ludovicus 

Asinarius tbv etc 160 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (ma 

01-10-1397; 28+1=29 dgn) te betalen, op straffe van 2. 
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Engbertus Luedinc de Uden et Elijas de Wijel promiserunt indivisi super 

omnia Ludovico Asinario ad opus etc centum et sexaginta aude scilde 

vrancrijc ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes 

Ywanus et Scilder datum in crastino Egidii. 

 

BP 1181 p 049r 05 ma 03-09-1397. 

Johannes zv Yudocus Bruijstens beloofde aan Jacobus Kesselman 21 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1397) te 

betalen. 

 

Johannes filius Yudoci Bruijstens promisit super omnia Jacobo Kesselman 

XXI nuwe Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Ywanus et Heijme datum 2a post Egidii. 

 

BP 1181 p 049r 06 do 06-09-1397. 

Henricus van Heijntsten zv Ghisbertus beloofde aan Goeswinus van der 

Sluijsen 14 Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Vastenavond aanstaande (di 19-02-1398) te betalen. 

 

Henricus van Heijntsten filius Ghisberti promisit super omnia Goeswino 

van der Sluijsen XIIII Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn (dg: Gelre 

gulden) placken pro quolibet gulden computato ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. Testes Henricus Godefridi et Aa datum quinta post 

Egidii. 

 

BP 1181 p 049r 07 di 11-09-1397. 

Fredericus Hoernken verkocht aan zijn zoon Bernierus een stuk land, gnd dat 

Bruexken, in Veghel, ter plaatse gnd Hamveld, tussen een zekere Vrieze 

Gerijts soen enerzijds en Willelmus Denkens soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint. 

 

Fredericus Hoernken peciam terre (dg: sitam in) dictam dat Bruexken sitam 

in parochia de Vechel ad locum! Hamvelt inter hereditatem (dg: s aud) 

cuiusdam dicti Vrieze Gerijts (dg: ex uno) soen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Denkens soen ex alio tendentem cum uno fine ad 

communitatem ut dicebat hereditarie vendidit Bernier[o] suo filio 

promittens super onmia warandiam et obligationem deponere. Testes Ywanus 

et Scilder datum 3a post nativitatis Marie virginis. 

 

BP 1181 p 049r 08 do 11-10-1397. 

Martinus Paeueter ev Jutta dvw Willelmus van Berze en Jutta dvw Jacobus 

Noppen vleeshouwer gaven uit aan Willelmus zvw voornoemde Willelmus van 

Berze 2/3 deel in een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Paulus zvw Jacobus Melijs soen enerzijds 

en Nijcholaus zvw Henricus van Os anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

de hertogencijns, een b-erfcijns van 3 pond 15 schelling geld, gaande uit 

geheel het huis, erf en tuin, en thans voor een n-erfcijns4 van 6 pond 

geld, met Sint-Jan te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Willelmus zvw Willelmus van Berze tot onderpand het resterende 1/3 deel in 

deze goederen, dat aan hem behoort. 

 

Tradetur {met een kromme haal voor geheel het contract}. 

Martinus (dg: B) Paeueter maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris 

filie quondam Willelmi de Berze et Jutta filia quondam (dg: Johannis) 

Jacobi Noppen carnificis cum tutore duas tercias partes ad se spectantes 

in domo et area et orto sitis in Busco ad finem vici Orthensis inter 

hereditatem Pauli (dg: Jacob) filii quondam Jacobi Melijs soen ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai filii quondam Henrici de Os [ex] alio ut 

                         
4 Zie → BP 1181 p 266v 08 za 18-01-1399, overdracht van de helft in deze 

cijns. 
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dicebant dederunt ad hereditarium #censum# Willelmo filio dicti quondam 

Willelmi de Berze ab eodem hereditarie possidendas pro censu domini ducis 

et hereditario censu trium librarum et XV solidorum monete ex dictis 

integris domo area et orto (dg: de) annuatim de jure solvendis dandis 

atque pro hereditario censu sex librarum monete dando eis ab (dg: ..) 

alio hereditarie (dg: mediatim) Johannis ex (dg: premis) premissis 

promittentes cum tutore warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Willelmus 

filius dicti quondam Willelmi de Berze (dg: terciam) reliquam terciam 

partem ad se spectantem in dictis domo area et orto ad pignus imposuit. 

Testes Hubertus et Werthusen datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1181 p 049r 09 za 01-09-1397. 

Hr Johannes van Wittam hoffunctionaris van Brabant en Johannes van Ghemert 

beloofden aan Johannes van de Dijk 50 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1397) te leveren. 

 

Dominus Johannes de Wittam senescallus Brabantie et Johannes de Ghemert 

promiserunt indivisi super omnia Johanni de Aggere quinquaginta modios 

siliginis mensure de Busco ad festum nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Heijme et Scilder datum in die Egidii. 

 

BP 1181 p 049r 10 za 01-09-1397. 

Voornoemde hr Johannes van Wittam beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Dictus dominus Johannes de Wittam promisit reliquum indempnem observare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 049r 11 ma 10-09-1397. 

Wolterus zvw Johannes gnd Metten soen van Best droeg over aan Willelmus gnd 

Houbraken 6 koeien, 2 stiertjes, 3 vaarsen, 1 kalf, 77 schapen en een 

bijenstok, op de hoeve gnd die Kriekenbeekse Hoeve, in Hees, ter plaatse 

gnd Loesbroek, welke beesten aan voornoemde Wolterus behoren. Wolterus zal 

de beesten van voornoemde Willelmus onderhouden, te schattingsrecht, vanaf 

afgelopen Sint-Jacobus-Apostel (wo 25-07-1397) gedurende 2 jaar. Zodra 

Willelmus Houbraken voor deze beesten ontvangen zal hebben 59½ nieuwe 

Gelderse gulden, 36 plakken voor 1 nieuwe gulden gerekend, zullen 

voornoemde beesten en wat ze voortbrengen voor de helft van Willelmus en 

voor de andere helft van Wolterus zijn. Wolterus zal deze beesten of wat ze 

voortbrengen niet verkopen of vervreemden zonder instemming en medeweten 

van Willelmus Houbraken. 

 

Wolterus filius quondam Johannis dicti Metten soen de Best sex vaccas II 

buculos dictos stierken III juvencas dictas vorsken et unum vitulum atque 

LXXVII oves #+ {in margine sinistra:} + et unum ymest[oc]# consistentes 

#supra quendam mansum (dg: Willelmus) dictum die Kriekenbeecsche Hoeve 

situm# in parochia de Hees ad locum dictum Loesbroec ad eundem Wolterum 

spectantes ut dicebat legitime supportavit Willelmo dicto Houbra[ken] 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

tali condicione quod dictus Wolterus huiusmodi vaccas buculos dictos sier 

et juvencas dictas versen [vitulum] et oves #et inde provenienda# tenebit 

et enutriet a dicto Willelmo ad jus stabilitionis quod exponetur te 

scettincs recht a festo beati Jacobi apostoli proxime preteritum! ul[tra] 

duos annos proxime futuros ita videlicet quod {streep door een inktvlek 

getrokken} cum dictus Willelmus Houbraken de dictis bestiis #et 

proveniendis# et inde eveniendis levaverit et perceperit (dg: LIX) 

quinq[ua]ginta novem et dimidium florenos novos Gelrie scilicet XXXVI 

placken pro quolibet novo floreno computato quod extunc dicti vaccae 

bucculi juvence vit[ulus] et oves #et ymestoc# atque provenienda et 

evenienda erunt mediatim dictorum Willelmi et Wolteri et quod dictus 

Wolterus huiusmodi (dg: bestiis) bestias et inde provenie[nda] non vendet 
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nec alienabit sine scitu et voluntate Willelmi Houbraken predicti. Testes 

Henricus Godefridi et Aa datum 2a post nativitatis Marie virginis. 

 

BP 1181 p 049r 12 ma 10-09-1397. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Willelmus 20 nieuwe Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 Gelderse gulden gerekend, na maning te 

betalen. 

 

Dictus Walterus promisit super omnia dicto Willelmo XX novos florenos 

Gelrie scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet Gelre gulden computato 

[ad] monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf01 D 11 p. 050. 

 tercia post nativitatis Marie virginis: dinsdag 11-09-1397. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 13-09-1397. 

 

BP 1181 p 050v 01 di 11-09-1397. 

Elizabet wv Arnoldus van der Bolst droeg over aan Leonius Snavel, tbv 

Andreas, zv voornoemde Elizabet en wijlen Arnoldus, haar vruchtgebruik in 

1/3 deel, dat aan voornoemde Andreas gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde vader Arnoldus, resp. aan hem zal komen na overlijden van zijn 

voornoemde moeder Elizabet, in alle goederen, waarin voornoemde Arnoldus 

van der Bolst was overleden. 

 

Elizabet relicta quondam Arnoldi van der B[o]lst #cum tutore# usufructum 

sibi competentem in #una# tercia parte que Andree filio dictorum Elizabet 

et quondam Arnoldi de morte dicti quondam Arnoldi sui patris iure 

successionis hereditarie est advoluta et post mortem dicte Elizabet sue 

matris jure successionis hereditarie advolvenda in omnibus et singulis 

bonis (dg: mobilibus et immobilibus) in quibus dictus quondam Arnoldus 

van der Bolst decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat (dg: legitime supportavit mihi ad opus dicti Andree sui filii 

excepta tamen in hiis et dicto Andree #sibi# reservata hereditaria 

paccione XXIII lopinorum siliginis mensure de Erpe quam) legitime 

supportavit (dg: mihi) #Leonio Snavel# ad opus dicti Andree (dg: sui) 

filii #dicte Elizabeth# promittens cum tutore super omnia ratam servare. 

Testes Heijme et Scilder datum 3a post nativitatis beate Marie virginis. 

 

BP 1181 p 050v 02 di 11-09-1397. 

Godefridus van Rode droeg over aan Wiskinus zvw Theodericus Neven snijder 

een b-erfcijns van 3 pond 5 schelling geld, die Gerardus gnd van den Acker 

beloofd had aan Johannes gnd Screijnmaker, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit 6½ lopen roggeland, gnd die Sceepacker, in Schijndel, tussen voornoemde 

Gerardus enerzijds en voornoemde Johannes Screijnmaker, Willelmus van 

Oijen, Henricus van Essche en voornoemde Wiskinus snijder anderzijds, aan 

hem overgedragen door Henricus en Yda, kvw voornoemde Johannes 

Screijnmaker, en Arnoldus Steijmpel ev Margareta dvw voornoemde Johannes 

Screijnmaker. 

 

Godefridus de Rode (dg: filius quondam Johannis Gortens) hereditarium 

censum trium librarum et quinque solidorum monete quem Gerardus dictus 

van den Acker promiserat se daturum et soluturum Johanni dicto 

Screijnmaker hereditarie purificationis ex sex et dimidia lopinatis terre 

siliginee dictis die (dg: Sch) Sceepacker sitis in parochia de Scijnle 

inter hereditatem Gerardi predicti ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis Screijnmaker (dg: ex alio) Willelmi de Oijen Henrici de Essche 

et Wiskini sartoris ex alio supportatum sibi ab Henrico et Yda liberis 

quondam dicti #(dg: quondam)# Johannis Screijnmaker #et Arnoldo Steijmpel 

marito et tutore legitimo Margarete sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Screijnmaker# prout in litteris hereditarie supportavit !dicto 

Wiskino filio quondam Theoderici Neven sartori cum litteris et (dg: ju) 
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aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Ywanus et Scilder datum 3a post nativitatis 

beate Marie virginis. 

 

BP 1181 p 050v 03 do 13-09-1397. 

Andreas zvw Arnoldus van der Bolst gaf uit aan zijn broer Arnoldus zvw 

voornoemde Arnoldus van der Bolst 1/3 deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde vader Arnoldus, resp. dat aan hem zal komen 

na overlijden van zijn moeder Elizabet, in alle goederen, waarin voornoemde 

Arnoldus van der Bolst was overleden, van welk 1/3 deel voornoemde 

Elizabeth haar vruchtgebruik had overgedragen aan Leonius Snavel, tbv 

voornoemde Andreas; de uitgifte geschiedde voor de lasten, die wijlen 

voornoemde Arnoldus van der Bolst uit dit 1/3 deel had, en thans voor een 

n-erfpacht van 23 lopen rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te 

leveren. Voornoemde Andreas zal de pacht niet beuren zolang voornoemde 

Elizabeth leeft. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi van der Bolst terciam partem sibi de morte 

dicti quondam Arnoldi sui patris successione advolutam et post mortem 

Elizabet sue (dg: u) matris successione advolvendam in omnibus et 

singulis bonis in quibus dictus quondam Arnoldus van der Bolst decessit 

quocumque locorum consistentibus sive sitis (dg: in) et de qua tercia 

parte dicta Elizabeth suum usufructum quem habuit in eadem Leonio Snavel 

ad opus dicti Andree supportaverat et resignaverat dedit ad hereditariam 

paccionem Arnoldo suo fratri filio dicti quondam Arnoldi van der Bolst ab 

eodem hereditarie possidendam pro oneribus que dictus quondam Arnoldus 

van der Bolst ex dicta tercia parte solvere consuevit et tenebatur 

annuatim de jure dandis etc atque pro hereditaria paccione XXIII 

lopinorum siliginis mensure de Erpe danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis (dg: et primo solucionis termino in festo purificationis 

immediate post ob) et in Erpe tradenda ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem ex parte sui deponere 

et alter repromisit tali condicione quod dictus Andreas dictam paccionem 

non monebit neque levabit quamdiu dicta Elizabeth vixerit in humanis. 

Testes Henricus Godefridi et Heijme datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 050v 04 do 13-09-1397. 

Voornoemde Andreas droeg alle roerende en gerede goederen, die aan hem 

zullen komen na overlijden van zijn moeder Elizabeth, over aan zijn broer 

Arnoldus. 

 

Dictus Andreas omnia bona mobilia et parata sibi de morte Elizabeth sue 

matris successione advolvenda quocumque locorum consistentia supportavit 

Arnoldo suo fratri promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 050v 05 do 13-09-1397. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan zijn broer Andreas 100 nieuwe Gelderse 

gulden, gnd Stramprooise gulden, of de waarde met Lichtmis aanstaande (za 

02-02-1398) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia Andree suo fratri centum novos Gelre 

gulden dictos Stramproetsche (dg: l) gulden seu valorem ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 050v 06 do 13-09-1397. 

Hr Willelmus van Hoerne heer van Duffel en Herlaer, hr Willelmus van Aa, 

ridders, Gerardus van Berkel en Hubertus van Ghemert beloofden aan Gerardus 

van Aa 360 oude schilden van de keizer of van de koning van Frankrijk of de 

waarde, na maning te betalen. 
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Dominus (dg: Theodericus de) Willelmus de Hoerne dominus de Duffel et 

Herlaer dominus Willelmus de Aa milites Gerardus de Berkel et Hubertus de 

Ghemert promiserunt indivisi super omnia Gerardo de Aa CCC et LX aude 

scilde (dg: inp) cesaris vel regis Francie seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Henricus Godefridi et Wiel datum (dg: supra) quinta 

post nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 050v 07 do 13-09-1397. 

De eerste beloofde de drie anderen schadeloos te houden. Drie brieven. 

 

[Solvit] 3 grossos. 

Primus promisit alios 3 indempnes servare. Testes datum supra. Et erunt 3 

littere. 

 

BP 1181 p 050v 08 do 13-09-1397. 

Johannes gnd van den Dijstelberch droeg over aan Theodericus snijder zvw 

Theodericus Snijders van Rode 1/5 deel, dat aan Theodericus zv voornoemde 

Theodericus snijder zvw Theodericus die Snijder van Rode gekomen was na 

overlijden van Aleijdis mv eerstgenoemde Theodericus, resp. aan hem zal 

komen na overlijden van zijn voornoemde vader Theodericus snijder, in een 

b-erfcijns van 8 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een hoeve gnd het Goed ten Dijk, gelegen 

deels onder Stiphout en deels in Helmond, welke cijns voornoemde 

Theodericus snijder gekocht had van Sijmon gnd van Gheldenaken, welk 1/5 

deel voornoemde Johannes van den Dijstelberch gekocht had van eerstgenoemde 

Theodericus zv voornoemde Theodericus snijder. 

 

Johannes dictus van den Dijstelberch quintam partem que Theoderico filio 

Theoderici sartoris filii quondam Theoderici die Snijder de Rode de morte 

quondam Aleijdis olim matris eiusdem Theoderici primodicti #jure# 

successionis hereditarie est advoluta et post mortem dicti Theoderici 

sartoris sui patris jure successionis hereditarie advolvetur in (dg: ?h) 

annuo et hereditario censu octo aureorum denariorum antiquorum communiter 

aude scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendo hereditarie purificationis de et ex quodam manso 

dicto tGoit ten Dijc sito partim infra parochiam de Stiphout et partim in 

parochia de Helmont quem censum antedictus Theodericus sartor (dg: pater 

The) erga Sijmonem dictum de (dg: d) Gheldenaken emendo acquisiverat quam 

quintam partem dictus Johannes van den Dijstelberch erga primodictum 

Theodericum filium dicti Theoderici sartoris emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Theoderico sartori filio dicti 

quondam Theoderici Snijders de Rode cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Henricus Godefridi et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 050v 09 do 13-09-1397. 

Johannes van den Dijstelberch droeg over5 aan Theodericus snijder van Rode 

zvw Theodericus gnd Snijder van Rode, tbv hem en Elsbena dvw Rutgherus gnd 

Weskens, een b-erfcijns6 van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

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

in een straat die loopt van de Vismarkt naar de Schrijnmakersstraat, tussen 

erfgoed van Hermannus Eijcman enerzijds en Nijcholaus Asman anderzijds, 

welke cijns aan hem was verkocht7 door Henricus Cuper en zijn kinderen 

Johannes, Elizabeth en Beatrix. Voornoemde Elsbena zal de cijns bezitten 

zolang ze leeft, en na haar overlijden gaat de cijns naar voornoemde 

                         
5 Zie ← BP 1180 p 698v 03 do 15-02-1397, hetzelfde contract, niet 

afgewerkt. 
6 Zie → BP 1182 p 201r 02 vr 10-09-1400, overdracht van de erfcijns. 
7 Zie ← BP 1180 p 051r 08 za 03-01-1394, verkoop van de erfcijns. 
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Theodericus snijder. 

 

Johannes van den Dijstelberch hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area sita in Buscoducis in vico tendente a foro piscium versus vicum 

scriniparorum inter hereditatem Hermanni Eijcman ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai Asman ex alio venditum sibi ab Henrico Cuper 

Johanne Elizabeth et Beatrice liberis eiusdem Henrici prout in litteris 

hereditarie supportavit Theoderico sartori de Rode filio quondam 

Theoderici dicti Snijder de Rode ad opus sui et ad opus Elsbene filie 

quondam Rutgheri dicti Wiskens cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione 

quod dicta Elsbena dictum censum ad vitam eiusdem Elsbene et non ultra 

possidebit post eiusdem Elsbene decessum ad dictum Theodericum sartorem 

jure hereditario devolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 050v 10 do 13-09-1397. 

Willelmus van den Zanden ev Katherina, dv Arnoldus van Ghewanden verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Luijtgardis dvw Nijcholaus Brodeken bontwerker, droeg 

over aan Johannes van Colen zvw Nijcholaus van Colen het deel, dat aan 

voornoemde Willelmus en zijn vrouw Katherina behoort, in een kamp, naast 

het water gnd die Boertse Meer, tegenover de windmolen van Johannes van de 

Dijk, tussen Gerardus van Wiel enerzijds en voornoemde Johannes van Colen 

anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Boertse Meer. 

 

Willelmus van den Zanden maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filie Arnoldi de Ghewanden ab eodem Arnoldo et quondam Luijtgarde sua 

uxore filia quondam Nijcholai Brodeken pellifice pariter genite totam 

partem et omne jus sibi #et# dicte Katherine sue uxori competentem in 

quodam campo sito (dg: ad) jux[ta] aquam dictam die (dg: Me) #Boertsche# 

Meer in opposito molendini venti Johannis de (dg: arre) Aggere inter (dg: 

aq) Gerardi de Wiel ex uno et inter Johannis de Colen ex alio tendente 

cum uno fine ad aquam dictam die #Boertsche# Meer ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni de Colen filio quondam Nijcholai de Colen 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Henricus Godefridi et Wiel datum quinta post nativitatis 

Marie. 

 

1180 mf01 D 12 p. 051. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 13-09-1397. 

 sexta post nativitatis Marie: vrijdag 14-09-1397. 

 in festo Elizabeth: maandag 19-11-1397. 

 

BP 1181 p 051r 01 do 13-09-1397. 

Henricus die Meijer zv Wijnricus die Plattijnmaker droeg over aan zijn 

voornoemde vader Wijnricus alle kleinodiën, huisraad en gebruiksvoorwerpen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn moeder Katherina van Os, 

resp. die aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde Wijnricus. 

 

Henricus (dg: filius) die Meijer filius Wijnrici die Plattijnmaker omnia 

clenodia et domicilia et utensilia sibi de morte quondam Katherine de Os 

sue matris successione advoluta et post mortem dicti Wijnrici successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia supportavit dicto Wijnrico suo 

patri promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte! et suorum liberorum et heredum deponere. Testes 

Henricus Godefridi et Wiel datum quinta post nativitatis (dg: ...) Marie. 

 

BP 1181 p 051r 02 do 13-09-1397. 

Henricus Scilder beloofde zijn broer Willelmus Scilder schadeloos te houden 

van alle beloften, door voornoemde Willelmus met voornoemde Henricus 
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gedaan, of door voornoemde Willelmus voor voornoemde Henricus gedaan. 

 

Henricus Scilder promisit super omnia Willelmum Scilder suum fratrem 

indempnem servare ab omnibus promissionibus promissis quibuscumque (dg: 

pers) personis a dicto Willelmo cum dicto Henrico suo fratre aut a dicto 

Willelmo pro dicto (dg: d) Henrico suo fratre ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 051r 03 do 13-09-1397. 

Johannes van Lijt zvw Henricus Sijmons soen van Lijttoijen beloofde aan 

zijn zuster Oda 30 oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1397) te betalen. 

 

Johannes de Lijt filius quondam Henrici Sijmons soen de Lijttoijen 

promisit super omnia Ode sue sorori XXX aude Gelre gulden seu valorem 

(dg: a Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos) ad festum 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Ywanus et Aa 

datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 051r 04 vr 14-09-1397. 

Ghibo Keijot verkocht aan zijn zoon Petrus Keijot (1) een huis, erf en 

tuin, in Den Bosch, over de brug gnd Tolbrug, tussen erfgoed van hr 

Theodericus Rover ridder enerzijds en erfgoed van Johannes van Broegel 

kramer anderzijds, (2) 4 bunder broekland, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Eilde, tussen Johannes Coptiten enerzijds en Arnoldus van Scijnle en 

Rutgerus zv Goeswinus Rutten soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

een gemene weg en met het andere eind aan voornoemde Arnoldus van Scijnle, 

(3) 3 dagmaten beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die Theder 

Beemden, (4) een b-erfcijns van 4 pond geld, die voornoemde Ghibo met 

Kerstmis beurt, gaande uit een kamp gnd Moerscot, behorend aan Petrus 

Keijot bv voornoemde Ghibo, belast met cijnzen en pachten. Geheel de 

koopsom is voldaan. De brief overhandigen aan voornoemde verkoper. 

 

Ghibo Keijot domum et aream et ortum sitos in Buscoducis ultra pontem 

dictum Tolbrugge inter hereditatem domini Theoderici Rover militis ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Broegel institoris ex alio atque quatuor 

bonaria paludis sita in parochia de Scijnle ad locum dictum Eilde inter 

hereditatem Johannis Coptiten ex uno et inter hereditatem Arnoldi de 

Scijnle et Rutgeri filii Goeswini Rutten soen ex alio tendentia cum uno 

fine ad communem plateam et cum (dg: al) reliquo fine ad hereditatem 

dicti Arnoldi de Scijnle item tres diurnatas prati (dg: dictas d in ter) 

sitas in parochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum die Theder 

Beemde (dg: iux) atque hereditarium censum quatuor librarum monete quem 

dictus Ghibo solvendum habet hereditarie nativitatis Domini ex quodam 

campo (dg: dicto tGeloect dicto Moerscot) dicto Moerscot ad Petrum Keijot 

fratrem dicti Ghibonis spectante ut dicebat hereditarie vendidit Petro 

Keijot suo filio promittens super omnia warandiam (dg: et recogn) et 

obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus exinde de jure 

solvendis annuatim et recognovit dictus venditor de integro pretio ad 

plenum fore satisfactum. Testes !testes Ywanus et Aa datum sexta post 

nativitatis Marie. Et dabitur littera dicto venditori. 

 

BP 1181 p 051r 05 ma 19-11-1397. 

(dg: Theodericus van Brugele ev Heijlwigis dv voornoemde Ghibo vernaderde 

in afwezigheid van de koper). 

 

C//. 

(dg: Theodericus de Br[u]gele #maritus et tutor# in absentia Heijlwigis 

sue uxoris filie dicti Ghibonis in absentia emptoris prebuit et obtinuit. 

Testes Ghemert et Vladeracken datum in festo Elizabeth). 
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BP 1181 p 051r 06 vr 14-09-1397. 

Ludekinus zvw Cristianus Ludekens soen van Zeelst verkocht aan Henricus zvw 

Theodericus Neven soen 5½ bunder land, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Boterwijk, ter plaatse gnd Kasselaers Hage, tussen Johannes Vleminc, kvw 

Willelmus van den Dike, kvw Bits van Liedevelt, kvw Johannes van Liedevelt, 

Truda van den Cruijs Weghe en haar kinderen enerzijds en erfgoed van 

Willelmus van den Dijke, dat voornoemde Willelmus verworven had van 

voornoemde Ludekinus, anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint 

aldaar en met het andere eind aan erfgoed van Willelmus van den Dike, dat 

voornoemde Willelmus verworven had van voornoemde Ludekinus, met het recht 

een weg te moegen gebruiken, die daar loopt van de gemeint, over een ander 

erfgoed van voornoemde Ludekinus, tot aan voornoemde 5½ bunder land, welke 

weg overal 15 voet breed is, belast met 5½ oude groot aan de hertog, en 

voor voornoemde Willelmus van den Dike hierin gereserveerd het recht van 

weg vanaf de gemeint over erfgoed van voornoemde Ludekinus en over 

voornoemde 5½ bunder land, tot aan 5½ bunder land, aldaar gelegen, die 

voornoemde Willelmus verworven had van voornoemde Ludekinus. 

 

Ludekinus filius quondam Cristiani Ludekens soen de Zeelst (dg: sex) 

quinque et dimidium bonaria terre (dg: parti) sita in parochia de Oerscot 

ad locum dictum Boterwijc ad locum dictum Casselaers (dg: Hoe) Hage inter 

hereditates (dg: Willelmi van den D) Johannis Vleminc liberorum quondam 

Willelmi van den Dike liberorum quondam !Bits de [Li]edevelt #et# 

liberorum quondam Johannis de Liedevelt et Trude van den (dg: Cruijs) 

Cruijs Weghe et eius liberorum ex uno et inter hereditatem (dg: Henrici 

filii quondam Theoderici Neven soen ex alio tende) #Willelmi (dg: -us) 

van den Dijke# quam idem (dg: He Henricus) #Willelmus# erga dictum 
!Ludkinum acquisiverat ex alio tendentia cum uno fine ad communitatem 

ibidem et cum reliquo! ad hereditatem Willelmi van den Dike (dg: ex) quam 

idem Willelmus erga dictum Ludekinum acquisiverat simul cum pleno jure 

utendi quadam via sita ibidem tendente a communitate per reliquam 

hereditatem dicti Ludekini usque ad dicta quinque et dimidium bonaria 

terre et que via continet (dg: ub) ubique quindecim pedatas in latitudine 

ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Henr dic) Henrico filio quondam 

Theoderici(dg: Nevel) Neven soen promittens super (dg: super) habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis quinque et dimidio 

grossis antiquis domino duci exinde solvendis salvo eciam dicto Willelmo 

van den Dike in premissis jure eundi redeundi et pergendi a communitate 

per hereditatem dicti (dg: W) Ludekini et per dicta quinque et dimidium 

bonaria terre (dg: sit) usque ad (dg: primodictum) quinque et dimidium 

bonaria terre ibidem sita et que dictus Willelmus erga dictum Ludekinum 

acquisiverat. 

 

BP 1181 p 051r 07 vr 14-09-1397. 

Voornoemde Ludekinus zvw Cristianus Ludekens soen van Zeelst verkocht aan 

Willelmus van den Dike 5½ bunder land, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Boterwijk, ter plaatse gnd die Kasselaerse Hage, tussen erfgoed van 

Henricus zvw Theodericus Neven soen, dat voornoemde Henricus verworven had 

van voornoemde Ludekinus, enerzijds en voornoemde Ludekinus anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemeint aldaar en met het andere eind aan een 

weg, behorend aan voornoemde Ludekinus, met recht van weg over een weg die 

daar ligt, lopend vanaf de gemeint tot aan voornoemd erfgoed van Henricus 

zvw Theodericus Neven soen, en vervolgens over 5½ bunder land aldaar, die 

voornoemde Henricus zvw Theodericus Neven verworven had van voornoemde 

Ludekinus, tot aan eerstgenoemde 5½ bunder land, belast met 5½ oude groot 

aan de hertog. 

 

Dictus Ludekinus quinque et dimidium bonaria terre sita in parochia de 

(dg: Oersco) Oerscot ad locum dictum Boterwijc ad locum! die Casselaerse 

(dg: Sch) Haghe inter hereditatem Henrici filii quondam Theoderici Neven 

soen (dg: quam) et quam idem Henricus erga dictum Ludekinum acquisiverat 
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ex uno et inter hereditatem (dg: Zeelkini van de Ho..) dicti Ludekini ex 

alio !cum uno fine ad communitatem ibidem et cum reliquo fine ad (dg: 

hereditatem) quandam viam ad dictum Ludekinum spectantem simul cum pleno 

jure (dg: u) eundi redeundi et !et pergendi per quandam viam ibidem sitam 

tendentem a communitate usque ad (dg: h) dictam hereditatem dicti Henrici 

filii quondam Theoderici Neven soen et deinde eundi redeundi et pergendi 

per (dg: quinque) quinque et dimidium bonaria terre ibidem sita que 

dictus Henricus filius quondam Theoderici (dg: Rover erga) Neven erga 

dictum Ludekinum acquisiverat usque ad primodicta quinque et dimidium 

bonaria terre ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo van den Dike 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere ex! 

(dg: se) quinque et dimidio grossis antiquis domino duci exinde 

solvendis. 

 

BP 1181 p 051r 08 vr 14-09-1397. 

Nijcholaus gnd uter Hasselt droeg over aan Arnoldus zv Arnoldus van 

Berlikem en Petrus gnd Bussche (1) de helft in een hoeve, die eertijds 

behoorde aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch, gnd het Goed tot 

Belveren, in Berlicum, en in het toebehoren, welke hoeve Gheerlacus van 

Overbeke als hoevenaar beteelde, uitgezonderd (1a) de gebouwen en het hout 

dat van de hoeve is verwijderd, (1b) 2 bunder beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Lengsbroek, tussen wijlen Margareta van Best enerzijds en 

Elizabeth dvw Godefridus Vijfvoet anderzijds, welke 2 bunder beemd 

Willelmus Stercken in cijns verkregen had van wijlen Lambertus van 

Engelant, (2) een beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse 

gnd Speelberg, tussen wijlen voornoemde Lambertus van Engelant enerzijds en 

erfgoed behorend aan wijlen voornoemde Lambertus en de abdij van Berne 

anderzijds, (3) een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 1 morgen land, die was van Henricus zv Everardus gnd 

van Hijntam, in Empel, ter plaatse gnd Heijnxtsten, tussen een zekere 

Jacobus enerzijds en Jacobus Luwe en Willelmus Luwe anderzijds, welke cijns 

wijlen voornoemde Lambertus van Engelant gekocht had van zijn broer 

Arnoldus van Engelant, (4) een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, die 

voornoemde Arnoldus van Engelant beloofd had aan wijlen zijn voornoemde 

broer Lambertus van Engelant, met Kerstmis te betalen, gaande uit de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Rosmalen, (4a) 2 zester roggeland, ter 

plaatse gnd Zandhoeve, (4b) 1 zesterzaad roggeland, ter plaatse gnd 

Remelen?, (4c) 1/8 deel van 1 morgen land, ter plaatse gnd Orthen, (4d) 1/8 

deel van 1 morgen land, aldaar, (5) een b-erfcijns van 4 pond voornoemd 

geld, die Jacobus van Engelant beloofd had aan wijlen zijn voornoemde broer 

Lambertus van Engelant {p.052v} met Kerstmis te betalen, gaande uit de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Rosmalen, (5a) 2 zester roggeland, 

beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus van Engelant, (5b) 1 zesterzaad 

roggeland, beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus van Engelant, (5c) 1½ 

lopen roggeland, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en voornoemde 

Lambertus anderzijds, (5d) ½ morgen land, tussen voornoemde Arnoldus 

enerzijds en voornoemde Jacobus anderzijds, (5d) 1/8 deel van 1 morgen 

land, ter plaatse gnd Erthen, tussen Petrus van Hijntham enerzijds en kvw 

Arnoldus van Poeldonc anderzijds, (5e) 1/8 deel van 1 morgen land aldaar, 

tussen voornoemde Petrus enerzijds en erfgoed van het klooster Sint-Clara 

in Den Bosch anderzijds, welke cijns aan eerstgenoemde Nijcholaus uter 

Hasselt, tbv voornoemde Nijcholaus (voor ½) en Heijlwigis en Mechtildis, dv 

voornoemde Nijcholaus verwekt bij wijlen zijn vrouw Margareta dvw Walterus 

van Herpen, (samen voor ½), was verkocht door de broers Arnoldus Groet Art, 

Nijcholaus en Albertus, kvw Lambertus van Engelant, (6) de helft in 2 

morgen beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Lengsbroek, tussen wijlen 

Margareta van Best enerzijds en Elizabeth dv Godefridus Vijfvoet 

anderzijds, welke 2 bunder eerstgenoemde Nijcholaus, samen met 1 bunder 

beemd die naast deze 2 bunder ligt, en samen met andere erfgoederen, 

gekocht had van Willelmus Stercken, (7) de helft in een b-erfcijns van 7½ 

schilden, 12 plakmeeuwen geld van Holland voor elke schild gerekend of 
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ander paijment van dezelfde waarde, welke cijns Willelmus Stercken beloofd 

had met Kerstmis te betalen aan wijlen voornoemde Lambertus van Engelant, 

gaande uit voornoemde 2 bunder beemd, en uit andere goederen van voornoemde 

Willelmus, en welke cijns eerstgenoemde Nijcholaus, tbv hem (voor ½) en 

zijn voornoemde zusters Heijlwigis en Mechtildis (samen voor ½), verworven 

had van voornoemde broers Arnoldus Groet Art, Nijcholaus en Lambertus, kvw 

Lambertus van Engelant, (8) het vruchtgebruik dat eerstgenoemde Nijcholaus 

heeft in de andere helft van voornoemde erfgoederen en cijnzen. 

 

Nijcholaus dictus uter Hasselt medietatem ad se jure hereditario 

spectantem in quodam manso qui dudum spectavit ad conventum sancte Clare 

in Buscoducis dicto communiter [t]Goet tot Belveren sito in parochia de 

Berlikem (dg: cum suis) #atque in# edificiis agris terris pratis (dg: 

pratis) pascuis et mericis ad eundem mansum spectantibus atque (dg: cum) 

#in# ceteris attinentiis eiusdem mansi singulis et universis ubicumque 

locorum tam in humido quam in sicoo in duro et in molli consistentibus 

sive sitis quem mansum predictum Gheerlacus de Overbeke tamquam colonus 

sub sua cultura possidere consuevit exceptis tamen edificiis et lignis de 

dicto manso et eius attinentiis amotis exceptis etiam de dicto manso cum 

eius attinentiis duobus bonariis prati sitis in dicta parochia de 

Berlikem in loco dicto Lengsbroec inter hereditatem quondam Margarete de 

Best ex uno et inter hereditatem Elizabeth filie quondam Godefridi 

Vijfvoet ex alio que duo bonaria prati predicta Willelmus Stercken erga 

(dg: dictum quondam) Lambertum quondam de Engelant ac! censum 

acquisiverat prout in litteris dicitur contineri atque quoddam pratum 

situm in dicta parochia de Berlikem ad locum dictum Beilver ad locum 

dictum Speelberch inter hereditatem dicti quondam Lamberti de Engelant ex 

uno et inter hereditatem spectantem ad eundem quondam Lambertum (dg: ex 

alio) et ad conventum de Berna ex alio (dg: et quod pratum dictus quond) 

insuper hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex quodam iugero terre quod fuerat Henrici filii 

Everardi dicti de Hijntam sito in parochia de Empel ad locum dictum (dg: 

Hennesse) Heijnxtsten inter hereditatem cuiusdam Jacobi ex uno et inter 

hereditatem (dg: Jo) Jacobi Luwe et Willelmi Luwe ex alio quem censum 

dictus quondam Lambertus de Engelant erga Arnoldum de Engelant suum 

fratrem emendo acquisiverat item hereditarium censum quatuor librarum 

dicte monete quem dictus Arnoldus de Engelant promisit se daturum et 

soluturum dicto quondam Lamberto de Engelant suo fratri hereditarie 

nativitatis Domini ex he[reditatibus infrascriptis] sitis in parochia de 

Roesmalen videlicet de duabus sextariatis terre siliginee sitis in loco 

dicto Zanthoeve atque ex sextariata terre siliginee s[ita] ad locum 

dictum Remelen? insuper ex octava parte unius jugeris terre siti in loco 

dicto Orthen atque ex octava parte unius jugeris terre siti ibidem atque 

hereditarium censum quatuor librarum dicte monete quem Jacobus de 

Engelant promiserat se daturum et soluturum dicto quondam Lamberto de 

Engelant 

 

1180 mf01 D 13 p. 052. 

 sexta post nativitatis Marie: vrijdag 14-09-1397. 

 

BP 1181 p 052v 01 vr 14-09-1397. 

suo fratri hereditarie nativitatis Domini ex hereditatibus infrascriptis 

in parochia de Roesmalen situatis videlicet ex duabus sextariatis terre 

siliginee sitis (dg: in) #inter# hereditates prenominati Arnoldi de 

Engelant ex utroque latere coadiacentes atque ex sextariata terre 

siliginee sita inter hereditates prefati Arnoldi de Engelant ex utroque 

latere coadiacentes atque una et dimidia lopinatis terre siliginee sitis 

inter hereditatem dicti Arnoldi ex (dg: w) uno et inter hereditatem 

predicti (dg: Lamberti ex alio) Lamberti ex alio item ex dimidio iugero 

terre sito inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et inter hereditatem 

dicti Jacobi ex alio item ex octava parte unius iugeris terre siti in 
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loco dicto communiter Erthen inter hereditatem Petri de Hijntham ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi de Poeldonc ex alio 

insuper ex octava parte unius iugeris terre siti ibidem inter hereditatem 

dicti Petri ex uno et inter hereditatem spectantem ad conventum sancte 

Clare in Buscoducis ex alio prout in litteris continetur (dg: item 

medietatem ad se jure hereditario spectantem in duobus bonariis prati 

sitis in parochia de Berlikem in loco dicto Lengsbroec inter hereditatem 

quondam Margarete de Best ex uno et inter hereditatem Elizabeth ?filie 

Godefridi Vijf[voet] ex alio que duo bonaria prati primodictus Nijcholaus 

erga .... #...# cum simul cum alio bonario prati iuxta dicta duo bonaria 

prati sito et cum !cum aliis p hereditatibus) erga Willelmum (dg: 

Stierken acquisiverat emendo #supportatam dicto Nijcholao ad opus# prout 

in litteris necnon medietatem ad primodictum Nijcholaum jure hereditario 

spectan spectantem in hereditario censu septem et dimidii aureorum 

denariorum communiter scilde vocatorum scilicet duodecim denariis 

communiter placmeuwen vocatis monete Hollandie pro quolibet dictorum 

aureorum denariorum scilde vocatorum computatis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris quem censum Willelmus Stercken promisit se daturum et 

soluturum hereditarie .. Lamberto dicto de Enghelant hereditarie predicto 

hereditarie nativitatis Domini ex jamdictis duobus bonariis prati et cum 

ceteris bonis eiusdem Willelmi et qu) supportatum primodicto Nijcholao 

uter Hassel! ad opus eiusdem Nijcholai et ad opus Heijlwigis et 

Mechtildis filiarum eiusdem Nijcholai ab eodem Nijcholao et quondam 

Margareta sua uxore filia quondam Walteri de Herpen pariter genitarum 

scilicet dicto Nijcholao pro una (dg: medietate) medietate et dictis 

Heijlwigi et Mechtildi sororibus pro reliqua medietate #ab Arnoldo Groet 

Art Nijcholao et Alberto fratribus liberis quondam Lamberti de Engelant# 

prout in litteris item medietatem ad primodictum Nijcholaum jure 

hereditario spectantem in (dg: hereditario censu .) in duobus bonariis 

prati sitis in parochia de Berlikem (dg: sitis) in loco dicto Lengsbroec 

inter hereditatem quondam Margarete de Best ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth filie Godefridi Vijfvoet ex alio que duo bonaria prati 

primodictus Nijcholaus (dg: erga) simul cum quodam bonario prati iuxta 

dicta duo bonaria prati sito et cum aliis hereditatibus erga Willelmum 

Stercken acquisiverat emendo prout in litteris atque medietatem ad (dg: 

se) primodictum Nijcholaum jure hereditario spectantem in hereditario 

censu septem et dimidii aureorum denariorum communiter scilde vocatorum 

(dg: mo) scilicet duodecim denariis communiter placmeuwen vocatis monete 

Hollandie pro quolibet dictorum aureorum denariorum communiter scilde 

vocatorum computatis seu alterius pagamenti eiusdem (dg: valoris) valoris 

quem censum Willelmus Stercken promisit se daturum et soluturum #dicto# 

Lamberto (dg: dicto) quondam de Engelant hereditarie nativitatis Domini 

ex jamdictis duobus (dg: d) bonariis prati et ex ceteris bonis eiusdem 

Willelmi et quem censum primodictus Nijcholaus ad opus sui et ad dictarum 

Heijlwigis et Mechtildis suarum sororum (dg: fili) scilicet mediatim ad 

opus sui et mediatim ad opus earundem Heijlwigis et Mechtildis suarum 

sororum erga dictos Arnoldum Groet Art Nijcholaum et Lambertum fratres 

liberos quondam Lamberti de Engelant predicti acquisiverat prout in 

supradictis litteris (dg: p) continetur hereditarie (dg: supportavit 

Petro et Arnoldo de Belrikem filio Arnoldi de Belrikem et Petro die 

Busche cum) atque usufructum ad primodictum Nijcholaum in reliqua 

medietate dictorum hereditatum et censuum (dg: ut d) hereditarie 

supportavit Arnoldo filio Arnoldi de Berlikem et Petro dicto Bussche cum 

litteris et aliis et jure promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Dicbier 

datum sexta post nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 052v 02 vr 14-09-1397. 

