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1181 mf02 E 08 p. 143. 

 sexta post octavas nativitatis Johannis baptiste: vrijdag 05-07-1398. 

 in octavis Petri et Pauli: zaterdag 06-07-1398. 

 anno nonagesimo octavo mensis julii in octavis Petri et Pauli: 

  zaterdag 06-07-1398. 

 secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 08-07-1398. 

 

BP 1181 p 143r 01 vr 05-07-1398. 

Arnoldus zvw Gerardus van der Straten verkocht aan Godefridus van Zeelst 

zvw Theodericus, tbv Gerardus zvw Gerardus van der Straten, een n-erfcijns 

van 100 oude schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een huis, 

tuin en aangelegen erfgoed, in Someren, tussen Henricus van Aelst enerzijds 

en kvw Nijcholaus Hannen soen anderzijds, (2) een stuk land, in Someren, 

ter plaatse gnd aen den Mortel, tussen erfg vw Willelmus van Laervenne 

enerzijds en erfgoed van de kerk van Someren en erfgoederen van andere 

naburen aldaar anderzijds, (3) een hoeve, in Mierlo, ter plaatse gnd op 

Meirvoirt, (4) de helft in een huis, schuur en tuin, in Helmond, tussen 

wijlen Johannes van der Zantvoert enerzijds en Elizabet gnd Katherinen 

Beirten dochter anderzijds, (5) alle andere goederen van voornoemde 

verkoper, reeds belast met lasten. De brief overhandigen aan voornoemde 

verkoper. 

 

Arnoldus filius quondam Gerardi van der Straten hereditarie vendidit 

Godefrido de Zeelst filio quondam Theoderici ad opus Gerardi filii 

quondam Gerardi van der Straten hereditarium censum centum aude scilde 

boni auri et iusti ponderis solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

domo et orto (dg: do) ac hereditate sibi adiacente dicti venditoris sitis 

in (dg: prochia) parochia de Zoemeren inter hereditatem Henrici de Aelst 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Nijcholai Hannen soen ex 

alio item ex pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum aen den 

Mortel inter hereditatem heredum quondam Willelmi de Laervenne ex uno et 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Zoemeren et hereditates 

aliorum vicinorum ibidem ex alio (dg: atque) #item# ex quodam manso dicti 

venditoris sito in parochia de Mierle ad locum dictum op (dg: Meir) 

Meirvoirt cum eiusdem mansi attinentiis singulis et universis (dg: necnon 

ex) quocumque locorum consistentibus atque ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in domo horreo et orto sitis in parochia de Helmont 

inter hereditatem Johannis quondam van der Zantvoert ex uno et inter 

hereditatem Elizabet #dicte# Katherinen B[?ei]rten dochter ex alio necnon 

ex omnibus aliis bonis dicti venditoris quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis (dg: censi) oneribus annuatim exinde 

prius de jure solvendis et satis facere. Testes Berkel et Pijnappel datum 

sexta post octavas nativitatis Johannis baptiste. Et dabitur littera 

dicto venditori. 

 

BP 1181 p 143r 02 za 06-07-1398. 

Ywanus Stierken gaf uit aan Gerardus zv Godefridus Robbrechts soen (1) een 

huis en erf, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, achter het 

stenen huis en erf en twee kamers met ondergrond, die waren van voornoemde 

Ywanus en die nu behoren aan Brijno gnd Brijen zv Arnoldus van Wike, tussen 

de tuin van voornoemde Bruijno gnd Bruijn enerzijds en een weg die daar 

loopt vanaf voornoemde weg tot aan erfgoed van voornoemde Ywanus, 

anderzijds, (2) een erfgoed, gelegen achter voornoemde weg en achter een 

stuk land van voornoemde Brijno, 21 voet breed is en 25 voet lang, tussen 

voornoemd erfgoed van Ywanus enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes 

schrijnmaker anderzijds, strekkend vanaf voornoemde gemene weg en voornoemd 

stuk land, tot aan de stadsmuur, welk eerstgenoemd huis zowel op het eind 

richting voornoemde weg aldaar als ook aan de kant richting de tuin van 
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voornoemde Bruijno een osendrup zal hebben, die 1½ voet breed is, zoals 

voornoemd huis, erf en erfgoed daar gelegen zijn en thans aan voornoemde 

Ywanus behoren; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns, en thans voor 

een n-erfcijns van 12 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1398). Wat er eventueel aan hertogencijns meer moeten worden betaald dan 

5 oude groot, dat wordt jaarlijks in mindering gebracht op voornoemde cijns 

van 12 pond. Voornoemde Gerardus zv Godefridus en Brijno gnd Brijen zullen 

gelijkelijk voornoemde weg en de poort die daarin staat gebruiken, en deze 

poort voor gezamenlijke rekening onderhouden. Voornoemde Gerardus en Brijno 

zullen voornoemde poort gesloten houden, zodat de een aan de ander geen 

schade veroorzaakt. 

 

Ywanus Stierken domum et aream sitam in Buscoducis ad finen! vici 

Orthensis retro domum lapideam et aream et duas cameras cum suis fundis 

(dg: oli) que dudum fuerant dicti Ywani nunc ad Br-(dg: ?u)-ijnonem 

dictum Brijen filium Arnoldi de Wike spectantem inter ortum dicti 

Bruijnonis dicti Bruijn ex uno et inter quandam viam ibidem tendentem a 

dicta platea ad hereditatem dicti Ywani ex alio atque quandam hereditatem 

dicti Ywani sitam retro dictam viam (dg: et ?a retro quandam hereditatem 

#{dit bovengeschreven deel is niet doorgehaald, maar dat moest kennelijk 

wel} peciam terre viginti duas pedatas in latitudine et XXV pedatas in 

longitudine# dudum dicti Ywani nunc ad dictum Bruijnonem spectantem que 

hereditas dicti Bruijnonis) {hier staat een +teken} {het navolgende was 

niet doorgehaald, maar dat moest kennelijk wel:} inter hereditatem (dg: 

quondam Ge) quondam Johannis scrinipari ex uno et inter dictam 

hereditatem antedicti Ywani et que (dg: domus et area) hereditas dicti 

Bruijnonis et que pecia terre {einde van wat doorgehaald had moeten zijn} 

et retro quandam peciam terre dicti Br-(dg: ?u)-ijnonis viginti duas 

pedatas in latitudine et viginti quinque pedatas in longitudine 

continentem inter #dictam# hereditatem dicti Ywani ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis scrinipari ex alio tendentem a dictis 

communi via et pecia terre usque ad murum oppidi de Buscoducis et que 

domus primodicta habebit tam in fine versus dictam plateam ibidem quam 

eciam in latere versus (dg: ?domum) ortum #dicti Bruijnonis# stillicidium 

unam et dimidiam pedatas ubique in latitudine continens prout huiusmodi 

domus et area et hereditas ibidem site (dg: con-) sunt et ad dictum 

Ywanum ad presens dinoscuntur pertinere ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Gerardo filio Godefridi Robbrechts soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro censu domini nostri ducis (dg: ad quinque gross) annuatim 

exinde de jure solvendis dandis et solvendis a dicto Gerardo hereditarie 

terminis solucionis ad hoc statutis et pro hereditario censu duodecim 

librarum monete dando et solvendo sibi ab alio mediatim Domini et 

mediatim nativitatis Johannis #et pro primo solucionis termino 

nativitatis Domini proxime futuro# ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali condicione si de dicto censu domini nostri ducis aliquid 

plus quam quinque grossi antiqui de jure fuerit solvendum quod extunc 

(dg: dictus Ywanus Stierken illud plus) annuatim dicto Gerardo de dicto 

hereditario censu duodecim librarum defalcari tenebitur hoc eciam addito 

quod dicti (dg: Bruijno dictus Brijn) Gerardus filius Godefridi et Br-

(dg: ?u)-ijno dictus Brijen predicta via et porta in dicta via stante 

equaliter utentur et quod ipsi Gerardus et Brij-(dg: ij)-no predictam 

portam (dg: viam) in dicta via stantem sub eorum communibus custibus et 

expensis in bona disposicione tenebunt et observabunt et quod ipsi 

Gerardus et Brijno predictam portam taliter seratam et clausam tenebunt 

quod dicto Gerardo ex parte dicti Br-(dg: ?u)-ijnonis et dicto (dg: -s) 

Br-(dg: ?u)-ijnoni ex parte dicti Gerardi dampna non eveniant quovis modo 

ut ipsi recognoverunt. (dg: testes) Testes Werthuzen et Ludinc datum in 

octavis Pe Pau. 
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BP 1181 p 143r 03 za 06-07-1398. 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 143r 04 za 06-07-1398. 

En hij kan een cijns van 4 pond geld terugkopen van voornoemde cijns van 12 

pond, gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 40 Hollandse gulden of de 

waarde, eventuele achterstallige termijnen en de cijns van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Arnoldus Ysebout, 

Petrus Valant, mr Johannes van Best, Roverus Boest, Johannes Gerijs en 

Johannes Vijnninc. 

 

A. 

Et poterit redimere hereditarium censum quatuor librarum monete de dicto 

censu XII librarum ad spacium (dg: q) trium annorum datum presentium sine 

medio sequentium semper dictis annis durantibus cum (dg: XXX Hollant 

gulden seu valore) XL Hollant gulden seu valore (dg: ..) et cum 

arrestadiis si que defecerint et cum censu anni redempcionis ut in forma. 

Acta in camera presentibus Arnoldo Ysebout Petro Valant magistro Johanne 

de Best (dg: Jo) Rovero Boest Johanne Gerijs Johanne Vijnninc datum anno 

nonagesimo octavo mensis julii in octavis Pe Pau hora none. 

 

BP 1181 p 143r 05 za 06-07-1398. 

Albertus zvw Lambertus Aelbrechts soen van den Vorstenbosch gaf uit aan 

Johannes Rutten soen van Uden een stuk land en 2 bunder aangelegen beemd 

van wijlen voornoemde Lambertus, in Dinther, ter plaatse gnd Vorstenbosch, 

ter plaatse gnd aen den Udense Weg, tussen Gerardus Heerken, Arnoldus van 

Zochel en zijn broer Henricus enerzijds en Theodericus zv Johannes 

Aelbrechts soen, Rutgerus van Puijflijc en Henricus zvw Arnoldus van Zochel 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor cijnzen aan de naburen van Dinther, 

een b-erfcijns van 4 pond geld aan een zekere Vrieze Jutten soen van Vechel 

gaande uit voornoemde 2 bunder, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 
?Duplicetur. 

Albertus filius quondam (dg: Alberti) Lamberti Aelbrechts soen van den 

Vorstenbosch peciam terre atque duo bonaria prati sibi adiacentia dicti 

quondam Lamberti (dg: nunc ad) sita! in parochia de Dijnther ad locum 

dictum Vorstenbosch ad locum dictum aen den Udensche Wech inter 

hereditatem Gerardi Heerken (dg: ex uno) #+ {in margine sinistra:} et 

Arnoldi de Zochel et Henrici sui fratris ex uno et inter hereditatem 

Theoderici filii Johannis Aelbrechts soen et Rutgeri de Puijflijc et 

inter hereditatem# et inter hereditatem Henrici filii quondam Arnoldi de 

Zochel ex alio prout ibidem site sunt et ad dictum quondam Lambertum 

spectare consueverunt dedit ad hereditarium (dg: censum) #pactum# Johanni 

Rutten soen de Uden ab eodem hereditarie possidendas et habendas pro 

censibus (dg: vicinorum de Dijnther) annuatim exinde vicinis de Dijnther 

prius de jure solvendis atque (dg: quat) hereditario censu quatuor 

librarum monete cuidam dicto Vrieze Jutten #soen# de Vechel annuatim ex 

dictis duobus bonariis prati (dg: annuatim) solvendis dandis et solvendis 

a dicto Johanne Rutten soen hereditarie terminis solucionis in hiis 

consuetis atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco danda et solvenda dicto Alberto a Johanne Rutten soen predicto 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Hubertus et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1181 p 143r 06 za 06-07-1398. 

Voornoemde Johannes Rutten soen beloofde aan voornoemde Albertus 12 
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Stramprooise gulden, 36 plakken voor 1 Stramprooise gulden gerekend, een 

helft te betalen met Lichtmis (zo 02-02-1399) en de andere helft met Sint-

Jan-Baptist aanstaande (di 24-06-1399). 

 

Dictus Johannes Rutten soen promisit super omnia dicto Alberto XII 

Stramproedsche gulden scilicet XXXVI placken #pro quolibet Stramproedsche 

gulden computatis# seu valorem mediatim purificationis et mediatim 

nativitatis Johannis baptiste proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 143r 07 ma 08-07-1398. 

Henricus Zueliken beloofde aan Johannes van Audehoesden 18 Stramprooise 

gulden met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399) te betalen. 

 

Henricus Zueliken promisit super omnia Johanni de Audehoesden XVIII 

Stramproedsche gulden vel valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Gestel et Werthusen datum secunda post octavas Pe et 

Pau. 

 

1181 mf02 E 09 p. 144. 

 quinta ante Margarete: donderdag 11-07-1398. 

 

BP 1181 p 144v 01 do 11-07-1398. 

Arnoldus van Scijnle beloofde aan Johannes Stroijlman, tbv hem en hr 

Johannes Marsscalc investiet van de kerk van Schijndel, 80 Hollandse gulden 

of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 30-03-1399) en de andere 

helft met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399). 

 

Arnoldus de Scijnle promisit super omnia Johanni Stroijlman ad opus sui 

et ad opus domini Johannis Marsscalc investiti ecclesie de Scijnle seu ad 

opus alterius eorum LXXX Hollant gulden seu valorem mediatim pasce et 

mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Berkel et 

Werthusen datum quinta (dg: post) ante Margarete. 

 

BP 1181 p 144v 02 do 11-07-1398. 

Jacobus zvw Egidius van Gheel, door wijlen voornoemde Egidius verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw Walterus van den Rullen, droeg over aan 

Egidius Coptiten zvw Jacobus Tijt zvw Jacobus Coptiten de helft van 4 pond 

b-erfcijns, binnen de 4 feestdagen van Kerstmis in Den Bosch te betalen, 

gaande uit goederen gnd ten Oever, in Sint-Oedenrode, van welke 4 pond 

wijlen voornoemde Egidius van Gheel en Jacobus Tijt een helft verworven 

hadden van Johannes van Bocstel verwer nzvw hr Johannes van Antwerpia 

priester en de andere helft van Mijchael van Yttert ev Luta dvw voornoemde 

Johannes van Antwerpia, en welke helft nu aan eerstgenoemde Jacobus 

behoort. 

 

Jacobus filius quondam Egidii de Gheel ab eodem quondam Egidio et quondam 

(dg: Egid) Elizabeth sua uxore filia quondam Walteri van den Rullen 

pariter genitus medietatem (dg: hereditarii census) quatuor librarum 

hereditarii census solvendi annuatim et hereditarie infra quatuor dies 

festinos festi nativitatis Domini et in Busco tradendi ex bonis dictis 

ten Oever sitis in parochia de Rode sancte Ode de (dg: #qua# medietate 

dictarum) #quibus# quatuor libris hereditarii census dictus quondam 

Egidius de Gheel et Jacobus Tijt filius quondam Jacobi Coptiten unam 

medietatem erga Johannem de Bocstel (dg: ..) tinctor! filius! naturalis! 

quondam domini Johannis de (dg: And) Antwerpia presbitri et reliquam 

medietatem erga Mijchaelem de Yttert maritum et tutorem legitimum Lute 

sue uxoris filie dicti quondam Johannis de Antwerpia acquisiverant prout 

in litteris et quam medietatem dictarum quatuor librarum hereditarii! 

primodictus Jacobus nunc ad se spectare dicebat (dg: pro) hereditarie 

supportavit Egidio Coptiten filio dicti quondam Jacobi Tijt cum litteris 
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et aliis et (dg: a) jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Vladeracken et Ludinc datum 

quinta ante Margarete. 

 

BP 1181 p 144v 03 do 11-07-1398. 

Ghiselbertus van Wel zvw Johannes gnd Kuijst van Aelborch ev Katherina dv 

Wijnricus Screijnmakers, door voornoemde Wijnricus verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Yda dvw Conrardus Writer, droeg over aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus (1) een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen 

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

dat was van wijlen Tielmannus Dachverlies, in Den Bosch, aan de straat gnd 

Huls, tussen erfgoed van Laurencius kaarsmaker enerzijds en erfgoed van 

Ludekinus gnd Haghen anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Conrardus 

Writer gekocht had van Elizabeth van Zonne dvw Johannes van Zonne, (2) een 

b-erfcijns van 8 pond geld, die Petrus gnd Mannart beloofd had aan wijlen 

voornoemde Conrardus Writer, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit alle goederen, waarin wijlen Tielmannus gnd 

Dachverlies was overleden, voorzover die goederen aan hr Henricus van de 

Poort priester, Tielmannus gnd Boeden soen en Katherina sv voornoemde 

Tielmannus zullen komen na overlijden van Mechtildis wv voornoemde 

Tielmannus Dachverlies, en welke cijns nu betaald wordt uit voornoemd huis 

en erf, dat was van wijlen Tielmannus Dachverlies, in voornoemde straat gnd 

Huls, en welke cijnzen nu aan hem behoren. 

 

Ghiselbertus de Wel filius quondam Johannis dicti Kuijst de Aelborch 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie Wijnrici 

Screijnmakers (dg: f) ab eodem Wijnrico et (dg: Ydam) Yda quondam sua 

uxore filia quondam Conrardi (dg: Wijn) Writer pariter genite 

hereditarium censum quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area que fuerat quondam 

Tielmanni (dg: de) Dachverlies sita in Buscoducis ad vicum dictum Huls 

inter hereditatem Laurencii candelatoris ex uno et inter hereditatem 

Ludekini dicti Haghen ex alio quem censum XL solidorum dictus quondam 

Conrardus (dg: erg) Writer erga Elizabeth de Zonne filiam quondam 

Johannis de Zonne emendo acquisiverat prout in litteris atque 

hereditarium censum octo librarum monete predicte quem Petrus dictus 

Mannart promisit se daturum et soluturum dicto quondam !Conrado (dg: Wij) 

Writer hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex omnibus et 

singulis bonis in quibus Tielmannus dictus quondam Dachverlies decessit 

et in quantum huiusmodi bona domino Henrico de Porta presbitro Tielmanno 

dicto Boeden soen et Katherina! sorori dicti Tielmanni post mortem 

Mechtildis relicte dicti quondam Tielmanni Dachverlies ?succedere et 

competere debebunt et tenebuntur prout in litteris et qui census octo 

librarum nunc annuatim est solvendus ex dicta domo et area que fuerat 

quondam Tielmanni Dachverlies sita in dicto vico Huls vocato ut dicebat 

et quos census nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Henrico Dicbier filio Godefridi cum litteris et aliis et jure promittens 

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

impeticionem ex parte sui dicti quondam Conrardi Writer et quorumcumque 

heredum et successorum dicti quondam Conrardi Writer deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 144v 04 do 11-07-1398. 

Theodericus van Loet droeg over1 aan Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel 

alle goederen van Johannes gnd Bathenborch, aan hem gerechtelijk verkocht 

door Jacobus Kesselman. 

 

-. 

Theodericus de Loet omnia bona Johannis dicti Bathenborch vendita sibi a 

                         
1 Zie ← BP 1180 p 678v 06 ma 29-01-1397, overdracht van dezelfde goederen. 
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Jacobo Kesselman per judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout 

in litteris hereditarie supportavit Ludolpho filio quondam Ludolphi de 

Boemel cum litteris !promittens super omnia ratam !et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 144v 05 do 11-07-1398. 

Johannes Huijsman en zijn zuster Aleijdis, kvw Heijmericus Huijsman, 

verkochten aan Reijnerus Mudeken 2 hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

dat Vilbroek, beiderzijds tussen voornoemde Reijnerus Mudeken, belast met 

zegedijken en sloten. 

 

Johannes Huijsman et Aleijdis eius soror liberi quondam Heijmerici 

Huijsman cum tutore duo hont terre sita in parochia de Lijttoijen in loco 

dicto dat Vilbroec inter hereditatem Reijneri Mudeken #ex (dg: uno 

hereditarie ven) utroque latere ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Reijnero Mudeken# promittentes cum tutore super omnia warandiam et 

obligationem deponere (dg: exceptis zeg) tamquam de hereditate ab aggere 

Mose et censu libera exceptis zegediken et fossatis ad hoc spectantibus. 

Testes Vladeracken et Ludinc datum quinta ante Margarete. 

 

BP 1181 p 144v 06 do 11-07-1398. 

Wellinus van Beke verhuurde aan Henricus Weijer de huizinge, die eertijds 

was van Johanness van Brolio, in Den Bosch, aan de Zadelmakersstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Henricus Hoessche enerzijds en erfgoed van 

Theodericus Paeuweeter anderzijds, voor een periode van 3 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Jan (ma 24-06-1398), per jaar voor 96 Hollandse gulden of de 

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

Voornoemde Henricus Weijer zal alle cijnzen betalen, die uit de huizinge 

gaan, maar al hetgeen hij daaraan betaalt zal in mindering worden gebracht 

op de huur van 96 Hollandse gulden. Zou de huizinge afbranden, dan eindigt 

op dat moment de verhuur. 

 

Wellinus de Beke mansionem cum suis attinentiis (dg: quon) dudum Johannis 

de Brolio sitam in Busco ad vicum selliparorum inter hereditatem (dg: He) 

quondam Henrici Hoessche ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Paeuweeter #ex alio# cum suis attinentiis prout huiusmodi mansio cum suis 

attinentiis ad dictum Johannem de Brolio spectare consuevit ut dicebat 

locavit recto locacionis modo Henrico Weijer ab eodem ad spacium trium 

annorum a festo nativitatis Johannis proxime (dg: f) preterito sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum trium annorum pro nonaginta sex Hollant 

gulden seu (dg: d) valore dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

trium annorum mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia 

tali condicione quod dictus Henricus Weijer solvet anno quolibet dictorum 

trium annorum (dg: census) omnes census quos dictus Wellinus ex dicta 

mansione cum suis attinentiis solvere tenetur sic quod Wellino exinde 

dampna !exinde non eveniant (dg: seu q) in (dg: .) abbreviationem (dg: 

de) et defalcationem dictorum XCVI Hollant gulden et quidque dictus 

Henricus Weijer in dictis censibus hereditariis exsolverit hoc dictus 

Wellinus dicto Henrico (dg: d) quolibet anno dictorum trium annorum de 

dictis XCVI Hollant gulden abbreviabit et defalcabit (dg: item quod) hoc 

tamen addito si dicta (dg: he) mansio comburetur infra dictos 3 annos 

extunc dicta locacio exspirabit (dg: scilicet ..) scilicet de tempore 

dictorum trium annorum (dg: huiusmodi) huiusmodi combustionem sequente. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 144v 07 do 11-07-1398. 

Petrus zvw Ghibo van der Heijden droeg over aan Johannes Bits nzvw Johannes 

Cuper en Henricus Pels zvw Henricus Pels alle erfelijke goederen, die aan 

hem gekomen waren na overlijden van zijn zuster Jutta dvw voornoemde Ghibo, 
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zoals wijlen voornoemde Jutta en haar man Johannes van Herle die goederen 

hadden bezeten, gelegen onder Dinther, Heeswijk en Schijndel, voor 

voornoemde Petrus uitgezonderd 3 lopen roggeland van wijlen voornoemde 

Jutta, in Heeswijk, tussen Theodericus Hunenbart enerzijds en voornoemde 

Petrus en Batha van den Broec anderzijds. Voornoemde Johannes Bits en 

Henricus Pels zullen alle lasten op zich nemen, die wijlen voornoemde Jutta 

en Johannes van Herle uit voornoemde goederen hadden. 

 

Petrus filius quondam Ghibonis (dg: van den) van der Heijden omnia bona 

hereditaria (dg: q) sibi de morte quondam Jutte sue sororis filie dicti 

quondam Ghibonis successione advoluta prout dicta quondam Jutta et 

Johannes de Herle #eius maritus# huiusmodi bona pariter possederunt 

quocumque locorum infra parochiam de Dijnter de (dg: ?Vec) Hezewijc et de 

Scijndel sita exceptis dicto Petro tribus lopinatis terre siliginee (dg: 
?sitis) dicte quondam Jutte sitis in parochia de Hezewijc ?inter 

hereditatem Theoderici Hunenbart ex uno et inter hereditatem (dg: inves) 

dicti Petri et Bathe van den Broec ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Bits filio naturali quondam Johannis Cuper et Henrico 

Pels filio quondam Henrici Pels promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dicti Johannes 

Bits et Henricus Pels solvent omnia onera que dicti quondam Jutta et 

Johannes de Herle ex dictis bonis solvere consueverunt et tenebantur [et 

satis]facere. Testes Vladeracken et Ludinc datum quinta (dg: post) ante 

Margarete. 

 

1181 mf02 E 10 p. 145. 

 quinta ante Margarete: donderdag 11-07-1398. 

 

BP 1181 p 145r 01 do 11-07-1398. 

Henricus Bruessel ev Yda dvw Luppertus gnd Lup zvw Johannes van Slaepbroec 

verkocht aan Hermannus Coenen (1) de helft in een beemd, gnd dat Nieuwe 

Goer, in Uden, ter plaatse gnd Volkel, tussen Nijcholaus van Loeken 

enerzijds en Rodolphus Scricappel anderzijds, (2) de helft in een kamp, in 

Uden, ter plaatse gnd die Bitswijc, tussen de sloot gnd die Leijgrave 

enerzijds en Gerardus die Visscher en andere naburen aldaar anderzijds, (3) 

een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd in die Crachhem, naast de kapel van 

de H.Maria-Maagd, tussen Ulricus van Veltmolen enerzijds en Gerardus 

Hermans soen anderzijds, belast met 1 hoen en 12 penning grondcijns. 

 

Henricus Bruessel maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie quondam 

Lupperti dicti Lup filii quondam Johannis de Slaepbroe[c] medietatem ad 

se spectantem in quodam prato dicto die !dat Nuwe Goer sito in parochia 

de Uden ad locum dictum Volkel inter hereditatem Nijcholai de Loeken ex 

uno et inter hereditatem Rodolphi Scricappel ex alio item medietatem ad 

se spectantem in (dg: ca) quodam campo sito in dicta parochia in loco 

dicto die (dg: Bitswijcke) Bitswijc inter (dg: hereditatem) fossatum 

dictum die Leijgrave ex uno et inter hereditatem (dg: lib) Gerardi die 

Visscher (dg: ex alio it) et aliorum vicinorum ibidem ex alio item (dg: 

medietatem ad se spectantem in) peciam terre sitam in dicta parochia in 

loco dicto in die Crachhem iuxta capellam beate Marie virginis (dg: iuxta 

hereditatem) inter hereditatem Ulrici de Veltmolen ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Hermans soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Hermanno Coenen promittens super omnia warandiam de obligationem deponere 

exceptis uno pullo (dg: ?dni) et (dg: domino de) duodecim denariis (dg: 

domino) census domini (dg: duci) fundi exinde solvendis. Testes 

Vladeracken en Ludinc datum quinta ante Margarete. 