Johannes Gerijs droeg over aan Theodericus Posteel8 (1) een hofstad, 16 

                         
8 Zie → VB 1799 f 153r 02 di 27-04-1400, Ludolf soen wilner Ludolfs van Boemel was gericht … 
aen {onder meer} enen erfcijns van IIII lb welc Dirc Posteel beloeft heeft hem te geven ende 
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voet breed, in Den Bosch, aan de Orthenstraat, achter het woonhuis van 

wijlen Ghisbertus Maechelini, over de stroom aldaar, tussen erfgoed van 

Ghibo van den Gheijne enerzijds en erfgoed van Henricus Zeelmaker 

anderzijds, strekkend vanaf een weg aldaar, tot aan erfgoed van wijlen 

Johannes Stierken, met het recht voornoemde weg te mogen gebruiken, welke 

weg loopt vanaf een brug die daar over de stroom ligt tot aan de oude 

stadsmuur, en ook de weg, die vanaf de Orthenstraat achterwaarts loopt tot 

aan voornoemde brug, voornoemde brug en de trap die daar ligt, welk recht 

de eigenaar van voornoemde hofstad heeft en de eigenaars van erfgoederen 

van wijlen Johannes Stierken, achter voornoemde hofstad en elders gelegen, 

welke hofstad aan voornoemde Johannes Gerijs was verkocht9 door Jacobus 

Stevens soen, (2) een stukje erfgoed, 8 voet breed, uit een erfgoed dat was 

van wijlen Ghiselbertus van Hazenbossche, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

welk stukje gelegen is tussen erfgoed dat was van voornoemde Jacobus, nu 

van Johannes Gerijs, enerzijds en erfgoed van voornoemde Jacobus 

anderzijds, welk stukje met een eind reikt tot aan erfgoed van wijlen 

Johannes Stierken en met het andere eind aan erfgoed dat was van wijlen 

Johannes Berwout, welke stukje aan voornoemde Johannes Gerijs was verkocht10 

door voornoemde Jacobus Stephens, (3) een stuk erfgoed, achter voornoemde 

hofstad gelegen, in een erfgoed van wijlen Johannes Stierken, zoals hierop 

gebouwd is. 

 

Johannes Gerijs quoddam domistadium sedecim pedatas in latitudine 

continens situm in Busco ad (dg: d) vicum Orthensem retro domum 

habitationis quondam Ghisberti Maechelini ultra aquam ibidem currentem 

inter hereditatem Ghibonis van den Gheijne ex uno et inter hereditatem 

Henrici Zeelmaker ex alio tendens a quadam via ibidem usque ad 

hereditatem quondam Johannis Stieken! simul cum pleno jure utendi dicta 

via que via tendit a ponte consistente ibidem supra dictam aquam ad 

antiquum murum oppidi de Busco (dg: ....) ?eciam quadam via tendente a 

dicto vico Orthensi retrorsum (dg: ad) usque ad dictum pontem [atque 

dicto ponte] et eciam gradu consistente ibidem scilicet in pleno jure 

eundi redeundi ambulandi et pergendi libere perpetue per dictas vias et 

pontem predictum a poss[ess]oribus dicti domistadii et a possessoribus 

hereditatum quondam Johannis Stierken retro dictum domistadium et eciam 

aliunde sitarum venditum dicto Johanni Gerijs a Jacobo Stevens soen prout 

in litteris atque quandam particulam hereditatis octo pedatas terre in 

latitudine continentem de hereditate que fuerat quondam Ghiselberti de 

Hazenbossche sita in Busco in vico Orthensi que particula hereditatis 

predicta sita est inter hereditatem que fuerat dicti Jacobi nunc ad 

Johannem Gerijs spectantem ex uno et inter hereditatem dicti Jacobi ex 

alio et que particula hereditatis tendit cum uno fine ad hereditatem (dg: 

q que fuerat) quondam Johannis Stierken et cum reliquo fine ad 

hereditatem que fuerat quondam Johannis Berwout venditam dicto Johanni 

Gerijs a dicto Jacobo Stephens prout in litteris atque (dg: quandam 

particulam) #peciam# hereditatis sitam retro dictum domistadium in 

#hereditate quondam Johannis Stierken# prout huiusmodi particula !pecia 

hereditatis sita est retro dictum domistadium et (dg: pro) super eandem 

peciam terre est edificatum hereditarie supportavit Theoderico Posteel 

(dg: cum l) cum litteris et jure promittens super omnia habita et habenda 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere promisit super omnia 

habita et habenda quod ipse dicto Theoderico Posteel de dicta pecia terre 

sita retro dictum (dg: dost) domistadium prout in eadem edificatum est 

prestabit warandiam et obligationem deponere #salvo dicto Johanni censu 

                         
te gelden den voirscr Jan Gherijs allen jaer erfliken half te Corsmisse ende half sent Jans 

mis uijt eenre hostat sesstien voet in breijdden begripende gelegen in tsHertogenbosch ter 

Orthenstraten after dwoenhuijs wilner Gijsbrechts Maechelems over dwater aldair lopende 

tusschen den erve Ghiben van Gheijne ende tusschen den erve Henric Zeelmakers streckende van 

enen wege aldair tot den erve wilner Jan Stierkens ende uten den recht te gebruijken den 

selven wech. 
9 Zie ← BP 1179 p 380v 05 do 18-04-1392, verkoop van de hofstad. 
10 Zie ← BP 1179 p 157r 16 vr 17-05-1392, verkoop van dit stukje. 
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infrascripto#. Testes W et Henricus Godefridi datum supra. 

 

BP 1181 p 052v 03 vr 14-09-1397. 

Voornoemde Theodericus Posteel beloofde aan voornoemde Johannes Gerijs een 

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

helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Theodericus promisit (dg: super) se daturum et soluturum dicto 

Johanni Gerijs hereditarium censum (dg: X) quatuor librarum monete 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis. Testes 
!supra. 

 

BP 1181 p 052v 04 vr 14-09-1397. 

Voornoemde Theodericus Posteel beloofde aan voornoemde Johannes Gerijs een 

n-erfcijns11 van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een kamer met ondergrond, in Den 

Bosch, over de Visbrug, achter erfgoederen van Batha Loden en haar zoon 

Reijnerus, tussen erfgoed van Batha Loden enerzijds en andere kamers van 

voornoemde Theodericus anderzijds. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia se daturum et soluturum dicto 

Johanni Gerijs hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex quadam camera cum suo fundo 

#dicti Theoderici# sita in Busco ultra pontem piscium retro hereditates 

Bathe Loden et Reijneri eius filii inter hereditatem Bathe Loden !et 

inter alias cameras dicti Theoderici ex alio promisit super habita et 

habenda sufficientem!. Testes datum supra. 

 

1180 mf01 D 14 p. 053. 

 anno XC septimo index 5 mensis septembris die XIIII: 

  vrijdag 14-09-1397. 

 in octavis nativitatis Marie: zaterdag 15-09-1397. 

 in festo Lamberti: maandag 17-09-1397. 

 in festo Cosme et Damiani: donderdag 27-09-1397. 

 

BP 1181 p 053r 01 vr 14-09-1397. 

Voornoemde Theodericus Posteel mag voornoemde cijns van 40 schelling en van 

4 pond terugkopen, gedurende 4 jaar, ingaande heden, elke pond met 10 oude 

Gelderse gulden of de waarde etc, met eventuele achterstallige termijnen en 

met de cijns van het verstreken deel van het jaar van wederkoop. Per keer 

minstens de cijns van 40 schelling of de cijns van 4 pond terugkopen. 

Opgesteld bij de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van Petrus van 

Eijcke en mr Johannes van Best. 

 

Et poterit dictus Theodericus redimere dictos censum IIII librarum et XL 

solidorum ad spacium quatuor annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dicto spacio durante quamlibet librarum cum X aude 

Gelre gulden seu valorem etc cum arrestadiis et cum censu pro ratione 

temporis anni redempcionis et non redimet minus quam XL solidos 

hereditarii census et qualibet vice vel censum IIII–or librarum (dg: 

testes). Acta apud cameram scriptorum presentibus (dg: di) Petro de 

Eijcke et magistro Johanne de Best testibus datum anno (dg: IX) XC 

septimo index [5] mensis septembris die XIIII hora complete. 

 

                         
11 Zie → VB 1799 f 153r 02 di 27-04-1400, Ludolf soen wilner Ludolfs van Boemel was gericht … 
aen {onder meer} enen erfcijns van XL scillingen welken die voirs Dirc Posteel heeft geloeft 

hem te geven ende te gelden den voirg Jan Gherijs elcs jaers erffeliken ten terminen voirscr 

uijt der cameren met hoiren gronde des selfs Dircs gelegen in tsHertogenbosch over die 

Vischbrugge after den erffenissen Bathe Loden ende Reijners hoirs soens tusschen den erve der 

voirs Bathe Loden ende tusschen dander cameren des voirs Dircs. 
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BP 1181 p 053r 02 za 15-09-1397. 

Gerardus Vos zvw Wenemarus van Diechden droeg over aan zijn broers 

Bernardus en Petrus, kvw voornoemde Wenemarus, (1) een n-erfcijns van 22 

schelling 6 penning, 1 oude groot Tournoois geld van den koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, uit een b-erfcijns van 45 schelling 

voornoemd geld, welke cijns van 45 schelling wijlen Petrus Witmeri 

grootvader van voornoemde Gerardus Vos beurde, een helft met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan-Baptist, gaande uit erfgoederen van wijlen 

Johannes Scoefs van Groot Lijt, in Groot Lith, (2) een n-erfcijns van 18 

penning voornoemd geld, uit een b-erfcijns van 4 schelling 6 penning 

voornoemd geld, die wijlen voornoemde Petrus Witmeri met Kerstmis beurde, 

gaande uit erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes Scoefs in Groot Lith, 

welke cijnzen van 22 schelling 6 penning en 18 penning voornoemd geld 

voornoemde Gerardus nu bezit. 

 

Gerardus Vos filius quondam Wenemari de Diechden hereditarium censum 

viginti duorum solidorum et sex denariorum grosso Turonensi denario 

monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato de 

hereditario censu XLV solidorum dicte monete (dg: so) quem censum XLV 

#solidorum# Petrus quondam Witmeri avus dicti Gerardi Vos solvendum 

habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis baptiste ex 

hereditatibus quondam Johannis Scoefs de Magno Lijt sitis in Groet Lijt 

atque hereditarium censum XVIII denariorum dicte monete de hereditario 

censu (dg: mo) quatuor solidorum et VI denariorum dicte monete quem 

dictus quondam Petrus Witmeri solvendum habuit hereditarie nativitatis 

Domini ex hereditatibus dicti quondam Johannis Scoefs in Groet Lijt sitis 

quos census XXII #solidorum# et sex denariorum et XVIII denariorum dicte 

monete prefatus Gerardus nunc ad! spectare dicebat hereditarie 

supportavit Bernardo et Petro suis fratribus liberis dicti quondam 

Wenemari promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Ywanus et Aa datum in octavis nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 053r 03 za 15-09-1397. 

Arnoldus van Vranckenvoert verkocht aan Geerlacus van Erpe zvw Lucas een 

n-erfpacht van 3 mud gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel op het 

onderpand te leveren, gaande uit een akker, in Veghel, ter plaatse gnd 

Tillaar, tussen Engelberna Boertmans dochter enerzijds en Johannes van 

Hautart anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus de Vranckenvoert hereditarie vendidit Geerlaco de Erpe filio 

quondam Luce hereditariam paccionem trium modiorum ordei mensure de 

Vechel solvendam hereditarie purificationis et in Vechel supra 

hereditatem infrascriptam tradendam et deliberandam ex quodam agro terre 

sito in parochia de Vechel ad locum dictum Tillaer inter hereditatem 

Engelberne Boertmans dochter ex uno et inter hereditatem Jo de Hautart ex 

alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi et satisfacere. 

 

BP 1181 p 053r 04 za 15-09-1397. 

Henricus Coppen soen uter Hasselt en zijn zoon Jacobus beloofden aan 

Ludingus van Uden 25 nieuwe gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1398) te betalen. 

 

Henricus Coppen soen uter Hasselt et Jacobus eius filius promiserunt 

indivisi super omnia Ludingo de Uden XXV nu gulden XXXVI gemeijn placken 

vor den gulden ad purificationis proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1181 p 053r 05 ma 17-09-1397. 

Petrus zvw Goeswinus gnd Moedel van den Steenwech verkocht aan Arnoldus 

Groet Art een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, die Johannes gnd 

Coman zvw Petrus gnd van den Loeker beloofd had aan voornoemde Goeswinus 
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Model, met Lichtmis in Wetten te leveren, gaande uit (1) een stuk land, in 

Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, ter plaatse gnd Elsakker, tussen wijlen 

Henricus gnd Stierken enerzijds en kvw Reijnerus gnd van den Hoeve 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd Drie Hornic, in Nuenen, ter plaatse gnd 

Wetten, beiderzijds tussen wijlen voornoemde Henricus, welke 2 stukken land 

voornoemde Johannes voor voornoemde pacht verkregen had van voornoemde 

Goeswinus Moedel, (3) 1 lopen gerstland, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, 

ter plaatse gnd die Passe, achter de schuur van Zeghewigis, beiderzijds 

tussen wijlen voornoemde Henricus Stierken, welke lopen gerstland 

voornoemde Johannes mede tot onderpand had gesteld. 

 

Petrus filius quondam Goeswini dicti Moedel van den Steenwech annuam et 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Nuenen quam 

Johannes dictus Coman filius quondam Petri dicti van den Loeker promisit 

se daturum et soluturum dicto Goeswino Model hereditarie purificationis 

et in Wetten traditurum et deliberaturum ex pecia terre sita in parochia 

de Nuenen ad locum dictum Wetten in loco dicto Elsacker inter hereditatem 

quondam Henrici dicti Stierken ex uno latere et inter hereditatem (dg: 

quondam) liberorum quondam Reijneri dicti van den Hoeve ex alio latere 

atque de pecia terre dicta communiter Drie Hornic sita in parochia in 

loco Wetten nuncupato predictis inter hereditatem dicti quondam Henrici 

ex utroque latere coadiacentem quas duas pecias terre predictas dictus 

Johannes erga dictum Goeswinum Moedel pro prescripta annua et hereditaria 

paccione (dg: unius mo) ad pactum acquisiverat atque ex una lopinata 

terre ordeacee sita in dicta parochia ad dictum locum Wetten nuncupatum 

in loco dicto die Passche retro horreum Zeghewigis inter hereditates 

dicti quondam Henrici Stierken ex utroque latere coadiacentes quam (dg: 

pe) lopinatam terre ordeacee dictus Johannes prefato Goeswino ?etc ad 

maiorem securitatem solucionis dicte paccionis ad pignus imposuit prout 

in litteris hereditarie (dg: supportavit Arnoldo Groet Art) vendidit 

Arnoldo Groet Art supportavit cum litteris et jure promittens (dg: ratam 

servare) super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Henricus Dicbier et Wiel datum Lamberti. 

 

BP 1181 p 053r 06 ma 17-09-1397. 

Emondus van Hellu, Godescalcus die Hoijer en Jordanus Artielkens soen 

beloofden aan Goeswinus Herinc zvw Albertus, Ancelmus van den Wijel zvw 

Goeswinus van Best en Arnoldus Bruijsten zv Matheus Lu 200 nieuwe gulden, 

36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (zo 

11-11-1397) te betalen. 

 

Emondus de Helu! Godescalcus die Hoijer et Jordanus !Artielkens soen 

promiserunt super omnia (dg: ..) Goeswino (dg: fi) Herinc filio quondam 

Alberti Ancelmo van den Wijel filio quondam Goeswini de Best et Arnoldo 

Bruijsten filio Mathei Lu CC nu gulden XXXVI gemeijn placken vor den 

gulden ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Wijel et Scilder 

datum Lamberti. 

 

BP 1181 p 053r 07 ma 17-09-1397. 

De twee eersten beloofden de derde schadeloos te houden. 

 

(dg: dicti tres ..) Primi duo promiserunt 3-m indempnem observare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 053r 08 ma 17-09-1397. 

Arnoldus gnd Bruijsten zv Matheus Lu is ingeschreven voor eigen nadeel en 

voordeel. 

 

Arnoldus dictus Bruijsten filius Mathei Lu inscriptus est ad sua propria 

dampna et lucra (dg: ...). Testes Dicbier Aa et Scilder datum Lamberti. 
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BP 1181 p 053r 09 do 27-09-1397. 

Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 4 

pond, aan hem verkocht door Johannes Sceijvel zvw Rutgherus van Kessel. 

 

Adam de Mierde hereditarium censum IIIIor librarum venditum sibi a 

Johanne Sceijvel filio quondam Rutgheri de Kessel prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Wiel et Scilder datum in festo Cosme et 

Damiani. 

 

BP 1181 p 053r 10 do 27-09-1397. 

Adam van Mierde maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door12,13 Arnoldus zv Petrus gnd Moelner van Huculem, Arnoldus 

Walraven smid en Johannes van den Eijnde, wonend in Oisterwijk, met hun 

goederen. 

 

Adam de Mierde omnes vendiciones et alienaciones factas per Arnoldum 

filium Petri dicti Moelner (dg: et Johannem van den Eijde) de Huculem 

Arnoldum Walraven fabrum et Johannem van den Eijnde commorantes in 

Oesterwijc (dg: cum bonis suis quibuscumque) seu per eorum alterum cum 

suis bonis quibuscumque seu cum bonis alterius eorundem ut dicebat 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 053r 11 do 27-09-1397. 

Godescalcus Arts soen verkocht aan Walterus van Oekel het achtste 1/9 deel 

van een erfgoed in Den Bosch, achter de plaats gnd Tolbrug, in een kamp dat 

was van wijlen Godescalcus Roesmont, te weten van het erfgoed dat in 

voornoemd kamp gelegen is, tussen het gemene water enerzijds en de sloot 

van het achterste kamp dat van eerstgenoemd kamp is afgescheiden 

anderzijds, welk erfgoed reikt vanaf palen die ervoor zijn aangebracht 

achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Johannes Stierken, en welk 

eerstgenoemd erfgoed in 9 gelijke delen is verdeeld, en dan het achtste 1/9 

deel, dat gelegen is tussen erfgoed dat was van Johannes nzvw Walterus van 

Erpe, nu aan voornoemde Walterus van Oekel behorend, enerzijds en erfgoed 

van voornoemde Walterus van Oekel anderzijds, welk achtste deel en tweede 

en ook zesde 1/9 deel voornoemde Godescalcus verkregen had van Rodolphus 

zvw voornoemde Godescalcus Roesmont voor een b-erfcijns van 6 pond geld, 

dit achtste 1/9 deel belast met 1/3 deel van voornoemde cijns van 6 pond 

geld. 

 

Godescalcus Arts soen (dg: unam) #octavam# nonam partem ad se spectantem 

cuiusdam hereditatis site in Buscoducis retro locum dictum Tolbrugge in 

quodam campo qui fuerat (dg: dicti) quondam Godescalci (dg: Roe) Roesmont 

scilicet octavam partem illius hereditatis que hereditas sita est in 

dicto campo inter communem aquam ibidem ex uno et inter fossatum cuiusdem 

campi posterioris sumpti et ordinati de campo primodicto ex alio latere 

et que hereditas primodicta tendit a palis ante eandem hereditatem fixis 

et positis retrorsum ad hereditatem quondam Johannis Stierken scilicet 

dividendo primodictam hereditatem in novem partes equales octavam partem 

que sita est inter hereditatem #que fuerat# Johannis filii naturalis 

quondam Walteri de Erpe (dg: ex uno et inter retro hereditatem Walteri de 

Oekel) nunc ad Walterum de Oeke[l] spectantem ex uno et inter hereditatem 

dicti Walteri de Oekel ex (dg: un) alio quam (dg: nona) octavam partem 

atque secundam nonam partem et eciam sextam partem primodict[e] 

hereditatis dictus Godescalcus erga Rodolphum filium dicti quondam 

Godescalci Roesmont pro hereditario censu sex librarum monete !prout in 

litteris quas vidimus (dg: here de simul cum ed) hereditarie (dg: 

                         
12 Zie ← BP 1180 p 458v 05 do 29-06-1396, deze schuldenaars beloofden aan 

Adam van Mierde geldbedragen en hoeveelheden rogge. 
13 Zie ← BP 1180 p 459r 02 do 29-06-1396, deze schuldenaars beloofden Adam 

van Mierde schadeloos te houden. 
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supportavit) vendidit dicto Waltero de Oekel #+ {hier BP 1181 p 053r 12 

invoegen}# promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepta tercia parte dicti census sex librarum monete (dg: ex dicta) quam 

terciam partem dicti census sex librarum dictus Walterus de Oekel nunc 

deinceps ex dicta octava parte solvere [tenetur termino so]lucionis ad 

hoc debitis sic quod dicto Godescalco #et supra dictas secundam nonam 

partem et sextam nonam partem# dampna exinde non eveniant ut dictus 

Walterus repromisit et sub obligatione dicte octave partis !dampna non 
!non eveniant quovis modo in futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 053r 11 do 27-09-1397. 

+. supportavit cum jure ad dictam octavam partem spectante ?cum 

condicione in dictis litteris contenta. 

 

1180 mf01 E 01 p. 054. 

 in festo Cosme et Damiani: donderdag 27-09-1397. 

 in crastino octavarum Lamberti: dinsdag 25-09-1397. 

 

BP 1181 p 054v 01 do 27-09-1397. 

Katherina wv Nijcholaus Koc zvw Reijnerus gnd Moelner van Tilborch maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Ghisbertus 

Keijot zvw Henricus Keijot met zijn goederen. 

 

Katherina relicta quondam Nijcholai Koc filii quondam Reijneri dicti 

Moelner de Tilborch omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Ghisbertum Keijot filium quondam Henrici Keijot cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes Wiel et Scilder (dg: testes) datum in 

festo Cosme et (dg: ..) Damiani. 

 

BP 1181 p 054v 02 di 25-09-1397. 

Engbertus Ludinc van Uden en Elijas van den Wiel beloofden aan hr Leonius 

van Erpe propositus van Sint-Truiden in Leuven en Johannes van Erpe 150 

Hollandse gulden14,15 of de waarde met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1398) te 

betalen. 

 

Engbertus Ludinc de Uden et Elijas van den Wiel promiserunt indivisi 

super omnia (dg: Johanni) domino Leonio de Erpe proposito sancte 

Gertrudis Lovaniensis et Johanni de Erpe seu eorum alteri centum et 

quinquaginta Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Wiel et Scilder datum (dg: quarta octavis) in 

crastino octavarum Lamberti. 

 

BP 1181 p 054v 03 di 25-09-1397. 

Mechtildis, dvw Albertus van Bucstel en wv Henricus van Kessel, haar zoon 

Albertus van Kessel en Willelmus van Broechoven zvw Henricus van Broechoven 

ev Elizabeth, dv voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus van Kessel, gaven 

uit aan Petrus die Rode (1) een akker, gnd dat Buchoven, in Gemonde, tussen 

Willelmus Covelman enerzijds en Willelmus van den Tommelen en Gerardus 

Scapparts anderzijds, (2) een akker, gnd die Huisakker, in Gemonde, tussen 

Engbertus? van der Zantvoert enerzijds en Willelmus Vosken Ridders 

anderzijds, (3) een stuk land, gnd dat Loe, in Gemonde, tussen eertijds 

Johannes van Ghemonden enerzijds en voornoemde Gerardus Scapparts 

anderzijds, (4) een stuk land, gnd dat Wijerot, in Gemonde, tussen 

                         
14 Zie → BP 1181 p 140v 07 ma 24-06-1398, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
15 Zie → VB 1799 f 149v 02 ma 26-04-1400, Lucaes van Erpe dair toe mechtich gemaect van (dg: 
heren Lonijs van Erpe proeft van Sente Gheertruden van Loven ende) van Jutten sijnre moeder 

wijf wilner Jans van Erpe was gericht … aen alle goide Engbrechts Ludincs van Uden ende 

Elijaes van den Wiel met scepenen scoude brieven. 

Hieraf sal men uijtsceijden een lijfpensien van acht aude scilden die Pouwels Rover (dg: -s 

soen) van Mordrecht dair aen had ende nu tot Jan Koijt behoren nae begrippe der scepenen 

letteren dair op gemaect: BP 1180 p 540v 07 vr 04-02-1396 (4). 
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Elizabeth Grieten dochter enerzijds en Heijlwigis gnd Meus anderzijds, (5) 

een stuk land, gnd die Strepe, in Gemonde, naast de akker gnd den 

Huisakker, tussen erfgoed van de kerk van Gemonde enerzijds en Theodericus 

Ghenen soen anderzijds, (6) een stuk land, in Gemonde, achter de plaats gnd 

After dat Busselem, beiderzijds tussen Engbertus van der Zantvoert, (7) een 

stuk land, gnd die Schild, in Gemonde, ter plaatse gnd in den Tieden Hof, 

tussen Elizabeth van den Laer enerzijds en Arnoldus Ghenen soen anderzijds, 

(8) een stuk land, in Gemonde, tussen Johannes die Jonghe enerzijds en 

voornoemde Engbertus van der Zantvoert anderzijds, (9) de oostelijke helft 

van een boomgaard met ondergrond, aldaar, naast laatstgenoemd stuk land, 

tussen Gerardus van der Braken enerzijds en Johannes die Jonghe anderzijds, 

(10) een stuk land, gnd die Vrouwen Acker, in Gemonde, tussen voornoemde 

Gerardus Stapparts enerzijds en Herbertus van Onlant anderzijds, (11) een 

stuk land, gnd den Rode Akker, in Gemonde, tussen erfgoed van het gasthuis 

in Den Bosch enerzijds en Johannes Hillen soen anderzijds, (12) 5½ bunder 

broekland, in Eilde, tussen Gerardus nzvw hr Gerardus van Bucstel enerzijds 

en Gerardus van der Braken anderzijds, (13) 2 stukken beemd, in Gemonde, 

ter plaatse gnd in het Netelhof, naast erfgoed van voornoemde Gerardus van 

der Braken, welke 2 stukken jaarlijks gedeeld worden tegen laatstgenoemd 

erfgoed van Gerardus van den Braken, (14) de helft van een beemd, gnd die 

Rijstelbeemd, in Gemonde, naast wijlen Nijcholaus Pijecs enerzijds en 

erfgoed van het gasthuis in Den Bosch anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemd erfgoed van het gasthuis, (15) 2 stukjes eusel, gnd die Haren, in 

Gemonde, tussen Willelmus van der Tommellen enerzijds en het water gnd die 

Dommel anderzijds, tussen welke 2 stukjes een gemene weg loopt, (16) een 

stuk eusel, in Gemonde, voor de plaats gnd Voerhoelt, naast Rutgherus van 

Buchoven, (17) de helft van een stuk beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd in 

den Eel, naast erfgoederen van Henricus Yden soen, waarvan de andere helft 

behoort aan Heijlwigis gnd Vos, (18) een stuk beemd, gnd die Grietendonk, 

in Boxtel, over het water gnd die Dommel, tussen Johannes Coppelman 

enerzijds en Willelmus Goeswijns soen anderzijds, (19) 2 strepen eusel, in 

Gemonde, naast het wiel gnd die Kromme Wiel, tussen wijen Nijcholaus Piecs 

enerzijds en Rutgherus van Buchoven anderzijds, (20) de helft van een beemd 

gnd die Heuvels Beemd, in Boxtel, over het water gnd die Dommel, voor de 

plaats gnd Hoelt, ter plaatse gnd in den Eel, tussen de beemd gnd den 

Tiende Beemd enerzijds en Willelmus Aben soen anderzijds, te weten de helft 

richting voornoemde die Tiende Beemd, (21) een stuk beemd, gnd die Haltert, 

in Gemonde, tussen Willelmus Kovelman enerzijds en voornoemde Gerardus van 

der Braken anderzijds, zoals deze erfgoederen behoorden aan wijlen 

voornoemde Albertus van Bucstel, met hun rechten in de gemeint van Kempijn 

en met andere gemeinten; de uitgifte geschiedde voor (a) 10 oude groot 

grondcijns, (b) een b-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, aan het 

Geefhuis in Den Bosch, (c) ½ lopen gerst, maat van Gemonde, aan de kerk van 

Gemonde, en thans voor (d) een n-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Boxtel, 

met Lichtmis in Gemonden, ter plaatse gnd Buchoven te leveren, voor het 

eerst over een jaar (za 02-02-1398), aan voornoemde Mechtildis voor de duur 

van haar leven, en na haar overlijden aan haar voornoemde zoon Albertus en 

Willelmus van Broechoven. De brief overhandigen. 

 

Et tradetur. 

(dg: Me) Mechtildis filia quondam Alberti de Bucstel relicta quondam 

Henrici de Kessel cum tutore Albertus #de Kessel# eius filius et 

Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici de Broechoven maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie dictorum 

Mechtildis et quondam Henrici de Kessel hereditates #infrascriptas sitas 

in parochia de Gemonden# quendem agrum terre dictum dat (dg: Bo) Buchoven 

situm in parochia de Ghemonden inter hereditatem Willelmi Covelman ex uno 

et inter hereditatem Willelmi van den Tommelen (dg: ex alio) et Gerardi 

Scapparts ex alio item quendam agrum terre dictum die Huijsacker situm in 

parochia de Gemonden inter hereditatem Eng[?berti] van der Zantvoert ex 

uno et inter hereditatem Willelmi Vosken Ridders ex alio item peciam 
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terre dicta dat Loe sitam in dicta parochia inter hereditatem que fuerat 

Johannis de Ghemonden ex uno et inter hereditatem Gerardi Scapparts 

predicti ex alio item peciam terre dictam dat (dg: d) Wijerot sitam (dg: 

inter hereditatem) in dicta parochia inter hereditatem Elizabeth Grieten 

dochter ex uno et inter hereditatem Heijlwigis dicte M[e]us ex alio item 

peciam terre dictam die Strep[e] sitam in parochia de Gemonden iuxta 

agrum dictum den Huijsacker inter hereditatem ecclesie de Ghemonden ex 

uno et inter hereditatem Theoderici Ghenen soen ex alio item peciam terre 

sitam in dicta parochia (dg: inter here) retro locum dictum After dat 

Busschelem inter hereditatem Engberti van der Zantvoert ex utroque latere 

coadiacentem item peciam terre dictam die Scilt sitam in dicta parochia 

(dg: inter here) in loco dicto in den Tieden Hof inter hereditatem 

Elizabeth van den Laer ex uno et inter hereditatem Arnoldi Ghenen soen ex 

alio item peciam terre sitam in dicta parochia inter hereditatem Johannis 

die Jonghe ex uno et inter hereditatem (dg: en) dicti Engberti van der 

Zantvoert ex alio item medietatem pomerii cum suo fundo siti ibidem iuxta 

jamdictam peciam terre inter hereditatem Gerardi van der Braken ex uno et 

inter hereditatem Johannis die Jonghe ex alio scilicet illam medietatem 

dicti pomerii cum suo fundo que sita est versus oriens item peciam terre 

dictam die (dg: Vrau) Vrouwen Acker (dg: -s) sitam in dicta parochia 

inter hereditatem dicti Gerardi Stapparts ex uno et inter hereditatem 

Herberti de Onlant ex alio item peciam terre dictam den Rode Acker sitam 

in dicta parochia inter hereditatem hospitalis in Busco ex uno et inter 

hereditatem Johannis Hillen soen ex alio item quinque et dimidium bonaria 

terre paludialis sita in (dg: in) Eilde inter hereditatem Gerardi filii 

naturalis domini quondam Gerardi de Bucstel ex uno et inter hereditatem 

Gerardi van der Braken ex alio item (dg: due pecie terre si) duas pecias 

prati sitas in predicta (dg: parit) parochia in loco dicto int Netelhof 

iuxta hereditatem dicti Gerardi van der Braken que duas! pecie prati 

annuatim dividuntur contra (dg: di) jamdictam hereditatem dicti Gerardi 

van den Braken item medietatem cuiusdam prati dicti die Rijstelbeemt siti 

in dicta parochia (dg: iux) contigue iuxta hereditatem quondam Nijcholai 

Pijecs ex uno et inter hereditatem hospitalis in Busco ex alio (dg: item) 

scilicet illam medietatem que sita est versus #iam#dictam hereditatem 

dicti hospitalis item duas particulas hereditatis dicte eeusel dicte die 

Haren sitas in dicta parochia inter hereditatem Willelmi van der 

Tommellen ex uno et inter aquam dictam die Dommel ex alio (dg: item) et 

inter quas duas particulas hereditatis jamdictas transit quadam communis 

via item peciam hereditatis dicte eeusel sitam in dicta parochia ante 

locum dictum Voerhoelt contigue iuxta hereditatem Rutgheri de Buchoven 

item medietatem pecie prati site in parochia de Bustel ad locum dictum in 

den Eel juxta hereditates Henrici Yden soen (dg: de) #et# de qua pecia 

prati reliqua medietas spectat ad Heijlwigem dictam Vos item peciam prati 

dictam die Grietendonc sitam in dicta parochia de Bucstel ultra aquam 

dictam die Dommel inter hereditatem Johannis [C]oppelman ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Goeswijns soen ex alio item (dg: s) duas strepas 

pascue dicte eeusel sitas in parochia de Gemonden iuxta (dg: gri) 

gurgitem dictam die Crummen Wiel inter hereditatem quondam Nijcholai 

Piecs ex uno et inter hereditatem (dg: Jutte) #Rutgheri# de Buchoven ex 

alio item medietatem cuiusdam prati dicti die Hoevels Beemt siti in 

#dicta# parochia de Bucstel ultra aquam dictam die (dg: Di) Dommel ante 

locum dictum Hoelt in loco dicto in den Eel inter pratum dictum (dg: 

dictum) den Tijende Beemt ex uno et inter hereditatem Willelmi (dg: Aben) 

Aben soen ex alio scilicet illam medietatem que sita (?dg: -m) est (dg: 

ves) versus dictum pratum die Tiende Beemt vocatum (dg: prout dicte 

hereditates ibidem) atque peciam prati dictam die Haltert sitam in dicta 

parochia de Ghemonden inter hereditatem Willelmi Kovelman ex uno et inter 

hereditatem (dg: Ge) dicti Gerardi van der Braken !prout dicte 

hereditates ibidem site sunt ad dictum quondam Albertum de Bucstel 

spectare consueverunt #simul cum jure ad premissa spectante in 

communitate de Kempijn et cum aliis communitatibus ad premissa 
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spectantibus# ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Petro die 

Rode ab eodem hereditarie possidendas pro X aude groet dominis fundi 

(?dg: ex premissis solvendis) et pro hereditaria paccione quinque (dg: 

lopinatarum) lopinorum siliginis mense #sancti spiritus# de Busco mensure 

de Busco (dg: exinde et pro) et pro dimidio lopino ordei mensure de 

Gemonden ecclesie de Gemonden ex (dg: -in) premissis dandis etc et pro 

hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure de Bucstel danda 

dicte Mechtildi quoad vixerit et non ultra et post eius decessum dictis 

Alberto filio dicte Mechtildis et Willelmo de Broechoven hereditarie 

purificationis et primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in parochia de Ghemonden ad locum dictum Buchoven tradenda ex 

premissis promittens cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 054v 04 di 25-09-1397. 

Voornoemde Albertus van Kessel en Willelmus van Broechoven beloofden aan 

Adam van Mierde, tbv jkvr Heijlwigis dvw Henricus van Kessel, indien ze 

althans zou leven na overlijden van haar moeder Mechtildis, een lijfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al hun 

goederen. 

 

Dicti Albertus et Willelmus de Broechoven promiserunt indivisi super 

omnia (dg: habita se) #Ade de Mierde# ad opus #domicelle# Heijlwigis 

filie dicti quondam Henrici de Kessel quod si contingat dictam domicellam 

Heijlwigem vivere in humanis post decessum (dg: dicte) Mechtildis sue 

(dg: ?vu) matris quod extunc dicti Albertus et Willelmus dabunt et 

exsolvent dicte domicelle Heijlwigi vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte domicelle (dg: W) 

Heijlwigis et non ultra purificationis ex omnibus suis bonis quocuqmue 

sitis et cum dicta domicella Heijlwigis mortua fuerit etc. Testes datum 

supra. 

 

1180 mf01 E 02 p. 055. 

 quinta post Leonardi: donderdag 08-11-1397. 

 in profesto Mijchaelis: vrijdag 28-09-1397. 

 in festo Cosme et Damiani: donderdag 27-09-1397. 

 

BP 1181 p 055r 01 do 08-11-1397. 

Johannes zvw mr Wolphardus van Ghiessen 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 wijlen voornoemde mr Wolphardus 

overgedragen door hr Theodericus Rover ridder ev jkvr Ermgardis dvw Petrus 

van Waderle. 

 

Johannes filius quondam magistri Wolphardi de Ghiessen hereditarium 

censum trium librarum grosso (dg: Turo) Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato supportatum dicto 

quondam magistro Wolphardo a domino Theoderico Rover milite marito et 

tutore legitimo domine Ermgardis sue uxoris filie quondam Petri de 

Waderle prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Gestel et Werthusen 

datum quinta post (dg: ?Hr Leonardi) Leonardi. 

 

BP 1181 p 055r 02 do 27-09-1397. 

(dg: Petrus nzvw Willelmus gnd Lodewijchs soen van der Eijkendonc, Gh). 

 

(dg: Petrus filius naturalis quondam Willelmi dicti Lodewijchs soen van 

der Eijkendonc Gh). 

 

BP 1181 p 055r 03 vr 28-09-1397. 

(dg: Elizabeth dvw Arnoldus gnd Brugman verklaarde). 
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(dg: Elizabeth filia Alberti quondam Al quondam Arnoldi dicti Brugman ... 

palam reco). 

 

BP 1181 p 055r 04 vr 28-09-1397. 

Goeswinus en Elizabeth, kvw Arnoldus Brugman, verklaarden ontvangen te 

hebben van Albertus zvw Albertus gnd Abe van Maren 2/3 deel van 23 oude 

schilden, die voornoemde Albertus zvw Albertus van Maren in een 

schepenbrief van Den Bosch beloofd16 had aan Albertus zv voornoemde Arnoldus 

Brugman, tbv voornoemde Albertus, Goeswinus en Elizabeth. 

 

Solvit. 

Goeswinus et Elizabeth liberi quondam Arnoldi Brugman palam recognoverunt 

sibi per Albertum filium quondam Alberti dicti (dg: Abe) Abe de Maren 

fore satisfactum de duabus terciis partibus viginti trium aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum quos XXIII aude 

scilde dictus Albertus filii! quondam Alberti de Maren (dg: promiserat) 

promisit Alberto filio (dg: Arnoldi) dicti Arnoldi Brugman ad opus 

eiusdem Alberti et ad opus Goeswini et Elizabeth predictorum in litteris 

scabinorum de Busco prout in litteris clamans inde quitum. Testes Wijel 

et Scilder datum in profesto Mijchaelis. 

 

BP 1181 p 055r 05 do 27-09-1397. 

Petrus nzvw Willelmus gnd Lodewijchs soen van der Eijkendonc droeg over aan 

Reijmboldus nzv Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts soen van Geffen (1) een 

stuk land dat was van wijlen Henricus van Heze, ter plaatse gnd die Biecht, 

naast erfgoed van Johannes gnd van Zoemeren zvw Tielmannus van Engelant, 

aan hem verkocht door Theodericus zvw Johannes gnd Moelner, (2) 4 schelling 

b-erfcijns, gaande uit een erfgoed ter plaatse gnd in der Biechten, die 

wijlen Henricus van Heze vermaakt had aan het klooster van de 

minderbroeders in Den Bosch, die Willelmus van Volkel en Theodericus zvw 

Johannes Moelner verworven hadden van de gardiaan en het klooster van de 

minderbroeders in Den Bosch, en die voornoemde Petrus verworven had van 

voornoemde Willelmus van Volkel en Theodericus zv Johannes Moelner. Petrus 

zal alle achterstallige termijnen afhandelen van de lasten die uit 

voornoemd stuk land gaan, alsmede de komende termijnen tot Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1397). Ghibo gnd Smeijerman ev Heijlwigis, en 

Everardus van Meijnsel ev Cristina, dv voornoemde Petrus, deden afstand. 

 

Petrus filius naturalis quondam Willelmi dicti Lodewijchs soen van der 

Eijkendonc peciam terre que fuerat quondam Henrici de Heze sitam in loco 

dicto die Bijecht juxta hereditatem Johannis dicti de (dg: Zoe) Zoemeren 

filii quondam (dg: Ti) Tielmanni de Engelant venditam sibi a Theoderico 

filio quondam Johannis dicti Moelner prout in litteris atque quatuor 

solidos hereditarii census solvendos hereditarie! ex quadam hereditate 

sita in loco dicto in der Biechten quos quatuor solidos hereditarii 

census Henricus quondam de Heze conventui fratrum minorum in Busco 

legaverat et quos quatuor solidos hereditarii census (dg: dictus Petrus 

erga) Willelmus de Volkel et Theodericus filius quondam Johannis Moelner 

erga gardianum et conventum fratrum minorum in Busco acquisiverant et 

quos quatuor solidos hereditarii census dictus Petrus (dg: #erga# dictos) 

erga dictos Willelmum de Volkel et Theodericum filium Johannis Moelner 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Reijmboldo filio 

#naturali# Reijmboldi filii Johannis !quondam Johannis Reijmbouts soen de 

Geffen cum (dg: litteris et aliis et) omnibus litteris et jure promittens 

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

deponere et quod ipse Petrus omnia arrestadia restantia et deficientia de 

oneribus ex dicta pecia terre de jure a quocumque tempore evoluto usque 

in diem !et eciam arrestantia (dg: provenie) provenienda de dictis 

                         
16 Zie ← BP 1176 f 239v 12 do 30-01-1382, belofte 23 oude schilden na maning 

te betalen. 
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oneribus infra hinc et festum nativitatis Domini proxime futurum taliter 

exsolvet sic quod dicto Reijmboldo dampna exinde non eveniant. Quo facto 

(dg: Everardus de Meijsel Meijnsel) Ghibo (dg: f) dictus (dg: Smeijelman) 

#Smeijerman# maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris et Everardus de (dg: 

Meijsel) Meijnsel maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris filiarum 

dicti Petri super dictis pecia terre et censu et jure eis et dictis suis 

uxoribus in hiis competente et competituro ad opus primodicti Reijmboldi 

renunciaverunt promittentes super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum et dictarum suarum uxorum et quorumcumque 

heredum earum Heijlwigis et Cristine deponere. Testes Wiel et Scilder 

datum (dg: q) in festo Cosma et Damiani. 

 

BP 1181 p 055r 06 do 27-09-1397. 

Theodericus nzvw Gerardus Uden soen van Tefelen beloofde aan zijn broer 

Goeswinus Moedel nzvw Henricus van Loen 50 nieuwe Gelderse gulden, 36 

gemene plakken voor 1 nieuwe gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (ma 

24-06-1398) te betalen. 

 

Theodericus filius naturalis quondam Gerardi Uden soen de Tefelen 

promisit super omnia Goeswino (dg: Mode) Moedel suo fratri filio naturali 

quondam Henrici de Loen L novos Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn 

placken pro quolibet novo gulden computato ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 055r 07 do 27-09-1397. 

(dg: Ghisbertus Smeijerman ev). 

 

(dg: Ghisbertus Smeijerman maritus et tutor). 

 

BP 1181 p 055r 08 do 27-09-1397. 

Willelmus zvw Nijcholaus Brodeken zvw Johannes Brodeken bontwerker de 

oudere en Willelmus Zeelmaker ev Margareta dvw voornoemde Nijcholaus 

Brodeken droeg over aan Johannes Broet zvw voornoemde Nijcholaus Brodeken 

de helft in een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Enschot, in het huis van Gerardus gnd Witen, te leveren, gaande uit een 

b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Gerardus Witen 

met Lichtmis moet leveren aan Ghibo gnd van der Hoven van Oesterwijc zvw 

Arnoldus gnd van der Hoven, gaande uit (1) een akker, gnd die Hage Akker, 

in Enschot, tussen Walterus van den Laer de jongere enerzijds en Henricus 

Coster anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, gnd dat Sonderloc, tussen 

Hermannus van den Hovel enerzijds en een erfgod gnd Zwartrijt anderzijds, 

(3) een hofstad, aldaar, gnd Corfhostat, (4) een stuk land, gnd die Brake, 

aldaar, naast de tuin van voornoemde Gerardus Witen, welke pacht van ½ mud 

wijlen voornoemde Johannes Brodeken bontwerker gekocht had van voornoemde 

Ghibo van der Hoven van Oesterwijc. 

 

Willelmus filius quondam Nijcholai #Brodeken# filii quondam Johannis 

Brodeken #pellificis# senioris et Willelmus Zeelmaker maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie dicti quondam Nijcholai Brodeken 

medietatem ad ipsos spectantem in hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis et in 

Enscit in domo Gerardi dicti Witen tradenda et deliberanda ex hereditaria 

paccione duorum et dimidii !modii modiorum predicte mensure quam Gerardus 

Witen predictus Ghiboni dicto van der (dg: Hoeven) Hoven de Oesterwijc 

filio quondam Arnoldi dicti van der Hoven solvere tenetur anno quolibet 

hereditarie termino solucionis predicto ex hereditatibus infrascriptis 

videlicet ex agro terre dicto communiter die Haghe Acker sito in parochia 

de Enscit inter hereditatem Walteri van den Laer junioris ex uno et inter 

hereditatem Henrici Coster ex alio atque ex quadam pecia terre sita 

ibidem dicta dat Sonderloc inter hereditatem Hermanni van den Hovel ex 

uno et inter (dg: h) quandam hereditatem dictam communiter Zwartrijt ex 
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alio necnon ex quodam domistadio sito ibidem dicto communiter Corfhostat 

insuper ex quadam pecia terre sita ibidem contigue iuxta ortum dicti 

Gerardi Witen que pecia terre dicta est communiter die Brake quem pactum 

dimidii modii (dg: modii) !modii siliginis dictus quondam Johannes 

Brodeken pellifex erga dictum Ghibonem (dg: van den Hove) van der Hoven 

de Oesterwijc acquisiverat emendo prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Broet filio dicti quondam Nijcholai Brodeken cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 055r 09 do 27-09-1397. 

Johannes van den Eijnde zvw Rodolphus gnd Abekens Suager droeg, bij wijze 

van erfwisseling, over aan Johannes Hermans soen een stuk land, in 

Heeswijk, ter plaatse gnd Sceelwarts Hoeve, tussen voornoemde Johannes 

Hermans soen enerzijds en Johannes gnd Coedriver anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Johannes van den Eijnde en met het andere eind aan 

de gemeint van Heeswijk. 

 

Johannes van den Eijnde filius quondam Rodolphi dicti (dg: Ab) Abekens 

Suager peciam terre sitam in parochia de Hezewijc in loco dicto 

Sceelwarts Hoeve inter hereditatem Johannis Hermans soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Coedriver ex alio tendentem cum uno fine (dg: 

..) ad hereditatem dicti Johannis van den Eijnde et cum alio fine ad 

communitatem de Hezewijc ut dicebat hereditarie supportavit #dicto# 

Johanni Hermans soen in modum hereditarie permutationis etc promittens 

super omnia warandiam tamquam de allodio et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 055r 10 do 27-09-1397. 

Johannes Hermans soen droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan Johannes 

van den Eijnde zvw Rodolphus gnd Abekens Suager een stuk land, in Heeswijk, 

ter plaatse gnd in Sceelwarts Hoeve, beiderzijds tussen voornoemde Johannes 

van den Eijnde, met een eind strekkend aan voornoemde Johannes van den 

Eijnde en met het andere eind aan de gemeint. Johannes zv Theodericus 

Hannen soen deed afstand. 

 

Johannes Hermans soen peciam terre sitam in parochia de Hezewijc in loco 

dicto in Sceelwarts (dg: ?Scen) Hoeve inter hereditatem Johannis van den 

Eijnde filii quondam Rodolphi dicti Abekens (dg: Si) Suager ex utroque 

latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Johannis 

van den Eijnde et cum reliquo fine ad communitatem ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni van den Eijnde (dg: pro) in (dg: h) modum 

hereditarie permutationis etc promittens super omnia warandiam tamquam de 

allodio et obligationem deponere. Quo facto Johannes filius (dg: quondam) 

Theoderici Hannen soen super dicta pecia terre et jure ad opus dicti 

Johannis van den Eijnde renunciavit promittens super omnia ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

1180 mf01 E 03 p. 056. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1181 p 056v 01 do 27-09-1397. 

Ghisbertus Smeijerman ev Heijlwigis, en Everardus van Meijnsel ev Cristina, 

dv Petrus nzvw Willelmus Grieten soen, droegen over aan Reijmboldus nzv 

Reijmboldus Jans soen van Geffen 5/6 deel, dat aan Johannes zvw Goddinus 

van Lijt die Olisleger en Theodericus zvw Johannes Moelner szvw voornoemde 

Goddinus behoorde, in een stuk land, achter Hintham, ter plaatse gnd op den 

Stroem Grave, tussen Adam van den Kerchove enerzijds en Johannes Tielmans 

anderzijds, welk 5/6 deel voornoemde Petrus verworven had van voornoemde 

Johannes zvw Goddinus en Theodericus zvw Johannes Moelner, welk 5/6 deel 

aan voornoemde Ghisbertus, Everardus en hun echtgenoten gekomen was na 
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overlijden van Cristina mv voornoemde Heijlwigis en Cristina resp. aan hen 

zal komen na overlijden van voornoemde Petrus, en van welk 5/6 deel 

voornoemde Petrus zijn vruchtgebruik had afgestaan. 

 

Ghisbertus Smeijerman maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris et 

Everardus de Meijnsel maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris 

filiarum Petri filii naturalis quondam Willelmi Grieten soen quinque 

sextas partes que ad Johannem filium quondam Goddini de Lijt die 

Olisleger et Theodericum filium quondam Johannis Moelner generum eiusdem 

quondam Goddini spectabant in pecia terre sita retro (dg: Hijnt) Hijntham 

ad locum dictum op (dg: ..) den Stroem Grave inter hereditatem Ade van 

den Kerchove ex uno et inter hereditatem Johannis Tielmans ex alio quas 

quinque sextas partes dictus Petrus erga dicto! Johannem filium quondam 

Goddini predicti et Theodericum filium quondam Johannis Moelner 

acquisiverat prout in litteris et que quinque sexte partes dictis 

Ghisberto et Everardo et suis uxoribus predictis de morte quondam 

Cristine matris olim dictarum Heijlwigis et Cristine sororum successione 

sunt advolute et post mortem dicti Petri successione advolventur et de 

quibus quinque sextis partibus dictus Petrus (dg: ?co) suum usufructum 

quem habuit in eisdem dictis Ghisberto et Everardo supportavit et 

resignavit prout in litteris hereditarie supportaverunt Reijmboldo filio 

naturali Reijmboldi (dg: filii q) Jans soen de Geffen cum litteris (dg: 

et aliis) et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum et #dictarum# suarum uxorum 

et heredibus! earundem uxorum deponere. Testes Wiel et Scilder datum 

s[upra]. 

 

BP 1181 p 056v 02 do 27-09-1397. 

Voornoemde Ghisbertus Smeijerman ev Heijlwigis, en Everardus van Meijnsel 

ev Cristina, dv Petrus nzvw Willelmus Grieten soen, droegen over aan 

voornoemde Petrus (1) een tuin, buiten die Bazeldonkse Poort, tussen het 

water aldaar enerzijds en erfgoed van Yda van den Hoevel en kvw Johannes 

van Heze anderzijds, welke tuin voornoemde Petrus in cijns verkregen had 

van Gerardus Bauderics, (2) de helft van een tuin, buiten de stadsmuur, 

naast die Bazeldonkse Dijk, tussen erfgoed van Gerardus Bauderics enerzijds 

en erfgoed van Elizabeth van Berze anderzijds, welke helft voornoemde 

Petrus gekocht had van Johannes gnd Bessellen, welke tuin en helft aan 

voornoemde Ghisbertus, Everardus en hun echtgenoten gekomen waren na 

overlijden van Cristina mv voornoemde gezusters Heijlwigis en Cristina, 

resp. aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Petrus, en waarvan 

voornoemde Petrus zijn vruchtgebruik had afgestaan. 

 

Dicti Ghisbertus et Everardus ut supra (dg: medietatem) quendam ortum 

situm extra portam dictam die Baseldoncsche Port inter aquam ibidem ex 

uno et inter hereditatem Yde van den Hoevel (dg: ex alio) et liberorum 

quondam Johannis de Heze ex alio quem ortum dictus Petrus erga Gerardum 

Bauderics ad censum acquisiverat prout in litteris et medietatem cuiusdam 

orti siti extra (dg: mu) murum oppidi de Busco juxta aggerem dictum die 

Baseldoncsche Dijc inter hereditatem Gerardi Bauderics ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth de Berze ex alio quam medietatem eiusdem orti 

dictus Petrus erga Johannem dictum Bessellen emendo acquisiverat prout in 

litteris et (dg: de quibus) qui ortus primodictus et que medietas (dg: 

eis et) dictis Ghisberto et Everardo et suis uxoribus de morte quondam 

Cristine matris dictarum Heijlwigis et Cristine sororum successione (dg: 

ad e) #sunt# advolute et post mortem dicti Petri successione advolventur 

et de quibus dictus Petrus suum usufructum quem habuit in premissis 

dictis Ghisberto et Everardo supportavit prout in litteris supportavit 

dicto Petro cum litteris et aliis et jure promittentes (dg: ?imm) super 

omnia ut immediate. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 056v 03 do 27-09-1397. 

Everardus van Meijnsel ev Cristina dv Petrus nzvw Willelmus Grieten soen 

droeg over aan Ghisbertus Smeijerman de helft, die aan voornoemde Everardus 

en Cristina gekomen was na overlijden van Cristina mv eerstgenoemde 

Cristina, resp. die aan hen zal komen na overlijden van voornoemde Petrus, 

in (1) een hofstad, in Hintham, tussen Petrus zvw Petrus Reijners soen van 

Vucht enerzijds en Henricus Ghecke anderzijds, welke hofstad zowel voor als 

achter 23½ voet breed is, en strekt vanaf de gemene weg achterwaarts tot 

aan voornoemde Henricus Ghecke, met de helft van de sloot die tussen deze 

hofstad en erfgoed van voornoemde Henricus Gecke ligt, welke hofstad 

voornoemde Petrus verworven had van Philippus Tuijn van Wetten snijder, (2) 

een hofstad, in Hintham, beiderzijds tussen Thomas van Hijntham, welke 

hofstad 47 voet breed is, vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan een eik, 

en verder reikt vanaf de eik tot aan de sloot achter de hofstad, en bij die 

eik eveneens 47 voet breed is, en op het einde, naast voornoemde sloot, 4 

voet breed is, met een beemdje, achter de hofstad gelegen, aan voornoemde 

Petrus verkocht door Henricus Gecke en Johannes Zanders soen, van welke 

goederen voornoemde Petrus zijn vruchtgebruik had afgestaan aan voornoemde 

Everardus ev Cristina en Ghisbertus Smeijerman ev Heijlwigis, dv voornoemde 

Petrus. Opstellen in 2 brieven. 

 

Et ponetur in duabus litteris. 

Everardus (dg: f) de Meijnsel maritus et tutor legitimus Cristine sue 

uxoris filie Petri filii naturalis quondam Willelmi Grieten soen 

medietatem sibi et dicte Cristine sue uxori (dg: u) de morte quondam 

Cristine matris olim primodicte Cristine successione advolutam et post 

mor[t]em dicti Petri successione advolvendam in quodam domistadio sito in 

Hijntham inter hereditatem (dg: ?predicti ex uno) Petri filii quondam 

Petri Reijners soen de Vucht ex uno et inter hereditatem Henrici Ghecke 

ex alio et quod domistadium continet tam ante quam retro viginti tres et 

dimidiam pedatas in latitudine et tendit a communi platea retrorsum usque 

ad hereditatem dicti Henrici Ghecke simul cum medietate fossati 

consistentis (dg: inter ret) #inter# dictum domistadium et inter 

hereditatem dicti Henrici Gecke quod domistadium dictus Petrus erga 

Philippum Tuijn de (dg: Witten) Wetten sartorem acquisiverat prout in 

litteris atque in quodam domistadio sito in Hijntham inter hereditatem 

Thome de Hijntham ex utroque latere coadiacentem quod domistadium 

predictum quadraginta septem pedatas scilicet a communi platea retrorsum 

ad quandam quercum in latitudine continet et quod domistadium ulterius ab 

eadem (dg: quercu) quercu usque ad fossatum retro dictum domistadium 

situm tendit et quod domistadium predictum juxta dictam quercum eciam 

XLVII pedatas et in fine eiusdem domistadii juxta predictum fossatum 

quatuor pedatas in latitudine continet cum quodam (dg: particula p) 

pratulo retro dictum domistadium situato vendito dicto Petro ab Henrico 

(dg: Gel) Gecke et Johanne Zanders soen prout in litteris et de quibus 

premissis dictus Petrus suum usufructum quem habuit in premissis dicto 

Everardo (dg: et Ghisberto Smeijerman fi) marito et tutori dicte Cristine 

et Ghisberto Smeijerman marito et tutori legitimo Heijlwigis sue uxoris 

filiarum dicti Petri supportaverat et resignaverat prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Ghisberto Smeijerman cum litteris et aliis 

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

et dicte Cristine sue uxoris deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 056v 04 do 27-09-1397. 

(dg: Willelmus). 

 

BP 1181 p 056v 05 do 27-09-1397. 

Nijcholaus van Maren zwaardveger maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Denkinus Ausens en zijn kinderen Boerken en 

Anselmus met hun goederen. 
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Nijcholaus de Maren forbitor omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Denkinum Ausens (dg: G) et Boerken et Anselmum eius liberos cum bonis 

suis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 056v 06 do 27-09-1397. 

Destijds had Ghisbertus Smeijerman beloofd17 aan Petrus nzvw Willelmus 

Grieten een lijfrente van 10 nieuwe Gelderse gulden of ander paijment van 

dezelfde waarde, ¼ deel te betalen met Sint-Jan, ¼ deel met Sint-Remigius, 

¼ deel met Kerstmis en ¼ deel met Pasen, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Ghisbertus. Voornoemde Petrus verklaarde ontvangen te hebben van 

voornoemde Ghisbertus de helft van voornoemde lijfrente voor een periode 

van 5 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (ma 25-12-1396), en 3¼ nieuwe 

Gelderse gulden in afkorting van voornoemde lijfrente die in het zesde jaar 

vervalt. Zou voornoemde Petrus binnen deze 6 jaar overlijden, dan zal deze 

verklaring, voor de tijd na diens overlijden, van geen waarde zijn. 

 

Notum sit universis quod cum Ghisbertus Smeijerman promisisset (dg: se 

da) super omnia habita et habenda se daturum et soluturum Petro filio 

naturali quondam Willelmi [Gr]ieten annuam et vitalem pensionem decem 

novorum aureorum florenorum communiter nuwe gulde vocatorum monete Gelrie 

boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris anno 

quolibet ad vitam dicti Petri et non ultra pro una quarta parte in festo 

nativitatis Johannis pro secunda quarta parte in festo Remigii pro tercia 

quarta parte nativitatis Domini et pro reliqua quarta parte pasche de et 

ex omnibus et singulis bonis dicti Ghisberti habitis et acquirendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Petrus palam recognovit sibi 

per dictum Ghisbertum fore satisfactum de medietate dicte pensionis 

provenienda in spatio (dg: qu) quinque annorum a festo nativitatis Domini 

proxime preterito deinceps sine medio sequentium et de tribus novis 

florenis monete Gelrie et de quarta parte unius novi Gelre !Gelre gulden 

in abbreviationem dicte pensionis vitalis proveniende in sexto anno 

scilicet in anno dictos quinque annos sine medio sequente hoc tamen 

addito si contingat dictum Petrum infra dictos sex anno decedere extunc 

(dg: tota) huiusmodi recognitio quitancie de tempore sequente (dg: ..) 

decessum dicti Petri erit sine valore. 

 

BP 1181 p 056v 07 di 02-10-1397. 

De broers Arnoldus Osman en Hubertus, kvw Johannes zvw Alardus van Tricht, 

gaven uit aan Arnoldus van Rut een ledige hofstad, zowel voor als achter 20 

voet breed, in Den Bosch, over de Korenbrug, binnen de stadsmuur aldaar, 

tussen erfgoed van Gerardus Groij zvw Gerardus Groij enerzijds en erfgoed 

van Theodericus van Beest anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan erfgoed van Godefridus Hoendercoper, aan wijlen 

voornoemde Johannes zvw Alardus van Tricht verkocht door Albertus ketelaar 

zvw Adam van de ?Kerkhof ev Katherina dvw Willelmus metter Soch, {p.057r} 

en welke hofstad nu aan hen behoort; de uitgifte geschiedde voor (a) 1 oude 

groot aan de hertog, (b) een b-erfcijns van 30 schelling geld aan erfg vw 

voornoemde Gerardus Groij, en thans voor (c) een n-erfcijns van 50 

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

Sint-Jan. 

 

Arnoldus Osman et Hubertus fratres liberi quondam Johannis filii quondam 

Alardi de Tricht quoddam domistadium vacuum viginti pedatas ante et (dg: 

i) retro in latitudine continens situm in (dg: inter) Buscoducis ultra 

pontem bladi infra murum oppidi de Buscoducis ibidem consistentem inter 

hereditatem Gerardi (dg: Groij) Groij filii quondam Gerardi Groij ex uno 

et inter hereditatem Theoderici de Beest ex alio tendens ibidem a communi 

platea retrorsum ad hereditatem Godefridi Hoendercoper venditum (dg: 

                         
17 Zie ← BP 1180 p 427r 06 vr 14-04-1396, belofte van de lijfrente. 
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sibi) dicto quondam Johanni filio quondam Alardi de Tricht ab Alberto 

cacabario filio quondam Ade de !Ario marito et tutore legitimo Katherine 

sue uxoris filie quondam Willelmi metter Soch !emendo !acquisiverat 

 

1180 mf01 E 04 p. 057. 

 in crastino Remigii: dinsdag 02-10-1397. 

 in profesto Mijchaelis: vrijdag 28-09-1397. 

 in festo Mijchaelis: zaterdag 29-09-1397. 

 

BP 1181 p 057r 01 di 02-10-1397. 

prout in litteris et quod domistadium nunc ad se spectare dicebant (dg: 

hereditarie supportaverunt) #dederunt ad hereditari[um censum]# Arnoldo 

de Rut cum litteris et aliis et jure (dg: promittentes) ab eodem 

hereditarie possidendum pro uno grosso antiquo domino nostro duci et pro 

hereditario censu XXX solidorum monete (dg: hereditarie domino) heredibus 

#dicti# quondam #(dg: dicti)# Gerardi Groij exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditario censu L solidorum monete dando eis ab alio 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis 

promittentes (dg: super ...) indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et alter repromisit. Testes Hubertus 

de Ghemert et Engbertus Luedinc Pijnappel datum in crastino Remigii. 

 

BP 1181 p 057r 02 di 02-10-1397. 

Voornoemde Arnoldus van Rut beloofde aan voornoemde broers Arnoldus Osman 

en Hubertus 15 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis (di 25-12-1397) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (ma 24-

06-1398). 

 

Dictus Arnoldus de Rut promisit super omnia dictis Arnoldo Osman et 

Huberto fratribus (dg: XV) quindecim Hollant gulden seu valorem (dg: ad) 

mediatim Domini et mediatim (dg: p) Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Hubertus Ghemert et Engbertus Luedinc Pijnappel 

datum in crastino Remigii. 

 

BP 1181 p 057r 03 di 02-10-1397. 

Voornoemde broers Arnoldus Osman en Hubertus, kvw Johannes zvw Alardus van 

Tricht, gaven uit aan hun natuurlijke broer Alardus Jans soen, voor de duur 

van het leven van voornoemde Alardus en zijn vrouw Katherina van Rut, of de 

langstlevende, een hofstad in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed 

van Arnoldus van Rut, dat voornoemde Arnuldus van Rut verworven had van 

voornoemde Arnoldus Osman en Hubertus, enerzijds en erfgoed van Henricus 

gnd Hammaker anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 1 oude groot aan 

de hertog, (b) een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld aan Belia wv 

Laurencius zvw Petrus Oers. Alardus zal deze cijnzen betalen, uit deze 

hofstad en uit al zijn andere goederen, voor de duur van zijn leven. 

 

Dicti Arnoldus Osman et Hubertus fratres quoddam domistadium situm in 

Busco ultra pontem bladi inter hereditatem (dg: Henrici) Arnoldi de Rut 

et quod idem Arnoldus de Rut erga dictos Arnoldum Osman et Hubertum 

fratres acquisiverat ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Hammaker 

ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium censum (dg: dicto Arnoldo de 

Rut ab eodem Arnoldo de Rut ad vitam eiusdem Arnoldi de Rut et Kath) 

Alardo (dg: filio) Jans soen eorum fratri !eorum naturali ab eodem (dg: 

Arnoldo) Alardo (dg: ad vit qu) ad vitam eiusdem (dg: Arnoldi) Alardi et 

ad vitam Katherine de Rut (dg: eiusdem) eius uxoris et non ultra 

possidendum et habendum anno quolibet ad vitam eorundem Alardi et 

Katherine eius (dg: fi) uxoris et non ultra pro uno grosso antiquo domino 

nostro duci et pro hereditario censu trium librarum et decem solidorum 

monete dandis et solvendis (dg: Ber[t]ho heredibus) Belie relicte quondam 

Laurencii filii quondam Petri Oers exinde hereditarie solvendis dandis et 

solvendis dictis domino duci et Belie a dicto (dg: Ard) Alardo anno 
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quolibet ad vitam dictorum Alardi et Katherine eius uxoris et non ultra 

terminis ad hoc debitis promittentes indivisi super omnia warandiam pro 

premissis ad vitam dictorum Alardi et Katherine eius uxoris et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia dictos census 

dictis domino duci et Delije exsolvere (dg: q) anno quolibet ad vitam 

eiusdem Alardi et Katherine seu alterius eorundem diutius viventis et non 

ultra ex premissis ?et aliis suis bonis quibuscumque tali condicione quod 

(dg: cum dicti) alter eorundem Alardi et Katherine diutius vivens dictum 

domistadium pro dictis oneribus (dg: ...) ad eius vitam possidebit 

scilicet postquam (dg: Ala) ipsi Alardus et Katherina ambo mortui fuerint 

presens donatio ad censum exspirabit. 

 

BP 1181 p 057r 04 vr 28-09-1397. 

Godefridus van Orthen nzvw Willelmus van Orthen maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en verzwaringen, gedaan door Johannes gnd Koc 

van Ghemert met zijn goederen. 

 

Solvit III grossos. 

(dg: Johannes) Godefridus de Orthen filius naturalis quondam Willelmi de 

Orthen omnes et singulas vendiciones et (dg: obligationes) alienaciones 

et obligationes factas per Johannem dictum Koc de Ghemert cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes Wiel et Scilder datum in profesto 

Mijchaelis. 

 

BP 1181 p 057r 05 vr 28-09-1397. 

Johannes van den Dijc maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

26 pond oude pecunia, gaande uit alle goederen van wijlen Danijel van den 

Dijc. 

 

Johannes van den Dijc hereditarium censum XXVI librarum antique pecunie 

solvendum sibi annuatim et hereditarie de et ex omnibus et singulis bonis 

(dg: ?Da) quondam Danijelis van den Dijc quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat monuit de 3-bus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 057r 06 vr 28-09-1397. 

Heijlwigis wv Johannes van der After droeg over aan Johannes Mersman van Os 

de jongere haar vruchtgebruik in 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd in die Hoeven, in een kamp van 3 morgen, van welke 3 morgen er twee 

behoorden aan wijlen Johannes van der After en de derde behoort aan 

Herbertus zvw Rodolphus Hels, en welk kamp jaarlijks wordt gedeeld tegen 

een ander kamp van 3 morgen, dat behoort aan Henricus Venbossche. 

 

Heijlwigis relicta quondam Johannis van der After #cum tutore# suum 

usufructum ac totum jus possessionis sue vitalis sibi competentes in uno 

jugero terre sito in parochia de Roesmalen in loco dicto in die Hoeven 

(dg: inter hereditatem) in quodam campo tria jugera terre continente 

quorum trium jugerum terre (dg: unum sp) duo jugera spectabant ad quondam 

Johannem van der After et (dg: un) ceterum spectat ad Herbertum filium 

quondam Rodolphi Hels (dg: ut dicebat legitime supportavit Johanni 

Mersman de Os juniori promittens ratam servare et obligationem deponere 

ex parte sui) et qui campus annuatim dividitur contra unum alium campum 

tria jugera terre continentem spectantem ad Henricum Venbossche ut 

dicebat legitime supportavit Johanni Mersman (dg: ju) de Os juniori 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Wiel et Scilder datum in profesto Mijchaelis. 

 

BP 1181 p 057r 07 za 29-09-1397. 

Henricus van den Broijl zvw Nijcholaus van den Broijl verkocht aan Johannes 

van Straten ½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd Polsbroek, tussen 

Henricus Maechelem enerzijds en een kamp, gelegen direct naast de plaats 



Bosch’ Protocol jaar 1397 04. 38 

gnd Hengmenge, anderzijds. 

 

Henricus van den (dg: Polsbro) Broijl #filius quondam Nijcholai van den 

Broijl# dimidium juger terre situm in parochia de Empel in loco dicto 

Polsbroec inter hereditatem Henrici Maechelem ex uno et inter campum 

jacentem contigue juxta (dg: h) locum dictum Hengmenge ex alio (dg: in 

ea) vendidit Johanni de Straten promittens #super omnia# warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes Wiel et Scilder 

datum Mijchaelis. 

 

BP 1181 p 057r 08 za 29-09-1397. 

Tielmannus zv Walterus Geronx, door voornoemde Walterus verwekt bij wijlen 

zijn vrouw Conegondis dvw Tielmannus Mathijs soen, droeg over aan Johannes 

van Best, tbv Arnoldus, zvw voornoemde Tielmannus Mathijs soen verwekt bij 

diens vrouw Gertrudis, (1) alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Tielmannus Mathijs soen, (2) alle goederen, die 

aan hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde grootmoeder 

Gertrudis wv voornoemde Tielmannus Mathijs soen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Gertrudis. 

 

Tielmannus filius Walteri Geronx ab eodem Waltero et quondam Conegonde 

(dg: et f) sua uxore filia quondam Tielmanni Mathijs soen pariter genitus 

omnia et singula bona sibi de morte dicti quondam Tielmanni Mathijs soen 

successione hereditarie advoluta necnon omnia et singula bona sibi de 

morte Gertrudis relicte dicti quondam Tielmanni Mathijs soen avie sue 

jure successionis hereditarie advolvenda quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie (dg: supportavit vendidit) supportavit 

Johanni de Best (dg: supportavit promittens warandiam et obligationem 

deponere ex parte sui) ad opus Arnoldi filii dictorum quondam Tielmanni 

Mathijs soen et Gertrudis promittens #super omnia# warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Wiel et Scilder (dg: detur 

littera Gertrudi predicte) datum supra. Detur littera Gertrudi predicte. 

 

1180 mf01 E 05 p. 058. 

 in crastino Remigii: dinsdag 02-10-1397. 

 quarta post Remigii: woensdag 03-10-1397. 

 quinta post Remigii: donderdag 04-10-1397. 

 sexta post Remigii: vrijdag 05-10-1397. 

 dominica post Remigii: zondag 07-10-1397. 

 secunda post octavas epijphanie: maandag 14-01-1398. 

 in profesto Dijonisii: maandag 08-10-1397. 

 tercia post Calixti: dinsdag 16-10-1397. 

 

BP 1181 p 058v 01 di 02-10-1397. 

Contracten van de schepenen Gerardus van Berkel, Stamelart van Spanct, 

Johannes van Gestel en Hubertus van Ghemert. 

 

Contractus scabinorum Gerardi de Berkel et [Sta]melart de Spanct Johannes 

de Gestel Hubertus de Ghemert. 

 

BP 1181 p 058v 02 di 02-10-1397. 

Johannes Pinge zvw Hermannus beloofde aan Nijcholaus zv Johannes van Lier 

wever 100 Engelse nobel of de waarde met Kerstmis over een jaar (wo 25-12-

1398) te betalen. De brief overhandigen aan Johannes Pinge. 

 

C. 

Johannes Pinge filius quondam Hermanni promisit super omnia Nijcholao 

filio Johannis de Lier textoris centum Engels nobel vel valorem a festo 

nativitatis Domini proxime futuro (dg: persolvendos) ultra annum!. Testes 

Hubertus de Ghemert et Engbertus Luedinc Pijnappel datum in crastino 
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Remigii. Detur littera Johanni Pinge. 

 

BP 1181 p 058v 03 wo 03-10-1397. 

Willelmus van Loen van Maren, Johannes zvw Adam Loijen soen, Nijcholaus gnd 

Hellinc van Maren en zijn zoon Goeswinus beloofden aan Paulus zvw Jacobus 

Melijs soen van Gewanden 62 mud beste haver op 1 plak na, met Pasen 

aanstaande (zo 07-04-1398) in Den Bosch te leveren. 

 

Willelmus de Loen de Maren Johannes (dg: da) filis quondam Ade Loijen 

soen Nijcholaus dictus Hellinc de Maren et Goeswinus eius filius 

promiserunt indivisi super omnia Paulo filio quondam Jacobi Melijs soen 

de Gewanden LXII (dg: ?mud) modios avene optime preter plackam ad pascha 

proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes (dg: datum) 

Hubertus de Ghemert et Pijnappel datum 4ta post Remigii. 

 

BP 1181 p 058v 04 do 04-10-1397. 

Johannes die Greve van Vucht verkocht aan Goeswinus van Tula 10 lopen 

roggeland en een aangelegen stuk beemd, 1½ dagmaat hooi groot, in Gestel 

bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, tussen voornoemde Goeswinus enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en 

met het andere eind aan het water gnd die Dommel, met het ploegrecht in de 

gemeint gnd die Bleken, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, door 

voornoemde Goeswinus voor de duur van zijn leven te bezitten, en daarna 

erfelijk te bezitten door zijn zoon Theodericus, de 10 lopen land en 1½ 

dagmaat hooiland, belast met (a) een b-erfcijns van 21 penning aan de kapel 

van Sint-Jan in Rumel, (b) een b-erfcijns van 4 pond geld aan Martinus 

Becker zvw Willelmus Gielijs soen, (c) een b-erfrente van 2 hoenderen aan 

de heer van Duffel, en het ploegrecht belast met (d) een b-erfrente van 2 

hoenderen. 

 

Johannes die Greve de Wcht decem lopinatas terre siliginee et (dg: unam 

pra) peciam prati unam et dimidiam diurnatas feni continentem #sibi 

adiacentem# sitam in parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto 

Rumel inter hereditatem Goeswini de Tula ex uno et inter communem plateam 

ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

aquam dictam die Dommel #{in margine sinistra:} in ea quantitate qua 

ibidem site sunt et ad dictum venditorem pertinere dinoscuntur# #X {hier 

BP 1181 p 058v 05 invoegen}# hereditarie vendidit dicto Goeswino ab eodem 

Goeswino quoad vixerit et post eius obitum a Theoderico eius filio 

hereditarie possidendas promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis hereditario censu XXI denariorum capelle sancti Johannis in 

Rumel et hereditario censu IIIIor librarum monete Martino Becker filio 

quondam Willelmi Gielijs soen (dg: annuatim exinde solvendis ut dicebat) 

et hereditario redditu duorum pullorum domino de Duffel (dg: annuatim 

exinde solvendis ut dicebat) ex dictis decem lopinatis terre et una et 

dimidia diurnata! feni (dg: ?anno) et hereditario redditu #duorum 

pullorum# ex dicto jure aratri annuatim et hereditarie solvendis ut 

dicebat. Testes Stamelardus et Gerardus de Berkel datum quinta post 

Remigii. 

 

BP 1181 p 058v 05 do 04-10-1397. 

{Invoegen in BP 1181 p 058v 04}. 

X. simul cum jure aratri (dg: de) #dicto communiter ploechrecht utendi# 

quadam communitate die Bleken vocata sita in parochia et loco predictis. 

 

BP 1181 p 058v 06 do 04-10-1397. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 80 nieuwe Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan-Baptist 

aanstaande (ma 24-06-1398) te betalen. 
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Dictus emptor promisit dicto venditori super omnia LXXX novos Gelre 

gulden XXXVI gemeijn placken vor den gulden computato (dg: testes datum 

supra) ad nativitatis Johannis baptiste proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 058v 07 vr 05-10-1397. 

Gerardus van Brede beloofde aan Engbertus zvw Petrus Aenboij van Scijnle 67 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 07-04-1398) te 

betalen. 

 

Gerardus de Brede promisit super omnia Engberto filio quondam Petri 

Aenboij de Scijnle LXVII Hollant gulden vel valorem ad pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: Ghemert) Stamelart et Ghemert datum 

sexta post Remigii. 

 

BP 1181 p 058v 08 vr 05-10-1397. 

Henricus van den Camp zvw Johannes van den Camp handschoenmaker verkocht 

aan Johannes gnd van den Camp zvw Hermannus van den Camp een b-erfpacht van 

½ mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis in Heze, op de goederen gnd 

tot Genen Kamp, te leveren, gaande uit voornoemde goederen gnd tot Genen 

Kamp, welke pacht Hadewigis gnd van den Camp tante van wijlen voornoemde 

Johannes van den Camp in haar testament had vermaakt aan voornoemde 

Henricus van den Camp, Yda, Katherina, Elizabeth en Hadewigis, kvw 

voornoemde Johannes van den Camp {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus van den Camp filius quondam Johannis van den Camp cijrothecarii 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Eijndoven (dg: 

quam paccionem) solvendam hereditarie purificationis et (dg: in) #in 

parochia de Heze# #{in margine sinistra:} in parochia de Heeze# supra 

bona dicta tot Genen Camp tradendam ex dictis bonis tot Genen Camp 

vocatis et quam paccionem Hadewigis dicta van den Camp matertera quondam 

dicti Johannis van den Camp dicto Henrico van den Camp (dg: H) Yde 

Katherine Elizabeth Hadewigi liberis dicti quondam Johannis van den Camp 

in suo testamento legaverat ut dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto 

van den Camp filio quondam Hermanni van den Camp promittens super omnia 

warandiam et obligationem (dg: deponere) et impeticionem (dg: et 

calangiam dictarum Yde Katherine Elizabeth et Heijlwigis liberis! dicti 

quondam Johannis van den van den Camp deponere). 

 

BP 1181 p 058v 09 zo 07-10-1397. 

Johannes van Ghemert droeg over aan Theodericus Baten soen 150 nieuwe 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 nieuwe Gelderse gulden gerekend, 

aan voornoemde Johannes beloofd door Godefridus Ghoijer, Emondus van Hellu 

en Jordanus zvw Arnoldus Tielkini. 

 

+. 

Johannes de Ghemert CL nu Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet dictorum (dg: ?n) nu Gelre gulden computato promissos dicto 

Johanni a Godefrido Ghoijer Emondo de Hellu (dg: prout) et Jordano filio 

quondam Arnoldi Tielkini prout in litteris dicebat contineri legitime 

supportavit Theoderico Baten soen cum litteris et jure. Testes Berkel et 

Pijnappel datum dominica post Remigii. 

 

BP 1181 p 058v 10 zo 07-10-1397. 

Gerardus gnd Zannen droeg over aan Johannes Corf een b-erfcijns van 3 pond 

geld, die Johannes gnd Bierman beloofd18 had te betalen aan voornoemde 

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

uit 2 kamers met ondergrond, uit 4 kamers met ondergrond, in Den Bosch, in 

                         
18 Zie ← BP 1176 f 293v 02 vr 13-02-1383, uitgifte van de 2 kamers voor de 

cijns. 
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een straat die loopt vanaf de Vughterstraat voor het huis van Postel, welke 

4 kamers gelegen zijn tussen erfgoed van wijlen Johannes Lemken enerzijds 

en erfgoed van wijlen Heilwigis gnd Ver Halwig mvw hr Petrus gnd Deijne 

priester anderzijds, te weten de 2 kamers die gelegen zijn tussen erfgoed 

van wijlen voornoemde Heilwigis enerzijds en erfgoed van Godefridus gnd 

Smijt anderzijds. 

 

Gerardus dictus Zannen hereditarium censum trium librarum monete quem 

Johannes dictus Bierman promisit se daturum et soluturum (dg: Gera) dicto 

Gerardo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex duabus 

cameris cum (dg: si) earum fundis de quatuor cameris et earum fundis 

sitis in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi ante domum de Postula 

que quatuor camere predicte site sunt inter hereditatem quondam Johannis 

Lemken ex uno et inter hereditatem quondam Heilwigis dicte Ver Halwig 

matris quondam domini (dg: domini) Petri dicti Deijne presbitri ex alio 

scilicet ex illis (dg: du) duabus cameris et earum fundis de dictis 

quatuor cameris que site sunt inter hereditatem dicti quondam Heilwigis 

ex uno et inter hereditatem Godefridi dicti Smijt ex alio prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni Corf cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Hubertus et Vladeracken datum dominica post Remigii. 

 

BP 1181 p 058v 11 ma 14-01-1398. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemde cijns over aan Ludolphus zvw Ludolphus 

van Boemel. 

 

-. 

Dictus Johannes dictum censum supportavit Ludolpho filio quondam Ludolphi 

de Boemel cum litteris et (dg: ..) aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spanct et Gestel datum 

secunda post octavas epijphanie. 

 

BP 1181 p 058v 12 ma 08-10-1397. 

Henricus van Beke die Snijder zvw Henricus van Beke beloofde aan Willelmus 

gnd van den Zande 50 franken of de waarde na maning te betalen. 

 

Henricus de Beke die Snijder filius quondam Henrici de Beke promisit 

super omnia Willelmo dicto van den Zande L francken vel valorem ad 

monitionem dicti Willelmi persolvendos. Testes Gestel et Vladeracken 

datum in profesto Dijonisii. 

 

BP 1181 p 058v 13 di 16-10-1397. 

Johannes gnd Marcelijs zvw Laurencius Ghijsbrechts soen smid verkocht aan 

Gerardus zvw Arnoldus gnd heren Gerijts soen van Megen, tbv hem en zijn 

broers Willelmus, Arnoldus en Emondus, kvw voornoemde Arnoldus heren 

Gerijts soen, (1) 5 morgen land, in Macharen, ter plaatse gnd die 

Meerlangen, in een kamp van 8 morgen, welk kamp gelegen is tussen erfgoed 

van Alardus Willems soen enerzijds en erfgoed van Jacobus Loze anderzijds, 

te weten de 5 morgen in voornoemd kamp, die gelegen zijn direct naast 

voornoemd erfgoed van voornoemde Jacobus Loze, (2) 1 morgen land in de 

overige 3 morgen in voornoemd kamp, van welke 3 morgen de andere 2 morgen 

behoren aan de heer van Zevenbergen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Gerardus. 

 

Solvit. 

Johannes (dg: filius quondam) dictus Marcelijs (verbeterd uit: Marcllijs) 

filius quondam Laurencii (dg: d) Ghijsbrechts soen fabri (dg: peciam pec 

terre) #quinque iugera terre ad se spectantia# sita in parochia de 

Macharen in loco dicto die Meerlangen in quodam (dg: cans) campo octo 

iugera terre! qui campus situs est inter hereditatem Alardi Willems soen 

ex uno et inter hereditatem Jacobi Loze ex alio scilicet (dg: illam 
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partem pecie terre) #illa quinque iugera terre# que sita !est in dicto 

campo contigue iuxta dictam hereditatem dicti Jacobi Loze (dg: ex uno et 

inter hereditatem) atque unum iuger terre ad (dg: spe) se spectants in 

reliquis tribus iugeribus terre in dicto campo sitis et de quibus 

reliquis tribus jugeribus terre alia duo iugera terre spectant ad dominum 

de Zevenbergen ut dicebat in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut 

dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Arnoldi dicti heren 

Gerijts soen (dg: soe) de Megen ad opus sui et ad opus Willelmi Arnoldi 

et Emondi suorum fratrum liberorum dicti quondam Arnoldi heren Gerijts 

soen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Spanct et Vladeracken datum tercia post Calixti. 

Tradetur littera dicto Gerardo. 

 

1180 mf01 E 06 p. 059. 

 in profesto Luce ewangeliste: woensdag 17-10-1397. 

 in festo Severini: dinsdag 23-10-1397. 

 profesto Petri ad cathedram: donderdag 21-02-1398. 

 sexta post Severini: vrijdag 26-10-1397. 

 in crastino Sijmonis et Yude: maandag 29-10-1397. 

 in vigilia omnium sanctorum: woensdag 31-10-1397. 

 in crastino Leonardi: woensdag 07-11-1397. 

 

BP 1181 p 059r 01 wo 17-10-1397. 

Henricus van Arkel beloofde aan Arnoldus van Beke, tbv hem en hr Johannes 

van den Dungen, 7 Brabantse dobbel of de waarde in goud met Pasen 

aanstaande (zo 07-04-1398) te betalen. 

 

Henricus de Arkel promisit super omnia Arnoldo de Beke ad opus sui et ad 

opus domini Johannis van den Dungen seu ad opus alterius eorundem VII 

Brabant dobbel #vel valorem in auro# ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes Gestel et Vladeracken datum in profesto Luce 

ewangeliste. 

 

BP 1181 p 059r 02 di 23-10-1397. 

Rutgerus van den Hout en zijn vrouw Metta Hijlcens dochter gaven uit aan 

Johannes zv Roverus Moelners de helft van een hofstad in Sint-Oedenrode, 

tussen wijlen Hessello zvw Heijlwigis Lemkens enerzijds en Rutgerus nzv 

Johannes van den Broec anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 2 oude 

penning cijns aan de heer van Helmond, en thans voor (b) een lijfrente van 

31 schelling geld, met Allerheiligen aan hen of aan de langstlevende te 

betalen, voor het eerst over een jaar, (c) een n-erfcijns van 2 schelling 

voornoemd geld met Allerheiligen te betalen aan degene die voornoemde 

Rutgerus en Metta zullen noemen. De brief van Johannes overhandigen aan 

Emondus Rover ?Cupenbijnden. 

 

Rutgerus van den Hout (dg: m) maritus legitimus Mette Hijlcens dochter et 

dicta Metta cum eodem tamquam cum tutore #medietatem# domistadii siti in 

Rode inter hereditatem (dg: Hes) quondam Hessellonis filii quondam (dg: 
?Theo) #Heijlwigis# Lemkens ex uno et inter hereditatem Rutgeri filii 

naturalis Johannis van den Broec #ex alio# prout ibidem situm est et ad 

eos pertinere dinoscitur dederunt ad (dg: pactum) #vitalen pensionem# 

Johanni filio Roveri Moelners ab eodem hereditarie possidendam pro duobus 

denariis antiquis census domino de Helmont annuatim exinde solvendis 

dandis et solvendis ab alio termino solucionis debito et (dg: here) 

vitali pensione XXXI solidorum #monete# danda et solvenda sibi aut 

#alteri# diutius viventi anno quolibet ad vitam eorum aut diutius 

viventis omnium sanctorum et pro primo solucionis termino ab omnium 

sanctorum proxime futuro ultra annum ex dicta medietate et hereditario 

censu duorum solidorum monete predicte dando et solvendo ab alio termino 

solucionis predicto (dg: illis aut) illi cui dicti Rutgerus et Metta 

dixerint fore solvendum ex premissis promittentes warandiam (dg: et a) 
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pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Berkel et Stamelart datum Severini. Littera Johannis detur Emondo Rover 
?Cupenbijnden et solvit. 

 

BP 1181 p 059r 03 di 23-10-1397. 

Ludovicus zvw Bodo van der Spanct verwerkte zijn recht tot vernaderen. De 

brieven overhandigen aan voornoemde Emondus en hij betaalde. 

 

Ludovicus filius quondam Bodonis van der [Sp]anct prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. Dentur Emondo jamdicto qui solvit. 

 

BP 1181 p 059r 04 do 21-02-1398. 

Voornoemde Johannes zv Roverus Moelneers droeg voornoemde helft van de 

hofstad over aan Emondus Rover ?Cupenbijnden. Voornoemde Emondus betaalde 

12 groten. 