 

BP 1181 p 145r 02 do 11-07-1398. 

Nella dvw Johannes Spijerinc van den Velde droeg over aan haar dochter 

Agnes haar vruchtgebruik in een stuk land, in Dinther, naast de kerk 

aldaar, tussen een weg, die loopt van de goederen gnd te Wijer naar 
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voornoemde kerk, enerzijds en Egidius van Ghele anderzijds, met een eind 

strekkend aan het kerkhof van voornoemde kerk, met een weg ertussen, en met 

het andere eind aan de gemene waterlaat. Voornoemde Agnes verkocht 

voornoemd stuk land aan Laurencius zvw Walterus Ermgarden soen, belast met 

de grondcijns. 

 

Nella filia quondam Johannis Spijerinc (dg: van) van den Velde cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in pecia terre sita in parochia de 

Dijnter iuxta ecclesiam ibidem inter (dg: hereditatem) viam tendentem de 

bonis dictis te Wijer ad dictam (dg: ecclesiam ex) ecclesiam ex uno et 

inter hereditatem Egidii de Ghele ex alio (dg: ut dicebat here) tendentem 

cum uno fine ad cijmiterium dicte ecclesie quadam via interiacente et cum 

reliquo fine ad communem aqueductum ut dicebat legitime supportavit 

Agneti sue filie promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Quo facto dicta Agnes cum tutore dictam peciam terre 

hereditarie vendidit Laurencio filio quondam Walteri Ermgarden soen 

promittentes et cum ea dicta Nella eius mater cum tutore indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto (dg: X) 

censu (dg: domini fundi) dominorum fundi exinde solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 145r 03 do 11-07-1398. 

Petrus van der Hautart, Henricus zv Metta gnd Arts, Johannes gnd biden 

Doren en zijn zoon Johannes beloofden aan Johannes Stroijlman, tbv hem en 

hr Johannes Marsscalc investiet van Schijndel, 98 Hollandse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Lichtmis (zo 02-02-1399) en de andere 

helft met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399). 

 

Petrus van der Hautart Henricus filius Mette dicte Arts Johannes (dg: 

van) dictus biden Doren (dg: ...) et Johannes eius filius promiserunt 

indivisi super omnia Johanni Stroijlman ad opus sui et ad opus domini 

Johannis Marsscalc investiti de Scijnle seu ad opus alterius eorundem 

nonaginta octo Hollant gulden seu valorem (dg: ad) mediatim 

purificationis et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 145r 04 do 11-07-1398. 

Henricus van Best droeg over aan Metta dvw Theodericus gnd Loij van Os, tbv 

haar en Albertus gnd Abe van den Placke zvw Jacobus van den Placke, een 

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

leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, tussen een gemene weg enerzijds en Jacobus 

van den Placke anderzijds, welke pacht aan voornoemde Henricus van Best was 

verkocht door voornoemde Albertus gnd Abe van den Placke zvw Jacobus van 

den Placke. Voornoemde Metta zal de pacht bezitten, zolang ze leeft; na 

haar overlijden gaat de pacht naar voornoemde Albertus. 

 

Duplicetur. 

Henricus de Best hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

ex domo et orto ac hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de 

Gestel prope Herlaer ad locum dictum Rumel inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Jacobi van den Placke ex 

alio venditam dicto Henrico de Best ab Alberto dicto Abe van den Placke 

filio quondam Jacobi van den Placke prout in litteris hereditarie 

supportavit Mette filie quondam Theoderici dicti Loij de Os ad opus sui 

et ad opus #dicti# Alberti dicti Abe van den Placke filio! quondam Jacobi 

van den Placke cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dicta Metta 

dictam paccionem possidebit integraliter quamdiu vixerit in humanis et 

non ultra post decessum eiusdem Mette ad dictum Albertum de jure 
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hereditario (dg: possidendam) devolvendam et succedendam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 145r 05 do 11-07-1398. 

Johannes zvw Gerardus van Tede droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan 

Johannes gnd Vullen soen een hofstad en tuin, in Geffen, ter plaatse gnd 

aen die Valijn, tussen Elizabeth wv Gerardus Kepkens en haar kinderen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 12 penning zodanig geld 

als waarin dit aan Willelmus van Nuwelant betaald moet worden. 

 

-. 

Johannes filius quondam Gerardi de Tede quoddam domistadium et ortum 

sitos in parochia de Gheffen ad locum (dg: ?ae) dictum aen die Valijn 

inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Gerardi Kepkens et eius 

liberorum ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni dicto Vullen soen in (dg: p) modum ?dirte 

permutationis etc promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto! XII denariis talis (dg: census) monete in quali 

Willelmo de Nuwelant einde de jure est solvendus. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 145r 06 do 11-07-1398. 

Johannes Vullen soen droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan Johannes 

zvw Gerardus van Tede ½ morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd in Hezer 

Vrede, tussen Philippus van Hijnen enerzijds en Ghibo Jacobs soen 

anderzijds, belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Johannes Vullen soen dimidium iuger terre situm in parochia de Roesmalen 

in loco dicto in Hezer Vrede inter hereditatem Philippi (dg: ut[e] Hijne) 

de Hijnen ex uno et inter hereditatem Ghibonis Jacobs soen ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni filio quondam Gerardi de Tede #in 

modum ?dirte permutationis hereditarie# promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis zegediken et aqueductibus ad hoc de 

jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 145r 07 do 11-07-1398. 

Henricus Weijer droeg over aan Arnoldus zv Volcquinus Mijs soen van 

Amersfort een b-erfcijns2 van 10 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van 

de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf, in 

Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus gnd Poeldonc 

enerzijds en erfgoed van wijlen Albertus Loze anderzijds, en uit het 

erfgoed, zowel voor als achter het huis gelegen, en de gebouwen, welke 

cijns aan hem was overgedragen3 door Rodolphus van Duer zvw Rodolphus van 

Duer bakker. Met achterstallige termijnen van de afgelopen 3 jaar. 

 

Henricus Weijer hereditarium censum decem solidorum grosso Turnonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in dicto censu 

computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie 

integraliter in festo nativitatis Domini de domo et area sita in Busco ad 

forum inter hereditatem quondam Arnoldi dicti Poeldonc et inter 

hereditatem quondam Alberti Loze et de tota hereditate ad dictam (dg: 

d[o]) domum et aream spectante tam ante quam retro sita et de edificiis 

in eadem hereditate consistentibus (dg: quem) supportatum sibi a Rodolpho 

de Duer filio quondam Rodolphi de Duer pistoris prout in litteris 

                         
2 Zie → VB 1799 f 153v 07 di 27-04-1400, Arnt soen Volcken Mijs soen van Amersfoert was 
gericht … aen huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch ter Merct tusschen den erve wilner 

Arnt Poeldoncs ende tusschen den erve wilner Aelbrechts Loze ende aen die alinge erffenisse 

tot den voirg huijs ende erve behorende beijde voir ende after gelegen ende aen die 

tijmmeringe in der selver erffenissen wesende overmids gebrec van erfcijns dien hi daer aen 

heet. 
3 Zie ← BP 1178 f 280r 07 vr 29-07-1390, overdracht van de cijns. 
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hereditarie supportavit Arnoldo filio Volcquini Mijs soen de Amersfort 

cum litteris et aliis et jure et cum arrestadiis sibi de tribus annis 

proxime preteritis deficientibus et non solutis ut dicebat promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1181 p 145r 08 do 11-07-1398. 

Rijcardus Willems soen, Henricus Campart, Franco Hadewigen soen, Arnoldus 

van Kilsdonc, Arnoldus die Wever en Theodericus Zueric beloofden aan 

Johannes Stroijlman, tbv hem en hr Johannes Marsscalc investiet van 

Schijndel, 111 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Lichtmis (zo 02-02-1399) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (di 24-

06-1399). 

 

Rijcardus Willems soen Henricus Campart Franco Hadewigen soen Arnoldus de 

Kilsdonc Arnoldus die Wever [et] Theodericus Zueric promiserunt indivisi 

super omnia Johanni Stroijlman ad opus sui et ad opus dominus! Johannis 

Marsscalc investiti de Scijnle seu ad opus alterius eorundem centum et XI 

Hollant gulden seu valorem (dg: ad) mediatim purificationis et mediatim 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Vladeracken et !Ludic datum 

supra. 

 

BP 1181 p 145r 09 do 11-07-1398. 

Petrus die Zegher zvw Petrus die Zeger van Crumvoert verkocht aan Johannes 

Cloet timmerman, tbv hem, zijn vrouw Yda van Gheffen, en hun gezamenlijke 

kinderen, een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een stuk land met gebouwen, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd Cromvoirt, tussen de gemeint enerzijds en Theodericus zvw Ghibo Lizen 

soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. De langstlevende van 

voornoemde Johannes Cloet en Yda zal geheel de cijns beuren; na overlijden 

van hen beiden gaat de cijns naar hun kinderen. 

 

Petrus die Zegher filius quondam (dg: quo) Petri die Zeger de Crumvoert 

hereditarie vendidit Johanni Cloet carpentario ad opus sui ad opus Yde 

(dg: su) de Gheffen sue uxoris et ad opus liberorum (dg: eorum liberorum) 

eorundem Johannis et Yde ab eis pariter genitorum et generandorum 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex pecia terre #cum suis edificiis# sita in parochia de 

Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter (dg: hereditatem) 

communitatem ex uno et inter hereditatem Theoderici filii quondam 

Ghibonis Lizen soen ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere excepto censu domini (dg: f) ducis et 

sufficientem facere tali condicione quod alter dictorum Johannis Cloet et 

(dg: Eefse) #Yde# eius uxoris diutius vivens integraliter possidebit post 

eorum decessum amborum ad dictorum! eorum liberos ab eis pariter genitos 

et generandos integraliter possidendum. Testes datum supra. 

 

1181 mf02 E 11 p. 146. 

 quinta ante Margarete: donderdag 11-07-1398. 

 anno XCVIII mensis julii in crastino septem fratrum: 

  donderdag 11-07-1398. 

 in festo divisionis apostolorum: maandag 15-07-1398. 

 quinta post divisionem apostolorum: donderdag 18-07-1398. 

 

BP 1181 p 146v 01 do 11-07-1398. 

Theodericus zvw Johannes gnd Roeskens van Best verkocht aan Henricus die 

Teije snijder van Best n-een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 stukken land, samen 5 lopen 

rogge groot, in Oirschot, in de herdgang van Best, (1) tussen erfgoed van 

Willelmus van Arle enerzijds en erfgoed van Heijlwigis Bithuijs anderzijds, 

(2) tussen voornoemd erfgoed van Heijlwigis Bithuijs enerzijds en de 
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gemeint aldaar anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Roeskens de Best hereditarie 

vendidit Henrico die Teije (dg: de B) sartori de Best hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: quinque lopinatis terre 

siliginee sitis in parochia de Oerscot in pastoria de Best inter 

hereditatem communitatem ex uno et inter hereditatem Heij) duabus peciis 

terre quinque lopinatas terre siliginee #simul# continentibus sitis in 

parochia de Oerscot (dg: ad lo) in pastoria de Best quarum una inter 

hereditatem Willelmi de Arle ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

Bithuijs ex alio et altera inter (dg: hereditatem) dictam hereditatem 

dicte Heijlwigis Bithuijs ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem 

ibidem !#sunt site# ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) 

Vladeracken et Ludinc datum quinta ante Margarete. 

 

BP 1181 p 146v 02 do 11-07-1398. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 19 nieuwe 

Gelderse gulden waarvan elke op de dag van vandaag voor 34 gemene plakken 

of de waarde wordt gerekend, met de pacht van het jaar van wederkoop en met 

eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid 

van voornoemde schepene, mr Johannes van Best, Johannes van de Kelder en 

Roverus Boest. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datum presentium sine medio 

sequentium (dg: anno quolibet dictorum) semper dictis tribus annis 

durantibus cum XIX novis Gelre gulden (dg: seu valore et cum scilicet X) 

quorum (dg: quo) quilibet hodierno die valet XXXIIII gemeijn placken seu 

valore et cum paccione anni redempcionis et cum arrestadiis si que 

defecerint ut in forma. Acta in camera presentibus !acta in camera 

presentibus dictis scabinis magistro Johanne de Best Johanne de Penu 

Rovero Boest datum anno XCVIII mensis julii in crastino septem fratrum 

hora vesperarum. 

 

BP 1181 p 146v 03 do 11-07-1398. 

Nijcholaus Hermans soen van Lijeshout verkocht aan Mijchael van Espdonc de 

helft in een stuk land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Griensven, tussen Willelmus Cepper enerzijds en Jutta wv Hubertus van 

Lijeshout anderzijds. Het water zal over dit stuk land zijn loop houden 

zoals het die rechtens heeft. 

 

Nijcholaus Hermans soen de Lijeshout #medietatem ad se spectantem in# 

peciam! terre sitam (dg: in parochia) infra libertatem oppidi de Busco ad 

locum dictum (dg: Gries) Griensvenne inter hereditatem Willelmi Cepper ex 

uno et inter hereditatem Jutte relicte quondam Huberti de Lijeshout ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Mijchaeli de Espdonc promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio hoc 

addito quod aqua obtinebit per dictam peciam terre suum transitum sicut 

aqua habet suum transitum (dg: per) de jure per dictam peciam terre. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 146v 04 do 11-07-1398. 

Hubertus zvw Hubertus van Lijeshout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hubertus filius quondam Huberti de Lijeshout prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 
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BP 1181 p 146v 05 do 11-07-1398. 

Broeder Johannes Dargartmaker priester, Gerardus Peteren en Hadewigis van 

Roder Eijgen droegen over aan Johannes Zoemer de helft4, die aan wijlen 

Mechtildis gnd Dronghelmans behoorde, in een huis en erf, in den Bosch, in 

de Gorterstraat, tussen erfgoed van Rutgherus van Boemel enerzijds en 

erfgoed van Johannes gnd Carnau anderzijds, te weten de helft naast erfgoed 

van voornoemde Rutgherus, welke helft wijlen voornoemde Mechtildis 

Dronghelmans gekocht had van Theodericus gnd Morre van Maze Eijcke en 

Theodericus gnd Horenman, en welke helft nu aan hen behoort. 

 

Frater Johannes Dargartmaker presbiter Gerardus Peteren et Hadewigis de 

Roder Eijgen cum tutore medietatem que ad Mechtildem quondam dictam 

Dronghelmans spectabat in domo et area sita in Busco in vico dicto 

Gorterstraet inter hereditatem Rutgheri de Boemel ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Carnau ex alio videlicet illam medietatem 

dicte domus et aree que sita est iuxta hereditatem dicti Rutgheri quam 

medietatem dicta quondam Mechtildis Dronghelmans erga Theodericum dictum 

Morre de Maze Eijcke et Theodericum dictum Horenman emendo acquisiverat 

prout in litteris et quam medietatem (dg: a) nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie supportaverunt Johanni Zoemer cum litteris et jure 

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

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 146v 06 do 11-07-1398. 

Gerardus van der Stegen zvw Petrus gnd Coppen soen, Johannes Clijngherberch 

en Herbertus Alarts soen beloofden aan hr Johannes van Attenhoven en 

Gerardus van de Doorn 32 1/3 oude Franse schild of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1399) te betalen. 

 

Gerardus van der Stegen filius quondam Petri dicti Coppen soen Johannes 

Clijngherberch et Herbertus Alarts soen promiserunt indivisi super omnia 

domino Johanni de Attenhoven et Gerardo de Spina seu eorum alteri (dg: 

XXX) #XXXII# aude scilde Francie (dg: seu) et terciam partem unius aude 

(dg: scilde) scilt Francie seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 146v 07 do 11-07-1398. 

Godefridus Boden soen, Johannes van Onlant zvw Theodericus van Espdonc, 

Ghibo zvw Johannes van der Haseldonc en Gerardus van Rode zvw Willelmus 

beloofden aan Johannes van de Kelder 32 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399) in Den Bosch te leveren. 

 

Godefridus Boden soen Johannes de Onlant filius #quondam# Theoderici de 

Espdonc Ghibo filius quondam Johannis van der (dg: Hazeldonc) Haseldonc 

#et# Gerardus de Rode filius quondam Willelmi promiserunt indivisi super 

omnia Johanni de Penu XXXII modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 146v 08 do 11-07-1398. 

Hr Paulus van Haestrecht ridder, heer van Loen, beloofde aan Hubertus van 

Ghemert 100 nieuwe gulden na maning te betalen. 

 

Dominus Paulus de Haestrecht miles dominus de Loen promisit super omnia 

Huberto de Ghemert centum nuwe gulden ad monitionem persolvendos. Testes 

Vladeracken et Werthusen datum supra. 

 

                         
4 Zie → BP 1181 p 571r 09 do 04-12-1399, overdracht van deze helft. 
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BP 1181 p 146v 09 ma 15-07-1398. 

Theodericus Scalpart droeg over aan Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel 171 

oude Gelderse gulden, aan hem beloofd door Johannes Gherijs en zijn zoon 

Rodolphus. 

 

Theodericus Scalpart centum et septuaginta unum aureos denarios antiquos 

(dg: communiter) communiter aude gulden vocatos monete Gelrie boni auri 

et iusti ponderis promissos sibi a Johanne Gherijs et Rodolpho eius filio 

prout in (dg: litteris) litteris legitime supportavit Ludolpho filio 

quondam Ludolphi de Boemel cum litteris et jure. Testes Hubertus et 

Vladeracken datum in festo divisionis apostolorum. 

 

BP 1181 p 146v 10 ma 15-07-1398. 

Theodericus Scalpart droeg over aan Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel 90 

Gentse nobel, aan hem beloofd door Johannes gnd Gherijs en zijn zoon 

Rodolphus. 

 

Theodericus Scalpart nonaginta aureos denarios communiter Gentsche nobel 

vocatos promissos sibi a Johanne dicto Gherijs et Rodolpho eius filio 

prout in litteris supportavit Ludolpho filio quondam Ludolphi de Boemel 

cum litteris et jure (dg: promittens). Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 146v 11 ma 15-07-1398. 

Nijcholaus Hagen, Willelmus Lobbe, Nijcholaus Godewert, zijn zoon Arnoldus, 

Godescalcus zv Albertus van Kessel en zijn broer Walterus beloofden aan 

Johannes Stroijlman, tbv hem en hr Johannes Marscalc investiet van 

Schijndel, 106 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Lichtmis (zo 02-02-1399) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (di 24-

06-1399). 

 

Nijcholaus Hagen Willelmus Lobbe Nijcholaus Godewert et Arnoldus eius 

filius Godescalcus filius Alberti de Kessel et Walterus eius frater 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Stroijlman ad opus sui (dg: seu) 

et ad opus domini Johannis Marscalc #investiti de Scijnle# seu ad opus 

alterius eorundem C et VI Hollant gulden seu valorem (dg: ad) mediatim 

purificationis et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

(dg: datum) Hubertus et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1181 p 146v 12 do 18-07-1398. 

Zegherus van Boemel beloofde aan Jordanus van Os 12 Gentse nobel of de 

waarde en 24 gemene plakken met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1398) te 

betalen. 

 

Zegherus de Boemel promisit super omnia (dg: Jordan) Jordano de Os XII 

Gentsche nobel seu valorem et XXIIII gemeijn placken ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Vladeracken) Hubertus et 

Vladeracken datum quinta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1181 p 146v 13 do 18-07-1398. 

Arnoldus van Enode, Walterus die Vrieze en Johannes Knoden soen wonend in 

Herlaer beloofden aan Johannes van Zonne, tbv mr Gheerlacus van Ghemert, 35 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399) te 

leveren. 

 

Arnoldus de Enode Walterus die Vrieze et Johannes Knoden soen #commorans 

in Herlaer ut dicebat# promiserunt indivisi super omnia Johanni de Zonne 

ad opus magistri (dg: de) Gheerlaci de Ghemert XXXV modios siliginis 

mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

Berkel et Hubertus datum supra. 
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BP 1181 p 146v 14 do 18-07-1398. 

Engelbertus Ludinc Pijnappel, Arnoldus Veer en Gerardus van Berkel 

beloofden aan Johannes zv Andreas van Lennenshoevel 156 Stramprooise gulden 

of de waarde in goud met Pasen aanstaande (zo 30-03-1399) te betalen. 

 

Engelbertus Ludinc Pijnappel (dg: A) Arnoldus Veer et Gerardus de Berkel 

promiserunt indivisi super omnia Johanni filio Andree de Lennenshoevel 

centum et LVI Stramproedsche gulden seu valorem in auro ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: Lud) Hubertus (dg: pre) et Ludinc 

predictus datum supra. 

 

BP 1181 p 146v 15 do 18-07-1398. 

Engbertus Ludinc en Arnoldus Vere beloofden voornoemde Gerardus schadeloos 

te houden. 

 

Engbertus Ludinc et Arnoldus Vere promiserunt Gerardum predictum 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1181 mf02 E 12 p. 147. 

 quinta ante Margaretam: donderdag 11-07-1398. 

 in festo divisionis apostolorum: maandag 15-07-1398. 

 quinta post divisionem apostolorum: donderdag 18-07-1398. 

 in crastino Alexii anno XCVIII: donderdag 18-07-1398. 

 

BP 1181 p 147r 01 do 11-07-1398. 

Hr Goeswinus van Aa ridder en Gerardus van Aa beloofden aan hr Thomas van 

Ghestel investiet van Tilburg, tbv hr Johannes van Zichen propositus van 

het klooster van Tongerlo, 100 oude schilden of de waarde, met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1399) te betalen. 

 

Dominus Goeswinus de Aa miles et Gerardus de Aa promiserunt indivisi 

super omnia domino Thome de Ghestel investito de Tilborch ad opus domini 

Johannis de Zi[c]hen propositi monasterii de Tongherlo centum aude scilde 

boni auri et iusti ponderis seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Vladeracken et !Ludic datum quinta ante 

Margaretam. 

 

BP 1181 p 147r 02 do 11-07-1398. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 147r 03 ma 15-07-1398. 

Gerardus van Mulsen beloofde aan Arnoldus van Beke, tbv hem, hr Johannes 

van Dungen propositus van Mechelen en hr Johannes Bac kanunnik van de kerk 

van Den Bosch, 9¼ Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden of de waarde in goud 

voor 1 Brabantse dobbel gerekend, met Pasen aanstaande (zo 30-03-1399) te 

betalen. 

 

Gerardus de Mulsen promisit super omnia Arnoldo de Beke ad opus sui et 

ad! domini Johannis (dg: Jo) de Dungen propositi Mecheliniensis et domini 

Johannis Bac canonici ecclesie de Busco seu ad opus alterius eorum novem 

Brabant dobbel et quartam partem unius Brabant! scilicet II Hollant 

gulden (dg: pro) seu valorem in auro pro quolibet Brabant dobbel 

computatis ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes Hubertus et 

Vladeracken datum in festo divisionis apostolorum. 

 

BP 1181 p 147r 04 ma 15-07-1398. 

Johannes van Audenhoven: een b-erfpacht van 17 lopen rogge, maat van 

Oirschot, die Zebertus zv Rutgerus gnd van Boemel beloofd had met Lichtmis 

te leveren aan Johannes gnd Lebben, gaande uit (1) een huis en tuin, in 
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Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, (2) een tuintje naast de plaats gnd 

des Gents Hof, (3) een stuk land, gnd dat Wilgen Stuk, welke pacht Petrus 

gnd van den Loect gekocht had van voornoemde Johannes Lebben, en welke 

pacht voornoemde Johannes van Audenhoven vernaderd had {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes de Audenhoven hereditariam paccionem decem et septem lopinorum 

siliginis mensure de Oerscot quam Zebertus filius Rutgeri dicti de Boemel 

Johanni dicto Lebben 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 Gents Hof et ex 

pecia terre dicta dat Wilgen Stuc et quam paccionem decem et septem 

lopinorum siliginis dicte mensure Petrus dictus van den Loect erga 

prefatum Johannem Le[bben] emendo acquisiverat et [quam p]accionem dictus 

Johannes de Audenhoven erga eundem Petrum van den Loect per modum 

redempcionis e iure proximitatis acquisiverat prout in litteris. 

 

BP 1181 p 147r 05 do 18-07-1398. 

Arnoldus zvw Willelmus Gielijs soen droeg over aan Bartholomeus gnd Meus 

zvw Bartholomeus gnd Meus Wedigen soen (1) een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een kamp, 2½ bunder groot, gnd 

Mersmans Hoernic, in Schijndel, ter plaatse gnd in Eirde, tussen Arnoldus 

nzvw hr Leonius van Scijnle priester enerzijds en kvw Henricus van den 

Waude anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Lambertus gnd 

Jonghe Lemken zvw Lambertus gnd Laets soen, (2) een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een kamp, 2 bunder 

groot, in Schijndel, ter plaatse gnd Eirde, welke cijns aan eerstgenoemde 

Arnoldus was verkocht door Lambertus zvw Lambertus gnd Jonghe Lemken van 

Scijnle. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi Gielijs soen hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quodam campo 

duo et dimidium bonaria continente dicto Mersmans Hoernic sito in 

parochia de Scijnle in loco dicto in Eirde inter hereditatem Arnoldi 

filii naturalis domini quondam Leonii de Scijnle presbitri ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Henrici van den Waude ex alio 

venditum sibi a Lamberto dicto Jonghe Lemken filio quondam Lamberti dicti 

Laets soen prout in litteris atque hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quodam campo duo 

bonaria continente sito in parochia de Scijnle in loco dicto Eirde 

venditum primodicto Arnoldo a (dg: dicto) Lamberto filio quondam Lamberti 

dicti Jonghe Lemken de Scijnle prout in litteris hereditarie supportavit 

Bartholomeo dicto Meus filio quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen soen 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Hubertus et Ludinc datum quinta post 

divisionem apostolorum. 

 

BP 1181 p 147r 06 do 18-07-1398. 

Voornoemde Bartholomeus beloofde aan voornoemde Arnoldus zvw Willelmus 

Gielijs soen 20 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1398) te betalen. 

 

Dictus Bartholomeus promisit super omnia dicto Arnoldo filio quondam 

Willelmi Gielijs soen XX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 147r 07 do 18-07-1398. 