 

Dictus Johannes filius Roveri Moelneers dictam medietatem domistadii 

predicti supportavit etc Emondo Rover ?Cupenbijnden cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: W) Gestel et Werthuijsen datum in (dg: crastino ) profesto Petri ad 

cathedram. Solvit dictus Emondus XII grossos. 

 

BP 1181 p 059r 05 di 23-10-1397. 

Johannes van Ingen zvw Walterus Bijekens soen van Lijttoijen verkocht aan 

Eustatius van Hedichuijsen 5 2/3 hont land in Lithoijen, ter plaatse gnd in 

den Erseter, beiderzijds tussen Johannes Snijders, belast met zegedijken, 

waterlaten en sloten. 

 

Johannes van Ingen filius quondam Walteri Bijekens soen de Lijttoijen 

(dg: V hont) quinque hont et duas tercias partes unius hont terre sita! 

in parochia de Lijttoijen in loco dicto in den Erseter inter hereditatem 

Johannis Snijders ex utroque latere coadiacentem (dg: prout) #in ea 

quantitate qua# ibidem site sunt et ad (dg: dictum) primodictum Johannem 

dinoscuntur pertinere (dg: here) ut dicebat hereditarie vendidit Eustatio 

de Hedichuijsen promittens (dg: warandiam) super omnia habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken aqueductibus et 

fossatis ad premissa de jure spectantibus. Testes Berkel et Ghemeet datum 

supra. 

 

BP 1181 p 059r 06 di 23-10-1397. 

Gerardus van Lent verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Lent prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 059r 07 vr 26-10-1397. 

Gerlacus Cnode zvw Gerlacus beloofde aan Arnoldus Heijme 20 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1397) te betalen. 

 

Gerlacus Cnode filius quondam Gerlaci promisit super omnia Arnoldo Heijme 

XX Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime fururum 

persolvendos. Testes Gestel et Werthuijsen datum sexta post Severini. 

 

BP 1181 p 059r 08 ma 29-10-1397. 

Lambertus Horenman beloofde aan Elijas van den Wiel 26 nieuwe Gelderse 

gulden19 of de waarde met Pasen aanstaande (zo 07-04-1398) te betalen. 

 

Lambertus Horenman promisit super omnia Elije (dg: de) van den Wiel XXVI 

novos Gelre (dg: Gelre) gulden seu valorem eorum ad pasca proxime futurum 

                         
19 Zie → BP 1181 p 247r 01 vr 03-01-1399, overdracht van de schuldbekentenis 

met adiusticatie. 
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persolvendos. Testes Berkel et Gestel datum in crastino Sij et (dg: Yd) 

Yude. 

 

BP 1181 p 059r 09 wo 31-10-1397. 

Johannes van den Broec zvw Willelmus van den Broec van Lieshout verkocht 

aan Arnoldus smid van Lieshout zvw Henricus van den Velde een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst over een jaar (zo 02-02-1399), gaande uit (1) een beemd, in 

Lieshout, ter plaatse gnd Ins Velen Horst, tussen Johannes Crabben soen 

enerzijds en Henricus Lemken anderzijds, (2) een stuk beemd, in Lieshout, 

ter plaatse gnd Dunenhorst, tussen Willelmus van Kriekenbeec enerzijds en 

kvw Jacobus van den Broec anderzijds, (3) een akker, in Lieshout, naast een 

weg die behoort aan het huis van Floref enerzijds en kvw Ulricus van den 

Hornic anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Lieshout, (4) een huis en tuin, in Lieshout, ter plaatse gnd ant 

Roijken, tussen Nijcholaus gnd Mijs soen enerzijds en Agnes gnd Nese van 

Alfgaten anderzijds, dit huis en de tuin reeds belast met een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, en deze goederen reeds belast met 

grondcijnzen. 

 

Johannes van den Broec filius quondam Willelmi van den Broec de Lieshout 

hereditarie vendidit Arnoldo fabro de Lieshout filio quondam Henrici van 

den Velde hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et pro primo solucionis termino (dg: 

sol) purificationis proxime futuro et in Busco tradendam ex quodam prato 

sito in parochia de Lieshout in loco dicto Ins Velen Horst inter 

hereditatem Johannis Crabben soen ex uno et inter hereditatem Henrici 

Le[m]ken ex alio item ex pecia prati sita in parochia predicta in loco 

dicto Dunenhorst inter hereditatem Willelmi de Kriekenbeec ex uno (dg: 

it) et inter hereditatem liberorum quondam Jacobi van den Broec #ex alio# 

item ex quodam agro sito in dicta parochia juxta (dg: pl) quandam viam ad 

(dg: dm) domum de (dg: Lijeshout) #Floref# ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Ulrici van den Hornic ex alio item ex domo et orto 

sitis in dicta parochia in loco dicto ant Roijken inter (dg: hereditatem 

dicte domus de Postula Floref ex uno et) inter hereditatem Nijcholai 

dicti Mijs soen ex !alio et inter hereditatem (dg: Nese) Agnetis dicte 

Nese van Alfgaten ex alio promittens #super omnia# warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi ex premissis 

solvendis et hereditaria paccione #unius modii siliginis# mensure de 

Lieshout ex dicto agro et hereditaria paccione (dg: ex) unius modii 

siliginis mensure de Busco ex dictis domo et orto annuatim prius de jure 

solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes Berkel et Pijnappel 

datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1181 p 059r 10 wo 31-10-1397. 

Henricus gnd Meijnnen soen verkocht aan Aleijdis dvw Willelmus van der 

Hazeldonc een hofstad en tuin, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die 

Roet, tussen Godefridus die Olijslegher enerzijds en Elizabeth wv Arnoldus 

van der Hazeldonc anderzijds, aan voornoemde Henricus verkocht door 

Arnoldus zvw Arnoldus van der Hazeldonc. 

 

Henricus dictus Meijnnen soen (dg: domum ..) domistadium (dg: cum) #et# 

ortum sitos in parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum die Roet 

inter hereditatem Godefridi die Olijslegher ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth relicte quondam Arnoldi van der Hazeldonc ex alio venditos 

dicto Henrico ab Arnoldo filio quondam Arnoldi van der Hazeldonc prout in 

litteris (dg: ve) vendidit Aleijdi filie quondam Willelmi van der 

Hazeldonc supportavit cum litteris et jure promittens #super omnia# ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 059r 11 wo 07-11-1397. 

Rutgherus wettige zvw Rutgherus gnd Moelner van Zonne verkocht aan 

Rutgherus zvw Willelmus Zikens soen een huis, hofstad en tuin, in Son, 

tussen Johannes bv Gerardus zvw Delija van Dommekoten enerzijds en 

Heijlwigis Sporren anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en 

met het andere eind aan het water gnd die Dommel, welk huis, hofstad en 

tuin voornoemde Rutgherus verworven had van Gerardus zvw Belija van 

Dunnekoten. 

 

Rutgherus filius legitimus quondam Rutgheri dicti Moelner de Zonne domum 

domistadium et ortum sitos in parochia de (dg: S) Zonne inter hereditatem 

Johannis fratris Gerardi (dg: dicti Delijen soen) filii quondam Delije de 

Dommekoten ex uno et inter hereditatem Heijlwigis Sporren ex alio 

tendentes cum uno fine [ad communem] plateam et cum reliquo fine ad (dg: 

here) aquam dictam die Dommel quos domum domistadium et ortum dictus 

Rutgherus erga dictum (dg: Johannem) Gerardum filium quondam dicte Belije 

de Dunnekoten #acquisiverat# ut dicebat hereditarie vendidit Rutghero 

filio quondam Willelmi Zikens soen promittens super omnia ratam servare 

[et obligationem ex] parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) 

Vladeracken et Ludinc datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1181 p 059r 12 wo 07-11-1397. 

Rutgherus zvw Willelmus Zikens zoen beloofde aan Rutgherus zvw Rutgherus 

Moelner van Zonne 52 mud hop, Bossche maat, met Allerheiligen aanstaande 

(vr 01-11-1398) te leveren. 

 

(dg: dictus) Rutgherus filius quondam Willelmi Zikens zoen promisit super 

omnia Rutghero filio quondam Rutgheri Moelner de Zonne LII modios boni 

lupuli mensure de Busco ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1180 mf01 E 07 p. 060. 

 in crastino Leonardi: woensdag 07-11-1397. 

 quinta post Huberti: donderdag 08-11-1397. 

 in profesto Martini: zaterdag 10-11-1397. 

 sexta post Leonardi: vrijdag 09-11-1397. 

 

BP 1181 p 060v 01 wo 07-11-1397. 

Johannes Buekentop zvw Rutgherus beloofde aan Henricus van den Elsen 22 

nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Jan aanstaande (ma 24-06-1398) te betalen. 

 

[J]ohannes Buekentop filius quondam Rutgheri promisit super omnia Henrico 

van den Elsen XXII novos Gelre! scilicet XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Hubertus et Ludinc datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1181 p 060v 02 do 08-11-1397. 

Theodericus zvw Theodericus gnd Heijlen van Scijnle gaf uit aan Walterus zv 

Albertus van Kessel van Scijnle de helft in (1) een huis, hofstad, tuin en 

aangelegen stuk beemd van wijlen voornoemde Theodericus Heijlen, in 

Schijndel, tussen wijlen Johannes gnd Geertruden soen enerzijds en de 

gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes gnd Scijndeken en 

met het andere eind aan Engbertus van den Acker, belast met een weg die 

over voornoemd stuk beemd gaat, (2) een stuk land, aldaar, tussen 

voornoemde Johannes Scijndeken enerzijds en Hadewigis wv voornoemde 

Theodericus Heijlen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg 

en met het andere eind aan voornoemd stuk beemd; de uitgifte geschiedde 

voor (a) ½ lopen rogge, Bossche maat, aan de armen van Schijndel, (b) 3 

penning oude cijns en 3 obool oude cijns, en thans voor (c) een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor 
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het eerst over een jaar (wo 25-12-1398). Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Walterus de andere helft tot onderpand, welke andere helft 

voornoemde Walterus verworven had van Johannes zvw voornoemde Theodericus 

Heijlen. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici dicti Heijlen de Scijnle (dg: do 

domistadium domum) medietatem ad se spectantem in domo domistadio et orto 

(dg: ac pecia terre) et pecia prati sibi adiacente dicti quondam 

Theoderici Heijlen sitis in parochia #de Scijnle# inter hereditatem 

quondam Johannis dicti (dg: Gheer) Geertruden soen ex uno et inter 

communitatem ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem Johannis 

dicti Scijndeken et cum reliquo fine ad hereditatem Engberti van den 

Acker atque in pecia terre sita ibidem inter hereditatem dicti Johannis 

Scijndeken ex uno et inter hereditatem Hadewigis relicte dicti quondam 

Theoderici Heijlen ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam et 

cum reliquo fine ad dictam peciam  prati ut dicebat (dg: h) dedit ad 

hereditariam paccionem Waltero filio Alberti de Kessel de Scijnle ab 

eodem hereditarie possidendas (dg: pro oneribus ad dictam medietatem de 

jure spectantibus et ad #ex# dictam medietatem de jure solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et primo termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex 

dicta medietate promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere excepta via per premissa dictas hereditates de jure 

transeunte et tendente et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Walterus reliquam medietatem dictorum domus ....... ad se 

spectantem in dictis domo domistadio pecia prati et pecia terre quam 

reliquam medietatem) pro dimidio lopino siliginis mensure de Busco (dg: 

..) pauperibus de Scijnle et pro tribus denariis antiqui census et pro 

tribus obulis #antiqui census# annuatim ex dicta medietate solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et pro primo 

solucionis termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in 

Busco tradenda ex dicta medietate promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere excepta quadam via per dictam 

peciam prati de jure transeunte et tendente ut dicebat et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Walterus reliquam medietatem 

ad se spectantem in premissis quam reliquam medietatem dictus Walterus 

erga Johannem filium dicti quondam Theoderici Heijlen acquisiverat ad 

pignus imposuit et promisit super omnia sufficientem facere. Testes 

Hubertus et Ludingus datum quinta post Huberti. 

 

BP 1181 p 060v 03 .. 17-02-1645. 

Thomas van Hijnsberch als gemachtighde van de kinderen mr Corstiaen 
?Roechts heeft verklaard dat Herman Henricx als eigenaar van de onderpanden 

de pacht van 1 mud rogge in het bovengeschreven contract heeft gelost. 

 

Thomas van Hijnsberch als gemechti[cht] van den kinderen mr Corstiaen 

Roechts? heeft bekent dat Herman Henricx als proprietaris der onderpanden 

den pacht van 1 mud roggen in den bovengeschreven ....... aen sijne 

handen heeft gelost ende gequeten. Datum den XVII februarii [X]VIc? XLV. 

J van der [?Br]oulen. 

 

BP 1181 p 060v 04 do 08-11-1397. 

Ancelmus zvw Goeswinus zvw Johannes van Best maande 3 achterstallige jaren 

van de helft, die aan wijlen Reijnerus metten Crommen Halse behoorde, in 

een b-erfcijns van 7 pond geld, welke cijns Godefridus Posteel beloofd had 

aan Henricus Steenwech, tbv hemzelf en wijlen voornoemde Reijnerus, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit 4½ morgen land, aan voornoemde 

Godefridus behorend, van de gemeint van Den Bosch, gelegen naast Den Bosch 

in 2 kampen, gnd Biesse Haar en Galgeberg, welke helft van de cijns wijlen 
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voornoemde Johannes van Best gekocht had van Nijcholaus zvw voornoemde 

Reijnerus met den Crommen Halse, en welke helft nu aan hem behoort. 

 

Ancelmus filius quondam Goeswini filii quondam Johannis de Best 

medietatem que ad Reijnerum quondam metten Crommen Halse spectabat in 

hereditario censu septem librarum monete quem censum Godefridus Posteel 

promisit se daturum et soluturum Henrico Steenwech ad opus eiusdem 

Henrici et ad opus dicti quondam Reijneri hereditarie Martini hyemalis ex 

quatuor et dimidio iugeribus terre ad dictum Godefridum spectantibus 

communitatis oppidi de Busco sitis prope Buscumducis in duobus campis 

dictis communiter Biessche Haer et Ghalgheberch quam medietatem (dg: nu) 

dicti census dictus quondam Johannes de Best erga Nijcholaum filium dicti 

quondam Reijneri met den Crommen Halse emendo acquisiverat prout in 

litteris (dg: monuit de 3 annis) et quam medietatem dicti census nunc ad 

se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Hubertus et Vladeracken 

datum supra. 

 

BP 1181 p 060v 05 za 10-11-1397. 

Weijndelmoedis dv Theodericus van Essche droeg over aan Robbertus van 

Neijnsel een lijfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, die Ludingus zv 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen beloofd20 had aan Robbertus van Neijsel, tbv 

voornoemde Weijndelmoedis, op haar leven, een helft te leveren met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan-Baptist, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Ludingus. 

 

Weijndelmoedis filia Theoderici de Essche cum tutore annuam et vitalem 

pensionem duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam 

Ludingus filius Nijcholai dicti Coel Roelen soen (dg: dare et solvere) 

promisit #(dg: Rodol) Robberto de Neijsel ad opus dicte# dicte 

Weijndelmoedis anno quolibet ad eius vitam et non ultra mediatim Domini 

et mediatim nativitatis beati Johannis baptiste ex omnibus et singulis 

bonis dicti Ludingi ab ipso ad presens habitis et imposterum acquirendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris supportavit 

Robberto de Neijnsel cum litteris et jure promittens super omnia cum 

tutore ratam servare. Testes Vladeracken et Ludinc datum in profesto 

Martini. 

 

BP 1181 p 060v 06 vr 09-11-1397. 

Johannes van Beirgelen droeg over aan Theodericus nzvw Godefridus van 

Gheldorp (1) een huis, erf en tuin, in Rijcstel, tussen Johannes gnd 

Horeman enerzijds en Johannes Wautgers soen van Rijcstel anderzijds, met 

een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan kinderen 

gnd Dappers Kijnderen, (2) een kamp gnd den Ride Akker, in Rijcstel, tussen 

Enghela dvw Johannes Fijen soen enerzijds en erfgoed van het klooster van 

Bijnderen, hr Theodericus Ruver ridder en Reijnerus snijder anderzijds, met 

een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan Johannes 

gnd Houtman, van al welke goederen eerstgenoemde Johannes 2/3 deel in pacht 

verkregen had van Henricus zvw Johannes gnd Mickart, en 1/3 deel gekocht 

had van Johannes Mickart zvw Johannes Mickart en Hubertus zv Theodericus 

van Rijpelsberghe ev Aleijdis dvw voornoemde Johannes Mickarts, belast met 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, vermeld in de brief 

waarmee eerstgenoemde Johannes voornoemd 2/3 deel in pacht had verkregen 

van voornoemde Henricus zvw Johannes Mickart. 

 

Johannes de Beirgelen domum et aream et ortum sitos in parochia de 

Rijcstel inter hereditatem Johannis dicti Horeman ex uno et inter 

hereditatem Johannis Wautgers soen de Rijcstel ex alio tendentes cum uno 

fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem liberorum 

dictorum Dappers Kijnderen atque quendam campum dictum den Ride Acker 

                         
20 Zie ← BP 1180 p 090v 10 ma 06-07-1394, belofte van de lijfpacht. 
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situm in dicta parochia inter hereditatem Enghele filie quondam Johannis 

Fijen soen ex uno et inter hereditatem conventus de Bijnderen domini 

Theoderici Ruver militis et Reijneri sartoris ex alio tendentem cum uno 

fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis 

dicti Houtman de quibus domo area et orto et campo primodictus Johannes 

(dg: terc tres) duas tercias partes erga Henricum filium quondam Johannis 

dicti Mickart ad pactum acquisiverat et unam terciam partem erga Johannem 

Mickart filium quondam Johannis Mickart et Hubertum filium Theoderici de 

Rijpelsberghe maritum et tutorem legitimum Aleijdis sue uxoris filie 

dicti quondam Johannis Mickarts emendo acquisiverat prout hoc in litteris 

continetur hereditarie supportavit Theoderico filio naturali quondam 

Godefridi de Gheldorp cum litteris (dg: et aliis) et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Helmont (dg: in 

dictis) contenta in dictis litteris quibus mediantibus primodictus 

Johannes dictas duas tercias partes premissorum erga dictum Henricum 

filium quondam Johannis Mickart ad pactum acquisiverat. Testes Hubertus 

et Werthusen datum (dg: secunda) sexta post Leonardi. 

 

BP 1181 p 060v 07 vr 09-11-1397. 

Johannes zv Johannes van Yockendonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis de Yockendonc prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 060v 08 vr 09-11-1397. 

(dg: Ywanus Stierken, Henricus zijn). 

 

(dg: Ywanus Stierken Henricus eius). 

 

BP 1181 p 060v 09 vr 09-11-1397. 

Henricus zv Ywanus Stierken, zijn vader Ywanus en Jordanus zvw Arnoldus 

Tielkini beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 60 oude Franse schilden met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1397; 21+25=46 dgn) te betalen, op straffe 

van 1. 

 

Henricus filius Ywani Stierken et (dg: Henricus) #Ywanus# eius (dg: 

filius) pater et Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini promiserunt 

indivisi super omnia Ludovico Asinario etc LX aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos sub pena I. Testes !datum Berkel 

et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1181 p 060v 10 vr 09-11-1397. 

Voornoemde Henricus en Ywanus beloofden voornoemde Jordanus schadeloos te 

houden. 

 

Henricus et Ywanus predicti promiserunt indivisi super omnia dictum 

Jordanum indempnem. Testes datum supra. 

 

1180 mf01 E 08 p. 061. 

 sexta post Leonardi: vrijdag 09-11-1397. 

 sexta post Martini: vrijdag 16-11-1397. 

 sabbato post Martini: zaterdag 17-11-1397. 

 in profesto Katherine: zaterdag 24-11-1397. 

 quarta post Katherine: woensdag 28-11-1397. 

 

BP 1181 p 061r 01 vr 09-11-1397. 

Willelmus van Ouden beloofde aan jkr Johannes heer van Megen en Hoeps 

schout in Den Bosch, zolang voornoemde Willelmus schout in Peelland is, ¼ 

deel te zullen betalen van de lijfrenten, die de stad Den Bosch namens de 
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villicacio van Oisterwijk moet betalen. 

 

Willelmus de Ouden promisit super omnia domicello Johanni domino de Megen 

et de Hoeps sculteto in Busco quod ipse Willelmus dabit et exsolvet unam 

quartam partem vitalium pensionum (dg: de Oestew) quas oppidum de Busco 

ex parte villicacionis de Oesterwijc solvere tenetur #annuatim# quamdiu 

dictus Willelmus fuit scultetus in Pedellandia sic quod dicto domicello 

Johanni et oppido de Busco dampna exinde non (dg: ?ultra) eveniant. 

Testes Berkel Hubertus et Werthusen datum sexta post Leonardi. 

 

BP 1181 p 061r 02 vr 16-11-1397. 

Johannes van Bruheze beloofde aan Arnoldus Rover Boest, tbv Gevardus van 

Doerne zvw Everardus van Doerne, 90 nieuwe Gelderse gulden, 34 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde, met Hemelvaart aanstaande (do 

16-05-1398) te betalen. De brief overhandigen aan de schuldenaar. 

 

Johannes de Bruhuze! promisit super omnia Arnoldo Rover Boest ad opus 

Gevardi de Doerne filii quondam Everardi de Doerne XC nu Gelre gulden van 

XXXIIII gemeijn placken (dg: tot ..) vel valorem ad festum assumptionis 

proxime futurum persolvendos. !Datum Gestel et Luedinc datum sexta post 

Martini. (dg: dicto) Detur dicto debitori. 

 

BP 1181 p 061r 03 vr 16-11-1397. 

Johannes van Ghemert en Johannes Daneels beloofden aan Henricus zv 

Theodericus Buc 100 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1397) te betalen. 

 

Johannes de Ghemert et Johannes Daneels promiserunt indivisi super omnia 

Henrico filio Theoderici Buc C Hollant gulden vel valorem ad nativitatis 

proxime futurum persolvendos. Testes Ghemert et Luedinc datum sexta post 

Martini. 

 

BP 1181 p 061r 04 za 17-11-1397. 

Walterus van Os, Lambertus van den Laer en Godefridus Colneer beloofden aan 

Johannes van Best, tbv hem en Johannes van Derentheren, 99 oude schilden, ¼ 

deel te betalen met Kerstmis (di 25-12-1397), ¼ deel met Pasen (zo 07-04-

1398), ¼ deel met Sint-Jan (ma 24-06-1398) en ¼ deel met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1398). Niet schrijven. 

 

+. Non scribatur. 

Walterus de Os Lambertus van den Laer et Godefridus Colneer promiserunt 

indivisi super omnia Johanni de Best ad opus sui et ad opus Johannis de 

Derentheren seu alterius eorundem XCIX aude scilde pro una quarta parte 

ad nativitatis Domini pro secunda pasche pro 3a Johannis pro 4ta Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Gestel et Ludinc datum sabbato post 

Martini. 

 

BP 1181 p 061r 05 za 17-11-1397. 

De broers Henricus en Johannes, kvw Willelmus gnd Merten soen, en Johannes 

Matheus soen beloofden aan Johannes Berwout zv Johannes Berwout 36 nieuwe 

Gelderse gulden, 13½ Brabantse scietleij voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Remigius aanstaande (di 01-10-1398) te betalen. 

 

(dg: Joh) Henricus et Johannes fratres liberi quondam Willelmi dicti 

Merten soen et Johannes Matheus soen promiserunt indivisi super omnia 

Johanni Berwout filio (dg: quondam) Johannis Berwout XXXVI nu Gelre! XIII 

et dimidium Brabant scietleij pro quolibet dictorum florenorum computato 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Gestel et Vladeracken 

datum supra. 
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BP 1181 p 061r 06 za 17-11-1397. 

Emondus zv Henricus van Rode en zijn vrouw Gertrudis dvw Arnoldus Truden 

soen gaven uit aan Arnoldus Hadewigen soen zvw Arnoldus Truden soen (1) een 

akker, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, op de plaats 

gnd op Geen Drieberg, beiderzijds tussen Johannes Bitters, met een eind 

strekkend aan een stuk land dat aan voornoemde Emondus en Gertrudis 

behoort, welk stuk land t.o.v. voornoemde akker is afgepaald door een paal 

die daar is geplaatst, en met het andere eind aan voornoemde Johannes 

Bitter, (2) een stuk land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Dungen, op de plaats gnd op die Seteldonk, beiderzijds tussen voornoemde 

Johannes Bitter, (3) een stukje land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Dungen, op de plaats gnd op den Berg, tussen Gerardus Hadewigen 

soen enerzijds en Johannes zvw Arnoldus van den Camp anderzijds, met een 

eind strekkend aan Johannes Hadewigen en met het andere eind aan voornoemde 

Gerardus Hadewigen soen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht21 van 1 

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

eerst over een jaar (zo 02-02-1399). De brief van voornoemde Emondus 

overhandigen aan Johannes Drinchellinc vleeshouwer. 

 

Emondus filius Henrici de Rode (dg: ?et) #maritus legitimus# Gertrudis 

eius uxor! filia quondam Arnoldi Truden soen #et dicta Gertrudis# cum 

eodem tamquam cum tutore suo quendam agrum terre situm infra libertatem 

opidi de Buscoducis ad locum dictum Dungen supra locum dictum op Gheen 

Drieberch inter hereditatem Johannis Bitters ex utroque latere 

coadiacentem tendentem cum uno fine ad (dg: quendam palum fixum ibidem 

inter dictum agrum terre et quandam) #quandam# peciam terre ad dictos 

(dg: Ger) Emondum et Gertrudem spectantem que pecia terre a dicto agro 

terre (dg: ibidem) ibidem per quendam palum ibidem fixum palata est et 

limitata et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Johannis Bitter item 

peciam terre sitam infra dictam libertatem ad dictum locum Dungen vocatum 

supra locum dictum #op die# Seteldonc inter hereditatem dicti Johannis 

Bitter ex utroque latere coadiacentem atque quandam particulam terre 

infra dictam libertatem ad dictum locum Dungen vocatum supra locum dictum 

opten Berch inter hereditatem Gerardi Hadewigen soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Arnoldi van den Camp ex alio tendentem 

cum uno fine ad hereditatem Johannis Hadewigen (dg: et cum rel) et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Gerardi Hadewigen soen (dg: dederunt) 

ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Arnoldo (dg: filio quondam 

Arnoldi) Hadewigen soen filio quondam Arnoldi Truden soen ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco solvenda sibi ab alio hereditarie purificationis et pro 

primo solucionis termino a purificationis proxime futuro ultra annum et 

in Busco tradenda ex premissis promittentes indivisi #super omnia# ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere et alter repromisit. 

Testes Ghemert et Vladeracken datum sabbato. (dg: Tradetur) Littere dicti 

Emondi tradentur Johanni Drinchellinc carnifici. 

 

BP 1181 p 061r 07 za 24-11-1397. 

Vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht ridder droeg over aan 

Arnoldus van Scijnle 44 mud koren, voor 2/3 deel rogge en voor 1/3 deel 

gerst, Bossche maat, aan Theodericus van den Wijer, tbv voornoemde vrouwe 

Katherina, beloofd door Eligius gnd Loij Luutens soen van den Berghe, na 

maning in Den Bosch te leveren. Voornoemde Arnoldus mag hiermee niet meer 

manen dan voor een waarde van 40 Hollandse gulden. 

 

Domina Katherina relicta quondam domini Henrici de Mordrecht militis 

quadraginta quatuor modios bladi #scilicet pro duabus terciis partibus 

siliginis et pro reliqua tercia parte (dg: silig) ordei# mensure de Busco 

promissos Theoderico van den Wijer ad opus dicte domine Katherine ab 

                         
21 Zie → BP 1181 p 072v 02 ma 17-12-1397, verkoop van de pacht. 
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Eligio dicto Loij Luutens soen van den Berghe ad (dg: terminum IIII tres) 

#monitionem et voluntatem# persolvendos et in Busco tradendos prout in 

litteris etc legitime supportavit Arnoldo de Scijnle cum litteris et jure 

tali condicione annexa quod dictus Arnoldus vigore dictarum litterarum 

non petet plus quam ad valorem XL Hollant gulden. Testes Werthusen et 

Luedinc datum in profesto Katherine. 

 

BP 1181 p 061r 08 za 24-11-1397. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde vrouwe Katherina 40 Hollandse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 07-04-1398) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicte domine Katherine XL Hollant 

gulden vel valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 061r 09 za 24-11-1397. 

Petrus van Bascot beloofde aan Wellinus van Beecke 19 nieuwe Stramprooise 

gulden, 36 gemene plakken voor elke voornoemde nieuwe Gelderse gulden 

gerekend, met Pasen aanstaande (zo 07-04-1398) te betalen. 

 

Petrus de Bascot promisit super omnia Wellino de Beec[k]e XIX nu 
!Stramproedsche gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet 

dictorum nu !Gelre gulden computato ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes Berkel et Ghemert datum 3a post Katherine. 

 

BP 1181 p 061r 10 wo 28-11-1397. 

Hr Laurencius priester kanunnik van de Sint-Janskerk in Den Bosch zvw 

Johannes van Ghael droeg over aan Martinus van Os 1/9 deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn ouders, in een huis en erf in Den Bosch, 

in de Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Nolleken Geroncs 

enerzijds en wijlen Zeelkinus percamentmekers anderzijds, strekkend vanaf 

de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van Paulus bakker. 

 

Dominus Laurencius presbiter canonicus ecclesie beati Johannis 

ewangeliste in Busco filius quondam Johannis de Ghael nonam partem sibi 

de morte quondam parentum suorum advolutam in domo et area sita in Busco 

in vico dicto Peperstraet inter hereditatem (dg: Arnoldi) quondam Arnoldi 

Nolleken Geroncs ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis) quondam 

Zeelkini percamentmekers ex alio latere tendentibus a communi platea 

retrorsum ad hereditatem Pauli pistoris ut dicebat hereditarie 

supportavit Martino de Os promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghemert et Vladeracken datum 

4ta post (dg: ?q) Katherine. 

 

1180 mf01 E 09 p. 062. 

 in vigilia Andree: donderdag 29-11-1397. 

 

BP 1181 p 062v 01 do 29-11-1397. 

Engbertus van den Loeken. 

 

BP 1181 p 062v 02 do 29-11-1397. 

Petrus van den Venne: een stuk land in Oirschot in de herdgang {niet 

afgewerkt contract}. 

 

(dg: Johannes filius quondam Petri) Petri van den [V]enne peciam terre 

sitam in parochia de Oerscot in pastoria. 

 

BP 1181 p 062v 03 do 29-11-1397. 

Johannes zvw Petrus gnd van den Venne verkocht aan Johannes zv Henricus gnd 

Cnapen een stuk land, in Oirschot, in de herdgang van Notelen, tussen 

Egidius gnd Hazenput enerzijds en Elizabeth wv Rutgherus van den Venne 
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anderzijds, met een eind strekkend aan Willelmus van den Venne en met het 

andere eind aan Albertus nzvw Jordanus Aeben soen, belast met de grondcijns 

en een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Oirschot (dg: aan Arnoldus 

gnd Noutken szv voornoemde Elizabeth). 

 

Johannes filius quondam Petri dicti van den Venne peciam terre sitam in 

parochia de Oerscot in pastoria (dg: v) de (dg: Notele) Notelen inter 

hereditatem Egidii dicti Hazenput ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

relicte quondam Rutgheri van den Venne ex alio (dg: ut dicebat) tendentem 

cum uno fine ad hereditatem Willelmi van den Venne et cum reliquo fine ad 

hereditatem Alberti filii naturalis quondam (dg: Joh) Jordani (dg: Eb) 

Aeben soen ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio (dg: quond) 

Henrici dicti Cnapen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria (dg: h) paccione sex 

lopinorum siliginis mensure de Oerscot (dg: ?e Arnoldo dicto Noutken 

genero Elizabeth predicte exinde sol) exinde solvendis. Testes Ludinc et 

Werthusen datum in vigilia Andree. 

 

BP 1181 p 062v 04 do 29-11-1397. 

Walterus Stapel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Stapel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 062v 05 do 29-11-1397. 

Lambertus die Bont zvw Ghiselbertus die Bont verkocht aan Willelmus zvw 

Willelmus gnd Bastart van Bucstel een n-erfpacht van 9 zester rogge, 

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

Lichtmis aanstaande (za 02-02-1398), gaande uit (1) 14 lopen roggeland, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren, tussen Ghiselbertus snijder enerzijds en 

Johannes zvw Wautgherus van Casteren anderzijds, (2) 1½ bunder broekland, 

in een kamp gnd des Hoessen Kamp, in Eilde, tussen Walterus Colen soen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) het deel dat aan voornoemde 

verkoper behoort in de watermolen van Kasteren, (4) een huis, hofstad en 

tuin?, ter plaatse gnd Kasteren, tussen kvw Joseph van Casteren enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de grondcijnzen en een 

b-erfpacht van 5½ mud rogge en 3½ mud gerst, maat van Boxtel. 

 

Lambertus die Bont filius quondam Ghiselberti die Bont hereditarie 

vendidit Willelmo filio quondam Willelmi dicti Bastart de Bucstel 

hereditariam paccionem (dg: decem et octo lopinorum siliginis mensure de 

Bucstel) #novem sextaria! siliginis mensure de Busco# solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino purificationis proxime 

futuro et in Busco tradendam ex quatuordecim lopinatis terre siliginee 

sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum Casteren inter hereditatem 

Ghiselberti sartoris ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam 

Wautgheri de Casteren ex alio atque ex uno et dimidio bonariis paludis 

(dg: sitis pa Eilde pi) #ad dictum venditorem spectantibus# in quodam 

(dg: dicto d) campo dicto des Hoesschen Camp (dg: retro here sito) #qui 

(dg: ca) campus situs est# in Eilde (dg: qui campus situs) inter 

hereditatem Walteri Colen soen ex uno et inter communitatem ex alio atque 

tota parte et omni jure ad dictum venditorem spectantibus in molendino 

aquatili de Casteren atque ex domo domistadio et oro! dicti venditoris 

sitis in dicto loco Casteren vocato inter hereditatem liberorum quondam 

Joseph de Casteren ex uno et inter (dg: he) communem plateam ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi (dg: ex premis) et hereditaria paccione 

(dg: se) quinque et dimidii modiorum siliginis et (dg: q) trium et 

dimidii modiorum ordei mensure de Bucstel ex premissis prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 062v 06 do 29-11-1397. 

Willelmus van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp verkocht aan zijn broer 

Rutgherus van Gheldorp (1) een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van 

Helmond, die Henricus gnd Kolner van Meijel met Lichtmis in Helmond moet 

leveren aan voornoemde Willelmus, gaande uit zijn deel in de goederen gnd 

Broulmans Goed, in Meijel, (2) een b-erfpacht van 2 mud {graansoort niet 

vermeld}, maat van Helmond, die kvw Johannes van Lommel met Lichtmis in 

Helmond moeten leveren aan voornoemde Willelmus, gaande uit hun deel in de 

goederen gnd Broulmans Goed, in Meijel, (3) een b-erfcijns van 3 oude 

reaal, die Johannes van Merewijc en zijn broer Albertus met Lichtmis in 

Helmond moeten betalen aan voornoemde Willelmus, gaande uit ¼ deel, dat aan 

voornoemde broers Johannes en Albertus behoort, in voornoemde goederen gnd 

Broulmans Goed, (4) een b-erfrente van 27 hoenderen, die voornoemde 

Willelmus beurt, gaande uit verschillende erfgoederen in de villa van 

Meijel, zoals deze pachten, cijns en rente aan voornoemde Willelmus gekomen 

waren na erfdeling na overlijden van zijn ouders. 

 

Willelmus de Gheldorp filius quondam Johannis de Gheldorp hereditariam 

paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Helmont quam (dg: dictus 

Willelmus) Henricus dictus Kolner de Meijel dicto Willelmo solvere 

tenetur hereditarie purificationis et in Helmont (dg: tra) tradere ex 

#tota parte et jure sibi competentibus in# bonis dictis Broulmans Goet 

sitis in Meijel et (dg: ex) #in# attinentiis eorundem bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque hereditariam 

paccionem duorum modiorum {graansoort niet vermeld} dicte mensure quam 

liberi quondam Johannis de Lommel dicto Willelmo solvere tenentur 

hereditarie termino solucionis et loco predictis #ex tota parte et jure 

eisdem liberis competentibus in# dictis bonis Broulmans Goet vocatis et 

(dg: ex) #in# attinentiis eorundem bonorum singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis (dg: ut dicebat) atque (dg: 

hereditariam) hereditarium censum trium aureorum (dg: denariorum) 

#regalium# antiquorum communiter aude reael vocatorum quem (dg: d) 

Johannes de Merewijc et Albertus eius frater solvere tenentur dicto 

Willelmo hereditarie termino (dg: solvere tene) solucionis predicto ex 

(dg: ..) quarta parte ad eosdem Johannem et Albertum fratres spectante in 

dictis bonis Broulmans Goet vocatis et in attinentiis eorundem bonorum 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque 

hereditarium redditum (dgh: vig..) viginti septem pullorum quem dictus 

Willelmus solvendum habuit ex diversis hereditatibus in villa de Meijel 

prout huiusmodi pacciones census et redditus dicto Willelmo de morte 

quondam suorum parentum succcessione (dg: est ad) sunt advoluti et sibi 

mediante hereditaria (dg: p) divisione prius habita inter ipsum et suos 

in hoc coheredes cesserunt in partem ut dicebat hereditarie vendidit 

Rutghero de Gheldorp suo fratri promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere. Testes Hubertus et Vladeracken datum 

supra. 

 

BP 1181 p 062v 07 do 29-11-1397. 

Johannes zvw Johannes van den Hezeacker ev Heijlwigis dvw Heijmericus van 

Wetten verkocht aan Theodericus zvw Henricus Glorien soen van Erpe de helft 

in een hoeve van wijlen voornoemde Heijmericus, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd aan die Voert, beiderzijds tussen kvw Leonius uten Waude, 

belast met (a) een cijns aan de naburen, (b) ½ oude groot, (c) een 

b-erfpacht van 2 mud 1½ lopen gerst, maat van Sint-Oedenrode, (d) 1/8 

vracht tiendhooi, (e) een lijfpacht van ½ mud rogge en ½ mud gerst, maat 

van Sint-Oedenrode, op het leven van hr Walterus Mostart dekaan van de kerk 

van Den Bosch. 

 

Johannes filius quondam Johannis van den Hezeacker (dg: medietatem ad se 

spectantem in quodam manso) maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filie quondam Heijmerici de Wetten medietatem ad se spectantem in 
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quodam manso dicti quondam Heijmerici sito in parochia de Rode sancte Ode 

ad locum! aen die Voert inter hereditatem liberorum quondam Leonii (dg: 

van den) uten Waude ex (dg: uno et inter) utroque latere coadiacentem ut 

dicebat hereditarie vendidit Theoderico filio quondam Henrici Glorien 

soen de Erpe promittens (dg: w) super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis #censu vicinorum et dimidio grosso antiquo# hereditaria 

paccione duorum modiorum et unius et dimidii lopinorum ordei mensure de 

Rode sancte Ode (dg: ex dicta medietate et hereditaria paccione septem 

lopinorum siliginis eiusdem mensure) et octava parte unius plaustri feni 

decimalis #ex premissis hereditarie# et vitali (dg: -s) pensione (dg: 

unius modii) dimidii modii siliginis et dimidii modii ordei dicte mensure 

ad vitam domini Walteri Mostart decani ecclesie de (dg: Busco) Busco (dg: 

ex premsisis et dimidio antiquo grosso ex dicta medietate annuatim). 

Testes Hubertus et Werthusen datum supra. 

 

BP 1181 p 062v 08 do 29-11-1397. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper een n-erfpacht van 7 

lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis op het onderpand te 

leveren, gaande uit voornoemde helft van de hoeve. De brief overhandigen 

aan Henricus Mutsart. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit (dg: super omnia) se daturum et soluturum dicto 

venditori hereditariam paccionem septem lopinorum siliginis mensure de 

Rode sancte Ode hereditarie purificationis et (dg: in Rode) supra 

medietatem infrascriptam tradendam ex dicta medietate dicti mansi. Testes 

datum supra. Tradetur littera Henrico Mutsart. 

 

BP 1181 p 062v 09 do 29-11-1397. 

Johannes Coninc van Berlikem verkocht aan Lambertus van Middelrode smid een 

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

een jaar (wo 25-12-1398), gaande uit 1 bunder beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Lengsbroek, tussen voornoemde Lambertus koper enerzijds en 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, reeds belast met 10 

schelling geld en 1 oude groot aan Johannes van de Dijk. 

 

Johannes (dg: Conic) Coninc de Berlikem hereditarie vendidit Lamberto de 

Middelrode fabro hereditarium censum III librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime ultra annum ex uno bonario prati sito in parochia de Berlikem in 

loco dicto Lengsbroec inter hereditatem dicti Lamberti emptoris ex uno et 

inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

X solidis monete et uno grosso antiquo Johanni de Aggere exinde solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 062v 10 do 29-11-1397. 

Johannes van Haren zvw Willelmus ev jkvr Johanna dvw Hughemannus van 

Gageldonc verklaarde ontvangen te hebben van Johannes Gageldonc, (1) van 

elke bunder van 5½ maten of erfgoederen gnd gemer van een erfgoed gnd moer, 

die waren van voornoemde jkvr Johanna, ter plaatse gnd Boven Cluppelen 

Bosse, 40 pond groten, 1 (dg: Stram) gulden gnd Godevarts gulden voor 3 

schelling gerekend, (2) van een bontmantel 5 gulden, (3) van een b-erfpacht 

rogge van voornoemde jkvr Johanna 10 Engelse nobel. 

 

Johannes de Haren filius quondam Willelmi maritus et tutor legitimus 
!legitimus domicelle Johanne sue uxoris filie quondam Hughemanni de 

Gageldonc palam recognovit se recipisse a Johanne Gageldonc de quolibet 

bonario quinque et dimidie mensurarum seu hereditatum dictarum ghemer 

hereditatis dicte moers que (dg: ...) fuerant dicte domicelle Johanne 

sitarum in loco dicto Boven Cluppelen Bossche XL libras grossorum uno 
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(dg: Stram) floreno dicto Godevarts gulden pro III solidis computato (dg: 

atque) insuper recognovit se recepisse a (dg: -d) dicto Johanne de 

Gageldonc de uno pellicio quinque (dg: Godevarts) gulden atque de 

hereditaria paccione (dg: siliginis) siliginee (dg: X Engels nobel) dicte 

domicelle Johanne X Engels nobel (dg: -s). Testes Spanct (dg: Werthuzen) 

#Vladeracken# datum supra. 

 

1180 mf01 E 10 p. 063. 

 in vigilia Andree: donderdag 29-11-1397. 

 in crastino Andree: zaterdag 01-12-1397. 

 anno XC septimo mensis decembris die prima pontificis Bonifacii 

  noni anno suo nono: zaterdag 01-12-1397. 

 

BP 1181 p 063r 01 do 29-11-1397. 

Johannes Gruijter van Os en Rodolphus beloofden aan Theodericus Scalpart 30 

oude schilden of de waarden met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1398) te 

betalen. 

 

Johannes Gruijter de Os #et (dg: Enghelbertus de Os) Rodolphus# 

promiserunt super omnia Theoderico Scalpart XXX aude scilde seu valorem 

ad Jacobi proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1181 p 063r 02 do 29-11-1397. 

Hier af heeft (dg: Dirc) Dirc Scalpart dat hij van den voers gelde niet 

mere nemen (dg: sa) en sal dan voer elken auden scilt also veel gelts (dg: 

ad) als een mud haveren. 

 

BP 1181 p 063r 03 do 29-11-1397. 

Johannes die Gruijter van Os droeg over aan Rodolphus Delft zvw Jacobus 

Aven soen een akker, ongeveer 14 lopen groot, in Oss, ter plaatse gnd 

Westerveld, achter de plaats gnd Kreijendonk, tussen Zanderus van Oij 

enerzijds en Albertus Buc van Lijt anderzijds. 