Aleijdis wv Henricus van Huessen droeg over aan Willelmus van Haubraken 1 

bunder beemd, gnd Leuwen Kempken, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Aen die Hoedonc, tussen erfgoed eertijds van de monniken van 

Porta Celi enerzijds en een gemene weg anderzijds, met het water gnd die 
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Meer direct naast deze bunder en met het visrecht in dit water, aan hem 

overgedragen door Henricus gnd Bonnen van Rijthoven en Theodericus zvw 

Zanderus van den Wijer. 

 

Aleijdis relicta quondam Henrici de Huessen #cum tutore# unum bonarium 

prati dictum communiter Leuwen Kempken situm infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum Aen die Hoedonc inter hereditatem dudum monachorum 

de Porta Celi ex uno et inter (dg: h) communem plateam ex alio cum aqua 

dicta die Meer sita contigue juxta dictum bonarium prati et cum piscaria 

eiusdem aque die Meer vocate supportatum sibi ab Henrico dicto Bonnen de 

Rij[t]hoven et Theoderico filio quondam Zanderi van den Wijer prout in 

litteris hereditarie supportavit Willelmo de Haubraken cum litteris et 

aliis et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Hubertus et Vladeracken datum quinta (dg: p) 

post divisionem apostolorum. 

 

BP 1181 p 147r 08 do 18-07-1398. 

Henricus van Audenhoven zvw Johannes gnd Wijerinc van Straten verkocht aan 

Ghiselbertus Hadewigen soen zvw Ghibo Keijot een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Jacobus in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (vr 25-07-1399), gaande uit (1) een stuk land, gnd dat 

Steland, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen Henricus die Smijt 

enerzijds en Lambertus Rademaker anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat 

Kwade Land, 4 lopen rogge groot, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, 

tussen Jordanus van der Teijnden enerzijds en Katherina van Best 

anderzijds, (3) een beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Ertbruggen, tussen 

Henricus Maes soen enerzijds en Johannes van Doveren anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Henricus de Audenhoven filius quondam Johannis dicti Wijerinc de Straten 

hereditarie vendidit Ghiselberto Hadewigen soen filio quondam Ghibonis 

Keijot hereditariam (dg: pen) paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) Jacobi et primo termino 

a Jacobi proxime futuro ultra annum #et in Busco tradendam# ex pecia 

terre dicta dat Stelant sita in parochia de Oerscot ad locum dictum 

Straten inter hereditatem Henrici die Smijt ex uno et inter hereditatem 

Lamberti Rademaker ex alio atque ex pecia terre (dg: IIII) dicta dat 

Quade Lant IIII lopinos siliginis in semine capiente sita in parochia et 

loco predictis inter hereditatem (dg: Johannis) Jordani van der Teijnden 

ex uno et inter hereditatem Katherine de Best ex alio (dg: atque 

promittens) atque ex prato quodam sito in dicta parochia in loco dicto 

Ertbruggen inter hereditatem Henrici Maes soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis van Do[v]eren ex alio promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu dominorum 

fundi exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes (dg: H) datum 

supra. 

 

BP 1181 p 147r 09 do 18-07-1398. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Lichtmis over een jaar (ma 02-02-1400) 

met 30 Stramprooise Gelderse gulden of de waarde, de pacht van het jaar van 

wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Willelmus Donc, Udo van den Bruggen 

en Henricus van den Broec. 

 

A. 

Et poterit redimere infra (dg: hinc) hinc et purificationis proxime 

futurum et per annum a purificationis proxime futuro sine (dg: medio se) 

medio sequentem semper dicto spacio pendente cum XXX Stramproetsche Gelre 

gulden seu valore et cum paccione anni redempcionis et !si arrestadiis si 

que tunc defecerint ut in forma. Acta in camera presentibus dictis 

scabinis Willelmo Donc Udone van den Bruggen Henrico van den Broec datum 
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in crastino Alexii anno XCVIII hora vesperarum. 

 

BP 1181 p 147r 10 do 18-07-1398. 

Heijmericus Groij en zijn zuster Yda, kvw Franco Splijtaf, Wijnricus 

Roempot ev Heijlwigis, Willelmus van der Masen zv Theodericus ev 

Mechtildis, en Petrus Balijart ev Elizabeth, dvw voornoemde Franco 

Splijtaf, droegen over aan Adam van Mierde, tbv hr Jacobus Groij, bvw 

voornoemde Franco, kanunnik van Luik, het deel, dat aan hen gekomen was na 

overlijden van voornoemde Franco en diens vrouw Eufemia, ouders van 

voornoemde Heijmericus en zijn voornoemde zusters, in een b-erfpacht van 6 

zester rogge, Bossche maat, die Johannes gnd Kortroc svzw Rutgherus van 

Kessel beloofd had met Lichtmis in Den Bosch, in de huizinge van wijlen 

voornoemde Franco, te leveren aan voornoemde Franco, gaande uit een stuk 

land dat was van Rijcardis gnd Rijke dvw Johannes gnd Last, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Heze, tussen Oda wv Arnoldus Ysebout enerzijds en wijlen 

voornoemde Rutgherus van Kessel anderzijds. Met achterstallige termijnen. 

 

Heijmericus Groij (dg: filius) #et Yda eius soror liberi# quondam 

Franconis Splijtaf Wijnricus Roempot maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris et Willelmus van der Masen filius Theoderici 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris !filiarum (dg: dicti) 

Petrus Balijart maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum 

dicti quondam Franconis Splijtaf totam partem et omne jus (dg: d) eis de 

morte #dicti# quondam (dg: parentum) Franconis et Eufemie sue uxoris 

parentum olim dicti Heijmerici et suarum sororum predictarum successione 

advolutas in hereditaria paccione sex (dg: lo) sextariorum siliginis 

mensure de Busco quam Johannes (dg: Sceijn Sceijvel) dictus (dg: Ko) 

Kortroc gener quondam Rutgheri de Kessel promisit se daturum et soluturum 

#dicto Franconi# hereditarie purificationis et in Busco in habitatione 

dicti #quondam# Franconis tradendam et deliberandam ex pecia terre que 

fuerat Rijcardis dicte Rijke filie quondam Johannis dicti Last sita in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem Ode relicte 

quondam Arnoldi Ysebout ex uno et inter hereditatem dicti quondam 

Rutgheri de Kessel ex alio prout in litteris hereditarie supportaverunt 

Ade de Mierde ad opus domini (dg: H) Jacobi Groij (dg: filii fratris 

dictorum) filii dicti quondam Franconis canonici Leodiensis cum litteris 

et jure #cum arrestadiis# ?quibuscumque etc promittentes cum tutore super 

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

(dg: supra tradetur littera) #?Hubertus et# Vladeracken datum quinta post 

divisionem. 

 

BP 1181 p 147r 11 do 18-07-1398. 

Hr Goeswinus van Aa ridder en zijn zuster vrouwe Ermgardis van Mordrecht 

beloofden aan Johannes van Mordrecht 110 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399) te betalen. 

 

Dominus Goeswinus de Aa miles et domina Ermgardis de Mordrecht eius soror 

promiserunt indivisi super omnia Johanni de Mordrecht centum et decem 

novos Gelre! seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Spanct et Hubertus datum supra. 

 

BP 1181 p 147r 12 do 18-07-1398. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit aliam indempnem. Testes datum supra. 

 

1181 mf02 E 13 p. 148. 

 quinta post divisionem apostolorum: donderdag 18-07-1398. 

 sexta post divisionem apostolorum: vrijdag 19-07-1398. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1398 02. 

 

19 

BP 1181 p 148v 01 do 18-07-1398. 

Udo van der Bruggen beloofde aan de secretaris Adam, tbv Gijnta dv 

voornoemde Udo, 40 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Gijnta. 

 

Udo van der Bruggen promisit super omnia mihi Ade ad opus Gijnte filie 

dicti Udonis XL Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. 

Testes Hubertus et Vladeracken datum quinta post divisionem apostolorum. 

Tradetur littera dicte Gijnte. 

 

BP 1181 p 148v 02 do 18-07-1398. 

Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen van den Dungen beloofde aan 

Enghelbertus van der Boijdonc 11 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1398) te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis Vrancken soen van den Dungen promisit 

super omnia Enghelberto van der Boijdonc (verbeterd uit: Bijijdonc) XI 

Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Hubertus et Ludinc datum supra. 

 

BP 1181 p 148v 03 do 18-07-1398. 

Johannes Kesselman zv Ghibo Kesselmans de oudere beloofde aan zijn broer 

Ghibo Kesselman de jongere 10½ Gentse nobel of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1398) te betalen. 

 

Johannes Kesselman filius Ghibonis Kesselmans senioris promisit super 

omnia Ghiboni Kesselman juniori suo fratri decem et dimidium Gentsche 

nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 148v 04 do 18-07-1398. 

Lambertus Keelbreker en Arnoldus Gerijts soen beloofden aan Arnoldus van 

Beke, tbv hem, hr Johannes van Dungen propositus van Mechelen en hr 

Johannes Bac kanunnik van de kerk van Den Bosch, 6¼ Brabantse dobbel, 2 

Hollandse gulden of de waarde voor 1 Brabantse dobbel gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 30-03-1399) te betalen. 

 

Lambertus Keelbreker et Arnoldus Gerijts soen promiserunt indivisi super 

omnia Arnoldo de Beke ad opus sui et ad opus domini Johannis de Dungen 

propositi Mecheliniensis et domini Johannis Bac canonici (dg: de) 

ecclesie de Busco seu ad opus alterius eorundem sex Brabant dobbel et 

quartam partem unius Brabant dobbel scilicet duobus Hollant gulden (dg: 

pro) seu valore pro quolibet Brabant dobbel computatis ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes Berkel et Ludinc datum supra. 

 

BP 1181 p 148v 05 do 18-07-1398. 

Willelmus Cepper en Robbertus van Houthem beloofden aan Arnoldus van Beke, 

tbv hem, hr Johannes van Dunghen propositus van Mechelen en hr Johannes Bac 

kanunnik van de kerk van Den Bosch, 10½ Brabantse dobbel, 2 Hollandse 

gulden of de waarde voor 1 Brabantse dobbel gerekend, met Pasen aanstaande 

(zo 30-03-1399) te betalen. 

 

Willelmus Cepper et Robbertus de Houthem promiserunt indivisi super omnia 

Arnoldo de Beke ad opus sui et ad opus domini Johannis de Dunghen 

propositi Mechliniensis et domini Johannis Bac canonici ecclesie de Busco 

seu ad opus alterius eorundem (dg: decem Brabant dobbel et) decem et 

dimidium Brabant dobbel scilicet (dg: duo) II Hollant gulden #seu valore# 

pro quolibet Brabant dobbel computatis ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 148v 06 vr 19-07-1398. 

Destijds had Ghisbertus Herinc zvw Goeswinus Herinc beloofd aan kv 

Katherina dvw Godefridus van Heijst, bij voornoemde Katherina verwekt of te 

verwekken door Johannes zvw Albertus Gielijs soen, een b-erfcijns van 10 

oude Franse schilden, met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit de helft 

van de helften, behorend aan voornoemde Ghisbertus, in een eiland of 

erfgoed in Maren, naast mr Wolphardus van Ghiessen enerzijds en Henricus 

Veren Oden soen anderzijds. Voornoemde Katherina en Johannes beloofden 

thans dat hun voornoemde kinderen die cijns niet zullen manen, zolang 

Aleijdis sv voornoemde Ghiselbertus leeft; voornoemde brief blijft van 

kracht, na overlijden van voornoemde Aleijdis. 

 

Notum sit universis quod cum Ghisbertus Herinc filius quondam Goeswini 

Herinc promisissit se daturum et soluturum liberis Katherine filie 

quondam Godefridi de Heijst ab eadem Katherina et Johanne filio quondam 

(dg: Jo) Alberti Gielijs soen pariter genitis et generandis hereditarium 

censum decem aureorum antiquorum denariorum communiter aude scilde 

vocatorum monete regis Francie boni auri et justi ponderis hereditarie 

nativitatis Johannis baptiste de et ex una medietate medietatum 

spectantium ad dictum Ghisbertum in quadam insula seu hereditate sita in 

parochia de Maren contigue juxta hereditatem magistri Wolphardi de 

Ghiessen ex uno et inter hereditatem Henrici Veren Oden soen ex alio 

prout in litteris constituti igitur coram scabinis infrascriptis (dg: 

cum) dicta Katherina #cum tutore et Johannes filius# promiserunt super 

habita et habenda quod ipsi dictos suos liberos genitos et generandos 

perpetue tales habebit! quod ipsi dictum censum (dg: non mo) non petent 

nec monebunt vigore dictarum litterarum quamdiu Aleijdis soror antedicti 

Ghiselberti vixerit in humanis dictis litteris post obitum eiusem 

Aleijdis in suo vigore permansuris. Testes Berkel et Werthusen datum 

sexta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1181 p 148v 07 vr 19-07-1398. 

Destijds had voornoemde Ghisbertus Herinc zvw Goeswinus Herinc beloofd aan 

Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen een b-erfcijns van 10 oude Franse 

schilden, met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit de helft van de 

helften, aan voornoemde Ghisbertus behorend, in voornoemd eiland. 

Voornoemde Goeswinus beloofde thans die cijns niet zullen manen, zolang 

Aleijdis sv voornoemde Ghiselbertus leeft; voornoemde brief blijft van 

kracht, na overlijden van voornoemde Aleijdis. 

 

Notum sit universis quod cum Ghisbertus predictus promisisset se daturum 

et soluturum Goeswino filio quondam Alberti Gielijs soen hereditarium 

censum decem aude scilde monete auri et ponderis ut dictum est ad dictum 

terminum persolvendum ex medietate medietatum spectantium ad dictum 

Ghisbertum in dicta insula prout in litteris dicebat contineri 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Goeswinus (dg: 

quod) !super habita et habenda quod ipse dictum censum et ?s ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 148v 08 vr 19-07-1398. 

Destijds had voornoemde Ghisbertus Herinc zvw Goeswinus Herinc beloofd aan 

voornoemde Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen een b-erfcijns van 14 oude 

schilden, gaande uit de helft, die aan voornoemde Ghisbertus behoorde, in 

een huis en erf, in Den Bosch, ter plaatse gnd Zijl, tussen erfgoed van 

Henricus Dicbier zv Godefridus enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Derentheren anderzijds. Voornoemde Goeswinus beloofde thans die cijns niet 

zullen manen, zolang Aleijdis sv voornoemde Ghiselbertus leeft; voornoemde 

brief blijft van kracht, na overlijden van voornoemde Aleijdis. 

 

Notum sit universis quod cum dictus Ghisbertus promisisset se daturum et 

soluturum dicto (dg: Goeswino) Goeswino hereditarium censum XIIII aude 
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scilde monete auri et ponderis ut supra ex medietate que ad dictum 

Ghisbertum spectabat in domo et area sita in Busco ad locum dictum Zijl 

inter hereditatem Henrici Dicbier filii Godefridi ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Derentheren ex alio prout in litteris dicebat 

contineri constitutus igitur dictus Goeswinus promisit ut immediate 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 148v 09 vr 19-07-1398. 

(dg: Arnoldus die Joncker van Oirscot: een hofstad in Oirschot bij de kerk 

aldaar). 

 

(dg: Arnoldus die Joncker de O[i]rscot domistadium situm in parochia de 

Oirscot prope ecclesiam ibidem). 

 

BP 1181 p 148v 10 vr 19-07-1398. 

Arnoldus die Joncker gaf uit aan Hermannus Zwertveger zvw Arnoldus 

Cleijnnart een huis5 en tuin, in Oirschot bij de kerk, tussen erfgoed van 

Rutgerus heren Vos soen enerzijds en Johannes snijder anderzijds, met beide 

einden strekkend aan een gemene weg, zoals afgepaald; de uitgifte 

geschiedde voor ½ kapoen aan de grondheer en thans voor een n-erfpacht van 

1½ mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, voor 

het eerst over een jaar (ma 02-02-1400). De brief van Arnoldus aan hem 

overhandigen of aan zijn zoon Johannes. 

 

Arnoldus die Joncker domum et ortum cum suis attinentiis sitos in Oerscot 

prope ecclesiam inter hereditatem Rutgeri heren Vos soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis sartoris ex alio tendentes cum utroque fine ad 

communem plateam prout ibidem (dg: lim) siti sunt et limitati (dg: dedit 

a) ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Hermanno Zwertveger filio 

Arnoldi Cleijnnart ab eodem hereditarie possidendos pro dimidio (dg: 

pullo) capone domino fundi annuatim exinde prius de jure solvendo dando 

et solvendo a dicto Hermanno hereditarie termino solucionis et loco ad 

hoc debitis et consuetis ?atque pro hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Oirscot danda et solvenda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et pro primo solucionis termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Oerscot tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Hubertus et Vladeracken 

datum sexta post divisionem #apostolorum#. Tradetur littera Arnoldi sibi 

vel Johanni suo filio. 

 

BP 1181 p 148v 11 vr 19-07-1398. 

Johannes van Mulsen zvw Henricus van Mulsen ev Aleijdis dvw Denekinus 

Scaden droeg over aan Beatrix wv Henricus Hoessche kramer 1 morgen land, in 

Empel, ter plaatse gnd Maes Heuvel, tussen Theodericus gnd Loden soen 

enerzijds en kvw Jacobus Luwe anderzijds, aan voornoemde Denekinus Scaden 

verkocht door Johannes Luwe zvw Willelmus Luwe, en welke morgen nu aan 

voornoemde Johannes van Mulsen behoort. 

 

Johannes de Mulsen filius quondam Henrici de Mulsen #maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Denekini Scaden# unum juger 

terre situm in parochia de Empel in loco dicto communiter Maes Hoevel 

inter hereditatem Theoderici dicti Loden soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Jacobi Luwe ex alio venditum dicto Denekino Scaden a 

Johanne Luwe filio quondam Willelmi Luwe prout in litteris et quod juger 

terre dictus Johannes de Mulsen ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Beatrici relicte quondam Henrici Hoessche institoris cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicti quondam Denekini in dicto jugero 

                         
5 Zie → BP 1182 p 244v 08 do 18-11-1400, overdracht van het huis en tuin. 
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existentem deponere. Testes Berkel et Werthusen datum supra. 

 

BP 1181 p 148v 12 vr 19-07-1398. 

Gerardus van Mulsen bv voornoemde verkoper verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Gerardus de Mulsen fratri! dicti venditoris prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 148v 13 vr 19-07-1398. 

Gerardus van Mulsen zvw Henricus van Mulsen droeg over aan zijn voornoemde 

broer Johannes van Mulsen zijn vruchtgebruik in de helft van een huis en 

erf, dat was van wijlen voornoemde Henricus van Mulsen, in Den Bosch, aan 

het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Everardus van Hoelt 

rademaker enerzijds en erfgoed van Goeswinus zv Johannes Erenberts soen 

anderzijds, te weten in de helft naast voornoemd erfgoed van Goeswinus. 

 

Gerardus de Mulsen filius quondam Henrici de Mulsen usufructum sibi 

competentem in #medietate# domus et aree (dg: dicti) #que fuerat dicti# 

quondam Henrici de Mulsen site in Busco in fine vici Orthensis inter 

hereditatem Everardi de Hoelt rotificis ex uno et inter hereditatem 

Goeswini filii Johannis Erenberts soen ex alio (dg: ut) scilicet in illa 

medietate que sita est versus dictam hereditatem iamdicti Goeswini ut 

dicebat supportavit dicto Johanni de Mulsen suo fratri promittens ratam 

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

 

1181 mf02 E 14 p. 149. 

 anno XCVIII indice VIta mensis julii die XIXna pontificis Bonifacii 

  noni anno suo nono: vrijdag 19-07-1398. 

 sabbato post divisionem apostolorum: zaterdag 20-07-1398. 

 quinta post Magdalene: donderdag 25-07-1398. 

 in profesto Magdalene: zondag 21-07-1398. 

 

BP 1181 p 149r 01 vr 19-07-1398. 

En voornoemde Hermannus Zwertveger kan voornoemde pacht van 1½ mud rogge, 

maat van Oirschot, terugkopen, uiterlijk met Lichtmis over 3 jaar (do 02-

02-1402), met de vraagprijs voor zo’n pacht van 1½ mud rogge, niet de 

hoogste, noch de laagste, maar de middelste en passende prijs, met 

eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Matheus Quap, Ludovicus zvw 

Cristianus van Zeelst en Henricus van Audenhoven. 

 

AA. 

Et poterit suprascriptus (dg: Arnold) Hermannus Zwertveger dictam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Oirscot redimere 

infra hinc et a festo purificationis proxime futuro ultra tres annos 

semper dicto spacio pendente videlicet cum ro[ga]bili pecu[nia] quam 

tanta paccio unius et dimidii modiorum siliginis emitur et venditur non 

(dg: pro summo) cum summo pretio nec (dg: cum ?medio ?su) cum infimo sed 

cum medio et competente et cum arrestadiis et paccione anni redempcionis 

ut in forma. Testes Matheus Quap Ludovicus filius quondam Cristiani de 

Zeelst et Henricus de Audenhoven. Acta in camera anno XCVIII indice VIta 

mensis julii die XIXna hora complete pontificis Bonifacii noni anno suo 

nono. 

 

BP 1181 p 149r 02 vr 19-07-1398. 

Ermgardis dvw Johannes van Eijndoven, door voornoemde wijlen Johannes 

verwekt bij Margareta dvw Gerardus Ghiben soen, droeg over aan Godefridus 

gnd Pegge haar deel in 1/5 deel, dat aan haar voornoemde moeder Margareta, 

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

Ghiben soen vv voornoemde Margareta, in alle erfgoederen van wijlen 
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voornoemde Gerardus Ghiben soen, gelegen onder Sint-Oedenrode, waarin 

wijlen voornoemde Gerardus Ghiben soen was overleden {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Ermgardis filia quondam Johannis de Eijndoven ab eodem quondam Johanne et 

Margareta filia quondam Gerardi Ghiben soen pariter genita cum suo tutore 

(dg: super omnibus) totam partem et omne jus sibi quovis modo competentes 

in quinta parte que dicte (dg: sue) Margarete sue matri de morte dicti 

quondam Gerardi Ghiben soen patris #olim# eiusdem Margarete #in sede sue 

viduitatis# jure successionis hereditarie est advoluta in omnibus et 

singulis hereditatibus eiusdem quondam Gerardi Ghiben soen quocumque 

locorum infra parochiam de Rode #sancte Ode# consistentibus sive sitis 

#in quibus dictus quondam Gerardus Ghiben soen decessit# (dg: et quam 

quinta) ut dicebat hereditarie supportavit Godefrido dicto Pegge 

promittens cum tutore super habita et habenda (dg: warandiam et o) ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Non est actum. 

 

BP 1181 p 149r 03 za 20-07-1398. 

Willelmus van Diechden zvw Henricus van Diechden, Gerardus Daems zvw 

Henricus Daems ev Margareta, en Godefridus Vos zvw Willelmus ev Mechtildis, 

dvw voornoemde Henricus van Diechden, verkochten aan Henricus Hadewigen 

brouwer ¾ deel in erfgoederen van wijlen voornoemde Henricus, in Herpen, 

(1) een stuk land, ter plaatse gnd Spijc, tussen Jutta Snijders enerzijds 

en Gerardus Dircs soen anderzijds, (2) in een stuk land, ter plaatse gnd op 

Dedemenre Zande, tussen Albertus Quattel enerzijds en wijlen jkvr Gertrudis 

van Nuwelant anderzijds, (3) een stuk land, ter plaatse gnd op ten Vergher, 

tussen wijlen voornoemde jkvr Gertrudis enerzijds en Hermannus Meijsterman 

anderzijds, (4) een stuk land aldaar, ter plaatse gnd op ten Nedersten 

Vergher, tussen Johannes Coenen soen enerzijds en Henricus Grieten soen 

anderzijds, (5) een stuk land, ter plaatse gnd op Dedemenre Stege, tussen 

erfgoed van de investiet van Dedemen enerzijds en een gemene steeg van 

Dedemen anderzijds, (6) een stuk land aldaar, ter plaatse gnd Over den 

Nijen Grave, tussen Gerardus Willems soen enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds, (7) een stuk land, ter plaatse gnd op Dedemenre Weide, tussen 

Henricus Bacs enerzijds en kinderen gnd Beenkens Kijnderen anderzijds, (8) 

een stuk land aldaar, ter plaatse gnd Dedemenre Weide, tussen een zekere 

Huijbken enerzijds hoog en Goeswinus van Berze anderzijds laag, (9) een 

stuk land, ter plaatse gnd dat Luisbroek, tussen voornoemde jkvr Gertrudis 

enerzijds en Gerardus van der Sluijsen anderzijds, (10) een stuk land, ter 

plaatse gnd die Strijbeemd, tussen Johannes des Hazen enerzijds en Henricus 

die Jonge en de zijnen anderzijds, belast met weteringen. 

 

Willelmus de Diechden filius quondam Henrici de Diechden Gerardus Daems 

filius quondam Henrici Daems maritus et tutor legitimus Margarete sue 

uxoris et Godefridus Vos filius quondam Willelmi maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filiarum dicti quondam Henrici de 

Diechden tres quartas partes ad se spectantes in hereditatibus quondam 

dicti Henrici #in territorio de Herpen sitis# videlicet in pecia terre 

sita #(dg: in parochia)# in loco dicto Spijc inter hereditatem Jutte 

Snijders ex uno et inter hereditatem Gerardi Dircs soen ex alio item in 

pecia terre sita in loco dicto op Dedemenre Zande inter hereditatem 

Alberti Quattel ex uno et inter hereditatem quondam #domicelle# Gertrudis 

de Nuwelant ex alio item in pecia terre (dg: dic) sita in loco dicto 

opten Vergher inter hereditatem dicte quondam domicelle Gertrudis ex uno 

et inter hereditatem Hermanni Meijsterman ex alio item in pecia terre 

sita ibidem in loco dicto opten Nedersten Vergher inter hereditatem 

Johannis Coenen soen ex uno et inter hereditatem Henrici Grieten soen ex 

alio item in pecia terre (dg: sita ib) sita in loco dicto op Dedemenre 

Steghe inter hereditatem investiti de Dedemen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem stegam de Dedemen ex alio item in pecia terre sita 

ibidem ad locum dictum Over den Nijen Grave inter hereditatem Gerardi 
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Willems soen ex uno et inter communem stegam ex alio item in pecia terre 

sita ad locum dictum op Dedemenre Weijde inter hereditatem Henrici Bacs 

ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Beenkens Kijnderen ex alio 

item in pecia terre sita ibidem ad dictum locum Dedemenre Weijde vocatum 

inter hereditatem cuiusdam dicti Huijbken #superius# ex uno et inter 

hereditatem Goeswini de Berze inferius ex alio item in pecia terre (dg: 

dicta dat Luijsbroec) sita in loco dicto dat Luijsbruec! inter 

hereditatem dicte domicelle Gertrudis ex uno et inter hereditatem Gerardi 

van der Sluijsen ex alio atque in pecia terre sita ad locum dictum die 

Strijbeemt (dg: si) inter hereditatem Johannis des Hazen #ex uno# et 

inter hereditatem Henrici die Jonge et eius consociorum ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Henrico Hadewigen (dg: soen) braxatori 

promittentes divisi scilicet quilibet dictorum venditorum pro se super 

omnia warandiam et obligationem deponere tamquam (dg: ab) de hereditate 

ab omni aggere et censu libera exceptis tamen (dg: aggeribus dictis 

zegediken) aqueductibus dictis weteringen ad premissa de jure 

spectantibus ut dicebat. Testes ?Hubertus et Pijnappel datum sabbato post 

divisionem apostolorum. 

 

BP 1181 p 149r 04 za 20-07-1398. 

Godefridus gnd Robben soen van Berlikem verkocht aan Gerardus Heerken de 

jongere zvw Godefridus Heerken een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een bunder 

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

Willems soen van Berlikem enerzijds en Katherina Corstiaens anderzijds, met 

een eind strekkend aan erfgoed gnd Vos Hoeven en met het andere eind aan de 

gemeint, gnd die Werst, reeds belast met ongeveer 2½ oude groot aan 

Johannes van de Dijk, (2) een stuk roggeland, 4½ lopen groot, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Deckens Venne, tussen wijlen Margareta van Best enerzijds 

en Johannes van Keent wonend in Berlicum anderzijds, dit stuk land reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Godefridus dictus Robben soen de Berlikem hereditarie vendidit Gerardo 

Heerken juniori filio quondam Godefridi Heerken hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex bonario prati sito in parochia de 

Berlikem in loco dicto Lengsbroec inter hereditatem (dg: Ludekini) 

quondam Johannis Willems soen de Berlikem ex uno et inter #hereditatem# 

Katherine Corstiaens ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem dictam 

Vos Hoeven et cum reliquo fine ad (dg: hereditatem) communitatem dictam 

die Werst (dg: atque .......) #atque# ex pecia terre quatuor et dimidium 

lopinatas terre siliginee continente sita in dicta parochia in loco dicto 

Deckens Venne inter hereditatem quondam Margarete de Best ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Keent commorantis in Berlikem ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis duobus cum dimidio grossis antiquis vel circiter ex 

dicto bonario prati Johanni de Aggere de jure solvendis atque censu 

domini fundi ex dicta pecia terre annuatim de jure solvendo ut dicebat 

(dg: atque) promisit insuper dictus venditor sub obligatione premissa 

satisfacere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 149r 05 za 20-07-1398. 

(dg: Johannes van Gorichem die Plattijnmaker). 

 

(dg: Johannes de Gorichem die Plattijnmaker m). 

 

BP 1181 p 149r 06 do 25-07-1398. 

Elizabet dvw Johannes van Gorichem verkocht aan Gerardus die Visscher alias 

gnd Borchgreve 1/3 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde vader Johannes, in een huis en tuin, in Dinther, naast de plaats 

gnd den Donckeren Dijk, tussen Aleijdis gnd Machiels enerzijds en de 
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gemeint van Dinther anderzijds. 

 

Elizabet filia quondam Johannis de Gorichem #cum suo tutore# terciam 

partem que sibi de morte dicti quondam Johannis sui patris jure 

successionis est advoluta in domo et (dg: area) orto sitis in parochia de 

Dijnther iuxta locum dictum communiter den Donckeren Dijcke inter 

hereditatem Aleijdis dicte Machiels ex uno et inter communitatem de 

Dijnther ex alio ut dicebat hereditarie (dg: supp) vendidit Gerardo die 

Visscher alias dicto Borchgreve promittens super omnia cum tutore 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berkel et Spanct 

datum quinta post Magdalene. 

 

BP 1181 p 149r 07 do 25-07-1398. 

(dg: Aleijdis wv Johannes van Gorichem die Plattijnmaker: haar 

vruchtgebruik in 1/3 deel). 

 

(dg: Aleijdis relicta quondam Johannis de Gorichem die Plattijnmaker 

usufructum sibi quovis modo competentem in quadam tercia parte). 

 

BP 1181 p 149r 08 za 20-07-1398. 

Hr Paulus van Haestrecht beloofde aan Johannes van Best zvw Willelmus van 

Broede 33 Gentse nobel na maning te betalen. 

 

Dominus Paulus de Haestrecht et[c?] promisit super omnia Johanni de Best 

filio quondam Willelmi de Broede XXXIII Gentssche nobel ad eius 

monitionem persolvendos. Testes Berkel et Ludinc datum sabbato post 

divisionem apostolorum. 

 

BP 1181 p 149r 09 zo 21-07-1398. 

Nijcholaus van Eijndoven zvw Johannes Gijntaes soen van Eijndoven beloofde 

aan Godefridus Pegghe dat Ermgardis minderjarige dvw Johannes zvw 

voornoemde Johannes Gijntaes soen, zodra ze meerderjarig is, tbv voornoemde 

Godefridus Pegge afstand zal doen van 1/5 deel, dat aan Margareta, dvw 

Gerardus Ghiben soen en wv voornoemde Johannes zvw Johannes Gijntaes soen 

en mv voornoemde Ermgardis, gekomen was na overlijden van de ouders van 

voornoemde Margareta, in alle erfgoederen, waarin wijlen voornoemde 

Gerardus Ghiben soen was overleden, gelegen onder de vrijdom van Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd te Boect. Zou voornoemde Ermgardis overlijden 

voor ze meerderjarig is, dan zullen voornoemde Nijcholaus en zijn goederen 

van deze belofte ontlast zijn. Ook nadat voornoemde Ermgardis afstand zal 

hebben gedaan, zullen voornoemde Nijcholaus en zijn goederen ontlast zijn. 

De brief overhandigen aan Roverus Boest. 

 

Nijcholaus de Eijndoven filius quondam Johannis Gijntaes soen de 

Eijndoven promisit super omnia habita et habenda Godefrido (dg: Pegghe) 

Pegghe quod ipse Ermgardem filiam quondam Johannis filii dicti quondam 

(dg: Joh) Johannis Gijntaes soen quamcito ad annos sue pubertatis 

pervenerit super quinta parte que Margarete filie quondam Gerardi Ghiben 

soen relicte dicti quondam Johannis filii dicti quondam Johannis Gijntaes 

soen matri dicte Ermgardi! de morte quondam parentum dicte Margarete 

successione advoluta in omnibus hereditatibus in quibus dictus quondam 

Gerardus Ghiben soen decessit successione advolutis quocumque locorum 

infra libertatem de Rode sancte Ode ad locum dictum te Boect sitis ut 

dicebat ad opus dicti Godefridi Pegge faciet renunciare hoc tamen addito 

si dicta (dg: Margare) Ermgardis decesserit antequam ad annos pubertatis 

pervenerit extunc dictus Nijcholaus #et eius bona# a presenti promissione 

erit quitus et absolutus eciam si postquam dicta Ermgardis super dicta 

quinta parte ad opus dicti Godefridi renunciaverit extunc dictus 

Nijcholaus #(dg: et eius bona# a presenti promissione) et eius bona erunt 

quiti et absoluti. Testes Werthusen et Ludinc datum in profesto 
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Magdalene. Tradetur littera Rovero Boest. 

 

1181 mf02 F 01 p. 150. 

 in crastino Marie Magdalene: dinsdag 23-07-1398. 

 in crastino beati Jacobi: vrijdag 26-07-1398. 

 quarta post Magdalene: woensdag 24-07-1398. 

 secunda post Jacobi: maandag 29-07-1398. 

 

BP 1181 p 150v 01 di 23-07-1398. 

Henricus zvw Henricus Hantscoenmaker, door wijlen voornoemde Henricus 

verwekt bij zijn vrouw Elizabet, droeg over aan Theodericus uijt den 

Valchuijse een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een huis en tuin van Johannes Moerken van Bucstel, in 

Boxtel, tussen de sloot gnd Kercwijer enerzijds en Mathijas zv Yngrammus 

gnd van Over Aa anderzijds, welke pacht aan eerstgenoemde Henricus was 

verkocht door voornoemde Johannes Moerken van Bucstel. 

 

Henricus filius quondam Henrici Hantscoenmaker ab eodem quondam Henrico 

et Elizabet #eius# uxore pariter genitus hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex 

domo et orto Johannis Moerken de Bucstel sitis in parochia de Bucstel 

inter fossatum dictum communiter Kercwijer ex uno et inter hereditatem 

Mathije filii Yngrammi dicti de Over Aa ex alio venditam primodicto 

Henrico a dicto Johanne Moerken de Bucstel prout in litteris hereditarie 

supportavit Theoderico uijt den Valchuijse cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Vladeracken et Werthusen datum in crastino Marie 

Magdalene. 

 

BP 1181 p 150v 02 di 23-07-1398. 

Willelmus Lambrechts soen ev Elizabet dvw Johannes gnd Marinen soen 

verkocht aan Jacobus den Laet zvw Henricus Gerijts soen de helft van 1¼ 

bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd in die Coeleijt, tussen 

voornoemde Jacobus die Laet enerzijds en wijlen Theodericus Rover Uden soen 

anderzijds, met de wegen die over deze helft lopen, belast met de helft van 

(a) 4 penning hertogencijns, (b) 9 schelling geld aan de investiet van 

Berlicum, (c) 1 schelling aan de kerkfabriek van Berlicum, (d) 6 penning 

voornoemd geld aan de koster van Berlicum. Met de voorwaarde als in het 

volgend contract. 

 

Willelmus Lambrechts soen maritus et tutor legitimus Elizabet sue uxoris 

filie quondam Johannis dicti Marinen soen medietatem unius bonarii et 

quarte partis unius bonarii prati sitis! in parochia de Berlikem ad locum 

dictum in die Coeleijt inter hereditatem Jacobi die Laet ex uno et inter 

hereditatem quondam Theoderici Rover Uden soen ex alio #simul cum viis 

(dg: ad) supra dictam medietatem transeuntibus et tendentibus# (dg: ut 

dicebat hereditarie ve quam medietatem dictus Willelmus sibi et Elizabet) 

ut dicebat hereditarie vendidit Jacobo den Laet #+ {in margine sinistra:} 

filio quondam Henrici Gerijts soen# predicto promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis medietate (dg: novem soli) 

quatuor denariorum domino duci novem solidorum (dg: inve communis) monete 

investito de Berlikem et medietate unius solidi fabrice ecclesie de 

Berlikem et medietate sex denariorum dicte monete custodi de Berlikem ex 

dicta medietate unius bonarii et quarte partis unius bonarii de jure 

solvendis #+ tali condicione ut infra immediate#. Testes Werthusen et 

Pijnappel datum supra. 

 

BP 1181 p 150v 03 di 23-07-1398. 

Johannes gnd Bruggelaer van Berlikem zvw Johannes Marinen soen en 

voornoemde Willelmus Lambrechts soen ev Elizabet dvw Johannes gnd Marinen 

soen verkochten aan voornoemde Jacobus den Laet zvw Henricus Gerijts soen 
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de andere helft van voornoemde 1¼ bunder beemd, welke helft aan hen gekomen 

was na overlijden van Arnoldus zvw voornoemde Johannes Marinen soen, met 

voornoemde wegen, belast met de helft van de cijnzen, die uit geheel deze 

1¼ bunder gaan. 

Zou er uit deze helft iets meer moeten worden betaald dan de helft van 

voornoemde cijnzen, dat zal voornoemde Jacobus dat moeten betalen op de 

juiste termijn, en dan zullen voornoemde Johannes Bruggelaer en Willelmus 

Lambrechts soen naar rata van dat meerdere, volgens gemene landkoop, in 

gereed geld aan voornoemde Jacobus die Laet betalen, zou er echter iets 

minder betaald moeten worden dan voornoemde helft van de cijnzen, dan zal 

voornoemde Jacobus in gereed geld aan voornoemde Johannes en Willelmus 

betalen, zoveel dat mindere volgens gemene landkoop gekocht kan worden. 

 

Johannes dictus Bruggelaer de Berlikem filius quondam Johannis Marinen 

soen et dictus Willelmus Lambrechts soen maritus ut supra reliquam 

medietatem dicti bonarii et quarte partis unius bonarii prati quam sibi 

de morte #quondam# Arnoldi filii dicti quondam Johannis Marinen soen jure 

successionis hereditarie advolutam esse dicebant #{in margine sinistra:} 

X simul cum viis ut supra# hereditarie (dg: supportaverunt) vendiderunt 

dicto Jacobo promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepta medietate dictorum censuum qui de dictis integris 

bonario et quarte! parte unius bonarii de jure sunt solvendi (dg: testes 

datum supra tali 

notum sit universis quod cum ita actum sit) tali condicione si ex dicta 

(verbeterd uit: dictis) (dg: integris) #medietate# bonarii (verbeterd 

uit: bonario) et quarta! parte! unius bonarii aliquid plus de jure esset 

solvendum ultra census predictos quod extunc (dg: illud plus) dictus 

Jacobus solvet annuatim illud plus #termino solucionis# et dictus 

Johannes Bruggelaer (dg: dabit extunc in hoc eventu dicto Jacobo pro una 

me) et Willelmus Lambrechts soen dabunt et exsolvent (dg: semel n) eidem 

Jacobo die Laet pro rata illius pluris secundum debitum et commune forum 

dictum lantcoep semel in paratis si autem ex eadem medietate aliquid 

minus de jure fuerit solvendum quam medietas censuum predictorum quod 

extunc dictus Jacobus semel dabit et exsolvet dictis #Johanni et# 

Willelmo tantum in paratis pro quanto in hoc eventu illud minus iuxta et 

secundum commune forum dictum lantcoep emi posset ut ipsi mutuo 

recognoverunt. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 150v 04 di 23-07-1398. 

Mechtildis dvw Johannes van den Werve droeg al haar goederen over aan 

Arnoldus Rover Boest. 

 

Mechtildis filia quondam Johannis van den Werve #cum suo tutore# omnia 

sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum 

consistentia sive sita hereditarie supportavit Arnoldo Rover Boest 

promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes Berkel et Ghemert 

datum supra. 

 

BP 1181 p 150v 05 vr 26-07-1398. 

Rutgerus Cort en Robbertus van Neijnsel beloofden aan hr Nijcholaus gnd 

Cleijnnael dekaan van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch 36 

Stramprooise gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 30-03-1399) te 

betalen. 

 

Rutgerus Cort et Robbertus de Neijnsel promiserunt indivisi super omnia 

domino Nijcholao dicto Cleijnnael canonico ecclesie beati Johannis 

ewangeliste in Busco XXXVI Stramproedsche gulden seu valorem ad pascha 

proxime futurum persolvendos. Testes Hubertus et Vladeracken datum in 

crastino beati Jacobi. 
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BP 1181 p 150v 06 wo 24-07-1398. 

Mr Bodo van Zanthen beloofde aan Godefridus van Alphen 35 Gentse nobel of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1398) te betalen. 

 

Magister Bodo de Zanthen promisit super omnia Godefrido de Alphen XXXV 

Gentssche nobel vel valorem in auro ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Hubertus et Vladeracken datum quarta post Magdalene. 

 

BP 1181 p 150v 07 vr 26-07-1398. 

Johannes van Edingen ev Mechtildis dvw Henricus van Oirscot, door 

voornoemde Henricus verwekt bij zijn vrouw Nella dvw Johannes Noppen, droeg 

over aan Nijcholaus van Stakenborch een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

uit een b-erfcijns van 6 pond voornoemd geld, een helft te betalen met 

Sint-Remigius en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een kamp, 2½ 

morgen groot, onder de vrijdom van Den Bosch, tussen Petrus gnd Alart 

enerzijds en Laurencius gnd Boijen anderzijds, welke cijns van 6 pond 

Johannes gnd Zwertinc en Woltherus zv Johannes gnd van Oesterwijc beloofd 

hadden aan voornoemde Johannes Noppen, en welke eerstgenoemde cijns nu aan 

voornoemde Johannes behoort. 

 

Johannes de Edingen maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

filie quondam Henrici de Oirscot ab eodem Henrico et Nella eius uxore 

filia quondam Johannis Noppen pariter genite hereditarium censum 

quadraginta solidorum #monete# de annuo et hereditario censu sex librarum 

dicte monete solvendo hereditarie mediatim Remigii et mediatim 

nativitatis Johannis ex quodam campo duo et dimidium jugera terre 

continente sito infra libertatem oppidi de Busco inter hereditatem Petri 

dicti Alart ex uno et inter hereditatem Laurencii dicti Boijen ex alio et 

quem censum sex librarum Johannes dictus Zwertinc et Woltherus filius 

Johannis dicti de Oesterwijc promiserunt indivisi super omnia se daturos 

et soluturos Johanni Noppen predicto prout in litteris et quem censum 

primodictum dictus Johannes nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Nijcholao de Stakenborch (dg: promittens) cum litteris et 

jure occacione promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem (dg: ex par) et impeticionem ex parte sui et dicti quondam 

Johannis Noppen et quorumcumque heredum eiusdem quondam Johannis Noppen 

deponere. Testes Vladeracken et Pijnappel datum in crastino beati Jacobi 

apostoli. 

 

BP 1181 p 150v 08 vr 26-07-1398. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes gnd Zwertinc en 

Woltherus zv Johannes gnd van Oesterwijc” en voornoemde Johannes van 

Edingen beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan voornoemde 

Nijcholaus Stakenborch. 

 

Een teken, dat bestaat uit een cirkel, in 4 kwadranten verdeeld, met in 

elk kwadrant een punt. 

Solvit VI grossos. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes dictus Zwertinc et 

Woltherus filius Johannis dicti de Oesterwijc et dictus Johannes de (dg: 

Egin) Edingen promisit super habita et habenda tradere dicto Nijcholao 

Stakenborch prout in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 150v 09 vr 26-07-1398. 

Petrus Becker zvw Petrus Becker en Wautgerus gnd Welken zvw Johannes Daems 

soen van Berchen beloofden aan Denkinus Scuerman 20½ Gentse nobel of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1398) te betalen. 

 

Petrus Becker filius quondam Petri Becker et (dg: Wal) Wautgerus dictus 

Welken filius quondam Johannis Daems soen de Berchen promiserunt indivisi 

super omnia Denkino Scuerman XX et dimidium Gentsche nobel seu valorem ad 
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nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Werthusen et 

Pijnappel datum supra. 

 

BP 1181 p 150v 10 ma 29-07-1398. 

Johannes Baten zoen van Geldorp schonk aan Henricus zv Willelmus van Aken 

en diens vrouw Beatrix dv voornoemde Johannes Baten soen (1) een huis en 2 

tuinen, in Geldrop, tussen Razo van Aken enerzijds en Hilla Berkelmans 

anderzijds, (2) een akker, in Geldrop, tussen Johannes Hermans soen van den 

Camp enerzijds en Henricus van Ynden anderzijds, (3) al zijn roerende en 

gerede goederen, onder Geldrop, belast met een b-erfcijns van 3 pond geld 

aan Katherina wv Godefridus van Geldorp en 2 hoenderen aan de heer van 

Geldrop. 

 

(dg: Henricus de Rijcstel filius Willelmi de Aben) #Johannes Baten zoen# 

de Geldorp domum et duos ortos ad se spectantes sitos (dg: in parochia de 

Ge) in jurisdictione de Geldorp inter hereditatem (dg: in) Razonis de 

Aken ex uno et inter hereditatem Hille Berkelmans ex alio atque agrum 

terre situm in dicta jurisdictione inter hereditatem Johannis Hermans 

soen van den Camp ex uno et inter hereditatem Henrici van Ynden ex alio 

necnon omnia sua bona mobilia et parata quocumque locorum infra dictam 

jurisdictionem de Geldorp consistentia ut dicebat hereditarie supportavit 

Henrico filio Willelmi de Aken cum Beatrice sua uxore filia dicti 

Johannis Baten soen in nomine dotis ad jus oppidi de Busco promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario censu 

trium librarum monete Katherine relicte quondam Godefridi de Geldorp et 

duobus pullis domino de Geldorp annuatim exinde solvendis. Testes 

Hubertus et Pijnappel datum secunda post Jacobi. 

 

BP 1181 p 150v 11 ma 29-07-1398. 

Henricus Dicbier zv Godefridus droeg over aan Johannes Yoede Peters soen 

(1) een erfgoed6, 9 voet breed en 11 voet lang, in Den Bosch, naast het 

klooster van de Minderbroeders, tussen erfgoed van Conrardus Writer 

enerzijds en erfgoed van Henricus Moelen anderzijds, (2) een erfgoed7, 9 

voet breed en 11 voet lang, in Den Bosch, naast het klooster van de 

Minderbroeders, tussen erfgoed van Henricus Steenwech enerzijds en erfgoed 

van Johannes zv Johannes gnd Scragen anderzijds, welke erfgoederen, met de 

gebouwen die erop staan, geschonken waren aan Johannes zvw Bernardus van 

Veen en zijn vrouw Katherina dv voornoemde Conrardus, en welke erfgoederen 

voornoemde Henricus gekocht had van voornoemde Johannes zvw Bernardus van 

Veen ev voornoemde Katherina {p.151r} dvw voornoemde Conrardus Writer. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi quandam hereditatem novem pedatas in 

latitudine et undecim pedatas in longitudine continentem sitam in 

Buscoducis iuxta conventum fratrum minorum inter hereditatem Conrardi 

Writer ex uno et inter hereditatem Henrici Moelen ex alio (dg: quam 

hereditatem simul cum suis edificiis venditam He dicto Henrico filio 

Godefridi a Johanne filio quondam Bernardi de Veen marito et tutore 

legitimo Katherine sue uxoris filie dicti quondam Conrardi Writer) atque 

quandam hereditatem novem pedatas in latitudine et undecim pedatas in 

longitudine continentem sitam in Busco iuxta conventum fratrum minorum 

inter hereditatem Henrici Steenwe[ch] ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii Johannis dicti Scragen ex alio quas hereditates #:/: {in 

margine sinistra:} :/: cum suis edificiis# Johannes filius quondam 

Bernardi de Veen cum Katherina eius uxore (dg: f) #filia dicti Conrardi# 

nomine dotis sumpserat et quas hereditates dictus Henricus erga dictum 

Johannem filium quondam Bernardi de Veen maritum et tutorem legitimum 

dicte Katherine sue 

 

                         
6 Zie ← BP 1176 f 255r 09 vr 18-04-1382, verkoop van dit erfgoed. 
7 Zie ← BP 1176 f 255r 10 vr 18-04-1382, verkoop van dit erfgoed. 
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1181 mf02 F 02 p. 151. 

 sabbato post vincula Petri: zaterdag 03-08-1398. 

 in octavis Petri ad vincula: donderdag 08-08-1398. 

 in crastino assumptionis: vrijdag 16-08-1398. 

 in vigilia assumptionis: woensdag 14-08-1398. 

 

BP 1181 p 151r 01 ma 29-07-1398. 

uxoris filie dicti quondam Conrardi Writer emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni Yoede Peters soen cum litteris 

et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 151r 02 ma 29-07-1398. 

Johannes Carnauwe zvw Johannes Carnauwe droeg het momberschap over Hubertus 

en Metta, kvw voornoemde Johannes Carnauwe, en hun goederen over aan 

Hubertus Carnauwe zvw Godefridus van Alphen. 

 

Johannes Carnauwe filius quondam Johannis Carnauwe totam mamburnitatem 

sibi competentem quovis modo occacione (dg: Henrici) Huberti et Mette 

liberorum dicti (dg: Johannis) quondam Johannis Carnauwe et eorundem 

bonorum ut dicebat supportavit Huberto Carnauwe filio quondam Godefridi 

de Alphen promittens ratam servare. Testes Vladeracken et Pijnappel datum 

supra. 

 

BP 1181 p 151r 03 ma 29-07-1398. 

Johannes Carnauwe zvw Johannes Carnauwe en Johannes van Oijen zv Willelmus 

van Oijen ev Herburgis dvw voornoemde Johannes Carnauwe droegen over aan 

voornoemde Hubertus Carnauwe, tbv Hubertus, Gertrudis en Metta, kvw 

voornoemde Johannes Carnauwe, 2/6 deel, dat aan hen en voornoemde Herburgis 

gekomen was na overlijden van hun ouders, in alle goederen, waarin hun 

ouders waren overleden. 

 

Johannes Carnauwe filius quondam Johannis Carnauwe et Johannes de Oijen 

filius Willelmi de Oijen maritus et tutor legitimus (dg: Gerburgis sue) 

Herburgis sue uxoris filie dicti quondam Johannis Carnauwe duas sextas 

partes eis et dicte Herburgi de morte suorum quondam parentum jure 

successionis advolutas in omnibus (dg: quibuscumque) bonis #in quibus# 

dicti quondam eorum parentes decesserunt quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebant hereditarie supportaverunt dicto Huberto Carnauwe 

ad opus Huberti (dg: Mette) Gertrudis et Mette liberorum dicti quondam 

Johannis Carnauwe promittentes indivisi super omnia warandiam. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 151r 04 ma 29-07-1398. 

Thomas zvw Johannes van Brogel voller ev Mechtildis dvw Marcelius van 

Puppel verkocht aan Johannes zv Theodericus Goddijns wollenklerenwever 1/3 

deel, dat aan voornoemde Mechtildis gekomen was na overlijden van haar 

ouders, in een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, die Theodericus van 

den Wijer snijder beloofd had te betalen aan voornoemde Marcelius van 

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

gaande uit een ledige hofstad, in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Kolperstraat naar de Peperstraat, tussen huis en erf, met osendrup, van 

voornoemde Marcelius enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus gnd 

Snegghelen anderzijds. 

 

+. 

Thomas filius quondam Johannis (dg: die fullonis) de Brogel fullonis 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam Marcelii 

de Puppel terciam partem dicte Mechtildi de morte (dg: dicti quondam 

Marcelii sui patris jure) suorum quondam parentum jure successionis 

hereditarie advolutam in hereditario censu trium librarum et decem 
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solidorum monete quem Theodericus van den Wijer sartor promisit se 

daturum et soluturum dicto Marcelio de Puppel hereditarie (dg: 

nativitatis Domini) mediatim nativitatis Domini et mediatim nativitatis 

beati Johannis baptiste ex quodam vacuo domistadio sito in Busco in vico 

tendente a vico dicto Colperstraet versus vicum dictum Peperstraet inter 

domum et aream dicti Marcelii et stillicidium eiusdem domus ex uno et 

inter hereditatem quondam Arnoldi dicti Sn[e]gghelen ex alio prout in 

litteris quas vidimus hereditarie vendidit Johanni filio Theoderici 

Goddijns textoris laneorum promittens super omnia warandiam et 

obligationem (dg: dep) in dicta tercia parte census existentem deponere. 