 

Johannes (dg: Gri) die Gruijter de Os quendam agrum terre XIIII lopinos 

siliginis #vel circiter# in semine capientem situm in parochia de Os ad 

locum dictum Westervelt retro (dg: ret) locum dictum Creijendonc inter 

hereditatem Zanderi de Oij ex uno et inter hereditatem Alberti Buc de 

Lijt ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Rodolpho Delft filio 

quondam Jacobi Aven soen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Vladeracken et Werthusen datum in vigilia Andree. 

 

BP 1181 p 063r 04 do 29-11-1397. 

Johannes Gruijter van Os en Rodolphus Delft zvw Jacobus Aven soen beloofden 

aan Theodericus Scalpart 30 oude schilden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (do 25-07-1398) te betalen. 

 

Johannes Gruijter de Os et Rodolphus Delft filius quondam Jacobi Aven 

soen promiserunt indivisi super omnia Theoderico Scalpart XXX aude scilde 

seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 063r 05 do 29-11-1397. 

Ghisbertus nzvw Ghisbertus Lijsscap droeg over aan Henrico ?zvw Everardus 

van den Loecke een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd Onderstal, 

tussen Lucas gnd Meus enerzijds en Godefridis gnd Meus anderzijds, aan hem 

overgedragen door Ywanus van Gravia. Cristianus bakker behoudt hieruit zijn 

cijns volgens inhoud van zijn brief. 

 

-. 

Ghisbertus filius naturalis quondam Ghisberti Lijsscap peciam terre sitam 

in parochia de Berlikem in loco dicto Onderstal inter hereditatem Luce 

dicti (dg: Meus) Meus et inter hereditatem Godefridi dicti Meus 
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supportatum sibi ab Ywano de Gravia prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico !quondam Everardi van den Loecke cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere salvo tamen Cristiano pistori suo censu quem habet in 

premissis juxta continentiam suarum litterarum. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 063r 06 do 29-11-1397. 

Een vidimus maken van 5 brieven, “Henricus Zelen soen”, “Destijds”, “Ywanus 

van Gravia” en 2 brieven van bezwaar. Henricus zvw Everardus van den Loeke 

beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan Ghisbertus nzvw 

Ghisbertus Lijsscap. 

 

-. Solvit. 

Et fiet vidimus de quinque litteris quarum incipit Henricus Zelen soen 

secunda (dg: lit) notum sit universis 3 Ywanus de Gravia et II littere 

calumpniacionis et Henricus filius quondam Everardi van den Loeke 

promisit super omnia tradere Ghisberto filio naturali quondam Ghisberti 

Lijsscap ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 063r 07 do 29-11-1397. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken maakte, voor zich en zijn vrouw Gertrudis, 

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 

suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes Vladeracken et Werthusen 

datum in vigilia Andree. 

 

BP 1181 p 063r 08 do 29-11-1397. 

Johannes Gruijter van Os droeg over aan zijn schoonzoon Johannes Hermans 

soen en diens vrouw Johanna dv voornoemde Johannes Gruijter 1 mud rogge 

b-erfpacht, met Sint-Martinus te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch, aan het huis van 

Theodericus van Orten bontwerker, te leveren, gaande uit (1) geheel het 

erfgoed van Luppo gnd Luppeken Haveloes, in Geffen, (2) een b-erfpacht van 

½ mud rogge, jaarlijks aan voornoemde Luppo te leveren, welke ene mud 

voornoemde Johannes Gruijter verworven had van Thomas gnd Prop zvw Bela dvw 

Hilla dvw Heijlwigis begijn dvw Willelmus gnd van Orthen bontweker. 

 

Johannes Gruijter de Os (dg: hereditariam paccionem) unum modium 

siliginis annue et hereditarie paccionis solvendum hereditarie in die 

beati Martini hyemalis (Dg: de a) scilicet de annua et hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco !de Buscoducis 

solvenda annuatim predicto termino (dg: sol) et in Buscoducis ad domum 

Theoderici de Orten (dg: pellif) pellificis tradenda de tota hereditate 

et (dg: terra Lupp) terra Lupponis dicti Luppeken Haveloes sita in Geffen 

et de annua et hereditaria paccione dimidii modii siliginis solvenda 

dicto Lupponi annuatim ibidem quem (dg: paccionem) unum modium siliginis 

hereditarie paccionis dictus Johannes Gruijter erga (dg: Thoma) Thomam 

dictum Prop filium quondam Bele filie quondam Hille filie quondam (dg: 

Heijlwigis) Heijlwigis beghine filie quondam Willelmi dicti de Orthen 

pellificis (dg: prout) acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Hermans soen suo genero cum Johanna sua uxore filia 

dicti Johannis Gruijter cum litteris et aliis et jure promittens super 

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

supra. 

 

BP 1181 p 063r 09 za 01-12-1397. 

Everardus van Meijnsel verkocht aan Jacobus Meelman een n-erfcijns van 40 

schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 
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Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1398), gaande 

uit een huis, erf en tuin, naast de Hinthamerdijk, tussen Martinus Maes 

soen enerzijds en Arnoldus Jonghe anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld. 

 

Everardus de (dg: Meijns) Meijnsel hereditarie vendidit Jacobo Meelman 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis Johannis proxime 

futuro ex domo area et orto (dg: quondam) dicti venditoris sitis (dg: ad) 

juxta aggerem Hijnthamensem inter hereditatem Martini Maes soen ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Jonghe ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem (dg: ob) deponere excepto 

hereditario censu trium librarum dicte monete exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Vladeracken et Ludinc datum in crastino 

Andree. 

 

BP 1181 p 063r 10 za 01-12-1397. 

En hij, of zijn erfgenamen, kunnen terugkopen wanneer ze willen, met 20 

Hollandse gulden of de waarde, de cijns van het jaar van wederkoop naar 

rata van de tijd, en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van Theodericus Bathen soen, Gerardus Bathen soen, 

Godefridus van Rode en Henricus Noppen. 

 

-. 

Et poterit redimere semper quando sibi vel suis heredibus placuerit cum 

XX Hollant gulden seu valore et cum censu anni redempcionis pro rata 

temporis et cum arrestadiis si que defecerint ut (dg: in) in forma. (dg: 

dat) Acta in camera presentibus Theoderico Bathen soen Gerardo Bathen 

soen Godefrido de Rode Henrico Noppen testibus datum anno XC septimo 

mensis decembris die prima hora prime pontificis Bonifacii noni anno suo 

nono. 

 

BP 1181 p 063r 11 za 01-12-1397. 

Willelmus Loijer, Godefridus van Rode en zijn broer Henricus maakten 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door de broers 

Godefridus en Leonardus, kv Henricus van Heijnxstem, en Johannes zv 

Ghisbertus gnd des Groten soen met hun goederen. 

 

Willelmus Loijer Godefridus de Rode Henricus eius frater omnes 

vendiciones et alienaciones factas a Godefrido et Leonardo fratribus 

liberis Henrici de Heijnxstem et Johanne filio Ghisberti dicti des Groten 

soen seu ab eorum altero cum suis bonis seu cum bonis alterius eorundem 

calumpniavit (dg: .. .). Testes Ghestel et Ludinc datum supra. 

 

BP 1181 p 063r 12 za 01-12-1397. 

Henricus zvw Henricus Buekentop verkocht aan Johannes zv Rutgherus gnd de 

Moeren soen 1 morgen22 land, uit Duizend Morgen van de gemeint van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Brentens Peper, welke morgen aan Johannes gnd 

Blancart ten deel was gevallen uit de Duizend Morgen van de gemeint, welke 

morgen wijlen voornoemde Henricus Buekentop gekocht had van voornoemde 

Johannes Blancart, en welke morgen nu aan eerstgenoemde Henricus behoort. 

 

Henricus filius quondam Henrici Buekentop unum juger terre de mille 

jugeribus terre communitatis oppidi de Busco situm in loco dicto Brentens 

Peper (dg: qui) quod juger terre Johanni dicto Blancart de mille 

iugeribus terre dicte communitatis cesserat in partem et quod juger terre 

dictus quondam Henricus Buekentop erga dictum Johannem Blancart emendo 

acquisiverat prout in litteris et quod juger terre primodictus Henricus 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Johanni filio (dg: 

                         
22 Zie → BP 1182 p 416v 08 ma 02-05-1401 (2), verkoop van een n-erfpacht, gaande uit onder 
meer deze morgen. 
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quondam) Rutgheri dicti de Moeren soen supportavit cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et dicti quondam Henrici Buekentops et quorumcumque heredum 

eiusdem quondam Henrici deponere et quod omnes obligationem (dg: ex) in 

dicto iugero terre existentem deponet. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 063r 13 za 01-12-1397. 

Henricus van Best verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Best prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1180 mf01 E 11 p. 064. 

 in crastino Andree: zaterdag 01-12-1397. 

 

BP 1181 p 064v 01 za 01-12-1397. 

Egidius zvw Johannes gnd Gielijs soen droeg over aan Hubertus zvw Hubertus 

van Lijeshout alle erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes Gielijs soen, 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Sporkt, zoals wijlen 

voornoemde Johannes Gielijs soen die erfgoederen verworven had van hr 

Johannes van Dungen, en welke erfgoederen nu aan hem behoren. 

 

Egidius filius quondam Johannis dicti Gielijs soen omnes (dg: 

hereditates) et singulas #hereditates# dicti quondam Johannis Gielijs 

soen sitas infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum die Sporct 

prout huiusmodi hereditates ibidem sunt situate et dictus quondam 

Johannes Gielijs soen easdem hereditates erga dominum Johannem de Dungen 

acquisiverat cum iuribus ad dictas hereditates !de pertinentibus et quas 

nunc ad se spectare! hereditarie supportavit Huberto filio quondam 

Huberti de Lijeshout cum omnibus litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berkel et 

Werthuzen datum in crastino Andree. 

 

BP 1181 p 064v 02 za 01-12-1397. 

Ghibo Keijot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo Keijot prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 064v 03 za 01-12-1397. 

Sophia wv Goeswinus van Lijeshout en haar kinderen Johannes Bits en Metta 

deden tbv Oda dvw Johannes van der Meere, Arnoldus gnd Hubbelen en 

Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer afstand van (1) 1/7 deel, dat aan 

Nijcholaus van Oerle behoorde, van een b-erfpacht van 20 lopen rogge, 

Bossche maat, die Walterus zvw Nijcholaus van Oerle vv eerstgenoemde 

Nijcholaus met Lichtmis beurde, welke pacht Engbertus van den Leempoel 

leverde aan wijlen voornoemde Walterus, welk 1/7 deel Jordanus van 

Roesmalen smid verworven had van eerstgenoemde Nijcholaus, (2) 1/7 deel van 

voornoemde b-erfpacht, dat voornoemde Jordanus van Roesmalen verworven had 

van Walterus zvw Leonius van Erpe, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle 

goederen die aan Petrus gnd Osman ev Yda dv Engbertus van den Leempoel 

gekomen waren na overlijden van Agnes ev voornoemde Engbertus, resp. aan 

hem zullen komen na overlijden van voornoemde Engbertus, welke pacht van ½ 

mud voornoemde Jordanus van Roesmalen gekocht had van voornoemde Petrus 

Osman. 

 

Sophia relicta quondam Goeswini de Lijeshout Johannes Bits et Metta eius 

liberi cum tutore super septima parte que ad Nijcholaum de Oerle 

spectabat annue et hereditarie paccionis viginti lopinorum siliginis 

mensure de Busco quam Walterus filius quondam Nijcholai de Oerle pater 

primodicti Nijcholai solvendam habuit hereditarie purificationis et quam 

paccionem Engbertus van den Leempoel dicto quondam Waltero solvere 
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consuevit quam (dg: septima) septimam partem Jordanus de Roesmalen faber 

erga #primo#dictum (dg: Nij) !primodictum Nijcholaum acquisiverat prout 

in litteris atque super (dg: h) septima parte (dg: que ad Walterum filium 

quondam Leonii de Erpe) dicte hereditarie paccionis quam septimam partem 

dictus (dg: Johannes) Jordanus de Roesmalen erga Walterum filium quondam 

Leonii de Erpe acquisiverat prout in litteris atque super hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda purificationis 

et in Busco tradenda ex omnibus et singulis bonis hereditariis et paratis 

Petro dicto Osman marito et tutori legitimus! Yde sue uxoris filie 

Engberti van den Leempoel de morte quondam Agnetis uxoris dicti Engberti 

successione advolutis et post mortem dicti Engberti successione 

advolvendis quocumque locorum consistentibus sive sitis quam paccionem 

dimidii modii siliginis #dictus Jordanus !Roesmalen# erga dictum Petrum 

Osman emendo acquisiverat prout in litteris et super jure ad (dg: 

Johannis van) opus Ode filie quondam Johannis van der Meere et ad opus 

Arnoldi dicti Hubbelen et Engberti filii quondam Willelmi van den 

Yvenlaer !promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Vladeracken et Werthusen datum supra. 

 

BP 1181 p 064v 04 za 01-12-1397. 

Theodericus Waghebart van Waelwijc ev Enghelberna, en Henricus Vilt ev 

Elizabet, dvw Engbertus van den Leempoel, Johannes van der Meere en de 

broers Bertoldus van Arle, Ghisbertus, Engbertus en Nijcholaus, kvw 

Nijcholaus van Arle, deden tbv Sophia wv Goeswinus van Lijeshout smid 

afstand van een stukje erfgoed in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, achter 

erfgoed van de broers Willelmus en Johannes, kv Willelmus van der Horst, 

tussen erfgoed van Jordanus van Roesmalen smid enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Wetten anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van 

voornoemde Johannes van Wetten, welk stukje erfgoed 25 voet lang is, en 

welk stukje voornoemde Jordanus van Roesmalen gekocht23 had van voornoemde 

broers Willelmus en Johannes. Voornoemde Johannes van der Meere beloofde 

dat zijn broers Engbertus, Ghibo, Walterus en Henricus en zijn zusters 

Agnes en Heijlwigis, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Nijcholaus van Arle beloofde dat zijn broer 

Johannes, zodra hij in het vaderland is teruggekeerd, afstand zal doen. 

 

Theodericus Waghebart de Waelwijc maritus et tutor legitimus Enghelberne 

sue uxoris Henricus Vilt maritus et tutor legitimus Elizabet sue uxoris 

filiarum quondam (dg: Engberti) Engberti van den Leempoel Johannes van 

der Meere Bertoldus de Arle Ghisbertus (dg: eius frater) Engbertus (dg: 

fr) Nijcholaus fratres liberi quondam Nijcholai de Arle super (dg: 

particula) particula hereditatis sita in Busco in vico Hijnthamensi retro 

hereditatem (dg: Jordani) Willelmi et Johannis fratrum liberorum (dg: q) 

Willelmi van der Horst inter hereditatem Jordani de Roesmalen (dg: ex) 

fabri ex uno et inter hereditatem Johannis de Wetten ex alio tendente cum 

uno fine ad hereditatem dicti Johannis de Wetten et que particula 

hereditatis continet XXV pedatas in longitudine quam particulam 

hereditatis dictus (dg: quondam) Jordanus de Roesmalen erga dictos 

Willelmum et Johannem fratres emendo acquisiverat prout in litteris et 

(dg: jure super j) super jure ad opus Sophie relicte quondam Goeswini de 

Lijeshout (dg: fabri) fabri renunciaverunt promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit 

insuper !omnia dictus Johannes van der Meere quod ipse Engbertum et (dg: 

Gh) Ghibonem et Walterum et Henricum suos fratres et Agnes! et Heijlwigem 

suas sorores quamcito ad annos pubertatis pervenerint super dicta 

particula (dg: terre) hereditatis ad opus dicte Sophie faciet renunciare 

promisit insuper !omnia dictus Nijcholaus filius quondam Nijcholai de 

Arle quod ipse Johannem eius fratrem super dicta particula hereditatis 

quamcito ad (dg: annos) patriam redierit (dg: ad opus) super dicta 

                         
23 Zie ← BP 1176 f 054v 11 vr 05-03-1378, verkoop van het stukje. 
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particula hereditatis ad opus dicte Sophie faciet renunciare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 064v 05 za 01-12-1397. 

Voornoemde Theodericus Waghebart van Waelwijc ev Enghelberna, en Henricus 

Vilt ev Elizabet, dvw Engbertus van den Leempoel, Johannes van der Meere en 

de broers Bertoldus van Arle, Ghisbertus, Engbertus en Nijcholaus, kvw 

Nijcholaus van Arle, deden tbv voornoemde Sophia wv Goeswinus van Lijeshout 

smid afstand van 7 hont land, onder de vrijdom van Den Bosch, voor het 

klooster Porta Celi, tussen de dijk van dit klooster enerzijds en het water 

gnd die Lede anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Voert 

en met het andere eind aan Arnoldus Koijt, welke 7 hont land Jordanus van 

Roesmalen smid gekocht had van Johannes Pijeke zvw Henricus Becker. 

Voornoemde Johannes van der Meere beloofde dat zijn broers Engbertus, 

Ghibo, Walterus en Henricus en zijn zusters Agnes en Heijlwigis, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand zullen doen. Voornoemde Nijcholaus zvw 

Nijcholaus van Arle beloofde dat zijn broer Johannes, zodra hij in het 

vaderland is teruggekeerd, afstand zal doen. 

 

Dicti Theodericus Henricus Vilt Johannes Bertoldus Ghisbertus Engbertus 

(dg: Nij) et Nijcholaus ut supra super septem hont terre sitis infra 

libertatem oppidi de Busco ante (dg: conve) conventum fratrum de Porta 

Celi inter aggerem dicti conventus ex uno et inter aquam dictam 

communiter die Lede ex alio tendentibus cum uno fine ad aquam dictam die 

Voert et cum (dg: h) reliquo fine ad hereditatem Arnoldi Koijt que septem 

hont terre Jordanus de Roesmalen faber erga Johannem Pijeke filium 

quondam Henrici Becker emendo acquisiverat prout in litteris et super 

jure ad opus dicte Sophie renunciaverunt promittentes super omnia ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 064v 06 za 01-12-1397. 

Voornoemde Theodericus Waghebart van Waelwijc ev Enghelberna, en Henricus 

Vilt ev Elizabet, dvw Engbertus van den Leempoel, Johannes van der Meere en 

de broers Bertoldus van Arle, Ghisbertus, Engbertus en Nijcholaus, kvw 

Nijcholaus van Arle, deden tbv voornoemde Sophia wv Goeswinus van Lijeshout 

smid afstand van een b-erfpacht van 2 zester raapzaad, maat van Helmond, in 

Helmond te leveren, welke pacht Godefridus Scolleken beurde, gaande uit 

erfgoederen in Helmond, en welke pacht Jordanus van Roesmalen smid 

verworven24 had van Jacobus van den Velde zvw Hubertus van Hellu ev Genta 

dvw Hermannus gnd Gruijter van Os. Voornoemde Johannes van der Meere 

beloofde dat zijn broers Engbertus, Ghibo, Walterus en Henricus en zijn 

zusters Agnes en Heijlwigis, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen 

doen. Voornoemde Nijcholaus zvw Nijcholaus van Arle beloofde dat zijn broer 

Johannes, zodra hij in het vaderland is teruggekeerd, afstand zal doen. 

 

Dicti Theodericus Henricus Vilt Johannes Bertoldus !Theodericus Engbertus 

et Nijcholaus ut supra super hereditaria paccione duorum sextariorum 

seminis raparum mensure de Helmont et in Helmont tradenda quam paccionem 

Godefridus Scolleken annuatim solvendum habuit ex quibusdam hereditatibus 

sitis in Helmont et quam paccionem Jordanus de Roesmalen faber (dg: eg) 

erga Jacobum van den Velde filium quondam Huberti de Hellu maritum et 

tutorem legitimum (dg: L) Gente sue uxoris filie quondam Hermanni dicti 

Gruijter de Os acquisiverat prout in litteris (dg: here) ad opus dicte 
!phie renunciaverunt promittentes per totum ut immediate. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 064v 07 za 01-12-1397. 

Voornoemde Sophia wv Goeswinus van Lijeshout smid en haar kinderen Johannes 

Bits en Metta beloofden aan Henricus Vilt, tbv alle erfg vw Heijlwigis ev 

                         
24 Zie ← BP 1177 f 159v 01 vr 14-10-1384, overdracht van de pacht. 
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Jordanus van Roesmalen smid, een b-erfcijns te zullen betalen van 4 pond 12 

schelling geld, die Jordanus van Roesmalen smid moest betalen aan erfg van 

een zekere Scolleken, gaande uit een beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd Yvenlaar, tussen wijlen Willelmus van den Yvenlaer 

enerzijds en Lambertus Keelbreker anderzijds, zó dat de erfg van voornoemde 

Heijlwigis daarvan geen schade ondervinden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus Vilt. 

 

Dicta Sophia (dg: cum tutore) #Johannes Bits et Metta eius liberi cum 

tutore# promiserunt super omnia Henrico Vilt ad opus omnium heredum 

quondam Heijlwigis uxoris olim Jordani de Roesmalen fabri quod ipsi 

Sophia Johannes Bits et (dg: et N) Metta hereditarium censum quatuor 

librarum et XII solidorum (dg: communis) monete quem (dg: heredes S dicti 

Solle Scolleken so) quem (dg: h) Jordanus (dg: faber) de Roesmalen faber 

(dg: solvendum habuit annu) solvere consuevit et tenebatur hereditarie 

heredibus cuiusdam Scolleken ex prato (dg: pra) quodam sito infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum Yvenlaer inter hereditatem 

quondam Willelmi van den Yvenlaer ex uno et inter hereditatem Lamberti 

Keelbreker ex alio ut dicebant nunc deinceps perpetue solvent annuatim 

sic quod dictis heredibus dicte quondam Heijlwigis dampna exinde (dg: 

non) non eveniant quovis modo. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Henrico Vilt. 

 

1180 mf01 E 12 p. 065. 

 in crastino Andree: zaterdag 01-12-1397. 

 secunda post Andree: maandag 03-12-1397. 

 in festo Barbare: dinsdag 04-12-1397. 

 in crastino Nijcholai: vrijdag 07-12-1397. 

 

BP 1181 p 065r 01 za 01-12-1397. 

De broers Bertoldus, Ghisbertus, Engbertus en Nijcholaus, kvw Nijcholaus 

van Arle, droegen over aan Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer en 

Arnoldus gnd Hubbelen het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

Heijlwigis ev Jordanus van Roesmalen smid, in de hoeve gnd het Goed te 

Leempoel, van wijlen Engbertus van Leempoel, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Berkel. 

 

Bertoldus Ghisbertus Engbertus et Nijcholaus fratres liberi quondam (dg: 

Nijch..) Nijcholai de Arle totam partem et omne jus eis de morte quondam 

Heijlwigis uxoris olim Jordani de Roesmalen fabri successione advolutas 

in manso dicto tGoet te Leempoel quondam Engberti de Leempoel sito in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel et in attinentiis dicti mansi 

singulis et universis quocumque sitis ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Engberto filio quondam Willelmi van den Yvenlaer et 

Arnoldo dicto (dg: Hubbele) Hubbelen promittentes super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui !s deponere. Testes Vladeracken et 

Werthusen datum in crastino Andree. 

 

BP 1181 p 065r 02 ma 03-12-1397. 

Petrus nzvw Petrus van Zonne droeg over aan Marcelius van Beest snijder een 

b-erfcijns25,26 van 57 schelling 6 penning geld, die voornoemde Marcelius van 

Beest beloofd had met Kerstmis te betalen aan eerstgenoemde Petrus, gaande 

uit een hofstad, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

Johannes van Haren enerzijds en het huis van Jordanus gnd Leeuwe 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van 

                         
25 Zie ← BP 1180 p 262v 02 di 05-01-1395, uitgifte van de hofstad voor deze 

cijns. 
26 Zie ← BP 1180 p 262v 04 di 05-01-1395, contract dat de cijns mag worden 

teruggekocht. 
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wijlen Johannes van Puppel priester. 

 

Petrus filius naturalis quondam Petri de Zonne hereditarium censum 

quinquaginta septem solidorum et sex denariorum monete quem Marcelius de 

Beest sartor promisit se daturum et soluturum primodicto Petro 

hereditarie Domini de et ex quodam domistadio sito in (dg: p) Buscoducis 

in loco dicto Colperstraet inter hereditatem Johannis de Haren ex uno et 

inter (dg: here) domum Jordani dicti Leeuwe ex alio tendente a communi 

platea retrorsum usque ad hereditatem quondam Johannis de Puppel 

presbitri prout in litteris hereditarie supportavit dicto (dg: Marce) 

Marcelio de Beest cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ludinc et Werthusen 

secunda post Andree. 

 

BP 1181 p 065r 03 ma 03-12-1397. 

Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont droeg over aan zijn moeder Mechtildis de 

helft van een stuk moer, dat 700 roeden groot is, gelegen in een moer, gnd 

Stalberg Venne, in Oisterwijk, welk stuk hierin gelegen is aan de kant van 

Boxtel, en dan de helft hierin aan de kant van de villa van Gestel bij 

Beke. De brief overhandigen aan Henricus zv Nijcholaus van Laerhoven. 

 

Rodolphus filius quondam Godescalci Roesmont medietatem (dg: ad se 

spectantem) cuiusdam partis #hereditatis dicte moer# septingentas 

virgatas continentis que pars sita est in pecia hereditatis dicte moer 

communiter Stalberch #Venne# vocata sita in parochia de Oesterwijc (dg: 

scilicet medietatem illius partis hereditatis dicte moe moer septingentas 

septingentas virgatas continentis) que pars sita est in dicta pecia 

hereditatis dicte moer (dg: ?Starlp St) communiter Stalberch vocata in 

latere versus Bucstel scilicet (dg: illam medietatem dicte partis 

septingentas virgatas continentis que medietas sita est v) dividendo 

dictam partem continentem septingentas virgatas in duas partes #seu 

medietates# equales per fines illam medietatem (dg: -s) #seu mediam 

partem# que sita est versus villam de Ghestel prope Beke ut dicebat 

legitime supportavit Mechtildi sue matri #cum litteris# #cum litteris et 

jure occacione# promittens super omnia ?ratam et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Henrico filio 

Nijcholai de Laerhoven. 

 

BP 1181 p 065r 04 ma 03-12-1397. 

Destijds hadden de broers Rodolphus en Henricus, kvw Godescalcus zvw 

Rodolphus Roesmont, beloofd27 aan hun moeder Mechtildis een lijfrente van 66 

Gelderse gulden of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen 

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

huis en erf van wijlen voornoemde Godescalcus, in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus Pijecke enerzijds en een straatje 

aldaar anderzijds, (2) een huis en erf, in Den Bosch, over de Tolbrug, over 

het water aldaar, tussen erfgoed van Johannes Bathenborch enerzijds en 

Theodericus Losscart anderzijds, (3) een beemd, gelegen achter 

laatstgenoemd huis en erf, tussen erfgoed van wijlen Johannes Stierken 

enerzijds en erfgoed van Theodericus zvw hr Johannes Rover ridder 

anderzijds, (4) een kamer met ondergrond, die was van wijlen voornoemde 

Godescalcus, in Den Bosch, aan de Markt, voor het klooster van de 

Minderbroeders, tussen een kamer van Danijel Roesmont enerzijds en een 

kamer van Johannes die Yoede anderzijds. 

Hilla dvw Ghibo Boegart beloofde thans voornoemde Rodolphus zvw voornoemde 

Godescalcus, schadeloos te houden van voornoemde belofte. 

 

Notum sit universis quod cum Rodolphus et Henricus fratres liberi quondam 

Godescalci filii quondam (dg: G) Rodolphi Roesmont promisissent ut 

                         
27 Zie ← BP 1178 f 352r 07 vr 11-02-1390, belofte van de lijfrente. 
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debitores principales indivisi se daturos et soluturos Mechtildi eorum 

(dg: fratri an) matri annuam et vitallem! pensionem sexaginta sex 

aureorum florenorum communiter gulden vocatorum monete Gelrie boni auri 

iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris anno quolibet ad 

vitam dicte Mechtildis et non ultra mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex domo lapidea et area dicti quondam Godescalci sita in Busco ad forum 

inter hereditatem quondam Nijcholai Pijecke ex uno et inter viculum 

ibidem ex alio atque de et ex domo et (dg: orto) area sita in Busco ultra 

pontem dictum Tolbrugge ultra aquam ibidem inter hereditatem Johannis 

Bathenborch ex uno (dg: int) et inter hereditatem Theoderici Losscart ex 

(dg: uno et inter he) alio atque (dg: ..) de et ex quodam prato sito 

retro jamdictam domum et aream inter hereditatem quondam Johannis 

Stierken ex uno et inter hereditatem Theoderici filii domini quondam 

Johannis Rover militis ex alio necnon ex quadam camera (dg: cum) #et# 

eius fundo que fuerat dicti quondam (dg: Godefridi) Godescalci sita in 

Busco ad forum ante conventum fratrum minorum inter cameram Danijelis 

Roesmont ex uno et inter cameram Johannis die Yoede ex alio prout in 

litteris constituta igitur coram scabinis infrascriptis Hilla filia 

quondam Ghibonis Boegart ?i cum tutore promisit super omnia dictum (dg: 

Rodolphum) Rodolphum filium dicti quondam Godescalci a premissa (dg: pro) 

promissione et dampnis sibi inde eventuris indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 065r 05 ma 03-12-1397. 

Mechtildis wv Godescalcus Roesmont beloofde voornoemde Hilla schadeloos te 

houden. 

 

Mechtildis relicta quondam Godescalci Roesmont cum tutore promisit super 

omnia habita et habenda dictam Hillam indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 065r 06 di 04-12-1397. 

Willelmus van Weijndelsnest verkocht aan Hubertus Quap van Venloen een stuk 

beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Johannes zvw Danijel 

van Vladeracken enerzijds en hr Paulus van Haestricht ridder anderzijds, 

met een eind strekkend aan Engbertus van den Hezeacker en met het andere 

eind aan Elizabeth wv Henricus Custer. 

 

Willelmus de Weijndelsnest peciam prati sitam in parochia de Oesterwijc 

ad locum dictum Udenhout inter hereditatem Johannis filii quondam 

Danijelis de Vladeracken ex uno et inter hereditatem domini Pauli de 

Haestricht militis ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Engberti 

van den Hezeacker et cum reliquo fine ad Elizabeth (dg: fi) relicte 

quondam Henrici Custer (dg: ex) ut dicebat hereditarie vendidit Huberto 

Quap de (dg: Loen) Venloen promittens super omnia (dg: warandiam) ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghemert et 

Vladeracken datum in festo Barbare. 

 

BP 1181 p 065r 07 di 04-12-1397. 

Jacobus van Wijel verklaarde dat Johannes die Haest, Johannes gnd Cloet 

timmerman en Jordanus zvw Paulus van Oerhoren de helft hebben betaald van 

233 Hollandse gulden, welke 233 gulden voornoemde Johannes, Johannes en 

Jordanus in een schepenbrief beloofd hadden aan voornoemde Jacobus, te 

weten de helft waarvan de termijn afgelopen Sint-Martinus (zo 11-11-1397) 

was verstreken. 

 

Jacobus de Wijel palam recognovit sibi per Johannem die Haest Johannem 

dictum Cloet carpentatorem et Jordanum filium quondam Pauli (dg: de) de 

Oerhoren fore satisfactum de (dg: ducentis triginta tribus) medietate 

ducentorum et triginta trium florenorum aureorum (dg: communiter gulden 

mo) communiter gulden vocatorum monete Hollandie boni auri et iusti 
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ponderis quos ducentos et triginta tres aureos florenos communiter (dg: 

gl) gulden (dg: gu) vocatos dicte monete dicti Johannes et Johannes et 

Jordanus promiserunt dicto (dg: Jacobo) Jacobo in litteris scabinorum in 

Busco scilicet de illa medietate dicte pecunie summe (dg: de) de qua 

medietate terminus solucionis fuit in festo beati Martini hyemalis 

proxime preterito. 

 

BP 1181 p 065r 08 vr 07-12-1397. 

Johannes Broc zvw Johannes Broc en Jordanus zv Godefridus Vos van Beilver 

verkochten aan Henricus van Krekelhoven ¾ deel van een moer, in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Stalberg Venne, tussen een ergoed gnd venne behorend aan 

Rodolphus Roesmont enerzijds en een erfgoed gnd venne behorend aan Johannes 

die Beer en Arnoldus van den Venne anderzijds, van welk stuk venne ¼ deel 

behoort aan Willelmus Vos. Voornoemde Henricus koper zal, nadat de tijd 

verstreken is waarvoor de villa van Oisterwijk dit Stalberg Venne had 

verkocht, hierin geen recht meer hebben. 

 

Johannes Broc filius quondam Johannis Broc et Jordanus filius Godefridi 

Vos de Beilver #tres quartas partes (dg: ad)# pecie hereditatis dicte 

moer site in parochia de Oesterwijc in loco dicto Stalberch Venne inter 

hereditatem dictam venne (dg: ad) spectantem ad Rodolphum Roesmont ex uno 

et inter hereditatem dictam venne spectantem ad Johannem die Beer et 

Arnoldum van den Venne ex alio et de qua pecia hereditatis dicte venne 

quarta pars spectat ad Willelmum Vos ut dicebant legitime #prout ibidem 

ad presens site sunt# vendiderunt Henrico de Krekelhoven promittentes 

indivisi (dg: w) super omnia warandiam et obligationem deponere tali 

condicione quod dictus Henricus emptor post temp[us] per quod villa de 

Oesterwijc (dg: dicta) dictam hereditatem Stalberch Venne vocatam 

vendidit (dg: -erunt) et (dg: expo fuerint) exposuit nullum jus habebit 

in premissis. Testes Vladeracken et Werthuzen datum in crastino 

Nijcholai. 

 

BP 1181 p 065r 09 vr 07-12-1397. 

Henricus van Krekelhoven beloofde aan Johannes Broc zvw Johannes Broc en 

diens vrouw Elizabeth dvw Henricus van Beilver een lijfpacht van 3 mud 6 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Beilver te leveren, gaande uit 

eeen beemd gnd die Aderrijt, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Engbertus Roelofs soen enerzijds en Conegondis sv eerstgenoemde Henricus 

anderzijds. De langstlevende krijgt de helft. 

 

Henricus de Krekelhoven promisit (dg: super) se daturum et soluturum 

Johanni Broc filium! quondam Johannis Broc et Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Henrici va[n] !de Beilver annuam et vitalem pensionem (dg: 

quatuor modiorum) #trium modiorum et sex sextariorum# siliginis mensure 

de Busco anno quolibet !dictorum Johannis et Elizabeth sue uxoris 

purificationis et primo termino a purificationis proxime ultra annum et 

in Beilver tradendam ex (dg: pe) prato dicto die Aderrijt sito in 

parochia de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem Engberti 

Roelofs soen ex uno et inter hereditatem Conegondis sororis primodicti 

Henrici ex alio promittens super omnnia sufficientem facere tali 

condicione quod alter eorum diutius vivens medietatem dicte pensionis 

habebit et levabit quoad vixerit. Testes datum supra. Trium modiorum et 

sex sextariorum. 

 

1180 mf01 E 13 p. 066. 

 in crastino Nijcholai: vrijdag 07-12-1397. 

 tercia post conceptionis: dinsdag 11-12-1397. 

 in profesto conceptionis beate Marie: vrijdag 07-12-1397. 

 in crastino conceptionis Marie: zondag 09-12-1397. 
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BP 1181 p 066v 01 vr 07-12-1397. 

Henricus van Krekelhoven beloofde aan Jordanus zv Godefridus Vos van 

Beilver 118 gulden, 35 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis 

over een jaar (zo 02-02-1399) te betalen. 

 

Henricus de Krekelhoven promisit super omnia Jordano filio (dg: quo) 

Godefridi Vos de Beilver centum et XVIII gulden !gulden (dg: #sc# XXXV) 

scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet eorundem gulden computato a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

Vladeracken et Werthuzen datum in crastino Nijcholai. 

 

BP 1181 p 066v 02 vr 07-12-1397. 

(dg: Gerardus Vrieze zvw Godefridus van Weert): een b-erfcijns van 10 pond 

geld, die Gerardus z {niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: Gerardus Vrieze filius quondam Godefridi de Weert hereditarium 

censum) hereditarium censum X librarum monete quem Gerardus fi. 

 

BP 1181 p 066v 03 vr 07-12-1397. 

Ghibo Lambrechts soen en zijn broer Johannes beloofden aan Engbertus van 

Arle (dg: 128 Stramprooise gulden of de waarde) 139½ nieuwe Gelderse 

gulden, zoals die vandaag in de beurs gaan of de waarde, met {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Ghibo Lambrechts soen et Johannes eius frater promiserunt indivisi super 

omnia Engberto de Arle centum et (dg: XXVIII Stramproedsche gulden seu 

valorem) et XXXIX et dimidium novos Gelre gulden tales quales ad presens 

ad (dg: p) bursam currunt seu valorem (dg: ad) a p. 

 

BP 1181 p 066v 04 di 11-12-1397. 

Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 1½ oude schild, aan hem 

verkocht door Willelmus Kuijf. 

 

-. 

Theodericus van den Hoevel filius quondam Cristiani van den Hoevel 

hereditarium censum unius et dimidii aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum venditum sibi a Willelmo Kuijf prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes Vladeracken et Ludinc datum tercia 

post conceptionis. 

 

BP 1181 p 066v 05 vr 07-12-1397. 

Arnoldus van Boemel goudsmid droeg over aan Hubertus zvw Henricus Bax van 

Eijke 3 mud rogge b-erfpacht, maat van Eersel, die de broers voornoemde 

Hubertus, Henricus, Arnoldus en Walterus, kvw Henricus Bax van Eijcke, met 

Lichtmis moesten leveren aan hun zuster Jutta en Ghiselbertus zvw Arnoldus 

van der Braken ev voornoemde Jutta, gaande uit goederen gnd die Werix 

Brugge, in Westerhoven, zoals wijlen voornoemde Henricus Bax die goederen 

verworven had van Gerardus van der Bruggen, welke 3 mud voornoemde Arnoldus 

van Boemel verworven had van Johannes van Duffel heer van Tielen. 

 

Arnoldus de Boemel aurifaber tres modios siliginis annue et hereditarie 

paccionis mensure de Eersel quos Hubertus Henricus Arnoldus et Walterus 

fratres liberi quondam Henrici Bax de Eijcke solvere tenebantur Jutte 

eorum sorori et Ghiselberto filio quondam Arnoldi van der Braken marito 

legitimo eiusdem Jutte anno quolibet hereditarie in festo purificationis 

ex bonis dictis die Werix Brugge sitis in parochia de Westerhoven prout 

dictus quondam Henricus Bax huiusmodi bona (dg: ?hmo) erga Gerardum van 

der Bruggen acquisiverat quos tres modios siliginis hereditarie paccionis 

dicte mensure dictus Arnoldus de Boemel erga Johannem de Duffel dominum 

de Tielen acquisiverat prout in litteris herdditarie supportavit (dg: Hu) 
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dicto Huberto filio quondam Henrici Bax de Eijke cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Gestel et Ludinc datum (dg: supra) in crastino (dg: 

Nijcholai) Nijcholai. 

 

BP 1181 p 066v 06 vr 07-12-1397. 

Voornoemde Hubertus beloofde aan voornoemde Arnoldus 25 Gelderse gulden, 36 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Epiphanie aanstaande (zo 06-01-

1398) te betalen. 

 

Dictus Hubertus promisit dicto Arnoldo XXV Gelre gulden scilicet XXXVI 

gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad (dg: purificationis) 

#epijphaniam# #{in margine sinistra:} epijphaniam# proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 066v 07 vr 07-12-1397. 

Arnoldus van Boemel goudsmid: 29 gulden, die Henricus van Werthusen beloofd 

had aan Ghiselbertus Rosemont en die {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus de Boemel aurifaber viginti novem aureos (dg: flor) denarios 

communiter gulden vocatos boni auri et iusti ponderis quos Henricus de 

Werthusen promiserat Ghiselberto Rosemont et quos. 

 

BP 1181 p 066v 08 vr 07-12-1397. 

Albertus van Beke zv Wellinus van Beke: (1) de hoeve gnd het Goed ter 

Heiden, in Helmond, (2) de hoeve gnd het Goed ten Heuvel, in Nuenen, welke 

2 hoeven voornoemde Albertus van Beke en Johannes van Gheldorp zvw Johannes 

van Gheldorp verkregen hadden van Albertus gnd Wael en Gerardus zvw Petrus 

gnd Oer {niet afgewerkt contract28}. 

 

Albertus de Beke filius Wellini de Beke mansum dictum tGoet ter Heijden 

sito! in parochia de Helmont atque mansum dictum tGoet ten Hoevel (dg: 

situm) situm in parochia de Nuenen (dg: atque in) #cum# attinentiis 

dictorum duorum mansorum omnibus et singulis quocumque locorum situatis 

quos (dg: ..) duos mansos cum suis attinentiis dictus Albertus de Beke et 

Johannes de Gheldorp filius quondam Johannis de Gheldorp erga Albertum 

dictum Wael et Gerardum filium quondam Petri dicti Oer. 

 

BP 1181 p 066v 09 vr 07-12-1397. 

De broers Ghibo en Johannes, kvw Lambertus gnd Ghiben soen, beloofden aan 

Bertoldus van Arle (1) 20 nieuwe Gelderse gulden zoals bij de uitgifte van 

deze brief gemeenlijk in de beurs gaan en 34 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend of de waarde, met Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1399) te 

betalen, (2) hetzelfde bedrag met Lichtmis over 2 jaar (ma 02-02-1400), (3) 

hetzelfde bedrag met Lichtmis over 3 jaar (wo 02-02-1401), (4) hetzelfde 

bedrag met Lichtmis over 4 jaar (do 02-02-1402), (5) hetzelfde bedrag met 

Lichtmis over 5 jaar (vr 02-02-1403), (6) hetzelfde bedrag met Lichtmis 

over 6 jaar (za 02-02-1404), (7) 19½ nieuwe Gelderse gulden, die guldens 

waarvoor ten tijde van de uitgifte van de huidige brief 34 gemene plakken 

voor 1 gulden worden gerekend, met Lichtmis over 7 jaar (ma 02-02-1405) te 

betalen. Opstellen in 7 brieven. 

 

Et erunt septem littere. 

Ghibo et Johannes #fratres# liberi quondam Lamberti dicti Ghiben soen 

promiserunt super omnia #Bertoldo de Arle# XX nu Gelre gulden (dg: a 

festo purificationis pro) quales tempore date presentium ad bursam 

communiter currunt #(dg: de) et XXXIIII gemeijn placken solvuntur# (dg: 

..) vel valorem a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos 

item tantum a festo purificationis proxime futuro ultra duos annos 

                         
28 Voor afgewerkt contract, zie BP 1181 p 067r 02 zo 09-12-1397. 
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persolvendos item tantum a festo purificationis proxime futuro ultra 3 

annos p[ersolvendos] item tantum a festo purificationis proxime futuro 

ultra 4 annos persolvendos item tantum a purificationis proxime futuro 

ultra quinque annos persolvendos item tantum a purificationis proxime 

futuro ultra sex annos persolvendos item decem et novem et dimidium nu 

Gelre gulden quales tempore date presentium XXXIIII (dg: sol) gemeijn 

placken solvuntur a purificationis proxime futuro ultra septem annos 

persolvendos. Testes Gemert et Vladeracken datum in profesto conceptionis 

beate Marie. 

 

BP 1181 p 066v 10 vr 07-12-1397. 

(dg: Lambrecht). 

 

BP 1181 p 066v 11 zo 09-12-1397. 

Lambertus gnd des Vorren soen zvw Arnoldus gnd Vorre verkocht aan 

Ghisbertus Boertken van den Kerchove (1) een erfgoed met toebehoren, in 

Eindhoven, tussen erfgoed van Johannes gnd Scalcs enerzijds en erfgoed van 

Hubertus gnd Godewarts soen anderzijds, met een eind strekkend aan de 

plaats gnd Uijtstrate en met het andere eind aan erfgoed van Johannes gnd 

Snellarts, zoals dit erfgoed was van Cristina Cloetelaers sv na te noemen 

Godefridus, welk erfgoed met toebehoren voornoemde Lambertus gekocht had 

van Godefridus, zvw Henricus van Eersel door voornoemde Henricus verwekt 

bij zijn wettige vrouw Elizabeth dvw Petrus gnd Jordaens, (2) de beternis 

die er is in alle erfgoederen, die Katherina dvw Johannes gnd Godewarts, 

haar dochters Elizabeth en Katherina, en haar schoonzoon Willelmus zvw 

Henricus gnd Lijsbetten soen van Leende hadden liggen in Eindhoven, te 

weten de beternis in deze erfgoederen, boven de grondcijnzen, erfpachten en 

erfcijnzen die eruit gaan, welke beternis voornoemde Lambertus verworven 

had van zijn broer Henricus zvw voornoemde Arnoldus Vorre, (3a) de helft 

van 1/6 deel van een huis en tuin, met toebehoren, in Eindhoven, bij de 

Steenweg, tussen erfgoed van Johannes Goetscalcs soen enerzijds en erfgoed 

van Elizabeth Henrics en haar kinderen anderzijds, te weten van het 1/6 

deel dat aan Katherina dvw Theodericus gnd Oetermans en haar zoon 

Theodericus gekomen was na overlijden van voornoemde Theodericus Oetermans 

resp. aan hen zal komen na overlijden van Mechtildis mv voornoemde 

Katherina, (3b) de helft van een ander 1/6 deel van voornoemd huis en tuin 

met toebehoren, dat voornoemde Katherina verworven had van haar broer 

Henricus, en welke helft van de beide 1/6 delen voornoemde Lambertus 

verworven had van voornoemde Katherina en haar zoon Theodericus, (4) 4 

delen van een huis met toebehoren, in Eindhoven, tussen erfgoed van 

Johannes Scalcs enerzijds en erfgoed behorend aan Elizabeth dvw Theodericus 

gnd Grelings anderzijds, welke 4 delen voornoemde Lambertus verworven had 

van Henricus zvw Theodericus gnd Oetermans, (5) 1/12 deel dat Henricus zvw 

Henricus Cackendoijs had in voornoemd huis en tuin met toebehoren, welk 

1/12 deel voornoemde Henricus zvw Henricus Cackendoijs verworven had van 

Katherina dvw Theodericus Oetermans en haar zoon Theodericus, en welk 1/12 

deel voornoemde Lambertus verworven had van voornoemde Henricus zvw 

Henricus Cackendoijs. 

 

Lambertus dictus des Vorren soen #filius quondam Arnoldi dicti Vorre# 

quandam hereditatem cum omnibus attinentiis sitam in Eijndoven inter 

hereditatem Johannis dicti Scalcs ex uno et inter hereditatem Huberti 

dicti Godewarts soen ex alio tendentem cum uno fine ad (dg: .) locum 

dictum Uijtstrate et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis dicti 

Snellarts #prout huiusmodi hereditas fuerat Cristine Cloetelaers sororis 

olim dicti Godefridi# quam hereditatem cum suis attinentiis dictus 

Lambertus erga Godefridum filium quondam Henrici de Eersel ab eodem 

Henrico et Elizabeth sua uxore legitima filia quondam Petri dicti 

Jordaens acquisiverat (dg: ut) emendo ut dicebat atque meliorationem que 

est in omnibus hereditatibus quas Katherina filia quondam Johannis dicti 

Godewarts Elizabeth Katherina eius filie et Willelmus eius gener filius 
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quondam (dg: Henrici dicti Lij) Henrici dicti Lijsbetten soen de (dg: B) 

Leende habuerunt sitas in Eijndoven scilicet meliorationem que est in 

(dg: h) jamdictis hereditatibus ultra censum domini fundi et ultra omnes 

hereditarias pacciones et hereditarios census exinde de jure solvendos 

quam meliorationem dictus Lambertus erga Henricum suum fratrem filium 

quondam Arnoldi Vorre predicti (dg: ?em) acquisiverat ut dicebat atque 

medietatem unius sexte partis domus et orti (dg: sitorum) cum suis 

attinentiis sitorum in Eijndoven (dg: ad locum dictum) apud lapideam viam 

inter hereditatem Johannis Goetscalcs soen ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth Henrics et eius liberorum ex alio videlicet (dg: in) illius 

sexte partis que Katherine filie #quondam# Theoderici dicti Oetermans 

(dg: dochter de morte) et Theoderico eius filio de morte dicti Theoderici 

Oetermans #est# advoluta et post mortem (dg: sibi) !de morte Mechtildis 

matris jamdicte Katherine successione advolvetur in jamdicta domo et orto 

cum suis attinentiis atque medietatem unius alterius sexte partis 

dictorum domus et orti cum suis attinentiis quam (dg: alteram sextam 

partem) dicta Katherina erga Henricum eius fratrem acquisiverat ?et quam 

medietatem dictarum duarum sextarum partium dictorum domus et orti cum 

suis attinentiis (dg: dictus) dictus Lambertus erga dictos Katherinam et 

Theodericum eius filium acquisiverat ut dicebat atque quatuor partes 

domus cum (dg: su) omnibus suis attinentiis site in Eijndoven inter 

hereditatem Johannis Scalcs ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

Elizabeth (dg: dictam) filiam (dg: Elizabeth) quondam Theoderici dicti 

Grelings (dg: de) ex alio quas quatuor partes dictus Lambertus erga (dg: 

Ge) Henricum filium (dg: [?T]he) quondam Theoderici dicti Oetermans 

acquisiverat necnon duodedimam partem quam Henricus filius quondam 

Henrici Cackendoijs (dg: erg) habuit in iamdictis domo et orto cum suis 

attinentiis quam duodecimam partem jamdictus Henricus filius quondam 

Henrici Cackendoijs erga (dg: ..) Katherinam (dg: Oetermans) filiam 

quondam Theoderici Oetermans et Theodericum eius filium acquisiverat et 

quam duodecimam partem dictus Lambertus erga jamdictum Henricum filium 

quondam Henrici Cackendoijs acquisiverat ut dicebat hereditarie (dg: su) 

vendidit Ghisberto Boertken van den Kerchove promittens super omnia ratam 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berkel et Gestel datum in 

crastino conceptionis Marie. 

 

1180 mf01 E 14 p. 067. 

 in crastino conceptionis Marie: zondag 09-12-1397. 

 mensis decembris die IX anno XCVII: zondag 09-12-1397. 

 in festo conceptionis Marie: zaterdag 08-12-1397. 

 secunda post conceptionis: maandag 10-12-1397. 

 

BP 1181 p 067r 01 zo 09-12-1397. 

Ghiselbertus Lambrechts soen en zijn broer Johannes beloofden aan Engbertus 

van Arle 20 nieuwe Gelderse gulden zoals die {niet afgewerkt contract}. 

 

Ghiselbertus Lambrechts soen et Johannes eius frater promiserunt indivisi 

super omnia !G Engberto de Arle XX novos Gelre gulden scilicet quales. 

 

BP 1181 p 067r 02 zo 09-12-1397. 

Albertus van Beke zv Wellinus van Beke droeg over aan Oest van Berlaer (1) 

de hoeve, gnd het Goed ter Heiden, in Helmond, (2) de hoeve, gnd het Goed 

ten Heuvel, in Nuenen, welke 2 hoeven voornoemde Albertus en Johannes van 

Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp verworven hadden van Albertus Wael en 

Gerardus zvw Petrus gnd Oer, en van welke hoeven voornoemde Albertus een 

helft verworven had van voornoemde Johannes van Gheldorp zvw Johannes van 

Gheldorp. Voornoemde Oest beloofde aan voornoemde Albertus dat hij zal 

leveren en betalen (a) aan het Geefhuis 24 mud rogge, Bossche maat, aan 

achterstallige termijnen van een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, 

die het Geefhuis beurt uit de hoeve gnd ter Heiden, (b) aan Arnoldus 

Hoernken 8½ oude schild of de waarde, in afkorting van de achterstallige 
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termijnen van een b-erfcijns van 3 oude schilden, die voornoemde Arnoldus 

beurt uit beide voornoemde hoeven, (c) aan erfg vw Rodolphus Koijt 4 oude 

schilden, in afkorting van de achterstallige termijn van een b-erfcijns van 

4 oude schilden, welke cijns wijlen voornoemde Rodolphus Koijt beurde uit 

voornoemde hoeve gnd ten Heuvel, (d) aan Gertrudis wv Tielmannus Mathijs 

soen 12 oude schilden in afkorting van de achterstallige termijnen van een 

b-erfcijns van 4 oude schilden, die voornoemde Gertrudis beurt, gaande uit 

beide hoeven. Verder beloofde voornoemde Oest voortaan voornoemde pacht van 

4 mud rogge aan het Geefhuis te leveren, en voornoemde cijnzen te betalen. 

Voornoemde Oest zal voornoemde hoeven niet opgeven, tenzij op het feest van 

Pasen of binnen een maand daarvoor, als dan alle achterstallige termijnen 

van voornoemde pacht en cijnzen zijn voldaan. Voornoemde Albertus van Beke 

beloofde aan voornoemde Oest, ingeval er van voornoemde cijnzen meer 

achterstalluige termijnen zijn dan gemelde 8½ oude schild, 4 oude schilden 

en 12 oude schilden, die voornoemde Oest beloofd had te betalen, hij dit 

meerdere voor zijn rekening zal nemen. Voornoemde Oest beloofde de 

achterstallige termijnen van de grondcijnzen van deze 2 hoeven voor zijn 

rekening te nemen. 

 

Albertus de Beke filius Wellini de Beke mansum dictum tGoet ter Heijden 

situm in parochia de Helmont atque mansum dictum Goet ten Hoevel situm in 

parochia de Nuenen !in attinentiis dictorum duorum mansorum omnibus et 

singulis quocumque locorum sitis quos duos mansos cum suis attinentiis 

dictus Albertus et Johannes de Gheldorp filius quondam Johannis de 

Gheldorp erga Albertum Wael et Gerardum filium quondam Petri dicti Oer 

acquisiverant et de quibus duobus mansis cum suis attinentiis dictus 

Albertus unam medietatem erga dictum Johannem de Gheldorp filium quondam 

Johannis de Gheldorp acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Oest de Berlaer cum litteris et aliis et jure promittens 

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

facto promisit super habita et habenda dicto Alberto quod ipse Oest dabit 

et exsolvet mense sancti spiritus XXIIII modios siliginis mensure de 

Busco dicte mense sancti spiritus deficientes et restantes de hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis dicte mensure quam (dg: m) dicta 

mensa solvendam habet (dg: ?ex) annuatim ex dicto manso ter Heijden (dg: 

vo) vocato cum suis attinentiis quodque ipse Oest predictus dabit et 

exsolvet Arnoldo Hoernken octo et dimidium aude scilde seu valorem in 

abbreviationem arrestadiorum eidem Arnoldo deficientium de hereditario 

censu trium aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum quem dictus Arnoldus de dictis duobus mansis cum suis 

attinentiis annuatim habet solvendum et quod ipse Oest predictus eciam 

dabit et exsolvet heredibus quondam Rodolphi Koijt quatuor aude scilde in 

abbreviationem #arrestadiorum eis deficientium de# hereditario censu (dg: 

-s) quatuor aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum quem dictus quondam Rodolphus Koijt ex dicto manso ten Hoevel 

vocato cum suis attinentiis annuatim habuit solvendum et quod ipse Oest 

predictus dabit et exsolvet Gertrudi relicte quondam Tielmanni Mathijs 

soen duodecim aude scilde in abbreviationem arrestadiorum eidem Gertrudi 

deficientium de hereditario censu quatuor aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum quem eadem Gertrudis solvendum habet 

annuatim et hereditarie ex dictis duobus mansis cum suis attinentiis sic 

et taliter quod dictis Alberto et Johanni de Geldorp dampna exinde non 

eveniant promisit insuper dictus Oest sub obligatione premissa quod ipse 

pretactam paccionem quatuor modiorum siliginis dicte mense sancti 

spiritus ex dicto manso ter Heijden vocato cum suis attinentiis atque 

dictum hereditarium censum quatuor aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde! dictis heredibus antedicti quondam Rodolphi Koijt 

ex dicto manso ten Hoevel [vocato] cum suis attinentiis atque 

hereditarium censum trium aude scilde #dicto# Arnoldo Hoernken ex dictis 

duobus mansis cum suis attinentiis necnon dictum hereditarium censum 

quatuor aude scilde dicte Gertrudi ex dictis duobus mansis cum suis 
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attinentiis annuatim de jure solvendum nunc deinceps iuxta continentiam 

litterarum (dg: inde confectarum) super acquisitione dictorum paccionum 

et censuum hereditariorum confectarum dabit et exsolvet annuatim quamdiu 

scilicet ipse Oest predictus seu alie persone ex parte et nomine eiusdem 

Oest dictos duos mansos cum suis attinentiis apprehendent quodque ipse 

Oest predictus supradictos duos mansos cum suis attinentiis non 

resignabit nec dimittet pro solucione dictorum paccionum et censuum nisi 

pro quolibet tempore futuro in festo pasche seu infra unam mensem ante 

festum pasche sine medio precedentem #et# nisi prius (dg: persolutis) ad 

plenum persolutis omnibus arrestadiis dictis afterstelle restantibus et 

deficientibus de predictis hereditariis paccione et censibus tempore 

huiusmodi resignationis aut dimissionis dictorum duorum mansorum cum suis 

attinentiis (dg: quo facto promisit dictus Albertus de Beke super habita 

et habenda q dicto Oe) sic quod dictis Alberto de Beke et Johanni de 

Geld[orp] dampna exinde non evenient. Quo facto promisit dictus Albertus 

de Beke super habita et habenda dicto Oest quod si de predictis (dg: 

paccio) hereditariis censibus quatuor aude scilde et trium aude scilde et 

quatuor aude scilde plura arrestadia deficient quam dicta octo et 

dimidium aude scilde et quatuor aude scilde et duodecim aude scilde quos 

dictus Oest in abbreviationem predictorum arrestadiorum #promisit 

exsolvere ut prefertur# de dictis censibus restantium quod illud plus 

dictus Albertus taliter dabit et exsolvet sic quod dicto Oest dampna 

exinde non eveniant (dg: testes dat) promisit insuper dictus Oest super 

omnia quod ipse arrestadia deficientia de censibus dominorum fundi ex 

dictis duobus mansis cum suis attinentiis de jure solvendis dabit et 

exsolvit #sic# quod dicto Alberto dampna exinde non eveniant quovis modo 

in futurum. Testes (dg: datum) Berkel et Gestel datum in crastino 

conceptionis. 

 

BP 1181 p 067r 03 zo 09-12-1397. 

Wellinus van Beke droeg over aan Oest van Berlaer een b-erfcijns van 20 

pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een hoeve gnd het Goed 

ter Heiden, die was van wijlen Henricus Scillincs, nu behorend aan zijn 

zoon Johannes Scillinc van Helmont, in Helmond, (2) een hoeve, gnd het Goed 

ten Heuvel, behorend aan voornoemde Johannes Scillinc, in Nuenen, welke 

cijns aan hem was verkocht door voornoemde Johannes Scillinc van Helmont. 

 

Wellinus de Beke hereditarium censum viginti librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex quodam manso dicto communiter tGoet 

ter Heijden qui fuerat quondam Henrici Scillincs nunc ad Johannem 

Scillinc de Helmont eius filium spectante sito in parochia de Helmont 

atque ex quodam manso dicto tGoet ten Hoevel ad dictum Johannem Scillinc 

spectante sito in parochia de Nuenen et ex attinentiis dictorum duorum 

mansorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis venditum sibi a dicto Johanne Scillinc de Helmont prout in litteris 

hereditarie supportavit Oest de Berlaer cum litteris (dg: et arres) et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 067r 04 zo 09-12-1397. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in het raadhuis, in aanwezigheid 

van voornoemde schepenen, Jacobus Loze, Johannes van Middegael en Roverus 

Boest. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Actum in pretorio presentibus dictis 

scabinis Jacobo Loze Johanne de Middegael et Rovero Boest mensis 

decembris die IX hora none anno XCVII. 

 

BP 1181 p 067r 05 zo 09-12-1397. 

Voornoemde Oest ontlastte voornoemde Wellinus van Beke en zijn zoon 
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Albertus van Beke van alle geschillen, aanspraken en beloften, aan 

voornoemde Oest gedaan door voornoemde Wellinus en Albertus. Voornoemde 

Oest behoudt alle overdrachten, contracten, beloften en verplichingen heden 

aan hem gedaan door voornoemde Wellinus en Albertus. 

 

Dictus Oest quitum clamavit Wellinum de Beke et Albertum de Beke eius 

filium ab omnibus causis et impeticionibus necnon promissionibus eidem 

Oest a dictis Wellino et Alberto promissis seu eorum altero a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem et quibus mediantibus dictus Oest 

prefatos Wellinum de Beke et Albertum eius filium seu eorum alterum 

impetere possit a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

salvis tamen dicto Oest et sibi libere reservatis ab huiusmodi quitatione 

omnibus et singulis supportationicus et contractibus promissionibus et 

obligationibus sibi Oest a dictis Wellino et Alberto seu eorum altero in 

die presenti factis promissis et obligatis iuxta omnem continentiam 

litterarum inde confectarum atque eisdem litteris in suo vigore et robure 

firmitate permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 067r 06 zo 09-12-1397. 

Voornoemde Wellinus van Beke deed tbv voornoemde Oest afstand van beide 

voornoemde hoeven. 

 

A. 

Dictus Wellinus de Beke super dictis duobus mansis cum suis attinentiis 

et jure ad opus dicti Oest hereditarie renunciavit promittens super 

habita et habenda fide prestita ratam servare et contra non venire. Datum 

et actum ut in contractu precedente. 

 

BP 1181 p 067r 07 za 08-12-1397. 

Jkvr Maria van Redigem wv Gerardus van Amstel droeg over aan haar broer hr 

Walterus van Redigem ridder al haar roerende en gerede goederen, beesten en 

varend goed, onder de villicacio van Den Bosch. 

 

Domicella Maria de Redigem relicta quondam Gerardi de Amstel omnia sua 

bona mobilia et parata et bestias suas et bona pecoralia eiusdem 

domicelle Marie quocumque locorum infra villicacionem de Busco 

consistentes ut dicebat supportavit domino Waltero de Redigem militi suo 

fratri. Testes Berkel et Gestel datum in festo conceptionis Marie. 

 

BP 1181 p 067r 08 ma 10-12-1397. 

Voornoemde hr Walterus van Redikem ridder droeg voornoemde goederen over 

aan Goeswinus Moedel zvw Bartholomeus gnd Dircs soen. 

 

Dictus dominus Walterus de Redikem miles premissa supportavit Goeswino 

Moedel filio quondam Bartholomei #dicti Dircs soen# promittens ratam 

servare. Testes Berkel et Gestel datum secunda post conceptionis. 

 

1180 mf01 F 01 p. 068. 

 secunda post conceptionis: maandag 10-12-1397. 

 quarta post conceptionis Marie: woensdag 12-12-1397. 

 in crastino Lucie: vrijdag 14-12-1397. 

 tercia post Lucie: dinsdag 18-12-1397. 

 

BP 1181 p 068v 01 ma 10-12-1397. 

Johannes Gerijs, zijn zoon Rodolphus en Petrus van Eijke beloofden aan 

Johannes van Best, tbv hem en Johannes van Derentheren, 118½ oude schilden, 

¼ deel te betalen met Kerstmis (di 25-12-1397), ¼ deel met Pasen (zo 07-04-

1398), ¼ deel met Sint-Jan (ma 24-06-1398) en ¼ deel met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1398). 
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Johannes Gerijs Rodolphus eius filius et Petrus de Eijke promiserunt 

indivisi super omnia Johanni de Best ad opus sui et ad opus Johannis de 

Derentheren seu ad opus alterius eorundem centum decem et octo et 

dimidium aude scilde pro [una?] quarta parte nativitatis Domini pro 

secunda 4ta parte pasche pro 3a nativitatis Johannis pro 4ta (dg: pte) 

parte Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Gestel et Werthuijsen 

datum secunda post conceptionis. 

 

BP 1181 p 068v 02 ma 10-12-1397. 

Johannes Monic zvw Arnoldus Monic maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 6 oude schilden, geld van de koning van Frankrijk of van de 

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

gaande uit een hoeve, die behoort aan Ghisbertus Lijsscap de jongere, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, welke cijns aan voornoemde Johannes Monic 

zvw Arnoldus was verkocht door voornoemde Ghisbertus Lijsscap de jongere. 

 

(dg: Arnold) Johannes Monic filius quondam Arnoldi Monic hereditarium 

censum sex aureorum denariorum antiquorum aude scilde communiter (dg: 

vocatorum) nuncupatorum monete regis Francie vel imperatoris seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie in festo nativitatis 

Domini ex quodam manso ad Ghisbertum Lijsscap juniorem spectante sito in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum Heze #et attinentiis dicti mansi 

singulis et universis# (dg: monuit de 3 annis) venditum dicto Johanni 

Monic filio quondam Arnoldi a dicto Ghisberto Lijsscap juniore prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes Vlederacken et Pijnappel datum supra. 

 

BP 1181 p 068v 03 ma 10-12-1397. 

Voornoemde Johannes Monic zvw Arnoldus Monic maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de 

helft, behorend aan Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten, in een huis en erf, 

in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, welke cijns aan hem was verkocht29 door 

voornoemde Ghisbertus. 

 

Dictus Johannes hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis #Domini# ex medietate ad Ghisbertum filium 

quondam Willelmi Coptiten spectante in domo et area sita in Buscoducis in 

vico Hijnthamensi venditum sibi a dicto Ghisberto prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 068v 04 wo 12-12-1397. 

....... ..... Priken en zijn broer Lambertus beloofden aan Johannes Boelart 

20 Gelderse gulden, gnd Stramprooise gulden, of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1398) en de andere helft met 

Kerstmis over een jaar (wo 25-12-1398). De brief overhandigen aan hem of 

aan Henricus met der Duven. 

 

X. 

....... ..... Priken et Lambertus eius frater promiserunt indivisi super 

omnia Johanni Boelart (dg: XXX XXX aude) #XX# Gelre gulden (dg: seu 

valorem) dictos Straproetsche gulden seu valorem mediatim Remigii (dg: et 

mediatim) proxime futurum et mediatim a nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes (dg: Vladeracken et) Hubertus et 

Vladeracken datum quarta post conceptionis Marie. Tradetur littera sibi 

vel Henrico met der Duven. 

 

BP 1181 p 068v 05 wo 12-12-1397. 

Johannes Boelart droeg over aan Lambertus Priker 20 Gelderse gulden, aan 

hem beloofd door Johannes, Petrus, Walterus en Katherina, kv Martinus gnd 

                         
29 Zie ← BP 1179 p 441r 02 do 09-01-1393, verkoop van de erfcijns. 
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van der Donc. 

 

X. 

Johannes Boelart viginti quatuor florenos aurenos! gulden communiter 

vocatis monete Gelrensis promissos sibi a Johanne Petro Waltero et 

Katherina liberis Martini dicti van der Donc prout in litteris 

supportavit (?dg: ..) Lamberto Priker cum litteris et jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 068v 06 vr 14-12-1397. 

Walterus Doelvoet beloofde aan Johannes Gerijs Scrollen soen van Os 26 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde daags voor Sint-Lucia aanstaande (daags 

na do 13-12-1397) te betalen. 

 

Walterus Doelvoet promisit super omnia Johanni Gerijs Scrollen soen de Os 

XXVI nu Gerl! gulden vel valorem ad #profestum# Lucie proxime futurum 

persolvendos. Testes Spanc et Gestel in crastino Lucie. 

 

BP 1181 p 068v 07 vr 14-12-1397. 

Elizabeth wv Johannes gnd Mers zvw Johannes gnd Mersman droeg over aan haar 

schoonzoon Johannes Sparre en diens vrouw Elizabeth, dv voornoemde 

Elizabeth en Johannes Mers, haar vruchtgebruik in (1) een huis en erf van 

wijlen Truda gnd Passinans, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Henricus van Geffen enerzijds en erfgoed van Bela dvw 

Henricus gnd Happen anderzijds, van welk huis en erf wijlen voornoemde 

Johannes (1a) 1/6 deel in cijns verworven30 had van Franco van Gestel en 

Godefridus Sceijvel als procuratores van de kerkfabriek van Sint-Jan in Den 

Bosch, (1b) 5/6 deel in cijns verworven31 had van van Albertus Wael als 

procurator van het Geefhuis in Den Bosch, van het erf uitgezonderd een 

stukje land, gelegen op het eind van voornoemd erf, richting de Sint-

Janskerk, welk stukje behoort aan voornoemde Sint-Janskerk, (2) een 

b-erfcijns van 20 schelling 10 penning geld, welke cijns voornoemde 

kerkfabriek van Sint-Jan beurde, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemd huis en erf, welke cijns 

wijlen voornoemde Johannes Mers verworven32 had van Arnoldus van Andel en 

Eustatius van Hedechusen als procuratores van voornoemde kerkfabriek. 

 

{Met haal verbonden met BP 1181 p 068v 09}. 

Elizabeth relicta quondam Johannis dicti Mers filii quondam Johannis 

dicti Mersman cum tutore suum usufructum etc sibi competentem in domo et 

area quondam Trude dicte Passinans sita in Busco in vico Hijnthamensi 

inter hereditatem quondam Henrici de Geffen ex uno et inter hereditatem 

Bele filie quondam Henrici dicti Happen ex alio de qua domo et area 

dictus quondam Johannes unam sextam partem erga Franconem de Gestel et 

Godefridum Sceijvel tamquam procuratores fabrice ecclesie sancti Johannis 

ewangeliste in Busco cum consensu et voluntate scabinorum in Busco ad 

censum acquisiverat (Dg: at) et quinque sextas partes erga Albertum Wael 

procuratorem mense sancti spiritus in Busco cum consensu et voluntate 

provisorum eiusdem mense ad censum acquisiverat prout hoc in litteris 

continetur minus tamen de dicta area quadam particula #terre# sita in 

fine eiusdem aree versus ecclesiam sancti Johannis predicti prout 

huiusmodi particula spectat ad eandem ecclesiam sancti Johannis juxta 

continentiam litterarum inde confectarum ut dicebat (dg: legitime 

supportavit Johanni Sparre . suo genero marito legitimo Elizabeth sue 

uxoris filie dictorum Elizabeth et quondam Johannis Mers promittens super 

omnia ratam servare cum tutore cum ?ar) atque in hereditario censu XXti 

solidorum et decem denariorum monete quem censum dicta fabrica dicte 

                         
30 Zie ← BP 1176 f 291v 03 za 24-01-1383, uitgifte van 1/6 deel in dit huis. 
31 Zie ← BP 1176 f 291v 02 za 24-01-1383, uitgifte van 5/6 deel in dit huis. 
32 Zie ← BP 1175 f 140r 03 wo 07-04-1395, overdracht van de erfcijns. 
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ecclesie sancti Johannis solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex dicta domo et area et quem censum dictus quondam 

Johannes Mers erga Arnoldum de Andel et Eustatium de Hedechusen 

procuratores dicte fabrice dicte ecclesie sancti Johannis cum consensu et 

voluntate scabinorum in Busco acquisiverat prout in litteris legitime 

supportavit Johanni Sparre suo genero marito legitimo Elizabeth sue 

uxoris filie dictorum Elizabeth et Johannis Mers promittens cum tutore 

ratam servare. Testes Hubertus et Ludinc datum in crastino Lucie. 

 

BP 1181 p 068v 08 di 18-12-1397. 

Voornoemde Johannes Sparre ev Elizabeth dvw Johannes Mers zvw Johannes 

Mersman verkocht voornoemd huis en erf, en voornoemde b-erfcijns van 20 

schelling 10 penning, minus het stukje land, aan Nijcholaus van Lijer zv 

Johannes Vroemken, belast met de cijnzen in de brieven vermeld. 

 

Dictus Johannes Sparre maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Johannis Mers filii quondam Johannis Mersman 

dictam domum et aream minus tamen dicta particula terre et dictum 

hereditarium censum XX solidorum et decem (dg: denariorum) denariorum 

(dg: here) et quos nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit 

Nijcholao de Lijer filio Johannis Vroemken supportavit vum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

(dg: deponere) et dicti Johannis Mers deponere exceptis censibus 
!litteris contentis et dicta particula terre spectante ad (dg: ec) dictam 

ecclesiam sancti Johannis juxta continentiam litterarum inde confectarum. 

Testes Vladeracken et Ludinc datum (dg: quin) tercia post Lucie. 

 

BP 1181 p 068v 09 di 18-12-1397. 

Franco van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1181 p 068v 07}. 

Franco de Os (dg: institor) prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 068v 10 di 18-12-1397. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes Sparre verkoper 20 oude 

schilden geld van de keizer, de koning van Frankrijk, of Gent of de waarde, 

met Kerstmis over een jaar (wo 25-12-1398) te betalen. 

 

V. 

Dictus emptor promisit super omnia dicto Johanni Sparre venditori XX aude 

scilde monete cesaris vel monete regis Francie vel monete de Gandavo seu 

valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra (dg: persolvendos) 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf01 F 02 p. 069. 

 sabbato post Lucie: zaterdag 15-12-1397. 

 in crastino epijphanie: maandag 07-01-1398. 

 anno XCVII mensis decembris die XV: zaterdag 15-12-1397. 

 

BP 1181 p 069r 01 za 15-12-1397. 

(dg: Adam van Mierde: een erfcijns). 

 

(dg: Adam de Mierde hereditarium censum). 

 

BP 1181 p 069r 02 za 15-12-1397. 

(dg: Ma). 

 

BP 1181 p 069r 03 za 15-12-1397. 

Theodericus zvw Matheus van de Empel maande 3 achterstallige jaren van 4 

pond geld b-erfcijns, aan wijlen voornoemde Matheus verkocht door 

Theodericus gnd Sweijmer van Tijla, zijn vrouw Ermgardis en Johannes 
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Moelner zv voornoemde Ermegardis, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Theodericus filius quondam Mathei de Empel quatuor libras monete (dg: 

vendita) hereditarii census venditas dicto quondam Matheo a Theoderico 

dicto Sweijmer de Tijla Ermgarde uxore ipsius Theoderici et Johanne 

Moelner filio dicte (dg: N) Ermegarde! prout in litteris (dg: monuit) et 

quem censum nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Spanct 

et Hubertus datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1181 p 069r 04 za 15-12-1397. 

Goeswinus Jans soen timmerman beloofde aan Fredericus Scoep zvw Arnoldus 

Scoep een n-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Remigius en de andere helft met Pasen, voor het eerst met Pasen aanstaande 

(zo 07-04-1398), gaande uit een huis en erf van wijlen voornoemde Arnoldus 

Scoep, dat nu aan voornoemde Goeswinus behoort, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Cristianus smid enerzijds en 

erfgoed van wijlen Arnoldus van Erpe anderzijds, welk huis en erf 

voornoemde Goeswinus verworven33 had van voornoemde Fredericus, Johannes van 

Koesvelt en diens vrouw Clemencia dvw voornoemde Arnoldus Scoep. 

 

Goeswinus Jans soen carpentarius promisit ut debitor principalis se 

daturum et soluturum Frederico Scoep filio quondam [Ar]noldi Scoep 

hereditarium censum quinque librarum monete hereditarie mediatim Remigii 

et mediatim pasche #et primo termino pasce proxime futuro# ex domo et 

area dicti quondam Arnoldi Scoep (dg: sita in Busco in vico Vuchtensi) 

nunc ad dictum Goeswinum spectante sita (dg: -m) in Busco in vico 

Vuchtensi inter hereditatem quondam Cristiani fabri ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi de Erpe ex alio quam domum et aream dictus 

(dg: Gode) Goeswinus erga dictum Fredericum et Johannem de Keesvelt et 

Clemenciam eius (dg: f) uxorem filiam dicti quondam Arnoldi Scoep 

acquisiverat ut dicebat promisit super omnia ?omnem aliam obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Hubertus et Werthusen datum supra. 

 

BP 1181 p 069r 05 ma 07-01-1398. 

Voornoemde Fredericus droeg voornoemde cijns over aan Gerardus van Wiel. 

 

Dictus Fredericus dictum censum supportavit Gerardo de Wiel (dg: 

promittens) cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Spanct et Hubertus in crastino epijphanie. 

 

BP 1181 p 069r 06 za 15-12-1397. 

En hij mag voornoemde cijns, deels of geheel, terugkopen, gedurende 4 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Remigius (ma 01-10-1397), elke pond met 10 

Hollandse gulden, 48 gemene plakken die in Den Bosch gangbaar zijn voor 1 

Hollandse gulden gerekend, met de cijns van het jaar van wederkoop naar 

rata van de verstreken tijd, en met eventuele achterstallige termijnen. Per 

keer minstens 1 pond terugkopen. Opgesteld in de kamer van de schrijvers 

van Den Bosch in aanwezigheid van mr Johannes van Best, Arnoldus Hoernken, 

Jacobus van Ghele en Godefridus van Eijcke timmerman. 

 

Et !fiet redimere dictum censum #in parte vel in toto# ad spacium quatuor 

annorum (dg: dat) a festo Remigii proxime preterito sine medio sequentium 

(dg: anno quolibet) semper dictis quatuor annis durantibus quamlibet 

libram dicti census cum decem Hollants gulden seu pro quolibet Hollant 

gulden XLVIII gemeijn placken #in Busco currentes# et cum censu anni 

redempcionis pro rata temporis et cum arrestadiis si que defecerint 

scilicet non redimet qualibet vice minus quam unam libram dicti census ut 

dicebat. Acta in camera scriptorum oppidi de Busco presentibus magistro 

Johanne de Best Arnoldo Hoernken et Jacobo de Ghele Godefrido de Eijcke 

                         
33 Zie ← BP 1175 f 159r 05 di 31-10-1396, verkoop van het huis. 
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carpentario testibus anno XCVII mensis decembris die XV hora vesperarum. 

 

BP 1181 p 069r 07 za 15-12-1397. 

Wiskinus zvw Theodericus gnd Neve droeg over aan Bernardus gnd Hughe een 

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

helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de Oude 

Futselmengerstraat, tussen erfgoed van Arnoldus gnd Clocinc enerzijds en 

erfgoed van Nijcholaus gnd Coel Riemsleger anderzijds, welke cijns aan hem 

was verkocht34 door Henricus Paedse. 

 

Wiskinus filius quondam Theoderici dicti Neve hereditarium! quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area (dg: cum) cum suis attinentiis sita in Busco in 

vico dicto Aude Futselmengerstrate inter hereditatem Arnoldi dicti 

Clocinc ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti Coel Riemsleger ex 

alio venditum sibi ab Henrico (dg: Pa Paedse) Paedse prout in litteris 

hereditarie supportavit Bernardo (dg: Hugen) dicto Hughe cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 069r 08 za 15-12-1397. 

Johannes zv Yudocus Bruijstens beloofde aan Johannes Loze zvw Bartholomeus 

gnd Meus Wedigen 14 Gentse nobel, 4 nieuwe Gelderse gulden voor 1 nobel 

gerekend, op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 17-03-1398) te betalen. 

 

Johannes filius Yudoci Bruijstens promisit super omnia Johanni Loze filio 

quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen XIIII Gentsche nobel scilicet IIII 

novos Gelre gulden pro quolibet nobel computato ad letare (dg: Jhe) 

Jherusalem proximne futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 069r 09 za 15-12-1397. 

Godefridus van der Bruggen van Ophoven timmerman verkocht aan Luta wv 

Arnoldus van Roesel en haar zoon Gerardus van Roesel een huis en erf, in 

Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen het erf van wijlen Walterus van 

Oerle enerzijds en huis en erf van wijlen Walterus van Ghele anderzijds, 

aan hem verkocht35 door voornoemde Gerardus van Roesel zvw Arnoldus van 

Roesel, belast met een b-erfcijns van 4 pond geld, die voornoemde 

Godefridus beloofd36 had aan voornoemde Gerardus. Voornoemde Gerardus 

verklaarde dat voornoemde Godefridus die cijns van 4 pond verworven had van 

voornoemde Gerardus. De huur van dit huis, door voornoemde Godefridus 

gedaan aan Johannes zv Walterus Wal blijft gehandhaafd; voornoemde koper 

zal de huur van de komende termijnen beuren. Voornoemde Luta zal het huis 

bezitten, zolang ze leeft; na haar overlijden gaat het over op haar 

voornoemde zoon Gerardus. 

 

Godefridus van der Bruggen de Ophoven carpentarius domum et aream sitam 

in Busco in vico Vuchtensi inter aream quondam Walteri de Oerle ex uno et 

inter (dg: hereditatem) domum et aream quondam Walteri de Ghele #ex alio# 

venditam sibi a Gerardo de Roesel filio quondam Arnoldi de Roesel prout 

in litteris hereditarie vendidit (dg: dicto Gerardo de Roesel) #Lute 

relicte quondam Arnoldi de Roesel et dicto Gerardo de Roesel eius filio# 

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

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

hereditario censu quatuor librarum monete quem dictus (dg: dare) 

Godefridus dare et solvere promiserat dicto Gerardo ex domo et area 

primodicta. Quo facto dictus Gerardus palam recognovit quod dictus 

Godefridus dictum censum quatuor librarum prius erga dictum Gerardum 

                         
34 Zie ← BP 1179 p 198v 04 do 12-01-1391, verkoop van de cijns. 
35 Zie ← BP 1178 f 217v 08 do 20-05-1389, verkoop van het huis. 
36 Zie ← BP 1178 f 217v 09 do 20-05-1389, belofte van deze cijns. 
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acquisiverat tali condicione quod dictus emptor (dg: .) locacionem factam 

(dg: per dictum Godefridum) Johanni filio Walteri Wal per dictum 

Godefridum de primodicta domo et area (dg: jux) ratam servabit juxta 

continentiam litterarum inde confectarum et quod dictus emptor pecuniam 

huiusmodi locacionis percipiet scilicet pro terminis datam presentium 
!futuris (dg: testes d salvo tamen dicto Godefrido qu .. s hereditario 

censu quatuor librarum monete quas dictus Gerardus emptor promisit se 

daturum et soluturum dicto Godefrido ex premissis testes datum supra) hoc 

addito quod dicta Luta dictam domum possidebit quoad vixerit post eius 

decessum ad dictum Gerardum eius filium hereditarie devolvendam. 

 

BP 1181 p 069r 10 za 15-12-1397. 

Voornoemde Gerardus koper beloofde aan voornoemde Godefridus een n-erfcijns 

van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1398), gaande 

uit voornoemd huis en erf. 

 

Dictus Gerardus emptor promisit se daturum et soluturum dicto (dg: Go) 

Godefrido hereditarium censum quatuor ibrarum monete hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis Johannis proxime 

futuro ex dicta domo et area. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 069r 11 za 15-12-1397. 

Johannes die Jonghe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Jonghe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 069r 12 za 15-12-1397. 

En hij kan de helft van voornoemde cijns van 4 pond terugkopen gedurende 4 

jaar, ingaande Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1399), met 20 Hollandse 

gulden of de waarde, de cijns van het jaar van wederkoop naar rata van de 

verstreken tijd, en eventuele achterstallige termijnen. En de andere helft 

mag hij terugkopen, deels of geheel, gedurende 4 jaar, ingaande Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1397), elk pond met 10 Hollandse gulden of de waarde, 

de cijns van het jaar van wederkoop naar rata van de verstreken tijd, en 

met eventuele achterstallige termijnen; per keer moet minstens de helft van 

deze helft worden teruggekocht. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in 

aanwezigheid van Jacobus van Ghele, Arnoldus Hoernken en Johannes die 

Jonge. 

 

Et poterit redimere (dg: dictum) medietatem dicti census quatuor librarum 

a festo nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum cum XXti Hollant 

gulden seu valore et cum censu anni redemptionis et cum arrestadiis si 

que defecerint et poterit redimere reliquam medietatem dicti census #in 

parte vel in toto# (dg: ?ad s) ad spacium quatuor annorum a nativitatis 

Domini proxime futuro sine medio sequentium semper dictis quatuor annis 

durantibus quamlibet libram cum (dg: XX Holl) X Hollant gulden seu valore 

et cum censu anni (dg: d) redempcionis (dg: et cum) pro rata temporis et 

cum arrestadiis [et] non redimet minus qualibet vice quam medietatem 

dicti alterius medietatis (dg: ..) ut in forma. Acta in Busco in camera 

scriptorum presentibus [37Jacobo] de Ghele Arnoldo Hoernken Johanne die 

Jonge testibus datum anno XCVII mensis decembris (dg: .) die XV hora 

complete. 

 

1180 mf01 F 03 p. 070. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Deze bladzijde is onbeschreven. 

 

                         
37 Aanvulling op basis van BP 1181 p 069r 06. 
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1180 mf01 F 04 p. 071. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Deze bladzijde is onbeschreven. 

 

1180 mf01 F 05 p. 072. 

 secunda post Lucie: maandag 17-12-1397. 

 

BP 1181 p 072v 01 ±ma 17-12-1397. 

Destijds had Johannes gnd Lebben verkocht38 aan Petrus gnd van den Loect een 

b-erfpacht van 17 lopen rogge, maat van Oirschot, die Zebertus zv Rutgherus 

gnd van Boemel beloofd had met Lichtmis te leveren aan voornoemde Johannes, 

gaande uit een huis en tuin, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, een 

tuintje naast de plaats gnd des Gentshof, en een stuk land, gnd dat Wilgen 

Stuk; vervolgens had Johannes van Audehoven voornoemde b-erfpacht van 17 

lopen rogge vernaderd39, die Zebertus zv Rutgerus gnd van Boemel beloofd had 

met Lichtmis te leveren aan voornoemde Johannes gnd Lebben, welke pacht aan 

voornoemde Petrus van den Loect was verkocht door voornoemde Johannes 

Lebben; vervolgens had voornoemde Petrus van den Loect, die week, aan 

voornoemde Johannes van Audenhoven verklaard dat hij het recht van 

wederkoop had van voornoemde erfpacht en had voornoemde Petrus het recht, 

dat hij in die pacht had, overgedragen aan voornoemde Johannes van 

Audenhoven; vervolgens had Nijcholaus gnd Hermans aan voornoemde Johannes 

van Audenhoven, voor de pacht van 17 lopen, tot onderpand gesteld een 

b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (1) een stuk land, met een eind gelegen aan Johannes gnd van den 

Hostat en met het andere eind aan de huizinge en tuinen van voornoemde 

Nijcholaus, (2) voornoemde huizinge en tuinen, met een eind gelegen aan 

voornoemd stuk land en met het andere eind aan erfgoed van Hermannus bv 

voornoemde Nijcholaus, welk erfgoed voornoemde Hermannus verworven had van 

Willelmus van Audehoven, (3) een stuk land, met een eind gelegen aan 

voornoemde huizinge en tuinen, en met het andere eind aan Henricus 

sBlesers, (4) een stuk beemd, naast voornoemde huizinge en tuinen 

enerzijds, en kv Johannes Scheers anderzijds, (5) een stuk land, gnd 

Liedeveld, dat voornoemde Nijcholaus verworven had van Jordanus gnd 

Lathouwers, welk stuk land gelegen is tussen de gemeint enerzijds en ook 

met een eind, en Mathijas gnd Snijders anderzijds, (6) een stuk beemd, 

tussen kv voornoemde Johannes Scheers enerzijds en Arnoldus gnd Heijnen 

soens en voornoemde Nijcholaus anderzijds, (7) een stuk eusel, tussen een 

beemd van voornoemde Nijcholaus enerzijds en Arnoldus zv Petrus Corstiaens 

anderzijds, (8) een stuk land, tussen een weg die loopt van de gemene weg 

naar de eusel van voornoemde Nijcholaus, enerzijds en Arnoldus zv Petrus 

Corstiaens anderzijds. 