Testes Spanct et Pijnappel datum supra. 

 

BP 1181 p 151r 05 ma 29-07-1398. 

Johannes zv Nijcholaus van Heze wollenklerenwever vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Johannes filius Nijcholai de Heze textoris laneorum prebuit et obtinuit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 151r 06 za 03-08-1398. 

Heijlwigis wv Rutgerus van den Schoet droeg over aan haar zoon Johannes van 

den Schoet (1) haar vruchtgebruik in (1a) een bunder beemd, gnd die 

Boijdonk, van wijlen voornoemde Rutgerus, in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Hezewijcse Stege, tussen Johannes Blijroc enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds, (1b) een akker, in Schijndel, ter plaatse gnd die Rogge Hoeve, 

tussen Willelmus Ricarts soen van der Voert enerzijds en Johannes Ricarts 

soen van der Voert anderzijds, (1c) een stuk land, gnd die Hostat, in 

Schijndel, ter plaatse gnd het Gemeijn Veld, bij de kerk van Schijndel, 

tussen erfg vw Willelmus van Over Acker enerzijds en een gemene weg, gnd 

den Gruenen Wech, anderzijds, (2) al haar roerende en gerede goederen. 

 

Heijlwigis relicta quondam Rutgeri van den Schoet #cum suo tutore# 

usufructum sibi competentem quovis modo in bonario prati dicto die 

Boijdonc dicti quondam Rutgeri sito in parochia de Scijnle ad locum 

dictum die Hezewijcsche Stege inter hereditatem Johannis Blijroc ex uno 

et inter communem stegam ex alio atque in agro sito in dicta parochia in 

loco dicto die Rogge Hoeve inter hereditatem Willelmi Ricarts soen van 

der Voert ex uno et inter hereditatem Johannis Ricarts soen van der Voert 

ex alio necnon in pecia terre dicta die Hostat sita in dicta parochia in 

loco dicto tGemeijn Velt prope ecclesiam de Scijnle inter hereditatem 

(dg: .) heredum quondam Willelmi van Over Acker ex uno et inter communem 

viam dictam den Gruenen Wech ex alio insuper omnia sua bona mobilia et 

parata quocumque locorum consistentia legitime supportavit Johanni (dg: 

filio suo fi) van den Schoet suo filio promittens cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Vladeracken 

et Pijnappel datum sabbato post vincula Petri. 

 

BP 1181 p 151r 07 za 03-08-1398. 

Voornoemde Johannes van den Schoet beloofde zijn voornoemde moeder 

Heijlwigis in de kost te nemen, voor voeding, drank, eten, kleding en 

schoenen, zolang ze leeft. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes van den Schoet promisit super omnia dicte Heijlwigi sue 

matri quod ipse videlicet dictus Johannes dictam Heijlwigem suam matrem 

(dg: sub) #in# suis propriis tenebit de #cibo# potu victu et vestitu #et 

calciamentis# quoad vixerit dicta Heijlwigis iuxta decentiam status 

eiusdem Heijlwigis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 151r 08 za 03-08-1398. 

Johannes van Hijnen en zijn moeder Margareta beloofden aan Arnoldus 
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Groetart 20 Gentse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-

1399) te betalen. 

 

Johannes de Hijnen et Margareta mater eius promiserunt indivisi super 

omnia Arnoldo Groetart XX Gentssche nobel vel valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1181 p 151r 09 do 08-08-1398. 

Adam van Mierde droeg over aan Theodericus zvw Franco van Orthen een 

kamer8,9 van wijlen Petrus gnd van Ypere, tussen de kamers van de kooplieden 

van Den Bosch, tussen de kamer van wijlen Margareta van Ypere enerzijds en 

de kamer van Elizabeth van Baerle anderzijds, aan hem verkocht door Petrus 

gnd Pels verwer ev Fijssia dvw Arnoldus Monic. 

 

Adam de Mierde quandam cameram quondam Petri dicti de Ypere sitam inter 

cameras mercatorum de Busco inter cameram Margarete quondam de Ypere ex 

uno et inter cameram Elizabeth de Baerle ex alio cum attinentiis eiusdem 

camere primodicte venditam sibi a Petro dicto Pels tinctore marito et 

tutore legitimo #Fijssie# (dg: Elizabeth) sue uxoris filie quondam 

Arnoldi Monic prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico filio 

quondam Franconis de Orthen cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare. Testes Hubertus et Ludinc datum in octavis Pe ad vincula. 

 

BP 1181 p 151r 10 vr 16-08-1398. 

Henricus Stakenborch maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen, 

beloften en bezwaringen gedaan door Jacobus van den Hout, Henricus Tielen 

soen en Henricus zvw Egidius van Craendonc met hun goederen. 

 

(dg: Jacobus van den Hout) #Henricus Stakenborch# omnes vendiciones 

alienaciones promissiones et obligationes factas per Jacobum van den Hout 

(dg: cum bonis suis quibuscumque calumpniavit) et per Henricum Tielen 

#soen et# (dg: facta) per Henricum filium quondam (dg: Henrici #Gi) 

Egidii de# Craendonc seu per eorum alterum cum suis bonis quibuscumque 

calumpniavit. Testes Vladeracken en Ludinc datum (dg: in vigilia 

assumptionis) in crastino assumptionis. 

 

BP 1181 p 151r 11 wo 14-08-1398. 

Reijnerus zvw Johannes van Berze zvw Willelmus zv Egidius gnd Ghilijs droeg 

over aan Johannes van Ghemert een huis en erf, dat was van wijlen 

Ghiselbertus gnd Bruijt, in Den Bosch, op de Oude Dieze, tussen erfgoed van 

Henricus gnd van Osse enerzijds en erfgoed van kv Katerina Ghevaerts 

anderzijds, welk huis en erf wijlen voornoemde Johannes van Beerze gekocht 

had van Goeswinus zvw Arnoldus zv Goessuinus gnd uten Broec, belast met een 

b-erfcijns van 6 pond geld, die Ghibo Scap verworven had van voornoemde 

Reijnerus (dg: en uitgezonderd de voorwaarde over een muur). 

 

Reijnerus filius quondam Johannis de Berze filii quondam Willelmi filii 

(dg: j) Egidii dicti Ghilijs domum et aream que fuerat quondam 

Ghiselberti dicti Bruijt sitam in Buscoducis supra antiquum Dijesam inter 

hereditatem Henrici dicti de Osse ex uno et inter hereditatem liberorum 

Katerine Ghevaerts ex alio quam domum et aream dictus quondam Johannes de 

Beerze erga Goeswinum filium quondam Arnoldi filii Goessuini dicti uten 

Broec emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni de Ghemert cum litteris et (dg: a) jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem deponere excepto hereditario censu sex 

librarum monete quem Ghibo Scap erga dictum Reijnerum acquisiverat ex 

dicta domo et area solvendo (dg: et excepta condicione facta de muro 

com). Testes (dg: datum supra) Vladeracken et Ludinc datum in vigilia 

                         
8 Zie ← BP 1177 f 355v 06 ma 15-04-1387, verkoop van een b-erfcijns uit deze kamer. 
Zie ← VB 1799 f 118v 02, ma 19-02-1397, Peter Pels werd aan deze kamer gericht. 
9 Zie → BP 1182 p 571r 01 za 10-09-1401, overdracht van de kamer. 
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assumptionis. 

 

BP 1181 p 151r 12 wo 14-08-1398. 

(dg: Johannes van Ghemert). 

 

(dg: Johannes de Ghemert). 

 

BP 1181 p 151r 13 wo 14-08-1398. 

Reijnerus van Berze, Reijnerus van Oijen en Johannes van Ghemert beloofden 

aan Willelmus Moelner 26 Gentse nobel of de waarde, een helft te betalen 

met Sint-Jacobus (vr 25-07-1399) en de andere helft met Sint-Jacobus over 

een jaar (zo 25-07-1400). 

 

Reijnerus de Berze et Reijnerus de Oijen et Johannes de Ghemert 

promiserunt indivisi super omnia Willelmo Moelner XXVI (dg: Engh) 

Gentsche nobel seu valorem mediatim Jacobi proxime et mediatim a Jacobi 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 151r 14 wo 14-08-1398. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

1181 mf02 F 03 p. 152. 

 in vigilia assumptionis: woensdag 14-08-1398. 

 in crastino assumptionis: vrijdag 16-08-1398. 

 

BP 1181 p 152v 01 wo 14-08-1398. 

Johannes van Dommellen zvw Walterus van Dommellen verkocht aan Macharius 

gnd Kerijs zvw Johannes van der Voert van Stiphout een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Beek bij Aarle op de na te noemen 

hofstad te leveren, gaande uit een hofstad, huis, tuin, boomgaard en 

aangelegen erfgoederen, gnd Dommellen, in Beek bij Aarle, tussen 

Theodericus gnd van Tuijnen en Henricus van den Dike enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De brief 

overhandigen aan Johannes van Liedorp of aan hem. 

 

Solvit. 

Johannes de (dg: Donne) Dommellen filius quondam Walteri de Dommellen 

hereditarie vendidit Machario dicto Kerijs filio quondam Johannis van der 

Voert de Stiphout hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Beke prope 

Arle supra domistadium infrascriptum tradendam ex quodam domistadio domo 

et orto et (dg: here) pomerio et hereditatibus sibi adiacentibus #dictis 

Dommellen# sitis in parochia de Beke prope Arle inter hereditatem 

Theoderici dicti de Tuijnen (dg: ex uno et inter) #et# hereditatem 

Henrici van den Dike ex uno (dg: et) et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex alio promittens super omnia warandiam et obligationem aliam 

deponere excepto censu domini fundi ex premissis prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Hubertus et Ludinc datum in vigilia 

assumptionis. Tradetur littera Johanni de Liedorp vel sibi. 

 

BP 1181 p 152v 02 wo 14-08-1398. 

Marcelius gnd Theen zvw Goeswinus gnd Zelen soen verkocht aan Macharius gnd 

Kerijs zvw Johannes van der Voert van Stiphout een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de na te noemen hofstad te 

leveren, gaande uit een hofstad met gebouwen en tuin, samen 3 lopen rogge 

groot, in Beek bij Aarle, tussen Johannes van Ekart enerzijds en de gemene 

beemden, gnd die Heijst Beemden, anderzijds, met een eind strekkend aan 

Theodericus Luwe, reeds belast met de grondcijns. De brief overhandigen aan 
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Johannes van Lijedorp of aan hem. 

 

Solvit. 

Marcelius dictus Theen filius quondam Goeswini dicti Zelen soen (dg: pro) 

hereditarie vendidit Machario dicto Kerijs filio quondam Johannis van der 

Voert de Stiphout hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et supra domistadium 

infrascriptum tradendam ex quodam (dg: domo) domistadio cum suis 

edificiis et orto tres lopinatas terre siliginee simul continentibus 

sitis in parochia de Beke prope Arle inter hereditatem Johannis de Ekart 

ex uno et inter communia prata (dg: ex) dicta die Heijst Beemde ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem Theoderici Luwe ut dicebat 

promittens (dg: pro) super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini fundi exinde prius solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. Tradetur littera Johanni de Lijedorp vel sibi. 

 

BP 1181 p 152v 03 vr 16-08-1398. 

Judocus Bruijstens beloofde aan Hilla Pennincs 34 Gentse nobel of de waarde 

met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399) te betalen. 

 

Judocus Bruijstens promisit super omnia Hille Pennincs XXXIIII Gentssche 

nobel vel valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

Spanct et Werthuzen datum in crastino assumptionis. 

 

BP 1181 p 152v 04 vr 16-08-1398. 

Adam van Loen van Lijttoijen beloofde aan Theodericus Scalpart 4 mud tarwe, 

Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1398) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Adam de Loen de Lijttoijen promisit super omnia Theoderico Scalpart IIII 

modios tritici mensure de Busco ad festum nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 152v 05 vr 16-08-1398. 

Rutgerus van Gravia beloofde aan Walterus Botteij 7½ Gentse nobel met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1398) te betalen. 

 

Rutgerus de Gravia promisit super omnia Waltero Botteij VII et dimidium 

Gentsche nobel ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 152v 06 vr 16-08-1398. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Egidius Zecker 21½ Gentse nobel of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1398) te betalen. 

 

Robbertus de Neijnsel promisit super omnia Egidio Zecker (dg: XXIJ) XXI 

et dimidium Gentssche nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 152v 07 vr 16-08-1398. 

Willelmus zvw Petrus zvw Willelmus zv Metta gnd Theus verkocht aan Henricus 

zv Henricus van der Rijt van Mierle een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Bovenrode, te leveren, gaande uit de helft in een akker, gnd die Hake, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Bovenrode, tussen Rodolphus gnd Roef 

Weijndelmoden soen enerzijds en Rijcoldus van der Stappen anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Willelmus filius quondam Petri (dg: Willem Meth Metten Theus soen) filii 

quondam Willelmi #filii# Mette dicte Theus hereditarie vendidit Henrico 

filio Henrici van der Rijt de Mierle hereditariam paccionem unius modii 
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siliginis mensure de Rode sancte Ode solvendam hereditarie purificationis 

et in parochia de Rode sancte #Ode# ad locum dictum Bovenrode tradendam 

ex medietate ad dictum venditorem !in quodam agro terre dicto die Hake 

sito in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Bovenrode inter 

hereditatem Rodolphi dicti Roef Weijndelmoden (verbeterd uit: 

Weijndelmoeen) soen ex uno et inter hereditatem (dg: Rij liberorum) 

Rijcoldi (dg: de) van der Stappen ex alio (dg: atque) ut dicebat promisit 

super omnia warandiam et obligationem (dg: ex di) deponere excepto censu 

domini fundi exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes Spanct 

et Ludinc datum supra. 

 

BP 1181 p 152v 08 vr 16-08-1398. 

Johannes zvw Rutgherus van Ghemert verkocht aan Albertus Lambrechts soen, 

tbv Arnoldus van Zochel zvw Arnoldus van Zochel (1) de helft in (1a) een 

stuk beemd, in Veghel, ter plaatse gnd den Nieuwen Beemd, tussen Hubertus 

van den Hazelberch enerzijds en Ermegardis van Kilsdonc anderzijds, (1b) 

een stuk beemd, deels in Veghel en deels in Dinther, ter plaatse gnd in den 

Ouden Beemd, tussen voornoemde Hubertus van den Hazelberch enerzijds en hr 

Arnoldus Hicspoer priester anderzijds, (2) de helft in ¼ deel van een stuk 

beemd, in Dinther, ter plaatse gnd Hazelberg, achter de schuur van 

voornoemde Hubertus van den Hazelberch, tussen voornoemde Hubertus en 

Ermgardis enerzijds en Mathias van den Hazelberch anderzijds, (3) de helft 

in ¼ deel van een erfgoed gnd Venne, in Dinther, ter plaatse gnd op 

Hazelberg, tussen voornoemde Hubertus enerzijds en voornoemde Ermgardis van 

Kilsdonc anderzijds, belast met ½ kapoen, ¼ hoen, ½ oude groot, 4½ penning 

en ½ ort oude cijns, 1½ penning oude cijns, en ½ Hollandse plak, gaande uit 

eerstgenoemde helft van het stuk beemd(1a), voornoemd ¼ deel van het stuk 

beemd(2) en de helft van het ¼ deel van voornoemd stuk erfgoed gnd Venne(3). 

 

Johannes filius quondam Rutgheri de Ghemert medietatem ad se spectantem 

in (dg: quinque peciis prati sitis in in parochia de de Vechel ad locum 

dictum #duabus ?tribus duabus peciis) hereditatibus infrascriptis 

videlicet# pecia prati sita in parochia de (dg: Ves) Vechel in loco dicto 

den Nuwen Beemt inter hereditatem Huberti van den Hazelberch ex uno et 

inter hereditatem Ermegardis de Kilsdonc ex alio atque in pecia prati 

sita partim in dicta parochia de Vechel et partim in parochia de Dijnter 

in loco dicto in den Auden Beemt inter hereditatem dicti Huberti van den 

Hazelberch ex uno et inter hereditatem domini Arnoldi Hicspoer presbitri 

ex alio atque (dg: in pecia prati sita in in quarta) medietatem ad se 

spectantem in quarta parte pecie (dg: terre) #prati# site in parochia de 

Dijnter (dg: retro h retro l) in loco dicto Hazelberch retro horreum 

dicti Huberti van den Hazelberch inter hereditatem dicti Huberti (dg: ex 

uno et inter hereditatem Mathie van den Hazelberch et) et dicte Ermgardis 

ex uno et inter hereditatem Mathie van den Hazelberch ex alio (dg: item 

totam partem et omne jus sibi com) atque medietatem ad se spectantem in 

una quarta parte pecie hereditatis dicte Venne site in parochia de 

Dijnther ad locum dictum op Hazelberch inter hereditatem dicti Huberti ex 

uno et inter hereditatem dicte Ermgardis (dg: van den Hazelberch) #de 

Kilsdonc# ex alio (dg: ut) ut dicebat (dg: hereidtatem) hereditarie 

vendidit (dg: Arnoldo) Alberto (dg: Lambrechts) Lambrechts soen ad opus 

Arnoldi de Zochel filii quondam Arnoldi de Zochel promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis dimidio capone et quarta 

parte unius pulli atque dimidio grosso antiquo et quatuor et dimidio 

denariis (dg: antiqui census et) et dimidii! ort antiqui census et uno et 

dimidio denariis antiqui census et (dg: una Hollan) dimidia Hollants 

placke ex primodicta medietate (dg: ?d primodictarum medietatem 

medietatis) pecie prati #et# ex dicta quarta parte terciodicte pecie 

prati et ex dicta (dg: par quarta parte dicte) medietate dicte quarte 

partis dicte (dg: here) pecie hereditatis Venne vocate annuatim 

solvendis. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 152v 09 vr 16-08-1398. 

Johannes zvw Henricus van Kilsdonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius (dg: f) quondam Henrici de (dg: Kis Ke) Kilsdonc (dg: 

pre) prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1181 mf02 F 04 p. 153. 

 in crastino assumptionis: vrijdag 16-08-1398. 

 sabbato post assumptionem Marie: zaterdag 17-08-1398. 

 secunda post assumptionem Marie: maandag 19-08-1398. 

 sabbato post Severini: zaterdag 26-10-1398. 

 quinta post assumptionem Marie: donderdag 22-08-1398. 

 tercia post assumptionem Marie: dinsdag 20-08-1398. 

 

BP 1181 p 153r 01 vr 16-08-1398. 

Mauritius van Boemel bontwerker schonk10 aan zijn schoonzoon Gerardus 

Coelner zvw Zanderus Coelner en diens vrouw Heijlwigis dv voornoemde 

Mauritius een b-erfcijns van 30 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis en tuin van Udo zvw Gerardus van der Bruggen, in den 

Bosch, in een straatje dat loopt van de Hinthamerstraat naar het woonhuis 

van wijlen Adam van Neijnsel, tussen erfgoed van Conrardus zvw Arnoldus 

Coenen soen enerzijds en erfgoed van Ermegardis van Arle anderzijds, 

strekkend vanaf voornoemde straatje achterwaarts tot aan erfgoed van 

Johannes Sceijvel, en uit het recht van weg over een weg van voornoemde 

Conrardus, aldaar, 4 voet breed, strekkend vanaf de Hinthamerstraat 

achterwaarts tot aan voornoemd erfgoed van Ermegardis, welke cijns aan 

voornoemde Mauritius was verkocht door voornoemde Udo zvw Gerardus van der 

Bruggen. 

 

Mauritius de Boemel pelliciator hereditarium censum triginta solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis (dg: Domini) Domini ex domo et 

orto Udonis filii quondam Gerardi van der Bruggen sitis in Busco in 

viculo tendente a vico Hijnthamensi versus domum habitationis quondam Ade 

de Neijnsel inter hereditatem Conrardi filii (dg: quond) quondam Arnoldi 

Coenen soen ex uno et inter hereditatem Ermegardis de Arle ex alio 

tendentibus a dicto viculo retrorsum ad hereditatem Johannis Sceijvel 

atque ex jure eundi et redeundi ac pergendi in via dicti Conrardi sita 

ibidem quatuor pedatas in latitudine continente tendente a dicto vico 

Hijntamensi retrorsum ad hereditatem predictam dicte Ermegardis (dg: p) 

venditum dicto Mauritio a dicto Udone filio quondam Gerardi (dg: de) van 

der Bruggen prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo Coelner 

filio quondam Zanderi (dg: Coel) Coelner suo genero cum Heijlwige sua 

uxore filia dicti Mauritii cum litteris et jure nomine dotis ad jus 

oppidi de Busco promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Vladeracken et Ludinc datum in crastino 

assumptionis. 

 

BP 1181 p 153r 02 vr 16-08-1398. 

Goeswinus zv Willelmus Wegen beloofde aan Lambertus Campen 44 Gentse nobel 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1398) te betalen. 

 

Goeswinus filius Willelmi Wegen promisit super omnia (dg: Go) Lamberto 

Campen XLIIII Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Hubertus et Ludinc datum supra. 

 

BP 1181 p 153r 03 vr 16-08-1398. 

Henricus zvw Jacobus gnd Goes zvw Henricus gnd Goes beloofde aan Johannes 

van den Hout zvw voornoemde Henricus Goes 6½ Engelse nobel of de waarde met 

                         
10 Zie → BP 1181 p 195r 04 vr 11-10-1398, zelfde akte, maar dan overdracht. 
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Pasen aanstaande (zo 30-03-1399) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Jacobi dicti Goes filii quondam Henrici dicti 

Goes promisit super omnia (dg: Ja) Johanni van den Hout filio quondam 

Henrici Goes predicti sex et dimidium Engel nobel seu valorem ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 153r 04 za 17-08-1398. 

Lambertus zv Mijchael van Tardwijc beloofde aan hr Walterus Mostart dekaan 

van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch 30 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde na maning te betalen. 

 

Lambertus filius Mijchaelis de Tardwijc promisit super omnia domino 

Waltero Mostart decano ecclesie beati Johannis ewangeliste in Busco XXX 

novos florenos Gelrie seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

Spanct et Vladeracken datum sabbato post assumptionem Marie. 

 

BP 1181 p 153r 05 ma 19-08-1398. 

Jacobus van Goderheijle en Johannes Pinge beloofden aan Henricus van der 

Bruggen van Helvoert verwer 28½ Gentse nobel of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1398) te betalen. 

 

Jacobus de Goderheijle et Johannes Pinge promiserunt indivisi super omnia 

Henrico van der Bruggen de Helvoert tinctori XXVIII et dimidium Gentsche 

nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Hubertus et Vladeracken datum secunda post assumptionem. 

 

BP 1181 p 153r 06 ma 19-08-1398. 

Voornoemde Johannes Pinge beloofde aan Willelmus van Coelen 19 Gentse nobel 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1398) te betalen. 

 

Dictus Johannes Pinge promisit super omnia Willelmo de Coelen XIX 

Gent[s]sche nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 153r 07 ma 19-08-1398. 

Johannes zvw Lambertus Yewijns soen van Vechel verkocht aan Arnoldus Rover 

Boest een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een hofstad, huis, tuin en aangelegen 

erfgoed, in Veghel, naast erfgoed gnd die Kenij, behorend aan Godefridus 

nzvw Arnoldus zvw Godefridus van Erpe enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan een beemd, behorend aan 

Henricus Boertman, (2) een stuk land, 8 lopen gerst maat van Veghel groot, 

in Veghel, ter plaatse gnd die Bulke, tussen voornoemde Godefridus nzvw 

voornoemde Arnoldus enerzijds en Arnoldus Moelner anderzijds. Verkoper en 

zijn zoon Lambertus beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd (a) 2 

penning cijns uit voornoemde hofstad en tuin, (b) ongeveer 4 penning uit 

voornoemd stuk land, aan de grondheer. Behoort aan hr Adam van Mierde. 

 

Johannes filius quondam Lamberti Yewijns soen de Vechel hereditarie 

vendidit Arnoldo Rover Boest hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Buscoducis solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de et ex domistadio #domo# et orto 

et hereditate sibi adiacente sitis in parochia de Vechel (dg: ad locum d 

juxta) juxta hereditatem dictam die (dg: Kenij) Kenij spectantem ad 

Godefridum filium naturalem quondam Arnoldi filii quondam Godefridi de 

Erpe ex uno et inter communem plateam ex alio tendentibus a communi 

platea (dg: rersum) ad (dg: pri) quoddam prati! spectans ad Henricum 

Boertman atque de et ex pecia terre #octo lopinos ordei mensure de Vechel 

(dg: ?continente) continente# sita in dicta parochia ad locum! die Bulke 

inter hereditatem dicti Godefridi filii naturalis dicti quondam Arnoldi 
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ex uno et inter hereditatem Arnoldi Moelner ex alio ut dicebat 

promittentes et cum #eo# Lambertus eius filius indivisi super habita et 

habenda warandiam et (dg: wa) obligationem deponere exceptis (dg: sex 

denariis census vel circiter ex premissis domino de Hel) II denariis 

census ex dictis domistadio et orto et quatuor denariis census vel 

circiter ex dicta pecia terre prius solvendis #domino fundi# et 

sufficientem facere. Testes Spanct et Ludinc datum supra. Spectat ad 

dominum Adam de Mierde. 

 

BP 1181 p 153r 08 za 26-10-1398. 

Arnoldus Rover Boest droeg voornoemde pacht over aan mr Johannes van Best. 

Met achterstallige termijnen. 

 
!dictam paccionem Arnoldus Rover Boes[t] supportavit magistro Johanni de 

Best cum arrestadiis promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Moedel datum sabbato post 

Severini. 

 

BP 1181 p 153r 09 do 22-08-1398. 

Arnoldus Willems soen van den Perre verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Willems soen van den Perre prebuit et reportavit. Testes 

Hubertus et Ludinc datum quinta post assumptionem. 

 

BP 1181 p 153r 10 do 22-08-1398. 

Johannes van Oijen zv Willelmus van Oijen beloofde aan Jacobus Kesselman 

16½ Gentse nobel off de waarde minus 4 gemene plakken met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1398) te betalen. 

 

Johannes de Oijen filius Willelmi de Oijen promisit super omnia Jacobo 

Kesselman XVI et dimidium Gentsche nobel seu valorem minus quatuor 

communibus placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 153r 11 di 20-08-1398. 

Walterus van Goirle zvw Walterus van Goirle, gemachtigd door Elizabeth dvw 

Godefridus van Dommellen maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen gedaan met goederen van wijlen Ghisbertus gnd 

die Veer. Is de knecht van de lombarden. 

 

Walterus de Goirle filius quondam Walteri de Goirle potens ad hoc factus 

ab Elizabeth filia quondam Godefridi de Dommellen omnes vendiciones et 

alienaciones et obligationes factas (dg: de) cum bonis quibuscumque 

quondam Ghisberti dicti die Veer ut dicebat calumpniavit. Testes Spanct 

et Werthusen datum tercia post assumptionem. Iste est famulus 

lombardorum. 

 

BP 1181 p 153r 12 di 20-08-1398. 

Lucas zvw Johannes van Erpe, gemachtigd door Jutta dv Willelmus van Erpe, 

maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 12 mud rogge, die 

voornoemde Willelmus moet leveren aan voornoemde Luijtgardis. 

 

Lucas filius #quondam# Johannis de Erpe potens ad hoc factus ab Jutta 

filia Willelmi de Erpe hereditariam paccionem XII modiorum siliginis quam 

dictus Willelmus eidem Luijtgardi solvere tenetur annuatim et hereditarie 

monuit de 3-bus annis. Testes Spanct et Gestel tercia post assumptionem. 

 

BP 1181 p 153r 13 di 20-08-1398. 

(dg: The). 
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BP 1181 p 153r 14 di 20-08-1398. 

Petrus van Dovelo, zijn zoon Theodericus Wanghe en Henricus van der 

Teijnden beloofden aan Johannes gnd Moelneer zvw Johannes gnd Moelner 22 

nieuwe Gelderse gulden (dg: of de waarde) met Sint-Jan aanstaande (di 24-

06-1399) te betalen. 

 

Petrus de Dovelo Theodericus Wanghe eius filius et Henricus van der 

Teijnden promiserunt indivisi super omnia Johanni dicto Moelneer filio 

quondam Johannis dicti Moelner XXII novos Gelre gulden (dg: seu valorem) 

ad nativitatis Johannis proxime futurum etc. Testes Spanct et Werthusen 

datum tercia post assumptionem. 

 

BP 1181 p 153r 15 di 20-08-1398. 

Johannes die Saeft kramer droeg over aan Theodericus van der Straten een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Erevardus zvw Henricus 

Erevaerts soen beloofd had aan Wellinus Wellens soen van Acht, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit de helft van 9½ bunder land, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Liemde, ter plaatse gnd Oetendonk, tussen erfgoed gnd Stadeackers Erve 

enerzijds en Thomas gnd Boijdekens en een zekere vrouw gnd Fijssi 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint van Liemde en met het 

andere eind aan Arnoldus van den Dike en Johannes Roetart, welke pacht nu 

aan eerstgenoemde Johannes behoort. 

 

Johannes die Saeft institor hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco quam (dg: Eve) Erevardus filius quondam 

Henrici Erevaerts soen promisit se daturum et (verbeterd uit: de) 

soluturum Wellino Wellens soen de Acht hereditarie purificationis ex 

medietate novem et dimidii bonariorum terre sitorum in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Lijemde in loco dicto communiter Oetendonc inter 

hereditatem dictam communiter Stadeackers Erve ex uno et inter 

hereditatem Thome dicti Boijdekens et cuiusdam mulieris dicte Fijssi ex 

alio tendentium cum uno fine ad communitatem de Lijemde et cum reliquo 

fine ad hereditates Arnoldi van den Dike et Johannis Roetart et quam 

paccionem dictus Johannes nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Theoderico van der Straten promittens super omnia warandiam 

et obligationem (dg: de) in dicta paccione existentem deponere. Testes 

Spanct et Ludinc datum tercia post assumptionem. 

 

1181 mf02 F 05 p. 154. 

 tercia post assumptionem Marie: dinsdag 20-08-1398. 

 anno nonagesimo octavo index sexta mensis augusti die XXta: 

  dinsdag 20-08-1398. 

 in octavis assumptionis: donderdag 22-08-1398. 

 

BP 1181 p 154v 01 di 20-08-1398. 

Theodericus nzv hr Theodericus Snoec priester investiet van Kessel en 

Johannes die Bije zvw Johannes gnd Louwer van Kessel ev Hilla ndv 

voornoemde hr Theodericus Snoec droegen over aan Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini, tbv Johannes van Lijt zvw Zebertus die Welghe van Lijt, een 

b-erfcijns van 1 oude schild, met Pinksteren te betalen, gaande uit (1) ½ 

morgen land, in Lith, ter plaatse gnd op die Lange Weiden, tussen 

voornoemde Zebertus gnd die Welghe van Lijt enerzijds en Alardus zv 

voornoemde Zebertus anderzijds, (2) een huis en tuin van voornoemde 

Zebertus, in Lith, naast de kapel aldaar, beiderzijds tussen een gemene 

weg, welke cijns Johannes van de Kloot klerk, tbv voornoemde Theodericus en 

Hilla en tbv Petrus, nkvw voornoemde hr Theodericus Snoec, gekocht had van 

voornoemde Zebertus die Welghe, en welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Theodericus filius naturalis domini Theoderici Snoec presbitri investiti 

de Kessel et Johannes die Bije filius quondam Johannis dicti Louwer de 

Kessel maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie naturalis dicti 
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domini Theoderici Snoec hereditarium censum unius aurei denarii antiqui 

communiter aude scilde vocati boni auri et iusti ponderis solvendum 

hereditarie penthecostes ex dimidio jugero terre sito in parochia de Lijt 

in loco dicto op die Lange Weijden inter hereditatem Zeberti dicti die 

Welghe de Lijt ex uno et inter hereditatem Alardi filii eiusdem Zeberti 

ex alio atque ex domo et orto dicti Zeberti sitis in parochia de Lijt 

juxta capellam ibidem inter communem plateam ex utroque latere 

coadiacentem quem censum Johannes de Globo clericus ad opus dictorum 

Theoderici et Hille (dg: puerorum) et ad opus Petri puerorum naturalium 

dicti domini quondam Theoderici Snoec erga dictum Zebertum die Welghe 

emendo acquisiverat prout in litteris et quem nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie supportaverunt (dg: Rijxkino Crull) Jordano filio 

Arnoldi Tielkini ad opus (dg: et) Johannis de Lijt filii dicti quondam 

Zeberti die Welghe de Lijt #cum litteris et jure# promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam 

Petri deponere. Testes Spanct et Werthusen !testes tercia post 

assumptionem. (dg: Tradetur littera Jordano). 

 

BP 1181 p 154v 02 di 20-08-1398. 

Johannes Buekentop zv Rutgherus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Buekentop filius Rut prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 154v 03 di 20-08-1398. 

Johannes van Eele verkocht aan Willelmus zv Willelmus die Writer van 

Oesterwijc, tbv Gertrudis dv voornoemde Willelmus die Writer, een 

n-erfpacht11 van ½ mud rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in 

Oisterwijk te leveren, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in Oisterwijk, 

tussen Gheerlacus Wellens enerzijds en Gerardus van Laerhoven anderzijds, 

(2) een huis, erf en tuin, in Oisterwijk, tussen Arnoldus gnd Coman Art 

enerzijds en Hermannus Cleijnnael anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 40 schelling gemeen paijment en een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Oisterwijk. 

 

Johannes de Eele hereditarie vendidit Willelmo (dg: die Wa) filio (dg: 

di) Willelmi die Writer de Oesterwijc ad opus (dg: Geru) G[er]trudis 

filie dicti Willelmi die Writer hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et 

in Oesterwijc tradendam ex domo area et orto sitis in Oesterwijc inter 

hereditatem Gheerlaci Wellens ex uno et inter hereditatem Gerardi de (dg: 

Laer) Laerhoven ex alio atque ex domo et area et orto sitis in Oesterwijc 

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

hereditatem Hermanni Cleijnnael ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

hereditario censu XL solidorum communis pagamenti et hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis dicte mensure exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 154v 04 di 20-08-1398. 

Johannes die Bije zvw Johannes die Louwer van Kessel droeg al zijn goederen 

over aan Theodericus nzv hr Theodericus Snoec priester. 

 

Johannes die Bije filius quondam Johannis die Louwer de Kessel omnia et 

singula sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit (dg: 

Petro) Theoderico filio naturali domini Theoderici Snoec presbitri 

promittens super omnia warandiam. 

 

                         
11 Zie → BP 1182 p 014v 06 ±do 04-03-1400, overdracht van de erfpacht. 



Bosch’ Protocol jaar 1398 02. 

 

41 

BP 1181 p 154v 05 di 20-08-1398. 

Vervolgens beloofde voornoemde Theodericus dat, zodra voornoemde Johannes 

Bije voornoemde Theodericus, hr Theodericus Snoec, Ludovicus van Kessel, 

Vastradus zvw Johannes van Berkel en Jacobus Yudaes ontlast heeft van 500 

nieuwe Gelderse gulden, aan? Theodericus gnd Cleijn Dirc van Rossem 

beloofd, zoals uit de brief blijkt, dat dan voornoemde Theodericus 

voornoemde goederen zal overdragen aan voornoemde Johannes !Louwer, samen 

met de brief van die overdracht gemaakt. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Johannes van Best, 

Arnoldus Rover Boest en hr Theodericus Snoec. 

 

A. 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur dictus 

Theodericus promisit super habita et habenda fide prestita quod 

quandocumque dictus Johannes Bije quitaverit dictum Theodericum dominum 

Theodericum Snoec Ludovicum de Kessel Vastradum filium quondam Johannis 

de Berkel et Jacobum Yudaes a quingentis novis Gelre! promissos! 

Theodericum! dictum! Cleijn Dirc de Rossem prout in litteris patentibus 

(dg: de) eorum continetur ut dicebat extunc dictus Theodericus dicta bona 

prefato Johanni !Louwer supportabit et resignavit! simul cum dictis 

litteris super dicta supportacione confectis. Acta in camera scriptorum 

in (?verbeterd uit: pr) Busco presentibus dictis scabinis magistro 

Johanne de Best Arnoldo Rover Boest domino Theoderico Snoec datum anno 

nonagesimo octavo index sexta mensis augusti die XXta hora vesperarum. 

 

BP 1181 p 154v 06 di 20-08-1398. 

(dg: Henricus Weijer zvw Corstantius: 4 morgen land). 

 

(dg: Henricus Weijer filius quondam Corstantii quatuor iugera terre). 

 

BP 1181 p 154v 07 do 22-08-1398. 

Henricus zv Henricus zvw Ghibo van Oedrichem droeg over aan Gerardus zv 

Heijmericus van der Heijden de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit een 

huis, tuin, erfgoederen en beemden, aaneengelegen, behorend aan Petrus zvw 

Gerardus gnd Philips soen van Gherwen, in Nederwetten, tussen Johannes gnd 

van der Straten enerzijds en kvw Wautgherus gnd Swenen soen anderzijds, met 

een eind strekkend aan erfgoed van het klooster van Hodonc, welke pacht 

eerstgenoemde Henricus gekocht had van voornoemde Petrus. 

 

Henricus filius Henrici filii quondam Ghibonis de Oedrichem medietatem 

annue paccionis duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvende 

hereditarie purificationis et supra hereditates infrascriptas tradende et 

deliberande ex domo orto hereditatibus et pratis sibi adiacentibus 

spectantibus ad Petrum filium quondam Gerardi dicti Philips soen de 

Gherwen sitis in parochia de Nederwetten inter hereditatem Johannis dicti 

van der Straten ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Wautgheri 

dicti Swenen soen ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem 

conventus de Hodonc quam paccionem duorum modiorum siliginis primodictus 

Henricus erga dictum Petrum emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: dicto Petro) #Gerardo filio Heijmerici van 

der Heijden# cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam 

servare (dg: ..) et obligationem ex parte sui deponere. Testes Hubertus 

et Ludinc datum in octavis assumptionis. 

 

BP 1181 p 154v 08 do 22-08-1398. 

Reijnerus zv Andreas Reijnkens van Kessel en Johannes zvw Henricus Colne 

van Lijt beloofden aan Thomas gnd Yden soen van Kessel 18 nieuwe Gelderse 

gulden, waarvoor op de dag van vandaag 34 gemene plakken worden gerekend of 

de waarde, met Sint-Jan-Baptist aanstaande (di 24-06-1399) te betalen. 
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Reijnerus filius Andree Reijnkens! de Kessel et Johannes filius quondam 

Henrici Colne de Lijt promiserunt indivisi super omnia Thome dicto Yden 

soen de Kessel XVIII novos Gelre gulden scilicet tales novos Gelre gulden 

qui data presentium XXXIIII gemeijn placken valent boni auri et justi 

ponderis seu valorem eorundem nativitatis beati Johannis baptiste proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 154v 09 do 22-08-1398. 

Voornoemde Reijnerus zv Andreas Reijnkens van Kessel en Johannes zvw 

Henricus Colne van Lijt beloofden aan Johannes nzvw Arnoldus Heijme 10 

nieuwe Gelderse gulden, waarvoor op de dag van vandaag 34 gemene plakken 

worden gerekend of de waarde, minus 12 plakken, met Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1399) te betalen. 

 

Dicti Reijnerus et Johannes promiserunt indivisi super omnia Johanni 

filio naturali quondam Arnoldi Heijme X novos Gelre gulden #duodecim# 

(dg: ?duos) placken minus scilicet tales qui data presentium valent 

XXXIIII gemeijn plaken seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 154v 10 do 22-08-1398. 

Johannes van den Eijnde, Henricus Haen zv Johannes gnd Borchmans soen en 

Johannes van Ghilze beloofden aan Johannes die Joede zv Petrus 59 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1398) in Den Bosch 

te leveren. 

 

Johannes (dg: de) van den (dg: Eijd) Eijnde et Henricus #Haen# filius 

Johannis dicti Borchmans soen et Johannes de Ghilze promiserunt indivisi 

super omnia Johanni die Joede filio Petri quinquaginta novem modios 

siliginis mensure de Busco ad (dg: Johannis) nativitatis Domini proxime 

futurum et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 154v 11 do 22-08-1398. 

Voornoemde Johannes die Yoede beloofde aan Johannes van den Eijnde, 

Henricus Haen zv Johannes Borchmans soen en Johannes van Ghilze garantie 

van de tiende in Haaren, behorend aan hr Arnoldus van Dussen ridder, tussen 

nu en Sint-Andreas (za 30-11-1398), tegen brandstichting door de vijanden 

van de hertogin van Brabant en tegen elk verbruik, gnd “ver vuederinge”. 

 

Dictus Johannes die Yoede promisit super omnia Johanni van den Eijnde et 

Henrico #Haen# filio Johannis Borchmans soen et Johanni de Ghilze quod 

ipse primodictus! dictis Johanni van den Eijnde Henrico et Johanni de 

Ghilze de decima (dg: duo) spectante ad dominum Arnoldum de Dussen 

militem sitam! in parochia de Haren infra hinc et festum Andree apostoli 

prestabit warandiam ab omnibus incendiis inimicorum domine nostre ducisse 

Brabantie et ab omni consumptione dicta ver (dg: ve) vuederinge fienda de 

dicta decima infra hinc et festum Andree proxime futurum. Testes datum 

supra. 

 

1181 mf02 F 06 p. 155. 

 in octavis assumptionis: donderdag 22-08-1398. 

 in octavis assumptionis Marie anno XCVIII index sexta pontificis 

  Bonifacii noni anno suo nono: donderdag 22-08-1398. 

 in vigilia Bartholomei: vrijdag 23-08-1398. 

 

BP 1181 p 155r 01 do 22-08-1398. 

(dg: Johannes van Tefelen). 

 

(dg: Johannes de Tefel). 
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BP 1181 p 155r 02 do 22-08-1398. 

Willelmus van Tefelen zv Johannes en Johannes van Vlimen smid beloofden aan 

Albertus Buc van Lijt 28 Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, en 24 gemene plakken, een helft met Kerstmis (ma 25-12-1398) en 

de andere helft met Pasen (zo 30-03-1399) te betalen. 

 

Willelmus de Tefelen filius Johannis et Johannes de Vlimen faber 

promiserunt indivisi super omnia Alberto Buc de Lijt XXVIII Gelre gulden 

scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computatis et XXIIII 

communes placken !a mediatim Domini et mediatim Pasca proxime futurum. 

Testes Hubertus et Ludinc datum (dg: quinta post assumptionem) in octavis 

assumptionis. 

 

BP 1181 p 155r 03 do 22-08-1398. 

Albertus Buc van Lijt beloofde aan Willelmus van Tefelen zv Johannes 

gerantie van de tiende van het lopend jaar, in Lithoijen, buiten de dijk 

gnd Loceren Dike, richting Tefelen, behorend aan de propositus van Merssen, 

tegen allen die daartegen in rechte kunnen treden. De brief overhandigen 

aan Johannes van Vlimen. 

 

Albertus Buc de Lijt promisit super omnia Willelmo de Tefelen filio 

Johannis quod ipse Albertus dicto Willelmo de decima #presentis anni# 

spectante ad propositum de Merssen sita in parochia de Lijttoijen extra 

aggerem dictum Loceren Dike versus (dg: Loet) Tefelen prestabit warandiam 

(dg: ad) conta omnes super ho! juri comparere valentes (dg: ut dicebat). 

Testes (dg: Vl) Hubertus et Vladeracken datum supra. Tradetur littera 

Johanni de Vlimen. 

 

BP 1181 p 155r 04 do 22-08-1398. 

Johannes zv Arnoldus gnd Ghenen soen van Geffen beloofde aan Godefridus 

Sceijvel, tbv abdis en klooster van Sint-Clara in Den Bosch, gedurende 13 

jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1398), elk jaar met Sint-

Martinus, 70 goede Hollandse gulden van de muntslag van graaf Willelmus of 

de waarde te betalen. 

 

Johannes filius Arnoldi dicti Ghenen soen de Geffen promisit super omnia 

(dg: Goes) Godefrido Sceijvel ad opus abbatisse et conventus sancte Clare 

in Buscoducis quod ipse Johannes dabit et exsolvet dictis abbatisse et 

conventui ad spacium tredecim annorum post festum Martini proxime futurum 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum XIII annorum septuaginta 

#bonos# Hollant gulden #de monetu comitis Willelmi# seu valorem Martini 

et pro primo solucionis a Martini proxime futuro ultra annum et sic 

deinceps dicto spacio pendente. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 155r 05 do 22-08-1398. 

Johannes van den Broec zvw Willelmus van den Broec van Beilver verkocht aan 

Henricus zvw Nijcholaus van Laerhoven een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een tuin in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Johannes Boen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, aan voornoemde koper, (2) een stuk land, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Theodericus Rover enerzijds en Luijtgardis van 

der Teijnden en haar kinderen anderzijds. 

 

Johannes van den Broec filius quondam Willelmi van den Broec de (dg: 

Beilver) Beilver hereditarie vendidit Henrico filio quondam Nijcholai de 

Laerhoven hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

#solvendam hereditarie purificationis# et in Busco tradendam ex quodam 

orto sito in parochia de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem 

Johannis Boen ex uno et inter communem plateam ex alio atque ex pecia 

terre sita in parochia et loco predictis inter hereditatem (dg: dicti) 
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Theoderici (dg: Rover ex) Rover ex uno et inter hereditatem Luijtgardis 

van der Teijnden et suorum liberorum ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et obligationem (dg: d) aliam deponere excepta 

hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure dicto emptori ex 

dicto orto prius solvenda et (dg: sf) sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 155r 06 do 22-08-1398. 

Henricus van Krekelhoven verkocht aan Hermannus zvw Arnoldus gnd Noude die 

Ridder van Berkel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 lopen roggeland en 6 lopen 

roggeland, aaneengelegen, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Walterus zv Johannes gnd Glavijmans enerzijds en Johannes gnd Westerman 

anderzijds, waarvan voornoemde Henricus verkoper 4 lopen gekocht had van 

Arnoldus Appel van Luijssel, toen hij weduwnaar was. 

 

Henricus de Krekelhoven hereditarie vendidit Hermanno filio quondam 

Arnoldi dicti Noude die Ridder de Berkel hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex quatuor lopinatis terre #(dg: et)# siliginee #et ex 

(dg: sex) sex lopinatis terre siliginee sibi adiacentibus# sitis in 

parochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem Walteri filii 

Johannis dicti (dg: Gl) Glavijmans ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Westerman ex alio et (dg: qu quas quatuor) de quibus dictus 

Henricus venditor dictas quatuor lopinatas terre erga Arnoldum Appel de 

Luijssel in sede sue viduitatis acquisiverat ut dicebat hereditarie (dg: 

s..) promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 155r 07 do 22-08-1398. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Lichtmis over een jaar (ma 02-02-1400), 

met 20 nieuwe Gelderse gulden, waarvoor op de dag van vandaag 34 gemene 

plakken worden gerekend of de waarde, en de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

mr Johannes van Best, Arnoldus Rover Boest en Henricus van den Broec 

brouwer. 

 

A. 

Et poterit redimere infra hinc et purificationis proxime futurum (dg: et) 

et a purificationis proxime futuro ultra annum semper dicto spacio 

pendente cum XX novis Gelre! quales ad presens currunt pro XXXIIII 

communibus placken #seu valore# et cum paccione anni redempcionis ut in 

forma. Acta in camera presentibus dictis scabinis magistro Johanne de 

Best et Arnoldo Rover Boest Henrico (dg: de) van den Broec braxatore 

datum in octavis assumptionis Marie anno XCVIII index sexta pontificis 

Bonifacii noni anno suo nono. 

 

BP 1181 p 155r 08 do 22-08-1398. 

Henricus van den Broec zvw Ghisbertus van den Broec droeg over aan zijn 

natuurlijke zoon Ghisbertus een stuk land, in Oirschot, in de herdgang van 

Straten, ter plaatse gnd Bijvinc, tussen Willelmus zvw Theodericus van Arle 

enerzijds en wijlen Rutgherus van den Stadeacker anderzijds, aan hem in 

pacht uitgegeven door Willelmus van Audenhoven, belast met de pacht en de 

cijns in de brief vermeld. 

 

Henricus van den Broec filius quondam (dg: Theoderici de Arle) Ghisberti 

van den Broec peciam terre sitam in parochia de Oerscot in pastoria de 

Straten in loco dicto Bijvinc inter hereditatem Willelmi filii quondam 

Theoderici de Arle ex uno et inter hereditatem quondam Rutgheri van den 

Stadeacker ex alio datam sibi ad pactum a Willelmo de Audenhoven (dg: 

filio) prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Will) Ghisberto suo 
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filio naturali cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere exceptis paccione et censu in 

dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 155r 09 do 22-08-1398. 

Jacobus zvw Franco van Baest droeg over aan Amisius gnd Mijs van Ymerle en 

Henricus zvw Johannes van den Clappenstert 7 mud rogge b-erfpacht, maat van 

Beers, die Jacobus zvw Jacobus van Baest beloofd had aan eerstgenoemde 

Jacobus, met Lichtmis op de navolgende erfgoederen te leveren, gaande uit 

(1) goederen, gnd Stouten Goet, in Middelbeers, zoals voornoemde Jacobus 

zvw Jacobus van Baest die goederen bezit, (2) de windmolen, die voornoemde 

Jacobus zvw Jacobus van Baest heeft staan in Beers. 

 

Jacobus filius quondam Franconis de Baest septem modios (dg: siliginis) 

boni siliginis hereditarie paccionis mensure de Berze quam Jacobus filius 

quondam Jacobi de Baest promiserat et solvere tenetur primodicto Jacobo 

hereditarie purificationis et supra hereditates infrascriptas tradendam 

ex bonis dictis Stouten Goet cum suis attinentiis sitis in parochia de 

Middelberze prout (dg: primodictus Jacobus) #dictus Jacobus (dg: dictus) 

filius quondam Jacobi de Baest# huiusmodi bona cum suis attinentiis habet 

et possidet atque ex molendino venti quod pre-(?dg: imo)-dictus Jacobus 

filius quondam Jacobi de Baest habet stans et consistens in Berze ut 

dicebat hereditarie supportavit Amisio dictus! Mijs de Ymerle et Henrico 

filio quondam Johannis van den Clappenstert promittens super omnia 

#habita et habenda# warandiam et obligationem in dicta paccione 

existentem! et sufficientem facere. Testes Vladeracken et Werthusen datum 

supra. 

 

BP 1181 p 155r 10 vr 23-08-1398. 

Henricus Stakenborch van Beirgulen verkocht aan Marcelius zvw Arnoldus gnd 

Vrient van Doerne de helft in een stuk beemd, in Someren, ter plaatse gnd 

in Geen Ham Busse, tussen Willelmus van Baescot enerzijds en erfgoed 

behorend tot de goederen van den Waterlaat anderzijds, met een eind 

strekkend aan het water gnd die Aa, welke helft jaarlijks wordt gedeeld 

tegen de andere helft behorend aan Johannes die Monic van Zoemeren. 

Voornoemde Henricus en zijn zoon hr Arnoldus van Stakenborch priester 

beloofden lasten af te handelen, uitgezonder een hoen aan de grondheer. 

 

Henricus Stakenborch de Beirgulen (dg: hereditarie vendidit Marcelio 

filio quondam Arnoldi Vrient de Doerne hereditariam paccionem u) 

#medietatem ad se spectantem in# peciam! prati sitam! in parochia de 

Zoemeren in loco dicto in Gheen Ham Bussche inter hereditatem Willelmi de 

Baescot ex uno et inter hereditatem spectantem ad bona van den Waterlaet 
!tendente cum uno fine ad communem aquam die Aa vocatam et que #medietas 

dicte# pecie prati annuatim dividitur contra (dg: hereditatem Johannis 

dicti #die# Monic de Zoemeren f) reliquam medietatem eiusdem pecie prati 

spectantem ad Johannem die Monic de Zoemeren ut dicebat hereditarie 

vendidit Marcelio filio quondam Arnoldi dicti Vrient de Doerne promittens 

(dg: super omnia) #et cum eodem! dominus Arnoldus de Stakenborch 

presbiter #+ {onder het contract: X eius filius} indivisi super habita et 

habenda# warandiam et obligationem deponere ex! uno pullo domino fundi 

exinde solvendo annuatim ?q. Testes Werthusen et Ludinc datum in vigilia 

Bartholomei. 

 

BP 1181 p 155r 11 vr 23-08-1398. 

(dg: hiervan een instrument maken, onder toevoeging dat hij afstand deed 

van excepties). 

 

Et (dg: fiet instrumentum super eodem addendo quod renunciavit 

exceptionibus et huiusmodi ut in forma). 
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1181 mf02 F 07 p. 156. 

 in vigilia Bartholomei: vrijdag 23-08-1398. 

 secunda post Bartholomei: maandag 26-08-1398. 

 quinta post Bartholomei: donderdag 29-08-1398. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 12-09-1398. 