Voornoemde Johannes van Audenhoven droeg thans over aan Amelius van den 

Nuwenhuse zvw Petrus gnd die Hert eerstgenoemde b-erfpacht van 17 lopen 

rogge en zijn recht in de laatstgenoemde b-erfpacht van 10 lopen, die 

voornoemde Nijcholaus Hermans tot onderpand had gesteld. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Johannes dictus Lebben 

annuam et hereditariam paccionem decem et septem lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot quam Zebertus filius Rutgheri dicti de Boemel dicto 

Johanni persolvere promiserat hereditarie purificationis ex domo et orto 

et eorum attinentiis sitis in Oerscot ad locum dictum Spoerdonc atque ex 

ortulo sito iuxta locum dictum des Gentshof et ex pecia terre dicta dat 

Wilgen Stuc hereditarie vendidisset Petro dicto van den Loect (dg: prout 

in l) #prout in litteris# et cum deinde Johannes de Audehoven prebuisset 

et exhibuisset patentes denarios quos suos proprios esse dicebat verbis 

                         
38 Zie ← BP 1176 f 015(bis)v 10 vr 16-01-1377, verkoop van de erfpacht. 
39 Zie ← BP 1176 f 015(bis)v 11 vr 16-01-1377, vernadering van de erfpacht. 
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ad hoc aptis ad redimendum e iure proximitatis et ad quitandum dictam 

annuam et hereditariam paccionem decem et septem lopinorum siliginis 

dicte mensure de Oerscot quam Zebertus filius Rutgeri dicti de Boemel 

Johanni dicto Lebben dare et persolvere promiserat hereditarie 

purificationis (dg: et cum deinde) venditam dicto Petro van den Loect a 

Johanne Lebben predicto et cum deinde dictus Petrus van den Loect in hoc 

cedens dicto Johanni de Audenhoven recognovisset eundem jus redempcionis 

in dicta hereditaria paccione e jure proximitatis habere atque dictus 

Petrus totum jus sibi competens vigore litterarum predictarum in dicta 

paccione hereditarie supportasset dicto Johanni de Audenhoven et 

effestucando resignasset prout in litteris et cum deinde Nijcholaus 

dictus Hermans hereditariam paccionem decem lopinorum bone siliginis 

mensure de Oerscot predicte solvendam hereditarie purificationis (dg: ex) 

#supra# peciam terre sita cum uno fine ad hereditatem Johannis dicti van 

den Hostat et cum reliquo fine ad mansionem et ortos dicti Nijcholai item 

(dg: ex) #supra# dictis mansione et ortis #ad# (dg: dictum) Nijcholaum 

spectantibus cum uno fine sitis ad dictam peciam terre et reliquo fine ad 

(dg: dictum Nijcho) hereditatem (dg: dicti Nijcholai ?pr) Hermanni 

fratris dicti Nijcholai quam hereditatem jamdictam dictus Hermannus erga 

Willelmum de Audehoven acquisierat item super peciam terre sita cum uno 

fine ad (dg: locum) dictos (dg: aen) mansionem et ortos et cum reliquo 

fine ad hereditatem Henrici sBlesers item super quadam pecia prati sita 

(dg: cum uno latere) iuxta mansionem et ortos prescriptos (dg: cum) ex 

uno latere et inter hereditatem liberorum Johannis Scheers ex alio item 

super pecia terre dicta Liedevelt quam paciam terre jamdictam dictus 

Nijcholaus erga Jordanum dictum Lathouws! acquisiverat et que pecia terre 

sita est (dg: cum un) inter communitatem ex uno cum uno fine ad eandem 

communitatem tendente et inter hereditatem Mathije dicti Snijders ex alio 

item super pecia prati sita inter hereditatem liberorum dicti Johannis 

Scheers ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Heijnen soens et dicti 

Nijcholai ex alio item super pecia pascue dicta een eeusel sita inter 

(dg: dictum) pratum ad dictum Nijcholaum spectans ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi (dg: Pet) filii Petri Corstiaens ex alio (dg: item) 

#atque# super pecia terre sita inter quandam viam tendentem a communi 

platea #...# ad pascuam dicti Nijcholai ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi filii Petri Corstiaens ex alio quam hereditariam paccionem decem 

lopinorum siliginis dicte mensure antedictus Nijcholaus ad pignus 

posuisset dicto Johanni de Audenhoven pro solucione primodicte 

hereditarie paccionis decem et septem lopinorum siliginis supradicte 

mensure ut dicebat constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Johannes de Audenhoven !primodictus Johannes! primodictam hereditariam 

paccionem decem et septem lopinorum siliginis supradicte mensure atque 

totum jus sibi competens in ultimodicta paccione decem lopinorum 

siliginis quam dictus Nijcholaus Hermans prefato Johanni de Audenhoven 

(dg: ad p) eidem Johanni de Audenhoven ad pignus imposuit ut prefertur 

hereditarie supportavit Amelio van den Nuwenhuse filio quondam Petri 

dicti die Hert cum dictis litteris aliis et jure promittens super habita 

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

Testes. 

 

BP 1181 p 072v 02 ma 17-12-1397. 

Emondus zv Henricus van Rode en zijn vrouw Gertrudis dvw Arnoldus Truden 

soen verkochten aan Johannes Drinchellinc vleeshouwer een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een 

jaar (zo 02-02-1399), gaande uit (1) een akker, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Dungen, ter plaatse gnd op Geen Drieborg, 

beiderzijds tussen Johannes Bitters, met een eind strekkend aan een stuk 

land van voornoemde Emondus en Gertrudis, welke akker mbv een paal 

afgescheiden is van dit stuk land, en met het andere eind aan voornoemde 

Johannes Bijtter, (2) een stuk land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Dungen, ter plaatse gnd op die Zeteldonk, beiderzijds tussen 
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voornoemde Johannes Bijtter, (3) een stukje land, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Dungen, op de plaats gnd op den Berg, tussen 

Gerardus Hadewigen soen enerzijds en Johannes zvw Arnoldus van den Camp 

anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes Hadewigen soen en met het 

andere eind aan vopornoemde Gerardus Hadewigen soen, welke erfgoederen 

voornoemde Emondus en Gertrudis uitgegeven40 hadden aan Arnoldus Hadewigen 

soen zvw Arnoldus Truden soen, voor voornoemde pacht van 1 mud rogge. 

 

Emondus filius Henrici de Rode maritus legitimus ut asserebat Gertrudis 

sue uxoris filie quondam Arnoldi Truden soen et dicta Gertrudis cum eodem 

Emondo tamquam cum suo tutore ad hoc etc hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco quam solvendam habuit hereditarie 

purificationis et primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum ex quodam agro terre sito infra libertatem oppidi de Busco ad locum 

dictum Dungen ad locum dictum op Gheen Drieborch inter hereditatem 

Johannis Bitters ex utroque latere coadiacentem tendente cum uno fine ad 

peciam terre spectantem ad dictos Emondum et Gertrudem qui ager terre 

ibidem a dicta pecia terre per palum disiuncta est ac limitata et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Johannis Bijtter atque ex pecia terre 

sita infra dictam (dg: Lambert) libertatem ad (dg: lo) dictum locum 

Dungen vocatum ad locum dictum op die Zeteldonc inter hereditatem dicti 

Johannis Bijtter ex utroque latere coadiacentem atque ex (dg: qu) quadam 

particula (dg: terre s) terre sita infra dictam libertatem ad dictum 

locum Dungen vocatum supra locum dictum op den Berch inter hereditatem 

Gerardi Hadewigen soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam 

Arnoldi van den Camp ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem 

Johannis (dg: Loden soen) Hadewigen soen et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Gerardi Hadewigen soen quas hereditates (dg: dictus) 

dicti Emondus et Gertrudis dederant ad pactum Arnoldo Hadewigen soen 

filio quondam Arnoldi Truden soen scilicet pro predicta paccione unius 

(dg: modii) modii siliginis dicte mensure prout in litteris (dg: dicebant 

cont) hereditarie (dg: supportaverunt) vendiderunt Johanni Drinchellinc 

carnifici #supportaverunt cum litteris# promittentes indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem !dicta paccione existentem 

deponere et sufficientem facere. Testes Vladeracken et Ludinc datum 

secunda post Lucie. 

 

BP 1181 p 072v 03 ma 17-12-1397. 

Arnoldus zv Hermannus Drinchellinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius Hermanni Drinchellinc prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 072v 04 ma 17-12-1397. 

Broeder Hermannus Mijnnemere kloosterling van Porta Celi zvw Willelmus 

Mijnnemere droeg over aan Johannes Jans soen van Hees 1/5 deel in 

b-erfpachten van 1 mud rogge, 1 mud rogge en ½ mud rogge, die wijlen 

voornoemde Willelmus geschonken had aan wijlen Rodolphus Koijt en diens 

vrouw Bela dvw voornoemde Willelmus. 

 

Frater Hermannus (dg: filius q) Mijnnemere conventualis de Porta Celi 

filius quondam Willelmi Mijnnemere (dg: totam partem et) quintam partem 

ad se spectantem in hereditariis paccionibus unius modii siliginis et 

unius modii siliginis et dimidii modii siliginis quas dictus quondam 

Wi[llelmus] dederat nomine dotis Rodolpho quondam Koijt cum Bela sua 

uxore filia quondam (dg: dicti) Willelmi predicti ut dicebat supportavit 

Johanni Jans soen [de] Hees promittens super habita et habenda ratam 

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

 

                         
40 Zie ← BP 1181 p 061r 06 za 17-11-1397, uitgifte voor de pacht. 
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1180 mf01 F 06 p. 073. 

 in profesto circoncisionis Domini: maandag 31-12-1397. 

 quarta post Lucie: woensdag 19-12-1397. 

 in vigilia Thome: donderdag 20-12-1397. 

 

BP 1181 p 073r 01 ma 31-12-1397. 

Destijds had Johannes van Bel zvw Arnoldus gnd Nollen van Bel de helft, die 

behoorde aan Egidius zvw Egidius gnd Bruijninc, in het voorste gebint van 

een huis en erf, dat was van wijlen Arnoldus van Wesel, in Den Bosch aan de 

Orthenstraat, naast erfgoed van wijlen Johannes gnd Basijn, op de hoek van 

de straat die loopt naar de Vismarkt, welk voorste gebint reikt vanaf de 

Orthenstraat tot aan het midden van de balk in voornoemd huis, welk voorste 

gebint wijlen Florencius gnd Floerken Bruijninc snijder szvw Arnoldus gnd 

van Postel verworven had van Hillae en hr Arnoldus priester, gnd van Wesel, 

kvw Arnoldus van Wesel {niet afgewerkt contract}. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Johannes de (dg: Belle) 

#Bel# filius quondam Arnoldi dicti Nollen de Bel medietatem ad Egidium 

filium quondam Egidii dicti Bruijninc !in anteriori ligatura domus et 

aree que fuerat quondam Arnoldi de Wesel site in Busco ad vicum Orthensem 

contigue iuxta hereditatem quondam Johannis dicti Basijn super conum vici 

tendentis versus forum piscium que anterior ligatura domus et aree 

predicte tendit a dicto vico Orthensi ad medium trabis in dicta domo 

consistentis et quam anteriorem ligaturam Florencius quondam dictus 

Floerken Bruijninc sartor gener quondam Arnoldi dicti de Postula erga 

Hillam et dominum Arnoldum presbitrem dictos de Wesel liberos dicti (dg: 

Ad) quondam Arnoldi de Wesel (dg: presbitri). 

 

BP 1181 p 073r 02 ma 31-12-1397. 

(dg: Johannes van / Hessello Boert ev Margareta dvw Johannes van Belle). 

 

(dg: Johannes de Hessello Boert maritus et tutor legitimus Margarete sue 

uxoris filie quondam Johannis de Belle). 

 

BP 1181 p 073r 03 ma 31-12-1397. 

Hessello van Boert ev Margarita dvw Johannes van Belle verkocht aan 

Willelmus van Ghemert zv Rodolphus gnd Moelner van Erpe het voorste gebint41 

van een huis en erf, dat was van wijlen Arnoldus van Wesel, in Den Bosch, 

aan de Orthenstraat, naast erfgoed van wijlen Johannes Basijn, op de hoek 

van de straat naar de Vismarkt, welk voorste gebint reikt vanaf de 

Orthenstraat naar het midden van de eerste balk in voornoemd huis, van welk 

voorste gebint wijlen voornoemde Johannes van Bel zvw Arnoldus gnd Nollen 

van Bel een helft verworven42 had van Johannes van Postel smid en de andere 

helft van43 Egidius zvw Egidius gnd Bruijninc, en van welk voorste deel van 

voornoemd huis en erf Willelmus zvw Johannes van Belle en zijn vrouw 

Avezoeta dvw Arnoldus gnd Glijmmer afstand hadden gedaan tbv voornoemde 

Margareta dvw Johannes van Belle. Voornoemde Hessello en Henricus Mutsart 

voller beloofden dat alle lasten van de kant van voornoemde Willelmus en 

zijn voornoemde vrouw Margareta worden afgehandeld. 

 

Hessello de Boert maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarite sue 

uxoris filie quondam Johannis de Belle anteriorem ligaturam domus et aree 

que fuerat quondam Arnoldi de Wesel site in Buscoducis ad vicum Orhtensem 

contigue iuxta hereditatem quondam Johannis Basijn super conum vici 

tendentis versus forum piscium que anterior ligatura domus et aree 

supradicte tendit a dicto vico Orthensi ad medium proxime trabis in dicta 

domo consistentis de qua anteriori ligatura dicte domus et aree dictus 

                         
41 Zie → BP 1184 f 007r 07 do 13-11-1404, afstand doen van het eerste gebint. 
42 Zie ← BP 1175 f 001r 01 wo 29-12-1367, overdracht van een helft in het voorste gebint. 
43 Zie ← BP 1175 f 001r 02 wo 29-12-1367, overdracht van een helft in het voorste gebint. 
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Johannes quondam de (dg: Beel) Bel filius quondam Arnoldi dicti Nollen de 

Bel unam medietatem !medietatem erga Johannem de Postel fabrum et 

reliquam medietatem erga Egidium filium quondam Egidii dicti Bruijninc 

acquisivit prout in litteris et super qua anteriori parte dicte domus et 

aree Willelmus filius quondam Johannis de Belle (dg: maritus) et Avezoeta 

eius uxor filia quondam Arnoldi dicti (dg: Gh Glij) Glijmmer ad opus 

dicte Margarete filie dicti quondam Johannis de Belle renunciaverunt 

prout in litteris hereditarie vendidit Willelmo de Ghemert filio Rodolphi 

dicti Moelner de Erpe supportavit cum litteris et aliis !jure promittens 

(dg: et cum eo) super omnia habita et habenda ratam servare promiserunt 

insuper dictus Hessello et cum eo Henricus Mutsart fullo indivisi super 

omnia omnem obligationem ex parte dicti Willelmi et #dicte# Margarete sue 

uxoris in dicta anteriori ligatura domus et aree predicte existentem 

deponere. Testes Ghemert et Vlederacken datum in profesto circoncisionis 

Domini. 

 

BP 1181 p 073r 04 ma 31-12-1397. 

Voornoemde Hessello van Boert en zijn broer Everardus, kvw Everardus van 

Boert, beloofden voornoemde Henricus Mutsart schadeloos te houden. 

 

Dictus Hessello et Everardus eius frater liberi quondam Everardi de Boert 

promiserunt indivisi super omnia dictum Henricum Mutsart de premissis 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 073r 05 ma 31-12-1397. 

Voornoemde Hessello beloofde voornoemde Everardus schadeloos te houden. 

 

Dictus Hessello promisit super omnia dictum Everardum indempnem servare 

de premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 073r 06 ma 31-12-1397. 

Voornoemde Everardus van Boert zvw Everardus van Boert verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Dictus Everardus de Boert filius quondam Everardi de Boert prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 073r 07 wo 19-12-1397. 

Godefridus zvw Johannes gnd Scout verkocht aan Petrus van Bascot (1) ¼ 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van Johannes zvw Franco gnd 

Dargartmaker, in een huis en erf, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Heijlwigis Korners enerzijds en Lambertus van Luijssel 

anderzijds, (2) alle andere goederen, die aan voornoemde Godefridus gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Johannes zvw Franco. 

 

Godefridus filius quondam Johannis dicti Scout quartam partem sibi de 

morte quondam Johannis filii quondam Franconis dicti Dargartmaker 

successione advolutam in domo et area sita in Busco ad aggerem Vuchtensem 

inter hereditatem Heijlwigis Korners ex uno et inter hereditatem Lamberti 

de Luijssel ex alio atque omnia alia bona (dg: sibi) dicto Godefrido de 

morte dicti quondam Johannis filii dicti quondam Franconis successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

(dg: supportavit) #vendidit# Petro de Bascot promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghestel et Ludinc 

datum quarta post Lucie. 

 

BP 1181 p 073r 08 wo 19-12-1397. 

Johannes die Decker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Decker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 073r 09 wo 19-12-1397. 

Johannes Wijnrics soen van Tefelen verkocht aan Eustatius van Hedechusen de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Lithoijen, (1) 1½ morgen land, ter 

plaatse gnd in Rijkarts Beemd, tussen Reijnerus Mudekens soen en Johannes 

Raets enerzijds en de hofstad van het erfgoed gnd Bruijnincs Hoeve 

anderzijds, (2) een erfgoed gnd een gemeints lands, ter plaatse gnd in 

Lacharts Hoeve, tussen Walterus Bijekens soen van der Graft en een zekere 

vrouw gnd Perneel enerzijds en de sloot van een erfgoed gnd ?Elijaes Hoeve 

anderzijds, hiervan uitgezonderd 2¼ hont land, die gelegen zijn in het 

achterste kamp van de plaats gnd Lacharts Hoeve, naast de sloot aldaar, 

welke 2¼ hont behoren aan Johannes van Ynghen, welke erfgoederen, minus de 

2¼ hont, voornoemde Johannes Wijnrics soen van Tefelen verworven had van de 

broers Johannes gnd Bijeken en Willelmus Bijeken, kvw Petrus Bijeken van 

Lijttoijen, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Johannes Wijnrics soen de Tefelen hereditates infrascriptas sitas in 

parochia de Lijttoijen videlicet (dg: unum) unum et dimidium iugera terre 

sita in loco dicto in Rijkarts Beemt inter hereditatem Reijneri Mudekens 

soen et Johannis Raets ex uno et inter (dg: hereditatem) domistadium de 

(dg: hereditate) hereditate dicta Bruijnincs Hoeve ex alio item (dg: unam 

hereditatem) quandam hereditatem dictam een gemeijnts lants sitam in loco 

dicto in Lacharts Hoeve inter hereditatem Walteri Bijekens soen van der 

Graft et (dg: Per) cuiusdam mulieris dicte Perneel ex uno et inter (dg: 

hereditatem) !inter fossatum (dg: ?mu) hereditatis dicte [?E]lija[?e]s 

Hoeve ex alio latere minus tamen !dicta[m?] hereditate[m?] een gemeijnt 

vocata duobus hont terre et quarta parte unius hont terre que duo hont 

terre et quarta pars unius hont terre jamdicta! sita! sunt in posteriori 

campo dicti loci Lacharts Hoeve vocati (dg: f) juxta fossatum ibidem et 

que duo hont et quarta pars unius hont terre spectant ad Johannem de 

Ynghen prout (dg: ibi) dicte hereditates ibidem per mensuram dicta 

hoefslach site sunt et [quas] hereditates minus dictis duobus hont et 

quarta parte unius hont dictus Johannes Wijnrics soen de Tefelen erga 

Johannem dictum Bijeken et Willelmum Bijeken fratres liberos (dg: Pet) 

quondam Petri Bijeken de Lijttoijen acquisiverat ut dicebat hereditarie 

vendidit Eustatio de Hedechusen promittens super habita et habenda 

warandiam (dg: et obligationem deponere et) tamquam de hereditate ab omni 

aggere Mose et censu libera et obligationem deponere exceptis zegediken 

(dg: et) aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus et infra 

terram sitis. Testes Hubertus et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1181 p 073r 10 wo 19-12-1397. 

Heijmericus Jans soen van Ouvermere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Heijmericus Jans soen de Ouvermere prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 073r 11 wo 19-12-1397. 

Ghibo Pels verwer beloofde aan Johannes Dachverlies 122 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1398) te betalen. 

 

Ghibo Pels tinctor promisit super omnia Johanni Dachverlies centum et 

XXII novos Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 073r 12 do 20-12-1397. 

Johannes van Edighen kramer verkocht aan Johannes Bloijs zvw Henricus 

Bloijs van Zeelst een lijfrente van 4 Hollandse gulden of de waarde, een 

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

eerst met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1398), gaande uit een huis en erf, 

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

Amersfoert enerzijds en erfgoed van Egidius Cuper anderzijds, en uit alle 
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andere goederen van verkoper, belast met cijnzen. 

 

Johannes de Edighen institor legitime vendidit Johanni Bloijs filio 

quondam Henrici Bloijs de Zeelst vitalem pensionem quatuor Hollant gulden 

seu valorem solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra 

mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis 

Johannis proxime futuro de et ex domo et area dicti venditoris sita in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem (dg: Eve) quondam Everardi de 

Amersfoert ex uno et inter hereditatem Egidii Cuper ex alio atque ex 

omnibus et singulis aliis bonis !venditoris habitis et habendis 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus exinde solvendis et sufficientem facere et cum mortuus 

fuerit. Testes (dg: H) Gestel et Hubertus datum in vigilia Thome. 

 

BP 1181 p 073r 13 do 20-12-1397. 

Johannes van Dormalen beloofde aan Johannes die Loze zvw Bartholomeus gnd 

Wedigen 38 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 07-

04-1398) te betalen. 

 

Johannes de Dormalen promisit super omnia Johanni die Loze filio quondam 

Bartholomei dicti Wedigen XXXVIII novos Gelre gulden seu valorem ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes Ludinc et Werthuzen datum in vigilia 

Thome. 

 

1180 mf01 F 07 p. 074. 

 in vigilia Thome: donderdag 20-12-1397. 

 in profesto circoncisionis Domini: maandag 31-12-1397. 

 

BP 1181 p 074v 01 do 20-12-1397. 

Gerardus zvw Gerardus van Berze beloofde aan Gerardus Scilder 7 Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande 

(ma 24-06-1398) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Berze promisit super omnia Gerardo 

Scilder septem Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet 

(dg: Gel) gulden computato ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Hubertus et Werthusen datum in vigilia Thome. 

 

BP 1181 p 074v 02 do 20-12-1397. 

Theodericus van den Leemputten zvw Gerardus van den Leemputten droeg over 

aan Gerardus zvw Gerardus van Berze 52 nieuwe Gelderse gulden, aan 

voornoemde Theodericus beloofd door Walterus zvw Walterus van Oerle. 

 

Theodericus van den Leemputten filius quondam Gerardi van den Leemputten 

quinquaginta duos novos florenos aureos communiter gulden vocatos monete 

Gelrie promissos dicto (dg: de) Theoderico a Waltero filio quondam 

Walteri de Oerle prout in litteris supportavit Gerardo filio quondam 

Gerardi de Berze cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 074v 03 do 20-12-1397. 

Johannes van Cranenborch en Gerardus van Aa beloofden aan Bartholomeus gnd 

Meus zvw Bartholomeus gnd Meus Wedigen 35¾ Engelse nobel, 2 gulden voor 1 

nobel gerekend, of 2 Franse kronen, met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1398) 

te betalen. 

 

Johannes de Cranenborch #et# Gerardus de Aa promiserunt indivisi super 

omnia Bartholomeo dicto Meus filio quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen 

XXXVI Engels nobel #minus una quarta parte unius Engels nobel# (dg: 

scilicet) ?seu pro quolibet nobel duos gulden [?com]putato seu duos 

vrancrijcsche cronen ad nativitatis Johannis proxime futurum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 074v 04 do 20-12-1397. 

De eerste beloofde voornoemde Gerardus schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit super omnia dictum Gerardum indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 074v 05 do 20-12-1397. 

Henricus Weijer beloofde voornoemde Johannes van Cranenborch schadeloos te 

houden. 

 

Henricus Weijer promisit super omnia dictum Johannem de Cranenborch ab 

huiusmodi promissione indempnem servare. Testes Werthuze et Luedinc datum 

supra. 

 

BP 1181 p 074v 06 ma 31-12-1397. 

Willelmus van Ghemert zv Rodolphus Moelner van Erpe en zijn broer Rodolphus 

beloofden aan Hessello zvw Everardus van Boert 70 Hollandse gulden (dg: of 

de waarde), 1 Engelse nobel voor 3 Hollandse gulden gerekend, een helft te 

betalen met Vastenavond (di 19-02-1398) en de andere helft met Pinksteren 

(zo 26-05-1398). De brief overhandigen aan Jordanus Arnoldi Tielkini. 

 

Willelmus de Ghemert filius Rodolphi Moelner de Erpe et Rodolphus eius 

frater promiserunt indivisi super omnia Hesselloni filio quondam Everardi 

de Boert LXX Hollant (dg: vel valorem seu valo III) seu uno Engels nobel 

pro tribus florenis Hollandie computato (dg: ad) mediatim carnisprivii et 

mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Ghemert et 

Vlederacken datum in profesto circoncisionis Domini. Tradetur littera 

Jordano Arnoldi Tielkini. 

 

BP 1181 p 074v 07 ±ma 31-12-1397. 

Voornoemde Hessello droeg voornoemde 70 Hollandse gulden over aan Jordanus 

zvw Arnoldus Tielkini. 

 

Dictus Hessello dictos LXX Hollant gulden supportavit Jordano filio 

quondam Arnoldi Tielkini. Testes (dg: ..) Gestel et Ludinc datum secunda 

post P....... 

 

1180 mf01 F 08 p. 075. 

 in vigilia Thome: donderdag 20-12-1397. 

 

BP 1181 p 075r 01 do 20-12-1397. 

Adam van Mierde ?maande 3 achterstallige jaren van? (1) een b-erfcijns van 6 

pond, aan hem verkocht door Bazelius van Zidewijnden, (2) een b-erfcijns 

van 40 schelling, aan hem verkocht door Gerardus van Hees, (3) een 

b-erfcijns van 4 pond, die Willelmus Hebben soen moet betalen aan 

voornoemde Adam, (4) een b-erfcijns44 van 25 schelling, aan hem overgedragen 

door Johannes Basijn, gaande uit een erfgoed Petrus van Berze, aan de Oude 

Dieze, (5) een b-erfcijns van 20 schelling, aan hem overgedragen door 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken, (6) een b-erfcijns van 40 schelling, aan 

hem overgedragen door Mathias Scermer, (7) een b-erfcijns van 6 pond, aan 

hem overgedragen door Johannes Basijn, welke cijns Ludekinus van de Poort 

nu moet betalen, (8) een b-erfcijns van 6 pond, aan hem verkocht door 

voornoemde Johannes Basijn, (9) een b-erfcijns van 3 pond, aan hem 

overgedragen door Jacobus Swertveger, (10) een b-erfcijns van 4 pond, aan 

hem verkocht door Johannes Sceijvel, (11) een b-erfcijns van 40 schelling, 

die Wautgherus van Casteren aan hem moet betalen, (12) een b-erfcijns van 

                         
44 Zie ← BP 1179 p 063bisr 10 do 08-06-1391, overdracht van de cijns. 
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10 schelling, die voornoemde Adam beurt, gaande uit een erfgoed van 

Aleijdis wv Lambertus Lemkens, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde. 

 

Adam de Mierde hereditarium censum sex librarum venditum sibi a Bazelio 

de Zidewijnden prout in litteris et hereditarium censum XL s[olidorum] 

venditum a Gerardo de Hees item hereditarium censum quatuor librarum quem 

Willelmus Hebben soen dicto Ade solvere tenetur annuatim item 

hereditarium censum (dg: XL) XXV solidorum supportatum sibi a Johanne 

Basijn et (dg: quem) qui census XXV solidorum ex hereditate Petri de 

Berze (dg: est solvendus) sita ad vicum dictum Aude Diesa item 

hereditarium! XX solidorum supportatum sibi a Gerardo filio quondam 

Lamberti Rijxken item hereditarium censum XL solidorum supportatum sibi a 

Mathia Scermer item hereditarium censum sex librarum (dg: den) 

supportatum sibi a Johanne Basijn quem censum Ludekinus de Porta nunc 

solvere tenetur annuatim atque hereditarium censum sex librarum venditum 

sibi a dicto Johanne Basijn item hereditarium censum trium librarum 

supportatum sibi a Jac[obo] Swertveger item hereditarium censum IIII 

librarum venditum sibi a Johanne Sceijvel item hereditarium censum XL 

solidorum quem (dg: Ghevardus de) Wautgherus de Casteren sibi solvere 

tenetur! {+ in margine sinistra}. Testes Hubertus et Werthusen datum in 

vigilia Thome. 

 

BP 1181 p 075r 02 do 20-12-1397. 

+. Et hereditarium censum X solidorum quem dictus Adam solvendum! 

annuatim ex hereditate quondam Aleijdis relicte quondam Lamberti Lemkens 

sita in Busco ad vicum dictum Boerde. 

 

BP 1181 p 075r 03 do 20-12-1397. 

Hubertus van Ghemert zvw Johannes van Ghemert maande 3 achterstallige jaren 

van 30 schelling b-erfcijns, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een erf van wijlen Marcelius gnd Celeken zvw 

Metta, in Den Bosch, achter de huizinge van Colekinus gnd Gruijter, naast 

de tuin van Gerardus van de Poort, welke cijns Johannes zvw Elijas 

verworven had van Godefridus Sceijvel, Marcelius zvw Johannes van Zonne, 

Mechtildis en Heijlwigis dvw voornoemde Johannes, Elizabeth dvw Gerardus 

zvw Marcelius zvw Metta en Gheerlacus van Zonne. 

 

Hubertus de Ghemert #filius quondam Johannis de Ghemert# XXX solidos 

hereditarii census solvendos hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex area quondam Marcelii dicti Celeken filii quondam Mette sita 

in Busco retro mansionem Colekini dicti Gruijter juxta ortum Gerardi de 

Porta et quem censum Johannes quondam filius Elije erga Godefridum 

Sceijvel (dg: Mar) Marcelium filium quondam Johannis de Zonne Mechtildis! 

et Heijlwigem eiusdem quondam Johannis filias et Elizabeth filiam quondam 

Gerardi filii quondam Marcelii !quondam Mette et Gheerlacum de Zonne 

acquisiverat prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Gestel et 

Werthusen datum supra. 

 

BP 1181 p 075r 04 do 20-12-1397. 

Johannes van Eechout beloofde aan Gerardus van Bernheze 100 Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, na maning te betalen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Johannes en zo nodig aan de ander. Is de 

knecht van Arnoldus van Eijndoven. 

 

Johannes de Eechout promisit Gerardo de Bernheze centum Gelre gulden 

scilicet XXXVI (dg: gem) ghemeijn placken pro quolibet gulden computato 

ad monitionem persolvendos. Testes (dg: datum supra) #Hubertus et 

Werthusen datum supra#. Tradetur littera dicto Johanni et si opus fuerit 

alteri. Iste est famulus Arnoldi de Eijndoven. 
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BP 1181 p 075r 05 do 20-12-1397. 

Petrus van Berze van Hees en zijn broer Reijmboldus beloofden aan 

Theodericus Scalpart 12 oude schilden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 26-05-1398) te betalen. 

 

Petrus de Berze de Hees et Reijmboldus eius frater promiserunt indivisi 

super omnia Theoderico Scalpart XII aude scilde seu valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 075r 06 do 20-12-1397. 

Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 30 

schelling, gaande uit een erfgoed van wijlen Aleijdis wv Lambertus van 

Pettelaer, in Den Bosch, aan de straat gnd Boerde. 

 

Adam de Mierde hereditarium censum X solidorum quem solvendum 
!?hereditate ex quondam Aleijdis relicte quondam Lamberti de Pettelaer 

sita in Busco ad vicum dictum Boerde monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 075r 07 do 20-12-1397. 

Erenbertus, Mijchael, Aleijdis, Mechtildis en Yda, kvw Henricus Jans soen 

van Wergartshuijsen, droegen over aan Engbertus Ghiben soen van 

Wargartshusen (1) een huis, tuin en aangelegen akker, in Vught Sint-Petrus, 

ter plaatse gnd Wergartshusen, tussen Henricus gnd Grieten soen enerzijds 

en wijlen Henricus Jans soen van Wergartshusen anderzijds, (2) een stuk 

land en stuk heide, aldaar, tussen voornoemde Henricus Grieten soen en 

Henricus Jans soen enerzijds en Ghibo van Wergartshuzen anderzijds, (3) een 

streep land, aldaar, ter plaatse gnd die Strepe, tussen Aleijdis Aijkens 

enerzijds en Arnoldus Oden soen van der Heijden anderzijds, (4) een akker, 

gnd Katherinen Akker, aldaar, tussen voornoemde Henricus Grieten soen 

enerzijds en wijlen voornoemde Ghibo van Wergartshusen anderzijds, (5) een 

stuk land, gnd Heilen Hof, aldaar, tussen voornoemde Aleijdis Aijkens 

enerzijds en wijlen voornoemde Ghibo van Wergartshusen anderzijds, (6) een 

akker, gnd de Grote Akker, aldaar, tussen wijlen voornoemde Ghibo van 

Wergartshusen enerzijds en voornoemde Henricus Jans soen anderzijds, (7) 

een stuk land, gnd dat Rugsken, aldaar, tussen voornoemde Henricus Grieten 

soen enerzijds en wijlen voornoemde Ghibo van Wergartshusen anderzijds, (8) 

een stuk land, gnd dat Kreijenbertse Dal, tussen wijlen voornoemde Ghibo 

enerzijds en voornoemde Henricus Jans soen anderzijds, (9) een stuk land, 

gnd die Strijdakker, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Scoerbeert, 

tussen voornoemde Henricus Jans soen enerzijds en wijlen voornoemde Ghibo 

anderzijds, (10) 1/3 deel, dat behoorde aan Deliana wv Henricus van 

Wergartshusen en haar schoonzoon Goeswinus zvw Willelmus van Beke, in een 

bunder beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Cromvoirtse 

Beemden, waarvan het resterende 2/3 deel behoort aan voornoemde Henricus 

Grieten soen, Henricus Jans soen en kvw voornoemde Ghibo, (11) een stuk 

beemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Wargartshusen, tussen wijlen 

voornoemde Ghibo enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, (12) 1/3 deel, 

dat aan voornoemde Deliana en haar schoonzoon Goeswinus behoorde, in een 

stuk beemd, gnd die Oude Beemd, in Vught Sint-Petrus, tussen Willelmus van 

den Hoevel enerzijds en Arnoldus van den Hoernic anderzijds, waarvan het 

resterende 2/3 deel behoort aan voornoemde Henricus Grieten soen, Henricus 

Jans soen en kvw Ghibo, (13) een b-erfpacht van 1 lopen rogge, Bossche 

maat, die voornoemde kvw Ghibo van Wargartshusen moeten leveren aan 

voornoemde Deliana en Goeswinus, gaande uit een tuin, ter plaatse gnd 

Wargartshusen, tussen voornoemde Henricus Jans soen enerzijds en Ghibo gnd 

Truden soen en zijn broer Petrus anderzijds, welke erfgoederen wijlen 

voornoemde Henricus Jans soen van Wargartshusen in pacht verkregen had van 

voornoemde Deliana en haar schoonzoon Goeswinus, belast met de pacht in de 

brief vermeld. Transportanten beloofden dat hun moeder Mechtildis {p.076v} 

wv voornoemde Henricus Jans soen en Johannes zvw voornoemde Henricus Jans 
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soen nimmer hierop rechten zullen doen gelden. Voornoemde Engbertus stelde, 

tbv erfg van voornoemde Goeswinus zvw Willelmus van Beke, voor de levering 

van een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, die erfg van wijlen 

voornoemde Goeswinus uit voornoemde goederen beuren, mede tot onderpand 

(14) 1 zesterzaad roggeland, ter plaatse gnd Wargartshusen, beiderzijds 

tussen wijlen voornoemde Henricus Jans soen. Voornoemde Engbertus zal 

voornoemde goederen niet opgeven, tenzij met 12 mud rogge, Bossche maat, 

eens aan erfg vw voornoemde Goeswinus, en met levering van eventuele 

achterstallige termijnen. Twee brieven, een voor voornoemde Engbertus en de 

andere voor Willelmus zvw voornoemde Goeswinus. 

 

Erenbertus Mijchael Aleijdis Mechtildis et Yda liberi quondam Henrici 

Jans soen de Wergartshuijsen cum tutore hereditates infrascriptas 

videlicet domum ortum et agrum terre ipsis adiacentem sitos in parochia 

(dg: de V) sancti Petri de Vucht ad locum dictum Wergartshusen inter 

hereditatem Henrici dicti Grieten soen ex uno et inter hereditatem 

#quondam# Henrici Jans soen de Wergartshusen ex alio atque quandam peciam 

terre et quandam peciam terre mericalis sitas ibidem inter hereditates 

dictorum Henrici Grieten soen et Henrici Jans soen ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis de Wergartshuzen ex alio insuper quandam strepam 

terre sitam ibidem ad locum dictum die Strepe inter hereditatem Aleijdis 

Aijkens ex uno et inter hereditatem Arnoldi (dg: Ode) Oden soen van der 

Heijden ex alio cum attinentiis eiusdem (dg: pecie terre) strepe terre 

singulis et universis preterea quendam agrum terre dictum communiter 

Katherinen Acker situm ibidem inter hereditatem dicti Henrici Grieten 

soen ex uno et inter hereditatem dicti quondam Ghibonis de Wergartshusen 

ex alio necnon quandam peciam terre dictam communiter Heijlen Hof sitam 

ibidem inter hereditatem dicte Aleijdis (dg: Aleijd) Aijkens ex uno et 

inter hereditatem antedicti quondam Ghibonis de Wergartshusen ex alio 

item agrum terre dictum communiter den Groten Acker situm ibidem inter 

hereditatem sepedicti quondam Ghibonis de Wergartshusen ex uno et inter 

hereditatem dicti Henrici Jans soen ex alio item quandam peciam terre 

dictam communiter dat Rugsken sitam ibidem inter hereditatem dicti 

Henrici Grieten soen ex uno et inter hereditatem dicti quondam Ghibonis 

de Wergartshusen ex alio item peciam terre dictam dat Kreijenbertsche Dal 

sitam inter hereditatem dicti quondam Ghibonis ex !alio et inter 

hereditatem dicti Henrici Jans soen ex alio item quandam peciam terre 

(dg: dicta) dictam die Strijdacker sitam in dicta parochia in loco dicto 

Scoerbeert inter hereditatem predicti Henrici Jans soen ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam Ghibonis ex alio cum attinentiis eiusdem pecie 

terre singulis et universus item terciam partem que ad Delianam relictam 

quondam Henrici de Wergartshusen et Goeswinum filium quondam Willelmi de 

Beke eius generum spectabat in quodam bonario prati sito in parochia 

sancti Lamberti (dg: de) de Vucht in loco dicto die Crumvoertsche Beemden 

de quo bonario prati predicto relique due tercie partes spectant ad 

predictos Henricum Grieten soen Henricum Jans soen et ad liberos dicti 

[quondam] Ghibonis item quandam peciam prati sitam in dicta parochia 

sancti Petri de Vucht ad (dg: locum) dictum locum Wargartshusen vocatum 

inter hereditatem dicti quondam Ghibonis ex uno latere et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ibidem ex alio item (dg: quandam peciam prati 

sitam in dicta parochia sancti Petri de Vucht ?et) item terciam partem ad 

dictos Delianam [et Goeswinum] eius generum spectantem in quadam pecia 

prati dicta communiter die Aude Beemt sita in dicta parochia sancti Petri 

de Vucht inter hereditatem Willelmi van den Hoe[vel] ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van den Hoernic ex alio et de qua pecia prati 

iamdicta relique due tercie partes spectant ad dictos Henricum Grieten 

soen [Henricum] Jans soen et ad (dg: d) liberos dicti quondam Ghibonis 

item annuam et hereditariam paccionem unius lopini siliginis mensure de 

Busco quam liberi quondam Ghibonis de Wargartshusen predicti (dg: 

predicto) predictis Deliane et Goeswino solvere tenentur hereditarie ex 

quodam (dg: prato) orto sito in dicto loco Wargartshusen vocato inter 
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hereditatem dicti Henrici Jans soen ex uno et inter hereditatem Ghibonis 

dicti Truden soen et Petri eius fratris ex alio (dg: ut d) quas 

hereditates dictus quondam Henricus [Jan]s soen de Wargartshusen erga 

dictos Delianam et Goeswinum (dg: eius ge) eius generum ad pactum 

acquisivit prout in litteris hereditarie supportaverunt Engberto Ghiben 

soen de Wargartshusen cum litteris et jure promittentes cum tutore (df: 

super) indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et quod ipsi Mechtildem eorum matrem #exceptis (dg: .......) 

paccione in dictis litteris contenta# 

 

1180 mf01 F 09 p. 076. 

 in vigilia Thome: donderdag 20-12-1397. 

 

BP 1181 p 076v 01 do 20-12-1397. 

relictam dicti quondam Henrici Jans soen et (dg: ..) Johannem filium 

eiusdem quondam Henrici Jans soen perpetue tales habebunt quod nunquam 

presument se jus in premissis habere quovis modo. Quo facto dictus (dg: 

Embertus) Engbertus unam sextariatam terre siliginee sitam in (dg: in) 

dicto loco Wargartshusen !soen vocato inter hereditatem dicti quondam 

Henrici Jans (dg: soen) soen ex (dg: uno et inter) utroque latere 

coadiacentem ut dicebat heredibus dicti Goeswini filii quondam Willelmi 

de Beke simul cum supradictis litteris hereditatibus et paccione unius 

lopini siliginis (dg: ad pign) scilicet pro solucione hereditarie 

paccionis quinque (dg: .) modiorum siliginis mensure de Busco quam 

jamdicti heredes dicti quondam Goeswini ex premissis habent solvendam et 

que paccio quinque modiorum continetur in dictis litteris ad pignus 

imposuit promittens super omnia quod (dg: non) premissa (dg: re) non 

resignabit #nec dimittet# pro solucione dicte paccionis quinque modiorum 

siliginis et aliorum onerum exinde solvendorum nisi cum duodecim modiis 

siliginis dicte mensure eisdem heredibus dicti quondam Goeswini semel 

dandis et arrestadiis protunc restantibus prius exsolutis. Testes Ludinc 

et Werthusen datum in vigilia Thome. Et erunt (dfg: littera) due littere 

quarum unam habebit dictus Engbertus et alteram Willelmus filius dicti 

quondam Goeswini (dg: et alteram heredes dicti quondam Goeswini). 

 

BP 1181 p 076v 02 do 20-12-1397. 

Johannes die Bever zv Elizabeth verkocht aan Gerardus Vos zvw Henricus Vos 

van Hezewijc 1 zesterzaad roggeland, in Heeswijk, tussen Zibertus van 

Hoculem de jongere enerzijds en Elizabeth van den Eijnde anderzijds, met 

een eind strekkend aan voornoemde Zibertus en met het andere eind aan de 

gemeint, belast met een cijnshoen aan de grondheer. 

 

Johannes die Bever filius Elizabeth (dg: sex) unam sextariatam terre 

siliginee sitam in parochia de Hezewijc inter hereditatem Ziberti de 

Hoculem junioris ex uno et inter hereditatem Elizabeth van den Eijnde ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Ziberti et (verbeterd 

uit: ex) cum reliquo fine ad (dg: communem) communitatem ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: V) Gerardo Vos filio quondam Henrici Vos de 

Hezewijc promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto uno pullo censuali domino fundi exinde solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 076v 03 do 20-12-1397. 

Johannes Dircs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: Dirc) Dircs soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 076v 04 do 20-12-1397. 