 

BP 1181 p 156v 01 vr 23-08-1398. 

Ghibo Kesselman de oudere, zijn zoon Ghibo en Petrus die Vrieze beloofden 

aan Paulus van Rode, tbv hem en Johannis van Beircke, 57¾ Engelse nobel of 

de waarde met Pasen aanstaande (zo 30-03-1399) te betalen. 

 

Ghibo Kesselman senior et Ghibo eius filius et Petrus die Vrieze 

promiserunt indivisi super omnia Paulo de Rode ad opus sui et ad opus 

Johannis de Beircke seu ad opus alterius eorum LVIII Engels nobel (dg: 

minus quart) minus quarta parte unius Enghel nobel seu valorem ad pascha 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: V) Werthusen et Ludinc datum in 

vigilia Bartholomei. 

 

BP 1181 p 156v 02 vr 23-08-1398. 

Johannes van den Dijstelberch en Ghibo Sceijnckel beloofden aan Paulus van 

Rode, tbv hem en Johannes van Beircke, 65 Engelse nobel of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 30-03-1399) te betalen. 

 

Johannes van den Dijstelberch et Ghibo Sceijnckel promiserunt indivisi 

super omnia Paulo de Rode ad opus sui et ad opus Johannis de Beircke seu 

ad opus alterius eorundem sexaginta quinque Engels nobel seu valorem ad 

pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 156v 03 vr 23-08-1398. 

Johannes van Swalmen droeg over aan Henricus die Haen zv Johannes Borchman 

een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, op het leven van voornoemde 

Johannes en zijn vrouw Heijlwigis resp. van de langstlevende, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een beemd, in Hilvarenbeek, ter 

plaatse gnd Esbeek, tussen hr Henricus van Tulden kanunnik van Hilvarenbeek 

enerzijds en Agnes wv Ghisbertus van de Doorn anderzijds, (2) een akker, 5 

lopen rogge groot, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd Esbeek, tussen Noudo 

gnd Machiels enerzijds en kvw Jacobus van der Elst anderzijds, welke pacht 

voornoemde Johannes en zijn vrouw Heijlwigis gekocht12 hadden van Johannes 

van den Dike van Esbeke. Met 4 mud achterstallige termijnen van de 

afgelopen twee jaar. 

 

Johannes de Swalmen vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti Johannis et Heijlwigis 

sue uxoris seu alterius eorundem diutius viventis et non ultra in festo 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam prato sito in parochia de 

Hildwarenbeke ad locum dictum Esbeke inter hereditatem domini Henrici de 

Tulden (dg: presbitri) canonici Bekensis ex uno et inter hereditatem 

Agnetis relicte quondam Ghisberti de Spina ex alio atque ex agro terre 

quinque lopinos siliginis in semine capiente sito in parochia et loco 

predictis inter hereditatem Noudonis dicti Machiels ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Jacobi van der (dg: [E]l) Elst ex alio quam 

(dg: paccionem) pensionem dictus Johannes !ert Heijlwigis eius uxor erga 

Johannem van den Dike de Esbeke emendo acquisiverant prout in litteris 

legitime supportavit Henrico die Haen filio Johannis Borchman cum 

litteris et jure et cum (dg: ar) quatuor modiis siliginis dicte mensure 

sibi de duobus annis proxime preteritis occacione dicte pensionis 

restantibus promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

                         
12 Zie ← BP 1179 p 036v 09 do 26-01-1391, verkoop van de lijfpacht. 
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BP 1181 p 156v 04 vr 23-08-1398. 

Reijnerus van Lijt droeg over aan Goeswinus zv Johannes Erenberti, tbv 

Weijndelmoedis wv voornoemde Macharius, een stukje land, 1½ hont land 

groot, in Kessel, ter plaatse gnd op Wiken, tussen wijlen Macharius zvw 

Goeswinus Kerijs soen van Kessel enerzijds en Arnoldus Struijve anderzijds. 

 

Reijnerus de Lijt particulam terre unum et dimidium hont terre 

continentem sitam in parochia de Kessel ad locum dictum op Wiken inter 

hereditates quondam Macharii filii quondam Goeswini Kerijs soen de Kessel 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi Struijve ex alio prout ibidem sita 

est (dg: here) ut dicebat hereditarie supportavit Goeswino filio Johannis 

Erenberti ad opus Weijndelmoedis relicte quondam dicti Macharii 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes!. 

 

BP 1181 p 156v 05 ma 26-08-1398. 

Matheus Kitsart, zijn zuster Gerburgis en Katherina wv Johannes Hoet van 

Mechlinia beloofden aan Godefridus van Zeelst Gerijts soen 37½ Engelse 

nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1398) te betalen. 

 

{Dit contract beslaat 3 regels. Voor elke regel staat een dwarsstreepje, 

en die streepjes samen zijn met een haal verbonden met BP 1181 p 156v 

07}. 

Matheus Kitsart (dg: Kat) et Gerburgis eius soror et Katherina relicta 

quondam Johannis Hoet de Mechlinia promiserunt indivisi super omnia 

Godefrido de Zeelst Gerijts soen XXXVII et dimidium Engels nobel seu 

valorem nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Vladeracken et Pijnappel datum 2a post Bartholomei. 

 

BP 1181 p 156v 06 ma 26-08-1398. 

Jacobus van Kessel witlederbereider beloofde aan voornoemde Godefridus van 

Zeelst 9¼ Gentse nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 30-03-1399) te 

betalen. 

 

Jacobus de Kessel parator albi corei promisit super omnia dicto Godefrido 

de Zeelst IX Gentsche nobel et quartam partem unius! seu valorem ad 

pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 156v 07 ma 26-08-1398. 

Voornoemde Gerburgis en Katherina beloofden voornoemde Matheus schadeloos 

te houden. 

 

{Verbonden met BP 1181 p 156v 05}. Solvit II grossos. 

Dicte Gerburgis et Katherina promiserunt indivise super omnia dictum 

Matheum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 156v 08 ma 26-08-1398. 

Jacobus van Engelen en zijn vrouw Elizabet dvw Johannes Hollander 

verkochten aan Johannes Nellen schoenmaker een n-erfcijns van 20 schelling 

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

Baptist, gaande uit de helft in een huis en erf, dat was van wijlen 

voornoemde Johannes Hollander, in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen 

erfgoed van wijlen Godefridus van Wezel enerzijds en erfgoed van Willelmus 

van Hemert anderzijds, strekkend vanaf de Vismarkt tot aan erfgoed van 

Arnoldus van Vlijmen, geheel het huis reeds belast met een b-erfcijns van 5 

pond voornoemd geld aan voornoemde koper. 

 

Jacobus de Engelen maritus legitimus Elizabet sue uxoris filie quondam 

Johannis Hollander et dicta Elizabet cum eodem Jacobo suo marito tamquam 

cum suo tutore hereditarie vendiderunt Johanni Nellen sutori hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie #mediatim# nativitatis 

Domini et mediatim Johannis baptiste ex medietate (dg: domus et aree 
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quondam Jo dicti Johannis Hollander site in Busco ad forum piscium) ad se 

spectante in domo et area que fuerat dicti quondam Johannis Hollander 

sita in Busco ad forum piscium inter hereditatem quondam Godefridi de 

Wezel ex uno et inter hereditatem Willelmi de Hemert ex alio tendente a 

dicto foro piscium ad hereditatem Arnoldi de Vlijmen ut dicebant 

promittentes indivisi cum tutore super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu quinque librarum dicte 

monete annuatim ex dicta integra domo et area dicto emptori #prius# 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 156v 09 do 29-08-1398. 

Henricus van Werthuzen beloofde aan Ludovicus Asinarius, tbv Anthonius van 

Montefija etc, 174 oude Franse schilden13, met Sint-Remigius aanstaande (di 

01-10-1398; 2+30+1=33 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Henricus de Werthuzen promisit super omnia Ludovico Asinario ad opus 

Anthonii de Montefija etc CLXXIIII aude scilde Francie ad Remigii proxime 

futurum persolvendos sub pena IIII. Testes Gestel et Hubertus datum 

quinta post Bartholomei. 

 

BP 1181 p 156v 10 do 12-09-1398. 

Cristina wv Johannes zvw Lambertus van Pettelaer verhuurde aan Johannes 

Pauwels soen van Geffen bakker een kamp, ongeveer 2½ morgen groot, ter 

plaatse gnd Calven Berch, tussen wijlen Rodolphus Koijt enerzijds en 

Andreas Hoppenbrouwer anderzijds, met een eind strekkend aan een ander 

erfgoed van voornoemde Cristina en met het andere einde aan een gemene 

sloot, voor een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen Pasen (zo 07-04-

1398). Voornoemde Cristina zal voornoemd kamp omwallen, op het eind tegen 

haar andere erfgoed. Johannes heeft recht van weg over dit andere erfgoed. 

Voornoemde Cristina en haar dochter Bertha beloofden lasten af te handelen. 

 

Cristina relicta quondam Johannis filii quondam Lamberti de Pettelaer 

quendam campum duo et dimidium iugera terre vel circiter continentem 

situm (dg: retro) ad locum dictum Calven (dg: We) Berch inter hereditatem 

quondam Rodolphi (dg: de) Koijt ex !alio et inter hereditatem Andree 

Hoppenbrouwer ex alio tendentem cum uno fine (dg: sit) ad hereditatem 

dicte Cristine et cum reliquo fine ad commune (dg: -m plateam) fossatum 

locavit recto locacionis modo Johanni Pauwels soen de Geffen pistori ab 

eodem ad spacium quatuor annorum a festo pasche proxime preterito sine 

medio sequentium libere possidendum tali condicione quod dicta Cristina 

circumvallabit dictum campum ad spacium predictum in fine eiusdem campi 

qui (dg: fine) finis (dg: eiusdem) situs est contigue iuxta dictam (dg: 

hereditatem) reliquam hereditatem dicte Cristine et quod dictus (dg: 

Cristina viare tenebitur) #Johannes# viare poterit (dg: per) dicto spacio 

pendente per dictam reliquam hereditatem scilicet vemendi (dg: ad dictum 

camp) eundi et (dg: rid) redeundi et suas bestias ambigendi per dictam 

reliquam hereditatem dicte Cristine ad dictum campum (dg: item) et 

secundum istas condiciones promiserunt #et cum ea Bertha eius filia# 

super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem deponere dicto 

spacio pendente. Testes Hubertus (dg: et Vladeracken datum quinta post 

Bartholomei) {later toegevoegd, en ook in een ander handschrift:} et 

Pijnappel datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 156v 11 do 29-08-1398. 

Arnoldus zvw Paulus gnd des Groeven Suager droeg over aan Gerardus Heerken 

jongere zvw Godefridus Heerken zijn deel in een beemd van wijlen Johannes 

van Amstel, in Dinther, ter plaatse gnd in het Kercveld, in de Gemene 

                         
13 Zie → BP 1182 p 291r 09 vr 24-12-1400, ivm de schuld bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Henricus van Werthusen met zijn 

goederen. 
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Beemden. 

 

Arnoldus filius quondam Pauli dicti des Groeven Suager totam (dg: et) 

partem et omne jus sibi competentes in prato (dg: dicto) #quondam 

Johannis de Amstel# sito in parochia de Dijnter (dg: retro ecclesiam 

inter) in loco dicto int Kercvelt in communia! prata! (dg: inter) ut 

dicebat (dg: ven) supportavit Gerardo (dg: f) Heerken filio juniori 

quondam Godefridi Heerken promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

1181 mf02 F 08 p. 157. 

 quinta post Bartholomei: donderdag 29-08-1398. 

 quinta post Andree: donderdag 05-12-1398. 

 

BP 1181 p 157r 01 do 29-08-1398. 

Johannes van der Hoernic zvw Johannes van der Hoernic van Vechel verkocht 

aan zijn broer Walterus van der Hoernic de navolgende erfgoederen, in 

Veghel, ter plaatse gnd die Bruesselse Buenre, ter plaatse gnd Jans Velt 

van der Hoernic, (1) een stuk land, gelegen achter de schuur van Henricus 

van Bruessel, tussen erfgoed gnd Heijnen Venne van Bruessel enerzijds en 

een gemene steeg aldaar anderzijds, (2) een stuk land gnd dat Vlasland en 

een aangelegen stukje beemd gnd dat Gheerken, tussen erfgoed gnd Mertens 

Beemd enerzijds en voornoemde Walterus van der Hoernic anderzijds, (3) een 

stuk land gnd dat Hoge Land, tussen voornoemde Walterus van der Hoernic 

enerzijds en erfgoed gnd die Hoge Desselt anderzijds, (4) een stuk land, 

gnd dat Brede Stucsken in den Beemd, tussen Jacobus zvw Jacobus die 

Visscher enerzijds en erfgoed gnd Martens Beemd anderzijds, (5) een stuk 

land gnd dat Mortel Stuk, beiderzijds tussen Martinus Peters soen, (6) een 

hofstad, tuin en aangelegen stuk beemd, tussen voornoemde Walterus van der 

Hoernic enerzijds en een gemene steeg aldaar anderzijds, belast met 26 

penning cijns aan Rutgherus Cort in geld waarin ze betaald moeten worden en 

een b-erfcijns van 12 schelling geld. 

 

Johannes van der Hoernic filius quondam Johannis van der Hoernic de 

Vechel (dg: peciam ter) hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

Vechel in loco dicto die Bruesselsche Buenre in loco dicto Jans Velt van 

der Hoernic videlicet peciam terre sitam retro horreum Henrici de 

Bruessel inter hereditatem (dg: dictam) dictam Heijnen Venne de Bruessel 

ex uno et inter (dg: here) communem stegam ibidem tendentem ex alio atque 

peciam terre dictam dat Vlaslant et particulam prati dictam dat Gheerken 

sibi adiacentem sitas inter hereditatem dictam Mertens Beemt ex uno et 

inter hereditatem Walteri van der Hoernic ex alio item peciam terre! dat 

Hoge Lant sitam inter (dg: hereditatem) !inter hereditatem dicti Walteri 

van der Hoernic ex uno et inter hereditatem dictam die Hoghe Desselt 
!atque peciam terre dictam dat Brede Stucsken (dg: sitam) in den Beemt 

#sitam# inter hereditatem Jacobi filius! quondam Jacobi die Visscher ex 

uno et inter hereditatem dictam Martens Beemt ex alio item peciam terre 

(dg: dat) dictam dat Mortel Stuc sitam inter hereditatem Martini Peters 

soen (dg: ex uno et inter here) ex utroque latere coadiacentem item 

domistadium ortum et peciam prati sibi adiacentem sitos inter hereditatem 

dicti Walteri van der Hoernic ex uno et inter quandam communem stegam 

ibidem tendentem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Wa) dicto 

Waltero van der (dg: Hoernc) Hoernic suo fratri #filio# promittens super 

omnia warandiam (dg: v) et obligationem deponere exceptis XXVI denariis 

census Rutghero Cort scilicet in tali moneta in quali de jure sunt 

solvendi et hereditario censu XII solidorum monete (dg: et here). Testes 

Hubertus et Vladeracken datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1181 p 157r 02 do 29-08-1398. 

Voornoemde Walterus van der Hoernic verkocht aan Willelmus van Colen zvw 

Ancelmus van Colen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 
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Lichtmis in Veghel, op voornoemde hofstad, te leveren, gaande uit alle 

erfgoederen in het voorgaande contract, reeds belast met 26 penning cijns 

aan Rutgherus Cort in geld waarin ze betaald moeten worden en een 

b-erfcijns van 12 schelling geld. 

 

Solvit totum (dg: gross). 

Dictus Walterus #(dg: de ve)# emptor hereditarie vendidit Willelmo de 

Colen filio quondam Ancelmi de Colen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Vechel (dg: et) supra domistadium infrascriptum tradendam de et ex 

omnibus hereditatibus predictis ut in contractu precedente promittens 

super omnia warandiam et (dg: obligationem) aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: censib) XXVI denariis census Rutghero Cort exinde solvendis 

scilicet in tali moneta in quali de jure sunt solvendi et hereditario 

censu XII solidorum monete (dg: suffic). Testes Hubertus et Ludinc datum 

supra. 

 

BP 1181 p 157r 03 do 29-08-1398. 

Voornoemde Willelmus van Colen ontlastte Johannes van der Hoernic zvw 

Johannes van der Hoernic van Vechel van een b-erfpacht van 1 mud rogge, die 

eerstgenoemde Johannes eertijds verkocht had aan voornoemde Willelmus. 

 

Dictus Willelmus de Colen quitavit Johannem van der Hoernic filium 

quondam Johannis van der Hoernic de Vechel ab hereditaria paccione unius 

modii siliginis quam (dg: primodictus) primodictus Johannes dicto 

Willelmo dudum vendiderat et quam primodictus Johannes dicto Willelmo 

solvere consuevit annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 157r 04 do 29-08-1398. 

Oda dvw Petrus van Berze wv Nijcholaus van Orthen en Gertrudis en 

Elizabeth, dv voornoemde Oda en wijlen Nijcholaus, verkochten aan Gerardus 

zvw Johannes zvw Johannes Baten soen alle goederen, die aan voornoemde Oda, 

Gertrudis en Elizabeth en aan Petrus en Johannes, kv voornoemde Oda en 

wijlen Nijcholaus, gekomen waren na overlijden van Oda dvw Hubertus van 

Berze ev Willelmus Tolinc. Voornoemde Petrus en Johannes zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Oda filia quondam Petri de Berze relicta quondam Nijcholai de Orthen 

Gertrudis et Elizabeth filie dictorum Ode et quondam Nijcholai cum tutore 

omnia bona (dg: dicte Ode et) dictis Ode Gertrudi Elizabeth atque Petri! 

et Johanni liberis dictorum Ode et quondam Nijcholai seu eorum alteri de 

morte quondam Ode (dg: ux) filie quondam Huberti de Berze uxoris olim 

Willelmi Tolinc successione advoluta quocumque locorum consistentia sive 

sita hereditarie vendiderunt Gerardo filio quondam Johannis filii quondam 

Johannis Baten soen promittentes (dg: indivisi super h) cum tutore super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte earum deponere 

et quod ipse dictos Petrum et Johannem liberos dictorum Ode et quondam 

Nijcholai quamcito ad annos pubertatis !supra dictis bonis ad opus dicti 

emptoris facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 157r 05 do 29-08-1398. 

Franco zv Johannes gnd Vannart verkocht aan Walterus zvw Laurencius gnd 

Coepal 1/3 deel in een erfgoed gnd het Venne, in Tilburg, achter de plaats 

gnd de Heuvel, tussen Johannes van den Venne enerzijds en Enghelberna wv 

voornoemde Laurencius gnd Coepal en Walterus Bac zv Thomas anderzijds, 

geheel het erfgoed belast met grondcijnzen en een b-erfpacht van 4 mud 2 

lopen rogge, Bossche maat, van welke cijnzen en pacht 1/3 deel op dit 1/3 

deel rust. 

 

Solvit. 

Franco filius (dg: quondam) Johannis dicti Vannart terciam partem ad se 



Bosch’ Protocol jaar 1398 02. 

 

51 

spectantem in quadam hereditate dicta tFenne sita in parochia de Tilborch 

retro locum dictum de Hoevel inter hereditatem Johannis van den Venne ex 

uno et inter hereditatem Enghelberne !uxoris #relicte quondam# Laurencii 

dicti Coepal et Walteri Bac filii Thome ex alio ut dicebat (dg: here ad 

hereditarium pactum) #hereditarie vendidit# Waltero filio dicti quondam 

(dg: Walteri) Laurencii dicti Coepal (dg: ab eodem hereditarie 

possidendam) !pro #promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere# censibus domino fundi (dg: exinde solvendis ..) et !pro 

hereditaria paccione (dg: d...) quatuor modiorum #et duorum lopinorum# 

siliginis mensure de Busco ex dicta integra hereditate tFenne vocata 

solvendis dandis etc (dg: atque pro hereditaria paccione) de quibus 

censibus et paccione tercia pars ad dictam terciam partem dicte 

hereditatis tFenne vocate annuatim est solvenda. Testes Hubertus et 

Ludinc datum supra. 

 

BP 1181 p 157r 06 do 29-08-1398. 

Theodericus nzvw hr Theodericus Snoeke priester zvw Henricus Buekentop en 

Johannes die Bije zvw Johannes Louwers soen van Kessel ev Hilla ndv 

voornoemde hr Theodericus verkochten aan Arnoldus zv Hermannus gnd 

Drinchellinc een b-erfcijns van 10 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een huis en erf in 

Den Bosch, in een straatje dat loopt naar het woonhuis van wijlen Engbertus 

Ludinc van de Dijk, tussen erfgoed van Henricus van Uden de jongere 

enerzijds en erfgoed van Nijcholaus Wise anderzijds, (2) 1/5 deel van een 

hoeve, die was van wijlen Franco Herinc, ter plaatse gnd Gestel bij 

Eindhoven, in Blaerthem, welke cijns voornoemde hr Theodericus Snoecke, tbv 

wijlen zijn natuurlijke zoon Petrus en zijn voornoemde natuurlijke kinderen 

Theodericus en Hilla, verworven had van Jacobus Loze14, en welke cijns nu 

aan hen behoort. Met 5 pond van de termijn van afgelopen Sint-Jan (ma 24-

06-1398). 

 

Theodericus filius naturalis domini quondam Theoderici Snoeke presbitri 

(dg: -s) filii quondam Henrici Buekentop et Johannes die Bije filius 

quondam Johannis Louwers soen de Kessel maritus et tutor legitimus Hille 

sue uxoris filie naturalis dicti domini Theoderici hereditarium censum 

decem librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area sita in Busco in viculo tendente (dg: d) versus 

domum habitationis quondam Engberti Ludinc de Aggere inter hereditatem 

Henrici de Uden junioris ex uno et inter hereditatem Nijcholai Wise ex 

alio atque ex quinta parte cuiusdam mansi qui fuerat quondam Franconis 

Herinc siti in loco dicto Gestel prope Eijndoven in parochia de Blaerthem 

atque ex attinentiis eiusdem quinte partis singulis et universis 

ubicumque locorum consistentibus sive sitis quem (dg: pa) censum dictus 

dominus Theodericus Snoecke ad opus #quondam# Petri (dg: tli) filii sui 

naturalis et dictorum Theoderici et Hille puerorum naturalium dicti 

domini Theoderici erga Jacobum Loze acquisiverat prout [in] litteris et 

quem censum nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo 

filio Hermanni dicti Drinchellinc supportaverunt cum litteris et aliis et 

jure #cum quinque libris que provenerunt in festo nativitatis (dg: ..) 

Johannis proxime !futuro# promittentes indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Petri deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 157r 07 do 29-08-1398. 

Johannes die Bije zvw Johannes gnd die Louwer van Kessel ev Hilla ndv hr 

Theodericus Buekentop priester verkocht aan Johannes van Houthem van 

Scijnle een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een hoeve gnd ter Doerseldonk, in Schijndel, 

                         
14 Zie ← BP 1175 f 183v 07 ±do 05-04-1369, overdracht van de cijns aan 

Jacobus Loze. 
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ter plaatse gnd Wijbosse, welke pacht Henricus Buekentop tbv voornoemde 

Hilla gekocht had van Johannes Buekentop. Theodericus nzv voornoemde hr 

Theodericus Buekentop deed afstand. De brief overhandigen aan Bartholomeus 

Wedigen. 

 

Solvit. 

Johannes die Bije filius quondam Johannis dicti die Louwer de Kessel (dg: 

he) maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie naturalis domini 

Theoderici Buekentop presbitri hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quodam manso dicto ter Doerseldonc sito in parochia de 

Scijnle in loco dicto Wibossche atque ex attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis ubicumque locorum consistentibus sive sitis quam 

paccionem (dg: dominus dominus Theodericus) #Henricus# Buekentop ad opus 

dicte Hille (dg: sue filie naturalis) erga Johannem Buekentop 

acquisiverat emendo prout in litteris hereditarie (dg: supportavit ?Jo) 

vendidit Johanni de Houthem de Scijnle supportavit cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et 

dicte Hille deponere. Quo facto Theodericus filius naturalis dicti domini 

Theoderici Buekentop super dicta paccione et jure sibi in eadem 

competente et competituro ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

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

Tradetur Bartholomeo Wedigen. 

 

BP 1181 p 157r 08 do 05-12-1398. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes Heijmericus et Wiel datum 

quinta post Andree. 

 

1181 mf02 F 09 p. 158. 

 quinta post Andree: donderdag 05-12-1398. 

 quinta post Bartholomei: donderdag 29-08-1398. 

 

BP 1181 p 158v 01 do 05-12-1398. 

Voornoemde Johannes van den Hout! droeg voornoemde pacht over aan 

Bartholomeus zvw Bartholomeus Wedigen. 

 

Dictus Johannes van den Hout! dictam paccionem supportavit Bartholomeo 

filio quondam Bartholomei Wedigen cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Groij et Wiel datum 

quinta post (dg: Andr) Andree. 

 

BP 1181 p 158v 02 do 29-08-1398. 

Hr Danijel Hol investiet van Nuland, Rodolphus Kepken zvw Johannes Kepkens, 

Willelmus Valkenborch en Willelmus Hagen zv Henricus Hagens beloofden aan 

Leonius zv Albertus van Dijnter, tbv jkvr Elizabeth wv Godescalcus van 

Dijnter, 39 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1398) te betalen. 

 

Dominus Danijel Hol investitus de Nuwelant Rodolphus Kepken filius 

quondam Johannis Kepkens Willelmus Valkenborch Willelmus Hagen filius 

(dg: quondam) Henrici Hagens promiserunt indivisi super omnia Leonio 

filio Alberti de Dijnter ad opus domicelle Elizabeth relicte quondam 

Godescalci de Dijnter XXXIX bonos Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Hubertus et 

Ludinc datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1181 p 158v 03 do 29-08-1398. 

Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de oudere beloofde aan Arnoldus van 
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Boemel goudsmid 96 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1399) te betalen. 

 

Arnoldus Mersman filius quondam Arnoldi Mersman senioris promisit super 

omnia Arnoldo de Boemel aurifabro (dg: cen) nonaginta (dg: quatuor) #sex# 

Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 158v 04 do 29-08-1398. 