Engbertus zvw Engbertus van den Nuwenhuze droeg over aan Henricus van der 

Bruggen verwer, tbv Ghibo metten Gemake, een huis zonder ondergrond, dat 

staat op een erfgoed van eerstgenoemde Engbertus, in Haaren, ter plaatse 
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gnd Beilver, naast erfgoed van eertijds Wellinus van Beke, nu aan 

eerstgenoemde Engbertus behorend. 

 

Engbertus filius quondam Engberti van den Nuwenhuze domum sine fundo que 

stabat supra hereditatem primodicti Engberti sitam in parochia de Haren 

in loco dicto (dg: dicto) Beilver !inter hereditatem dudum Wellini de 

Beke nunc ad (dg: di) primodictum Engbertum spectantem ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico van der Bruggen tinctori ad opus Ghibonis 

metten Gemake promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Ludinc et Werthusen datum supra. 

 

BP 1181 p 076v 05 do 20-12-1397. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer, gemachtigd door zijn moeder Yda, 

maande45 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns46 van 4 pond, aan wijlen 

voornoemde Willelmus Loijer verkocht door Ancelmus zv Henricus Willems. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer potens ad hoc 

factus ab Yda sua matre (dg: h) ?ut dicebat hereditarium censum quatuor 

librarum monete venditum dicto quondam Willelmo Loijer ab (dg: Ans) 

Ancelmo filio Henrici Willems prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 076v 06 do 20-12-1397. 

Johannes Bever smid zvw Henricus Bever droeg over aan zijn broer Johannes 

Bever zvw voornoemde Henricus Bever, door voornoemde wijlen Henricus 

verwekt bij zijn vrouw Elizabeth dvw Ghibo Lizen soen, een hofstad47, voor 

23 voet en achter 20 voet breed, in den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van Henricus 

gnd Meij enerzijds en erfgoed van Alardus van den Berge anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van Walterus van 

Griensvenne, met het huis dat op deze hofstad staat, welke hofstad aan hem 

was verkocht48 door Johannes Bever bakker zvw Theodericus Bever van 

Middelrode. 

 

Johannes Bever faber filius quondam Henrici Bever quoddam domistadium 

viginti tres pedatas ante et viginti pedatas retro in latitudine 

continens situm in Busco ad finem vici Hijnthamensis extra portam dictam 

Pijnappels Port inter hereditatem Henrici dicti Meij ex uno et inter 

hereditatem Alardi van den Berge ex alio tendens a communi platea 

retrorsum ad hereditatem Walteri de Griensvenne simul cum domo supra 

dictum domistadium consistente venditum sibi a Johanne Bever pistore 

filio quondam Theoderici Bever de Middelrode prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni Bever suo fratri filio dicti quondam 

Henrici (dg: a) Bever ab eodem quondam Henrico et Elizabeth sua uxore 

filia quondam (dg: Johannis) Ghibonis Lizen soen pariter genito 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 076v 07 do 20-12-1397. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 43 Gelderse gulden, 36 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-

1398) te betalen. 

 

                         
45 Zie ← BP 1179 p 455r 04 zo 23-06-1392, vergelijbare maning. 
46 Zie ← BP 1176 f 062r 07 vr 23-04-1378, Ancelmus zv Henricus Willems verkocht aan Willelmus 
Loijer een n-erfcijns van 4 pond geld uit een huis en erf in Den Bosch, aan de Vismarkt. 

Zie ← BP 1176 f 260v 07 wo 11-06-1382, Ancelmus zvw Henricus Willems verkocht aan Willelmus 

zvw Willelmus Loijer een n-erfcijns van 4 pond geld uit 3 morgen land, in Dungen. 
47 Zie → BP 1181 p 194v 01 do 10-10-1398, overdracht van de hofstad. 
48 Zie ← BP 1180 p 661r 04 do 11-01-1397, verkoop van de hofstad. 
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Dictus emptor promisit dicto venditori XLIII Gelre gulden scilicet XXXVI 

gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 076v 08 do 20-12-1397. 

Gerardus zvw Johannes gnd Vrancken soen van den Dongen verkocht aan 

Goeswinus zvw Ghibo van Nijewael 3 morgen land, onder de vrijdom van Den 

Bosch, achter het klooster Porta Celi, naast een gemene steeg, tussen 

Theodericus zvw Ghibo van der Rennendonc enerzijds en Rodolphus zvw 

voornoemde Ghibo anderzijds, belast met 18 schelling gemeen paijment. 

 

Gerardus filius quondam Johannis dicti Vrancken soen van den Dongen tria 

iugera terre sita infra libertatem oppidi de Busco retro conventum de 

Porta Celi juxta communem stegam inter hereditatem Theoderici (dg: filii 

q) filii quondam Ghibonis van der Rennendonc ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi filii eiusdem quondam Ghibonis ex alio in ea quantitate (dg: 

quanti) qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Goeswino 

filio quondam Ghibonis de Nijewael promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis XVIII solidis communis pagamenti exinde de 

jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 076v 09 do 20-12-1397. 

Voornoemde Goeswinus beloofde aan voornoemde Gerardus verkoper 50 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1399) te betalen. 

 

Dictus Goeswinus promisit super omnia dicto Gerardo venditori L Hollant 

gulden seu valorem a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 076v 10 do 20-12-1397. 

Johannes van de Dijk maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

26 pond oude pecunia, die voornoemde Johannes beurde, gaande uit alle 

goederen van wijlen Danijel van de Dijk. 

 

Johannes de Aggere hereditarium censum viginti sex librarum antique 

pecunie quem dictus Johannes solvendum habet annuatim et hereditarie de 

et ex omnibus bonis quondam Danijelis de Aggere prout in litteris dicebat 

contineri monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 076v 11 do 20-12-1397. 

Walterus Donst zv Arnoldus Donst van Gestel bij Herlaer verkocht aan Petrus 

zvw Ghevardus van Essche, tbv hem, zijn vrouw Aleijdis dvw Lambertus Colen 

soen smid, en Ghevardus, Elizabeth en Lambertus, kv voornoemde Petrus en 

Aleijdis, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker, ½ mud rogge groot, gnd die 

Hezellaarse Akker, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezellaar, tussen 

Hermannus Loden enerzijds en Jacobus die Deijster anderzijds, (2) 1 

zesterzaad land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezellaar, tussen 

Henricus Bruijstens enerzijds en Heijlwigis wv Arnoldus van den Bersellaer 

anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, tussen Gerardus van Uden enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, reeds belast met (a) 6 schelling, (b) 1 hoen, 

(c) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, {p.077r} Bossche maat. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Walterus Donst filius (dg: quond) Arnoldi Donst de Gestel prope Herlaer 

(dg: hereditarie) #legitime# vendidit (dg: here) Petro filio quondam 

Ghevardi de Essche (dg: hereditariam pa v) ad opus sui et ad opus 

Aleijdis sue uxoris filie quondam Lamberti Colen soen fabri et ad opus 

Ghevardi Elizabeth et Lamberti liberorum dictorum Petri et Aleijdis et ad 

opus alterius eorundem diutius viventis vitalem pensionem unius modii 
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siliginis mensure de Bu[sco] solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

Petri Aleijdis Ghevardi Elizabeth et Lamberti omnium sanctorum et in 

Busco tradendam ex quodam agro dimididum modium siliginis in semine 

capiente (dg: sito) dicto die Hezellaersche Acker sito in parochia de 

Ghestel prope Herlaer ad locum dictum Hezellaer inter hereditatem 

Hermanni Loden ex uno et inter hereditatem Jacobi die Deijster ex alio 

atque ex una sextariata terre sita in (dg: dicta) parochia et loco 

predictis inter hereditatem Henrici Bruijstens ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis relicte quondam Arnoldi van den Bersella[er] ex 

alio atque ex pecia terre sita ibidem inter hereditatem Gerardi de Uden 

ex uno et inter communem plateam ex alio ut (dg: pro) dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

sex solidis et uno pullo et hereditaria paccione unius et dimidii (dg: s) 

modii! siliginis 

 

1180 mf01 F 10 p. 077. 

 in vigilia Thome: donderdag 20-12-1397. 

 in festo Thome: vrijdag 21-12-1397. 

 in festo sanctorum innocentium: vrijdag 28-12-1397. 

 in vigilia nativitatis Domini: maandag 24-12-1397. 

 

BP 1181 p 077r 01 do 20-12-1397. 

dicte mensure exinde (dg: solvendis) solvendis et sufficientem facere 

tali condicione quod alter dictorum quinque diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes Ludinc et Werthusen datum in vigilia Thome. 

 

BP 1181 p 077r 02 vr 21-12-1397. 

Johannes Hollander droeg over aan Jacobus van Dijeperbeke een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit 

(1) een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd in het Broek, tussen Elizabeth 

gnd Arts van der Bolst en haar kinderen enerzijds en Petrus Hillen soen en 

Leonius Heijnmans soen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint 

aldaar, (2) een stuk land, gnd die Wijnscoet, in Erp, over de brug aldaar, 

tussen voornoemde Petrus Hillen soen enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door Leonius gnd Aleijten soen 

van der Bolst. 

 

Johannes Hollander hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Erpe solvendam hereditarie purificationis et in Erpe tradendam de et 

ex quadam pecia terre sita in parochia de Erpe in loco dicto int Broec 

inter hereditatem Elizabeth dicte Arts van der Bolst et eius liberorum ex 

uno et inter hereditatem Petri Hillen soen et Leonii Heijnmans soen ex 

alio tendente cum uno fine ad communitatem ibidem atque ex quadam pecia 

terre dicta die Wijnscoet sita in dicta parochia ultra pontem ibidem 

inter hereditatem dicti Petri Hillen (dg: Johannis) soen ex (dg: ex 

utroque latere coadiacentem) uno et inter (dg: hereditatem) communitatem 

ibidem ex alio venditam sibi a Leonio dicto Aleijten soen van der Bolst 

prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo de Dijeperbeke (dg: 

filius) cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Vladeracken et 

Werthuijzen datum in festo Thome. 

 

BP 1181 p 077r 03 vr 28-12-1397. 

Willelmus van Wadepoel gaf49 uit aan Johannes gnd Odeveer een huis en erf in 

Den Bosch, in de straat gnd Dravelgas, tussen erfgoed van Johannes Broes 

soen enerzijds en een weg, behorend aan voornoemde Johannes Odeveer en 

Cristina dvw Franco Hoefsleger, anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

                         
49 Zie ← BP 1179 p 653r 06 ma 17-03-1393, dezelfde uitgifte, maar dan voor 

een hogere cijns, zonder de voorwaarde over de vererving als Elizabeth zou 

overlijden. 
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achterwaarts tot aan erfgoed van voornoemde Johannes Odeveer; de uitgifte 

geschiedde voor (a) een b-erfcijns van 40 schelling geld aan Gheerlacus 

Boest, (b) een b-erfcijns van 20 schelling aan Gerardus van Vladeracken, 

(c) een b-erfcijns van 17 schelling aan Theodericus Berwout en Henricus 

Raet, en thans voor (d) een n-erfcijns van 6 pond 3 schelling voornoemd 

geld, met Sint-Jan te betalen aan voornoemde Willelmus, voor de duur van 

zijn leven, en na zijn overlijden aan zijn dochter Elizabeth, door 

voornoemde Willelmus verwekt bij wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw Alardus 

Mesmaker. Voornoemde Willelmus en Johannes Becker zvw Johannes die Heirde 

beloofden lasten af te handelen, en dat voornoemde Elizabeth, zodra ze 

meerderjarig is, hiermee zal instemmen. Zou voornoemde Elizabeth 

overlijden, voor ze voornoemde cijns van 6 pond 3 schelling verkocht zou 

hebben, dan gaat de cijns, direct na overlijden van voornoemde Willelmus en 

Elizabeth, naar Godestoedis dvw voornoemde Alardus Mesmaker en haar 

erfgenamen. 

 

(dg: Johannes) #Willelmus# de W[a]depoel domum et aream sitam in Busco in 

vico dicto Dravelgas inter hereditatem Johannis Broes soen ex uno et 

inter (dg: hereditatem viam) viam spectantem ad Johannem dictum Odeveer 

et Cristinam filiam quondam Franconis Hoefsleger ex alio tendentem a 

communi platea retrorsum ad hereditatem dicti Johannis Odeveer ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum dicto Johanni Odeveer ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu XL solidorum monete Gheerlaco Boest et 

pro hereditario censu viginti solidorum Gerardo de Vladeracken atque pro 

hereditario censu decem et septem solidorum Theoderico Berwout et Henrico 

Raet exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario censu (dg: sex 

quinque librarum et decem et septem solidorum) #sex librarum et (dg: sex 

solidorum)# #{in margine sinistra, maar wel een regel hoger, voor een 

ander woord “solidorum”:} trium# dicte monete dando dicto Willelmo (dg: a 

dicto Johanne) ad (dg: eius) vitam eiusdem Willelmi et post eiusdem 

Willelmi decessum ad! Elizabeth eius filiam ab eodem Willelmo et quondam 

Aleijde sua uxore filia quondam Alardi Mesmaker parite genite (dg: -rum 

he) a dicto Johanne hereditarie nativitatis (dg: Domini) #Johannis# ex 

premissis promittentes et cum eo Johannes Becker filius quondam Johannis 

die Heirde indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere (dg: et alter) et quod ipsi dictam Elizabeth dum 
!annos sue pubertatis pervenerit dicte donacioni ad censum facient 

consentire et eandem donationem ad censum perpetue ratam servare et alter 

repromisit #et promisit super omnia sufficientem facere# tali (dg: -..) 

condicione si contingat dictam Elizabeth decedere antequam (dg: a) ipsa 

dictam! dictum censum vendiderit seu (dg: aleij) alienaverit quod extunc 

dictus census (dg: quinque libratum et XVII solidorum) #sex librarum et 

trium solidorum# statim post obitum Willelmi et Elizabeth eius filie 

amborum ad Godestoedem filiam dicti quondam Alardi (dg: Mersmaker) 

#Mesmaker# et eius heredes devoletur. Testes Hubertus et Vladeracken 

datum in festo sanctorum innocentium. 

 

BP 1181 p 077r 04 vr 28-12-1397. 

Voornoemde Willelmus beloofde voornoemde Johannes Becker van voornoemde 

belofte schadeloos te houden. Zou voornoemde Elizabeth overlijden, voordat 

ze voornoemde cijns van 6 pond 3 schelling zou hebben verkocht, en zou dan 

de cijns zijn overgegaan aan Godestoedis dvw Alardus Mesmakers en haar 

erfgenamen, dan zullen, als die cijns overgegaan is naar voornoemde 

Godestoedis en haar erfgenamen, voornoemde Willelmus en zijn goederen 

ontlast zijn van de onderhavige belofte om voornoemde Johannes Becker 

schadeloos te houden. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia dictum Johannem Becker a (dg: prem) 

promissione indempnem hoc tamen addito quod si contingat dictam Elizabeth 

decedere antequam ipsa dictum censum vendiderit seu alienaverit ita quod 

contingat dictum! (dg: quinque librarum et XVII solidorum) #sex librarum 
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et trium solidorum# devolvi et succedere ad Godestoedem filiam dicti 

quondam Alardi Mesmakers et (dg: eius h) Godestodis heredes quod extunc 

(dg: dicto) eodem censu ad eandem Godestoedem et eius heredes advoluto 

dictus Willelmus #et eius bona# a presenti promissione quitandi facta 

dicto Johanni Becker a dicto Willelmo (dg: dictus Willelmus et eius bona 

erint) erunt quiti liberi et penitus absoluti. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 077r 05 vr 28-12-1397. 

(dg: Go). 

 

BP 1181 p 077r 06 ma 24-12-1397. 

Godefridus Mostart zvw Gerardus Mostart droeg over aan Zanderus zv Arnoldus 

gnd Wolf de helft van een b-erfcijns van 4 pond geld, welke cijns van 4 

pond voornoemd geld voornoemde Zanderus zv Arnoldus gnd Wolf beloofd50 had 

aan voornoemde Godefridus te betalen, een helft met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit ¾ deel van een huis en erf, in Den Bosch, in 

de Kerkstraat, tussen de oude stadsmuur enerzijds en erfgoed van Elizabeth 

gnd van Hijnen anderzijds. 

 

Godefridus Mostart filius quondam Gerardi Mostart medietatem hereditarii 

census quatuor librarum monete quem censum quatuor (dg: li) librarum 

dicte monete Zanderus filius (dg: quondam) Arnoldi dicti Wolf promisit se 

daturum et soluturum dicto Godefrido hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex tribus quartis partibus domus et aree site in Busco 

in vico ecclesie inter antiquum murum oppidi de Busco ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth dicte de Hijnen ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: H) dicto Zandero filio Arnoldi dicti Wolf 

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

sui deponere. Testes Ludinc et Werthusen datum in vigilia nativitatis 

Domini. 

 

BP 1181 p 077r 07 ma 24-12-1397. 

Johannes van Dommellen zvw Boudewinus gnd Kist: de navolgende erfgoederen 

van wijlen Boudewinus, gelegen in Westerhoven, (1) de helft van een akker, 

ter plaatse gnd aan die Bucht, tussen voornoemde plaats gnd die Bucht 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten de helft naast voornoemde 

gemene weg {niet afgewerkt contract}. 

 

[Joh]annes de Dommellen filius quondam Boudewini dicti Kist (dg: 

medietatem ad se spectantem in quodam manso dicti quondam Boudewini sit 

dicto) hereditates infrascriptas #(dg: ...) quondam Boudewini# sitas in 

parochia de Westerhoven scilicet (dg: agrum) medietatem agri terre siti 

ad locum! aen die Bucht inter eundem locum die Bucht vocatum ex uno et 

inter communem plateam ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

contigue iuxta dictam (dg: locum die Bucht d. vocatum inter) communem 

plateam. 

 

BP 1181 p 077r 08 ma 24-12-1397. 

Theodericus zvw Arnoldus Berwout maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns51 van 5 pond geld, die wijlen voornoemde Arnoldus beurde, gaande 

uit zijn recht in 2 hofsteden, gelegen naast de nieuwe muur van Den Bosch, 

achter de Vismarkt, (1) naast erfgoed van Nijcholaus Sagher, met een ander 

erfgoed ertussen dat 40 voet breed is, boven richting de sluis, (2) naast 

erfgoed van wijlen Willelmus gnd Slike, richting erfgoed van Johannes 

Coptiten aldaar, welk recht voornoemde Arnoldus Berwout uitgegeven had aan 

Godefridus Posteel, voor voornoemde cijns van 5 pond. 

 

                         
50 Zie ← BP 1180 p 520v 04 ma 13-12-1395, belofte van deze cijns. 
51 Zie ← BP 1178 f 131r 05 wo 22-12-1389 (2), maning van deze erfcijns. 
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Theodericus filius quondam Arnoldi Berwout hereditarium censum quinque 

librarum monete quem dictus quondam Arnoldus solvendum habuit hereditarie 

ex toto jure sibi competente in (dg: .....) duobus domistadiis sitis 

juxta novum murum oppidi de Busco retro forum piscium quorum unum est 

contigue (dg: ...) juxta [hereditatem] Nijcholai Sagher quadam aliam! 

hereditatem! interposita quadraginta pedatas in latitudine continente 

superius in latere versus (dg: sluij) sluijsam et alterum situm est 

contigue juxta hereditatem Willelmi quondam dicti Slike in latere versus 

hereditatem Johannis Coptiten ibidem tendens quod (dg: jus) jus dictus 

Arnoldus Berwout dederat ad censum Godefrido (dg: Sceij) Posteel (dg: a 

dicto Arnoldo Berwout) scilicet pro predicto censu prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Hubertus et [L]udinc datum in vigilia 

nativitatis Domini. 

 

1180 mf01 F 11 p. 078. 

 in vigilia nativitatis Domini: maandag 24-12-1397. 

 quarta post epijphaniam: woensdag 09-01-1398. 

 in festo sanctorum innocentium: vrijdag 28-12-1397. 

 

BP 1181 p 078v 01 ma 24-12-1397. 

Arnoldus Groet Art de jongere droeg over aan Henricus van Eijcke een huis 

en erf in Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed van Walterus 

Grove enerzijds en erfgoed van Arnoldus van den Bossche anderzijds, aan hem 

gerechtelijk verkocht door voornoemde Henricus van Eijcke timmerman. 

 

Arnoldus Groet Art junior domum et aream sitam in Busco in vico dicto 

Boerstche Straet inter hereditatem Walteri Grove ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van den Bossche ex alio venditam sibi ab Henrico de 

Eijcke carpentario per judicem mediante sententia scabinorum etc prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Henrico de Eijcke promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Hubertus et Werthuzen datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1181 p 078v 02 ma 24-12-1397. 

Aleijdis dvw Henricus Vrient bakker maande 3 achterstallige jaren van 3 

pond 4 schelling geld b-erfcijns, die voornoemde Henricus beurde, gaande 

uit een deel van een erfgoed, aan voornoemde Henricus behorend, met 

gebouwen, in Hintham, tussen Lambertus van den Arenneste enerzijds en 

Philippus van Vucht anderzijds, welk deel aan voornoemde Henricus ten deel 

gevallen was bij erfdeling met Henricus gnd Vincke, en welk deel wijlen 

voornoemde Henricus Vrient aan Gossuinus Proper van Geffen uitgegeven had 

voor voornoemde cijns. 

 

Aleijdis filia quondam Henrici Vrient pistoris (dg: hereditarium) tres 

libras et quatuor solidos hereditarii census monete quos dictus Henricus 

solvendos habuit hereditarie ex quadam parte hereditatis ad eundem 

Henricum spectante cum edificiis omnibus et singulis in dicta parte 

consistentibus sive sitis sita in (dg: Busco) Hijntham inter hereditatem 

Lamberti van den Arenneste ex uno et inter hereditatem Philippi de Vucht 

ex alio scilicet ex (dg: alio) illa parte quo dicto Henrico mediante 

quadam divisione erga Henricum dictum Vincke prius habita cessit in 

partem quam partem dicte hereditatis cum suis edificiis dictus quondam 

Henricus Vrient dederat ad censum Gossuino Proper de Geffen scilicet pro 

dicto censu prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Hubertus et 

Ludinc datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1181 p 078v 03 ma 24-12-1397. 

Henricus Ghisels soen van Eirde ev Jutta wv Nijcholaus van Eijndoven droeg 

over aan Nijcholaus Rover een b-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en tuin, in Oss, tussen Hubertus 

zvw Henricus Delijen soen enerzijds en Henricus zvw Mijchael wever 
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anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Nijcholaus van Eijndoven gekocht 

had van Johannes gnd Buckinc van Ossche, en welke cijns nu aan voornoemde 

Henricus behoort. Met achterstallige termijnen. 

 

Henricus Ghisels soen de Eirde maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Jutte sue uxoris (dg: fi) relicte quondam Nijcholai de Eijndoven 

hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis #Domini# ex domo et orto sitis in parochia de Ossche inter 

hereditatem Huberti filii quondam Henrici Delijen soen ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii quondam Mijchaelis textoris ex alio quem censum 

dictus #quondam# Nijcholaus de Eijndoven erga Johannem (dg: f) dictum 

Buckinc de [O]ssche emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum 

dictus Henricus nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Nijcholao Rover cum litteris et jure et arrestadiis (dg: sibi) de dicto 

censu a quocumque tempore preterito usque in diem presentem restantibus 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui dicte Jutte sue uxoris et dicti quondam Nijcholai de Eijndoven 

et quorumcumque heredum (dg: d) eiusdem quondam Nijcholai de Eijndoven 

deponere. Testes (dg: Vl) Hubertus et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1181 p 078v 04 ma 24-12-1397. 

Hubertus van Ghemert ev Margareta dvw Arnoldus Heijme maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 pond, 1 oude groot Tournoois 

geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander 

paijment van dezelfde waarde, gaande uit 15 pond b-erfrente voornoemd geld, 

een helft te betalen met Lichtmis en de andere helft met Sint-Jan, waarvan 

(1) 5 pond uit goederen in Oss, gnd Rodekens Goed, (2) 5 pond van 

voornoemde rente van voornoemd geld uit goederen in Meijelsvoert, (3) en 5 

pond van voornoemde rente geld uit goederen gnd Bubnagel worden betaald, 

welke eerstgenoemde cijns van 5 pond voornoemd geld Marcelius zvw hr 

Godefridus van Os ridder, tbv voornoemde hr Godefridus, gekocht had van 

Ghisbertus Lijsscap, en welke eerstgenoemde cijns van 5 pond voornoemd geld 

nu aan voornoemde Hubertus behoort. 

 

Hubertus de Ghemert maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Arnoldi Heijme hereditarium censum quinque librarum grosso 

denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis 

computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris de quindecim libris 

annui ?et perpetui (dg: census) redditus dicte monete solvendis (dg: 

here) anno quolibet mediatim purificationis et mediatim nativitatis 

Johannis de quibus quindecim libris perpetui redditus dicte monete 

quinque libre de (dg: bonis si) bonis sitis in Oss dicti! Rodekens Goet 

quinque eciam libre dicti redditus dicte monete ex bonis sitis in 

Meijelsvoert atque quinque libre dicti redditus monete (dg: int) ut 

premittitur ex bonis dicti! Bubnagel annuatim et hereditarie sunt 

solvende quem censum quinque librarum dicte monete primodictum Marcelius 

filius quondam domini Godefridi de Os militis ad opus eiusdem domini 

Godefridi erga Ghisbertum Lijsscap emendo acquisiverat prout in litteris 

et quem censum quinque librarum dicte monete primodictum dictus Hubertus 

nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Vladeracken et 

Ludinc datum supra. 

 

BP 1181 p 078v 05 wo 09-01-1398. 

Theodericus Boen ev Metta, dvw Gijnta wv Everardus van Lijt, droeg over aan 

Zanderus gnd Wolf de helft in een b-erfcijns van 4 pond geld, welke cijns 

Gerardus van der Horst beloofd52 had te betalen aan voornoemde Gijnta, voor 

de duur van haar leven, en daarna aan Emelricus gnd Emelrijt Vos en 

voornoemde Metta, kv voornoemde Gijnta, een helft met Kerstmis en de andere 

                         
52 Zie ← BP 1176 f 278r 03 do 16-10-1382, uitgifte van het huis, erf en 

tuin. 
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helft met Sint-Jan, gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, over de 

Visbrug, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Nolleken Quappe enerzijds en 

erfgoed van Agnes sv Willelmus gnd Kemmer anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan de stadsmuur. 

 

Theodericus Boen maritus et tutor! Mette sue uxoris filie quondam (dg: 

Gijntl Gijnte) Gijnte relicte quondam Everardi de Lijt medietatem ad se 

et ad dictam (dg: Mechtildem sp) Mettam spectantem in hereditario censu 

quatuor librarum monete quem censum Gerardus van der (dg: Horst) Horst 

promisit se daturum et soluturum dicte (dg: Gijntte) Gijnte ad eius vitam 

et post eius vitam Emelrico dicto Emelrijt Vos et dicte Mette liberis 

dicte Gijnte hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex (dg: 

una) domo area et orto sitis in Busco ultra pontem piscium inter 

hereditatem quondam Arnoldi Nolleken Quappe ex uno et inter hereditatem 

Agnetis sororis Willelmi dicti Kemmer ex alio tendentibus a communi via 

retrorsum ad murum oppidi de Busco prout in litteris hereditarie 

supportavit Zandero dicto Wolf cum litteris et jure occacione promittens 

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

Ludinc et Werthuzen datum quarta post epijphaniam. 

 

BP 1181 p 078v 06 ma 24-12-1397. 

Johannes zv Johannes van Berze wollenklerenwever en zijn vrouw Hilla wv 

Johannes gnd Snoec droegen over aan Goddinus, zv voornoemde Hilla en wijlen 

Johannes Snoec, en Zanderus Wolf ev Elizabeth, dvw voornoemde Johannes 

Snoec en Hilla, het vruchtgebruik, dat voornoemde Hilla heeft, in een huis, 

erf en deel van een tuin achter het huis en erf, in Den Bosch, aan de 

straat gnd die Oude Dieze, naast huis en erf van Johannes zv Ghibo, welk 

huis, erf en deel van de tuin wijlen voornoemde Johannes Snoec gekocht had 

van Mathias zvw Johannes van Dordrecht. 

 

Johannes filius Johannis de Berze textoris laneorum maritus legitimus 

Hille sue uxoris (dg: filie) #relicte# quondam Johannis dicti Snoec #et 

dicta Hilla cum eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Hille 

competentem in# domo (dg: -am) et area (dg: ad se spectantem) sitam! in 

Busco ad vicum dictum die Aude Dijese iuxta domum et aream Johannis filii 

Ghibonis #atque in quadam parte orti siti ibidem retro domum et aream# 

quam domum et aream #et partem orti# dictus quondam Johannes Snoec erga 

Mathiam #filium quondam Johannis# de Dordrecht acquisiverat emendo prout 

in litteris (dg: hereditarie su) legitime supportaverunt Goddino (dg: 

eius) filio dictorum Hille et quondam Johannis Snoec et (dg: Theoderico 

.) Zandero Wolf marito legitimo (dg: li) Elizabeth sue uxoris filie 

dictorum quondam Johannis Snoec et Hille promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Hubertus et 

Vladeracken datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1181 p 078v 07 wo 09-01-1398. 

Voornoemde Goddinus en Zanderus ev Elizabeth verkochten voornoemd huis53,54, 

erf en deel van de tuin aan Theodericus Boen. 

 

{Voor de contracten BP 1181 p 078v 07 en 08 staat een haal, en daarvoor 

een dwarsstreepje}. 

(dg: dictus) Dicti Go[ddin]us et Zanderus maritus et tutor dicte 

Elizabeth sue uxoris ut dicebat (dg: dictam) dictas domum #et# aream (dg: 

et ortum) #et partem orti# et quas nunc ad [se] spectare dicebant 

[vendiderunt] Theoderico Boen supportaverunt cum litteris et aliis et 

jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex 

                         
53 Zie → BP 1181 p 085r 02 wo 09-01-1398, belofte van een erfcijns uit het 

huis. 
54 Zie → BP 1182 p 535r 04 za 30-07-1401, verkoop van het huis, erf en deel 

van de tuin. 
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parte eorum deponere. Testes Ludinc et Werthusen datum quarta post 

epiphanijam. 

 

BP 1181 p 078v 08 wo 09-01-1398. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Gerardus gnd van der Horst 

beloofde aan Gijnta etc” en Theodericus Boen beloofde, zo nodig, de brief 

ter hand te stellen aan Zanderus Wolf. 

 

-. 

Et fiet [vidimus] de littera incipiente Gerardus dictus van der Horst 

promisit ut debitor principalis se daturum et soluturum Gijnte etc et 

Theodericus Boen promisit [super] omnia tradere [55Zan]dero Wolf ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 078v 09 vr 28-12-1397. 

Willelmus Stevens soen, Lambertus Jans soen en Johannes zvw Henricus Roests 

soen beloofden aan Hubertus gnd Feije 52 Stramprooise gulden met Sint-

Remigius aanstaande (di 01-10-1398) te betalen. 

 

Willelmus Steven[s] #soen# Lambertus Jans soen et Johannes filius quondam 

Henrici Roests soen promiserunt indivisi super omnia Hu[berto] dicto 

Feije quinquaginta duos (dg: nov) Stramp[ro]edsche gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Ludinc et Werthusen datum in 

festo sanctorum innocentium. 

 

1180 mf01 F 12 p. 079. 

 in vigilia nativitatis Domini: maandag 24-12-1397. 

 in vigilia nativitatis Domini anno XCVII index 5 pontificis 

  Bonifacii noni anno suo nono: maandag 24-12-1397. 

 in crastino nativitatis Domini: woensdag 26-12-1397. 

 in die beati Johannis ewangeliste: donderdag 27-12-1397. 

 in festo sanctorum innocentium: vrijdag 28-12-1397. 

 

BP 1181 p 079r 01 ma 24-12-1397. 

Theodericus Luerinc zvw Willelmus van den Laer verkocht aan Henricus Croke 

zvw Mijchael van Hulselt alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn moeder Hilla. 

 

Theodericus (dg: Luer) Luerinc filius quondam Willelmi van den Laer omnia 

et singula bona sibi de morte quondam (dg: q) Hille sue matris 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita (dg: si) 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Henrico Croke filio quondam (dg: 

Nijchola) Mijchaelis de Hulselt promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Berkel et Hubertus datum in 

vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1181 p 079r 02 ma 24-12-1397. 

Willelmus van Spulle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Spulle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 079r 03 ma 24-12-1397. 

Arnoldus van Buchoven, Henricus van Tuernout en Petrus die Snider beloofden 

aan Hubertus gnd Feij 24 Stramprooise gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1398) te betalen. 

 

Arnoldus de Buchoven (dg: p) Henricus de Tuernout et Petrus die Snider 

promiserunt indivisi super omnia Huberto dicto Feij XXIIII Stramproetsche 

gulden gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

                         
55 Aanvulling op basis van BP 1181 p 078v 06. 
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datum supra. 

 

BP 1181 p 079r 04 ma 24-12-1397. 

Arnoldus van Buchoven en zijn vrouw Sophija dvw Johannes van Loen 

verkochten aan Henricus van Tuernout en Petrus die Snijder een huis en 

tuin, in Meerwijk, ter plaatse gnd Heijnxtem, beiderzijds tussen Johannes 

Rutghers soen, 4 paarden, 1 koe, 1 kar en al zijn andere goederen. 

 

Arnoldus de Buchoven maritus (dg: et) legitimus Sophije sue uxoris filie 

quondam Johannis de Loen et dicta Sophia cum eodem tamquam !tutore etc 

domum et ortum sitos in jurisdictione de Merewijc ad locum dictum 

Heijnxtem inter hereditatem Johannis Rutghers soen ex utroque latere 

coadiacentem et (dg: omnes) quatuor equos #et unam vaccam (dg: -s)# (dg: 

..) et unum currum ad se spectantes et omnia et alia sua bona quocumque 

locorum consistentia (dg: su) vendiderunt Henrico de Tuernout et Petro 

die Snijder promittentes indivisi super omnia warandiam (dg: et ob). 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 079r 05 ma 24-12-1397. 

En voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkopers, dat zij hiervan 

afstand zullen doen, nadat ze ontlast zijn van voornoemde 24 gulden. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, mr Johannes van Best en Arnoldus Rover Boest. 

 

A. 

Et dicti emptores promiserunt dictis venditoribus resignare postquam 

dicti emptores fuerint (dg: quit) quitati (dg: a dictis) et relevati a 

dictis XXIIII florenis. Acta in camera scriptorun presentibus dictis 

scabinis magistro Johanne de Best Arnoldo Rover Boest datum in vigilia 

nativitatis Domini anno XCVII index 5 (dg: mensis) pontificis Bonifacii 

noni anno suo nono. 

 

BP 1181 p 079r 06 wo 26-12-1397. 

Lambertus zvw Johannes Baten soen en zijn vrouw Yda dvw Albertus die 

Clercke verkochten aan Theodericus zvw voornoemde Johannes Bathen soen (1) 

1/3 deel in een stuk land, gnd dat Westerraet, in Huessellingen, tussen 

Henricus Priker enerzijds en Willelmus Stevens soen anderzijds, te weten 

het 1/3 deel naast voornoemde Willelmus Stevens soen, dit 1/3 deel belast 

met de grondcijns, (2) ½ morgen land, in Huessellingen, ter plaatsde gnd 

die Crumbeemd, naast Petrus gnd Quattel. 

 

Lambertus filius quondam Johannis Baten soen maritus legitimus Yde sue 

uxoris filie quondam Alberti die Clercke et dicta Yda cum eodem tamquam 

cum tutore (dg: peciam) terciam partem ad se spectantem in pecia terre 

(dg: sit) dicta dat Westerraet sita in parochia de Huessellingen inter 

hereditatem Henrici Priker ex uno et inter! Willelmi (dg: Stever) Stevens 

soen ex alio scilicet illam terciam partem que sita est juxta dictam 

hereditatem dicti Willelmi Stevens soen item dimidium juger terre (dg: 

sit dictam die) situm in dicta parochia in loco dicto die Crumbeemt 

contigue juxta hereditatem Petri dicti Quattel (dg: q) ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Theoderico filio (dg: q) dicti quondam (dg: 

Lamberti La) #Johannis# Bathen soen promittentes (dg: i. in) dicti 

Lambertus et Yda eius uxor cum eodem tamquam cum tutore indivisi super 

omnia (dg: warandiam) habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepto (dg: dn) censu domini fundi ex dicta (dg: p) tercia 

parte dicte pecie terre de jure solvendo. Testes Gestel et (dg: Hu) 

Hubertus datum in crastino nativitatis Domini. 

 

BP 1181 p 079r 07 do 27-12-1397. 

Petrus Driepont van Sint-Oedenrode beloofde aan Arnoldus Voghelaer van 

Vucht 62 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 nieuwe Gelderse 
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gulden gerekend, op Palmzondag aanstaande (zo 11-04-1398) te betalen. 

 

Petrus Driepont de Rode sancte Ode promisit super omnia Arnoldo Voghelaer 

de Vucht LXII nij gulden Gelrie scilicet XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet novo Gelre gulden computato ad dominicam palmarum proxime 

futuram persolvendos. Testes Vladeracken et Pijnappel datum in die beati 

Johannis ewangeliste. 

 

BP 1181 p 079r 08 do 27-12-1397. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Arnoldus 50 nieuwe Gelderse 

gulden, 36 plakken voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 

06-06-1389) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia dicto Arnoldo L nu Gelre gulden van 

XXXVI placken ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 079r 09 do 27-12-1397. 

Rutgherus zvw Henricus nzvw hr Godefridus van Audenhoven priester, Mathias 

zv Arnoldus van Baest en Marcelius zvw Alardus Zelen soen van Os beloofden 

aan hr Willelmus van Aa ridder 300 Hollandse gulden (dg: of de waarde) 

zoals die ten tijde van de afgifte van de huidige brief gemeenlijk in de 

beurs gaan of de waarde, met Sint-Jan-Baptist aanstaande (ma 24-06-1398) te 

betalen. 

 

Rutgherus filius quondam Henrici filii #naturalis# quondam domini 

Godefridi de Audenhoven presbitri Mathias filius Arnoldi de Baest 

Marcelius filius quondam Alardi Zelen soen de Os promiserunt indivisi 

super omnia domino Willelmo de Aa militi CCC {met een puntje ervoor en 

erachter} Hollant gulden (dg: vel valorem ad nativitatis Johannis 

baptiste proxime futurum persolvendos testes datum supra) tales quales 

tempore date presentium ad bursam communiter currunt #vel valorem# ad 

nativitatis beati Johannis baptiste proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 079r 10 vr 28-12-1397. 

Arnoldus Boegart en zijn zoon Godefridus droegen over aan Walterus die 

Scutte zvw Hubertus van der Heijden (1) 3 roeden land, gnd gerden, in 

Druenen, tussen Nijcholaus zv Oliverus enerzijds en Amelius zv Heijnemannus 

anderzijds, met een eind strekkend vanaf een weg tot aan de plaats gnd 

Udenhout, met het huis dat erop staat, (2) 1½ roeden land gnd gerden, 

aldaar, tussen erfgoed van het gasthuis van Waalwijk enerzijds en Heilwigis 

wv Johannes zv Jacobus anderzijds, met een eind strekkend vanaf een gemene 

weg neerwaarts tot aan de plaats gnd die Schoet, met het huis dat erop 

staat, welke 3 roeden en 1½ roeden met de huizen Martinus zv Bertradus van 

Oesterwijc in pacht verkregen had van Petrus van Loen zvw Johannes van Loen 

snijder, voor de hertogencijns en voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, en welke 3 roeden en 1½ roeden met de huizen aan voornoemde 

Arnoldus en zijn zoon Godefridus gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Martinus zv Bertradus grootvader van voornoemde Godefridus, belast met de 

pacht in de brief vermeld. 

 

Arnoldus Boegart et Godefridus eius filius tres virgatas terre dictas 

communiter gherden sitas in Druenen inter hereditatem Nijcholai filii 

Oliveri ex uno et inter hereditatem Amelii filii Heijnemanni ex alio 

tendentes cum uno fine a platea ad locum dictum Udenhout cum quadam domo 

in dictis tribus virgatis terre situata atque unam et dimidiam virgatas 

terre dictas gherden sitas ibidem inter hereditatem hospitalis de 

Waelwijc ex uno et inter hereditatem Heilwigis relicte quondam Johannis 

filii Jacobi [ex] alio tendentes cum uno fine a communi platea inferius 

ad locum dictum communiter te (dg: die S) die Schoet cum quadam domo in 
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dictis (dg: d) una et dimidia virgatis terre situata quas tres virgatas 

terre cum domo (dg: et) in eisdem sita et unam et dimidiam virgatas terre 

cum dicta domo (dg: in eisdem consistente sit) in eisdem sita Martinus 

filius Bertradi de Oesterwijc erga (dg: Petrus) Petrum de Loen filium 

quondam Johannis de Loen sartoris (dg: ..) ad pactum acquisiverat 

scilicet pro censu domini ducis annuatim exinde solvendo et pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco prout in 

litteris et que! tres virgate! terre cum domo in eisdem sita et (dg: tre) 

una et dimidia virgate! terre cum domo in eisdem (dg: consiste) stante 

dicti Arnoldus et Godefridus eius (dg: filius) filius sibi de morte dicti 

Martini filii Bertradis! avi olim dicti Godefridi successione advolutas 

esse dicebant et nunc ad ipsos Arnoldum et Godefridum eius filium (?dg: 

.......) spectare dicebant hereditarie supportaverunt Waltero (dg: ..) 

die Scutte filio quondam Huberti van der Heijden cum litteris et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes 

Ludinc Et Werthusen datum in festo sanctorum innocentium. 

 

BP 1181 p 079r 11 vr 28-12-1397. 

Goeswinus zvw Johannes Helvoerts verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis Helvoerts prebuit et reportavit. 

 

1180 mf01 F 13 p. 080. 

 in crastino sanctorum innocentium: zaterdag 29-12-1397. 

 

BP 1181 p 080v 01 za 29-12-1397. 

Paulus zvw Lambertus van der Rijt droeg over aan Johannes zvw Johannes van 

Audehoesden al zijn erfgoederen en goederen onder Druenen en al zijn 

tegoeden, verschuldingd door inwoners van Druenen. 

 

Paulus filius (dg: qu Lam) quondam Lamberti van der Rijt omnes suas 

hereditates et bona sua quecumque tam mobilia quam (dg: immob) immobilia 

hereditaria atque parata quocumque locorum infra parochiam de Druenen 

consistentes sive sitas atque omnia sua credita !sua que sibi debentur a 

personis quibuscumque infra parochiam de Druenen commorantibus ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni filio quondam Johannis de Audehoesden 

promittens super omnia warandiam. Testes Ludinc et Werthusen datum in 

crastino sanctorum innocentium. 

 

BP 1181 p 080v 02 za 29-12-1397. 

Petrus nzvw hr Petrus Everaets priester droeg over aan Genta gnd Gent 

....... een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis in 

Eindhoven te leveren, gaande uit (1) 1/6 deel van een huis en tuin van 

wijlen voornoemde hr Petrus, in Eindhoven, ter plaatse gnd op die Berge, 

(2) 2/3 deel van voornoemd huis en tuin, {niet afgewerkt contract}. 

 

Petrus filius naturalis domini quondam Petri Everaets presbitri annuam et 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Eijndoven quam 

solvendam habet (dg: ..) hereditarie purificationis et in (dg: Busco) 

Eijndoven tradendam ex sexta parte domus et orti antedicti quondam domini 

Petri sitorum in (dg: par) parochia de Eijndoven ad locum dictum op die 

Berghe (dg: quam sextam partem dictus quondam dominus Petrus primodicto 

Petro suo filio naturali in suo testamento legaverat et quam sextam 

partem primodictus Petrus) atque ex duabus terciis partibus dictorum 

domus et orti (dg: ?exin ?here ?su) ut dicebat hereditarie supportavit 

Gente dicte Gent. 

 

 