Alardus van Berlikem gaf uit aan Henricus Wouters soen (1) een huis en 

schuur met ondergronden en misse, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Rosmalen, tussen hr Henricus Buc enerzijds en Arnoldus Alarts soen 

anderzijds, (2) een kamp, 14 morgen groot, in Rosmalen, tussen Johannes van 

Engelant enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) een kamp, 12 morgen groot, 

in Rosmalen, beiderzijds tussen voornoemde hr Henricus Buc, (4) een kamp, 

in Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselt, tussen Henricus Voet enerzijds en 

kvw Jacobus van den Yvenlaer anderzijds, (5) een beemd, gnd die Rietbeemd, 

in Berlicum, ter plaatse gnd die Nieuwe Hoeve, tussen hr Henricus Buc 

enerzijds en Henricus Coppen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(a) 16½ penning oude hertogencijns, (b) 7 pond geld b-erfcijns, en thans 

voor (c) een b-erfpacht van 4½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over 2 jaar. Voornoemde Alardus behoudt de 

erfgoederen gnd moer, die in het midden liggen van voornoemd kamp van 12 

morgen, maar nadat ze zijn afgegraven gaat dit midden naar voornoemde 

Henricus Wouters soen volgens deze uitgifte in pacht. 

 

Alardus de Berlikem domum (dg: et ortum) horreum cum suis fundis #et 

fimario# et ortum et (dg: pe) hereditates sibi adiacentes sitos in 

parochia de (dg: Berlikem ad locum juxta) Roesmalen inter hereditatem 

domini Henrici Buc ex uno et inter hereditatem (dg: Al) Arnoldi Alarts 

soen ex alio atque quendam campum #XIIII {in margine sinistra: XIIII} 

iugera continentem# situm in parochia de Roesmalen inter hereditatem 

Johannis de Engelant ex uno et inter communitatem ex alio item quendam 

campum XII iugera continentem situm in dicta parochia inter hereditatem 

dicti domini Henrici Buc ex (dg: uno et inter hereditatem) utroque latere 

coadiacentem item quendam campum situm in parochia de Berlikem in loco 

dicto die Hasselt inter hereditatem Henrici Voet ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Jacobi van den Yvenlaer ex alio item 

quoddam pratum dictum die Rietbeemt situm in parochia de Berlikem ad 

locum dictum die Nuwe Hoeve inter hereditatem domini Henrici Buc ex uno 

et inter hereditatem Henrici Coppen soen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Henrico Wouters soen ab eodem hereditarie possidendos 

pro XVI et dimidio denariis (dg: census) antiqui census domino (dg: f) 

duci et septem libris hereditarii census monete ex premissis solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione (dg: sex) #quatuor# et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

duos annos et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit salvos! 

tamen dicto Alardo omnibus (dg: cespitibus dictis bleckelinc) 

#hereditatibus dictis moer# consistentibus in medietate dicti campi 

duodecim iugera terre continentis item tamen quod post huiusmodi (dg: 

cespites bleckelinc) #hereditates dicte moer# !vocati de dicta medietate 

dicti campi (dg: semel) fuerint (dg: .....) #effosse# quod exponetur (dg: 

af geslagen) extunc (dg: dic) huiusmodi medietas eiusdem campi spectabit 

ad dictum Henricum Wouters soen iuxta modum dicte donationis ad pactum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 158v 05 do 29-08-1398. 

Johannes die Bije zvw Johannes gnd Louwer van Kessel ev Hilla ndv hr 

Theodericus Snoec priester investiet van de kerk van Kessel droeg over aan 
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hr Theodericus nzv voornoemde hr Theodericus Snoec 1/6 deel, dat aan 

voornoemde Johannes en zijn vrouw Hilla behoort, in een b-erfpacht van 11 

mud rogge, maat van Nuenen, die Arnoldus van Ghele zvw Jacobus van Ghele en 

jkvr Maria dvw Godefridus van Erpe met Lichtmis in Den Bosch beurden, 

gaande uit (1) goederen die waren van wijlen voornoemde Godefridus van 

Erpe, in Nuenen, ter plaatse gnd Reeftelingen, zoals die goederen behoorden 

aan Godefridus van Erpe, en zoals Elizabeth gnd van Reeftelingen die 

goederen als hoevenaar bezat en bezit, (2) een kamp in Mierlo, ter plaatse 

gnd Bredelaer, tussen Godefridus van Verlaer en Hermannus gnd Scerf 

enerzijds en de gemeint van Nuenen anderzijds, (3) 1 bunder beemd van 

wijlen voornoemde Godefridus van Erpe, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

die Lake, (4) ½ bunder beemd van wijlen voornoemde Godefridus van Erpe, ter 

plaatse gnd Oerle Broecke, tussen Wautgherus gnd Wauthem Heijnmans soen 

enerzijds en Jutta van den Nuwendike anderzijds, zoals voornoemd kamp, 

bunder beemd en ½ bunder beemd tot voornoemde goederen behoorden, welke 

pacht van 11 mud voornoemde hr Theodericus Snoec, tbv hem en zijn 

natuurlijke kinderen Petrus, Theodericus, Henricus, Hilla, Katherina en 

Margareta, gekocht had van voornoemde Arnoldus van Ghele en jkvr Maria. 

 

Johannes die Bije filius quondam Johannis dicti (dg: Brues s) Louwer de 

Kessel maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie naturalis domini 

Theoderici Snoec presbitri investiti ecclesie de Kessel (dg: totam partem 

et omne jus) #sextam partem# sibi et dicte Hille (dg: ad presens) 

competentes in hereditaria paccione undecim modiorum siliginis mensure de 

Nuenen quam paccionem Arnoldus de Ghele #filius quondam Jacobi de Ghele# 

et domicella Maria filia quondam Godefridi de Erpe solvendam habebant 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et ex bonis que 

fuerant dicti quondam Godefridi de Erpe sitis in parochia de Nuenen in 

loco dicto communiter Reeftelingen cum suis attinentiis singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout huiusmodi 

bona cum suis attinentiis ad dictum quondam Godefridum de Erpe spectare 

consueverunt et prout Elizabeth dicta de Reeftelingen huiusmodi bona cum 

suis attinentiis tamquam colona eorundem possidere consuevit et possidet 

atque ex quodam campo ad dicta bona spectante sita! in parochia de Mierle 

ad locum dictum communiter Bredelaer inter hereditatem Godefridi de 

Verlaer et Hermanni dicti Scerf ex uno et inter (dg: h) communitatem de 

Nuenen ex alio item ex uno bonario prati dicti quondam Godefridi de Erpe 

sito in parochia de Beke prope Arle in loco dicto die Lake atque ex 

dimidio bonario #prati# dicti quondam Godefridi de Erpe sito in loco 

dicto Oerle Broecke inter hereditatem Wautgheri dicti Wauthem Heijnmans 

soen ex uno et inter hereditatem Jutte van den Nuwendike ex alio prout 

huiusmodi campus (dg: d) bonarium prati et dimidium bonarium prati 

predicti ibidem siti sunt et ad dicta bona tamquam attinentie eorundem 

bonorum spectare consueverunt quam paccionem XI modiorum dictus dominus 

Theodericus (dg: Petrus Theodericus Henricus Hi) Snoec ad opus eiusdem 

domini Theoderici et ad opus Petri Theoderici Henrici Hille Katherine et 

Margarete puerorum naturalium eiusdem domini Theoderici erga (dg: 

Arnoldum) dictos Arnoldum de Ghele (dg: filium) et (dg: dominam Mariam) 

domicellam Mariam emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: 

ve) supportavit domino Theoderico filio naturali dicti domini Theoderici 

Snoec cum litteris et (dg: jure) aliis (dg: pro) occacione promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1181 p 158v 06 do 29-08-1398. 

Henricus Wouters soen en zijn vrouw Agata beloofden aan Alardus van 

Berlikem, gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis over 2 jaar (wo 02-02-1401), 

elk jaar met Lichtmis 2 mud rogge, Bossche maat, te leveren, en met 

Lichtmis over 6 jaar (ma 02-02-1405) 70 Hollandse gulden of de waarde te 

betalen. 
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Henricus Wouters soen #et Agata eius uxor# promisit! super omnia se 

daturos et soluturos Alardo de Berlikem (dg: hereditariam paccionem 

duorum modiorum se daturos) ad spacium quatuor annorum (dg: post) a festo 

purificationis proxime ultra duos annos sine medio sequentium anno 

quolibet eorundem quatuor annorum II modios siliginis mensure de Busco et 

pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra (dg: 3) #duos# 

annos atque septuaginta Hollant gulden seu valorem a purificationis 

proxime futuro ultra sex annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 158v 07 do 29-08-1398. 

Henricus van Zulikem zvw mr Goeswinus steenbakker droeg over aan Godefridus 

Mostart een b-erfcijns van 20 schelling, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van Hilla gnd 

Luwes, in Den Bosch, in de straat gnd op den Huls, tussen erfgoed van 

Johannes Franconis enerzijds en erfgoed van Johannes van Gheffen 

anderzijds, welke cijns aan voornoemde Henricus van Zulikem was verkocht 

door Arnoldus Hake ev Elizabeth dvw Henricus ?Molen szv Arnoldus Tielkini. 

 

Henricus de Zulikem filius magistri quondam (dg: Henrici) Goeswini 

lapicide hereditarium censum viginti solidorum (dg: quem Arnoldus) 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area Hille dicte Luwes sita in Busco in vico dicto op den Huls inter 

hereditatem Johannis Franconis et inter hereditatem Johannis de Gheffen 

venditum dicto Henrico de Zulikem ab Arnoldo Hake marito et tutore 

legitimo Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici Mo[l?]en generi 

Arnoldi filii (dg: Arnoldi) Tielkini prout in litteris hereditarie 

supportavit Godefrido Mostart cum litteris et aliis et jure promittens 

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

datum supra. 

 

1181 mf02 F 10 p. 159. 

 quinta post Bartholomei: donderdag 29-08-1398. 

 in profesto Egidii: zaterdag 31-08-1398. 

 sabbato post Egidii: zaterdag 07-09-1398. 

 secunda post nativitatis Marie: maandag 09-09-1398. 

 anno XCVIII mensis septembris in crastino nativitatis Marie: 

  maandag 09-09-1398. 

 

BP 1181 p 159r 01 do 29-08-1398. 

Willelmus Corstiaens ev Katherina dvw Arnoldus Tolinc droeg over aan 

Arnoldus zvw voornoemde Arnoldus Tolinc (1) 1/5 deel, dat aan voornoemde 

Willelmus en zijn vrouw behoort, in een b-erfcijns van 6 pond geld, die 

Henricus gnd Das timmerman beloofd15 had aan wijlen voornoemde Arnoldus 

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

gaande uit (1a) een erfgoed, in Den Bosch, naast de plaats gnd Zile, tussen 

erfgoed van Godefridus timmerman enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Arnoldus Tolinc anderzijds, strekkend vanaf de gemene stroom tot aan 

erfgoed van Willelmus Bresser, welk eerstgenoemd erfgoed zowel voor als 

achter 19½ voet breed is, (1b) 2/3 deel van een brug, voor eerstgenoemd 

erfgoed, welke brug 21 voet breed is, te weten uit het 2/3 deel dat achter 

gelegen is voor eerstgenoemd erfgoed, richting de brug van voornoemde 

Godefridus, (2) 1/5 deel, in een b-erfcijns 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 de Orthenstraat, tussen erfgoed van Petrus gnd 

Witmeri enerzijds en erfgoed van Rutgherus van Gravia anderzijds, aan 

wijlen voornoemde Arnoldus Tolinc verkocht door Johannes gnd Bergher. 

 

                         
15 Zie ← BP 1177 f 029r 04 do 26-02-1383, uitgifte van de onderpanden voor 

de erfcijns. 
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Willelmus Corstiaens maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filie quondam Arnoldi Tolinc quintam partem ad se et suam uxorem 

spectantem in hereditario censu sex librarum monete quem Henricus dictus 

Das carpentator promisit se daturum et soluturum dicto quondam (dg: 

Arnoldo) Arnoldo Tolinc hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex quadam hereditate sita in Busco juxta locum dictum Zile inter 

hereditatem Godefridi carpentatoris ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Tolinc predicti ex alio tendente a communi aqua ibidem decurrente 

retrorsum usque (dg: ?ad he) ad hereditatem Willelmi Bresser et que 

hereditas primodicta continet ubique tam ante quam retro decem et novem 

ac dimidiam pedatas dictas hamervoet in latitudine (dg: continen) insuper 

ex duabus (dg: terciis partibus) terciis partibus pontis siti sive 

consistentis atq! primodictam hereditatem (dg: que) qui pons continet 

viginti unam pedatas in latitudine scilicet ex illas! duabus terciis 

partibus dicti pontis que site sunt retro ante primodictam hereditatem 

versus pontem dicti Godefridi prout in litteris atque quintam partem ad 

se spectantem in hereditario censu trium librarum monete solvendo 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in 

(dg: d) Busco in vico Orthensi inter hereditatem (dg: Petri) Petri dicti 

Witmeri ex uno et inter hereditatem Rutgheri de Gravia ex alio vendito 

dicto quondam Arnoldo Tolinc a Johanne dicto Bergher prout in litteris 

hereditarie supportavit Arnoldo filio quondam Arnoldi Tolinc predicti cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Hubertus et Werthusen datum quinta post 

Bartholomei. 

 

BP 1181 p 159r 02 za 31-08-1398. 

Johannes zvw Andreas gnd Verkenman en Henricus die Coster zv Rutgherus 

Willen soen ev Katherina dvw voornoemde Andreas Verkenman verkochten aan 

Jacobus Sperre 2/6 deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

voornoemde Andreas resp. aan hen zal komen na overlijden van Hadewigis wv 

voornoemde Andreas, in (1) goederen gnd te Onstaden, in Son, ter plaatse 

gnd Onstaden, tussen kv Henricus van Onstaden enerzijds en erfgoed gnd die 

Straetbeemd anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint van Son, en 

met het andere eind aan de plaats gnd aen Sterbeke, welke goederen waren 

van Theodericus van Boeghe, welke goederen wijlen voornoemde Andreas in 

pacht verkregen had van Johannes van Dordrecht, (2) een stuk land, in Son, 

tussen voornoemde goederen te Onstaden enerzijds en Wautgherus gnd Wauthem 

van den Velde anderzijds, van welk 2/6 deel voornoemde Hadewigis haar 

vruchtgebruik aan haar voornoemde kinderen Johannes en Katherina had 

overgedragen, (3) alle beesten, varend geod, koren en andere roerende en 

gerede goederen op voornoemde goederen. 

 

+. {Links onder aan het contract een getal 149 7/8?}. 

#Johannes filius quondam Andree dicti Verkenman et# Henricus die Coster 

filius (dg: quondam) Rutgheri Willen soen maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie dicti quondam Andree Verkenman duas sextas 

partes eis de morte dicti quondam Andree successione advolutas et post 

mortem Hadewigis relicte eiusdem quondam Andree advolvendas in bonis 

dictis te Onstaden sitis !parochia de Zonne in loco dicto Onstaden inter 

hereditatem liberorum (dg: q) Henrici de Onstaden ex uno et inter 

hereditatem dictam die Straetbeemt ex alio tendentibus cum uno fine ad 

communitatem de Zonne et cum reliquo fine (dg: f) ad locum dictum aen 

(dg: He) Sterbeke et (dg: cum) in attinentiis eorundem bonorum singulis 

et universis que bona cum suis attinentiis fuerant (dg: q) olim 

Theoderici de Boeghe prout huiusmodi bona cum suis attinentiis ad dictum 

quondam Theodericum de Boeghe spectare consueverant et que bona cum suis 

attinentiis dictus quondam Andreas erga Johannem de Dordrecht ad pactum 

acquisiverat prout in litteris (dg: atq) atque #in# pecia terre sita in 

parochia de Zonne inter (dg: bo) dicta bona (dg: d) te Onstaden ex uno et 

inter hereditatem Wautgheri dicti Wauthem (dg: d) van den Velde ex alio 
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#(dg: ..) de quibus duabus [sextis] partibus dicta Hadewigis suum 

usufructum quem habuit in eisdem dictis Johanni et Katherine suis liberis 

supportavit et resignavit# simul cum (dg: se) duabus sextis partibus ad 

ipsos spectantibus in omnibus bestiis et bonis pecoralibus et in bladis 

et ceteris bonis mobilibus et paratis supra dicta bona consistentibus ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Jacobo Sperre (dg: promittentes) 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes (dg: cum) indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Vladeracken et Ludinc datum (dg: sabbato) in profesto Egidii. 

 

BP 1181 p 159r 03 za 07-09-1398. 

Theodericus Loef en Johannes Perman beloofden aan Johannes van der Steghen 

11½ Gentse nobel of de waarde met het oktaaf van Pasen aanstaande (zo 06-

04-1399) te betalen. 

 

Theodericus Loef et Johannes Perman promiserunt indivisi super omnia 

Johanni van der Steghen XI et dimidium Gentsche nobel seu valorem in auro 

ad octavas pasche proxime futuras persolvendos. Testes Hubertus et 

Vladeracken datm sabbato post Egidii. 

 

BP 1181 p 159r 04 za 07-09-1398. 

Voornoemde Johannes beloofde voornoemde Theodericus Loef schadeloos te 

houden. Wordt niet geschreven. 

 

+. 

Dictus Johannes promisit super omnia dictum Theodericum Loef indempnem 

servare. Testes datum supra. Non scribatur. 

 

BP 1181 p 159r 05 ma 09-09-1398. 

Mathias zv Arnoldus zvw Jacobus van Baest verkocht Mathias gnd Foet een 

n-erfcijns van 8 gulden pieter Leuvens of de waarde in goud, met Pasen te 

betalen, gaande uit de navolgende erfgoederen, die waren van Jordanus van 

der Teijnden, in Oirschot, (1) een huis en tuin, ter plaatse gnd Straten, 

beiderzijds tussen een gemene weg, (2) een stuk land gnd dat Nieuweland, in 

de akkers van Aarle, tussen Arnoldus gnd Bac enerzijds en een akker gnd die 

Yndakker anderzijds, (3) voornoemde akker gnd die Yndakker, in de akkers 

van Aarle, tussen laatstgenoemd stuk land enerzijds en wijlen Johannes 

Lengschart anderzijds, (4) een stuk land gnd die Prijsters Akker, in 

voornoemde akkers van Aarle, tussen Johannes Bruijstens enerzijds en 

Theodericus gnd Hoech Neve anderzijds, (5) een stuk land, ter plaatse gnd 

in het Boudens Loect, tussen Godefridus Brant enerzijds en Danijel gnd 

Hillen anderzijds, (6) een stuk beemd, ter plaatse gnd die Castart, tussen 

Henricus smid enerzijds en Johannes die Decker van Straten anderzijds, (7) 

een stuk beemd, gnd die Bijvink, in de beemden gnd Bijvink, tussen erfgoed 

gnd Bijvink behorend aan Johannes Henrics soen enerzijds en wijlen Johannes 

gnd Lentscarts anderzijds, (8) een b-erfpacht van 22 lopen rogge, maat van 

Oirschot, die voornoemde Jordanus van der Teijnder met Lichtmis beurde, 

gaande uit een huis, tuin en aangelegen akker, in Oirschot, in de herdgang 

van Straten, tussen Jordanus Brant enerzijds en wijlen Corstianus gnd die 

Crumme, nu Jacobus zv Margareta gnd Stinen, anderzijds, welk huis, tuin en 

akker voornoemde Jordanus van der Teijnden in pacht had uitgegeven aan 

voornoemde Jacobus zv Margareta Stinen, voor 1 oude groot en voor 

voornoemde pacht van 22 lopen rogge, al welke voornoemde erfgoederen en 

pacht voornoemde verkoper verworven had van voornoemde Jordanus, reeds 

belast met grondcijnzen, een b-erfpacht 1 mud rogge, maat van Oirschot, aan 

kvw Theodericus van Laer en een b-erfpacht van 2 lopen rogge, maat van 

Oirschot, aan Heijlwigis dv Henricus gnd Goeswijns. 

 

Mathias filius (dg: q) Arnoldi filii quondam Jacobi de Baest hereditarie 

vendidit Mathie dicti! Foet hereditarium censum octo gulden peter monete 

Lovaniensis seu valorem in auro solvendum hereditarie in festo pasche ex 
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hereditatibus infrascriptis #que fuerant (dg: quondam) Jordani van der 

Teijnden# sitis in parochia de Oerscot ex (dg: pecia) domo et (dg: area) 

#orto# sitis in loco dicto Straten (dg: inter #dicti# Jordani dicti van 

der Teijnden) inter communem plateam ex utroque latere coadiacentem item 

ex pecia terre (dg: terre) dicta dat Nuwelant sita in agris (dg: dictis 

die Arles Ac) de Arle inter hereditatem Arnoldi dicti Bac ex uno et inter 

(dg: hereditatem dicti Johannis dictam) #agrum dictum# die Ynacker! (dg: 

spectantem ad dictum Johannem Jordanum) ex alio item (dg: de) ex #dicto# 

(dg: p) agro dicto die Yndacker! sito in agris de Arle inter jamdictam 

peciam terre ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Lengschart ex 

alio item ex pecia terre dicta die Prijsters Acker sita in dictis agris 

de Arle inter hereditatem Johannis Bruijstens ex uno et inter hereditatem 

(dg: Johannis dicti H) Theoderici dicti Hoech Neve ex alio item ex pecia 

terre (dg: ?prati) sita in loco dicto int Boudens Loect inter hereditatem 

Godefridi Brant ex uno et inter hereditatem Danijelis dicti Hillen ex 

alio item ex pecia (dg: terre sit) prati sita in loco dicto die (dg: 

Cassart) #Castart# inter hereditatem Henrici (dg: He) fabri ex uno et 

inter hereditatem Johannis die Decker (dg: ex alio item) de Straten ex 

alio item ex pecia prati dicta die Bijvinc sita in pratis dictis Bijvinc 

inter hereditatem dictam Bijvinc spectantem ad Johannem Henrics soen ex 

uno et inter hereditatem (dg: dictam Bijv) quondam Johannis dicti 

Lentscarts ex alio item ex (dg: X) hereditaria paccione XXII lopinorum 

siliginis mensure de Oerscot quam dictus Jordanus van der Teijnder 

solvendam habuit hereditarie purificationis ex domo et orto et agro sibi 

adiacente sitis in (dg: parochia de Straten) dicta parochia in pastoria 

de Straten inter hereditatem Jordani Brant ex uno et inter hereditatem 

quondam Corstiani dicti die Crumme nunc ad Jacobum (dg: dictum Stinen 

soen) filium Margarete dicte Stinen ex alio et quos domum ortum et agrum 

jamdictos dictus Jordanus van der Teijnden dederat ad pactum (dg: dicto 

Jacobo ..) dicto Jacobo filio Margarete Stinen (dg: ex alio pro) scilicet 

pro uno grosso antiquo et pro predicta paccione XXII lopinorum siliginis 

ut dicebat #quas hereditates et paccionem dictus venditor erga dictum 

Jordanum acquisiverat ut dicebat# (dg: pro) promittens super habita et 

habenda warandiamet obligationem aliam deponere exceptis censibus 

dominorum fundi et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Oerscot liberis quondam Theoderici de Laer et hereditaria paccione II 

lopinorum siliginis mensure de Oerscot Heijlwigi filie Henrici dicti 

Goeswijns exinde solvendis et sufficitentem facere. Testes Werthusen et 

Ludinc datum secunda post nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 159r 06 ma 09-09-1398. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingegaan afgelopen {niets 

ingevuld}, met 100 gulden pieter Leuvens of de waarde in goud en met de 

cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer van de schrijvers 

in aanwezigheid van hr Ancelmus van Baest dekaan van Oirschot, mr Johannes 

van Best, Arnoldus Rover Boest en hr Henricus Anier kanunnik van Den Bosch. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum post festum! proxime 

preteritum sine medio sequentium #(dg: et huiusmodi redempcio fiet in 

Busco in ecclesia sancti Johannis)# semper dicto spacio pendente cum 

centum gulden peter monete Lovaniensis seu valore in auro et cum censu 

anni redempcionis ut in forma. Acta in Busco in camera [scriptorum] 

presentibus domino Ancelmo de Baest decano Oerscottensi magistro Johanne 

de Best Arnoldo Rover Boest domino Henrico Anier canonico Buscensi datum 

anno XCVIII mensis septembris in crastino nativitatis Marie hora 

vesperarum. 

 

1181 mf02 F 11 + mf03 A 01 p. 160. 

 in crastino nativitatis Marie: maandag 09-09-1398. 
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 quinta post nativitatis Marie: donderdag 12-09-1398. 

 

BP 1181 p 160v 01 ma 09-09-1398. 

Mathias gnd Foet ev Katherina ndvw hr Jordanus Brant kanunnik van de kerk 

Sint-Jan-Evangelist in Luik verkocht aan Willelmus zv Theodericus van 

Uijtwijc (1) een hof, in Oirschot, dat eertijds wijlen hr Willelmus rector 

van de kerk van Boechout en wijlen voornoemde hr Jordanus Brant, toen ze 

leefden, hadden bewoond en bezeten, en dat voornoemde hr Jordanus daarna 

alleen had bewoond en bezeten, met al het toebehoren, (2) 2 beemden, in 

Oirschot, (2a) gnd Brants Beemd, (2b) Lake Beemd, (3) een akker, in 

Oirschot, die wijlen voornoemde hr Jordanus Brant verworven had van kv een 

zekere Scoenmaker, welk hof met toebehoren, twee beemden en akker wijlen 

voornoemde hr Jordanus Brant in zijn testament vermaakt had aan voornoemde 

Mathias en zijn vrouw Katherina en hun kinderen. 

 

Mathias dictus Foet maritus et tutor Katherine sue uxoris filie naturalis 

domini quondam Jordani Brant canonici olim ecclesie sancti Johannis 

ewangeliste Leodiensis quandam curiam sitam in parochia de Oerscot quam 

olim dominus quondam Willelmus rector prolis ecclesie de Boechout et 

prefatus quondam dominus (dg: Johannes) Jordanus Brant diu vixerunt simul 

inhabitaverunt et possiderunt et quam dictus dominus Jordanus postmodum 

solus possederat et (dg: inhabit) inhabitaverat cum omnibus et singulis 

suis pertinentiis mansionibus pratis pascuis nemoribus piscariis mericis 

terris necnon duo prata sita in dicta parochia quorum unum vocatum Brants 

Beemt et aliud Lake Beemt atque quendam agrum terre situm in dicta 

parochia quem agrum dictus quondam dominus Jordanus Brant erga liberos 

(dg: quondam) cuiusdam dicti Scoenmaker acquisierat et quos curiam cum 

suis pertinentiis mansionibus pratis pascuis nemoribus piscariis mericis 

terris et dictos duo prata et agrum dictus dominus quondam Jordanus Brant 

antedictis Mathie et Katherine sue uxori et (dg: eorum li eiusdem) suis 

liberis (dg: acq) in suo testamento legaverat ut dicebat et quos prefatus 

(dg: d) Mathias nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Willelmo 

filio Theoderici de Uijtwijc promittens super omnia (dg: habita habenda) 

habita et habenda ratam servare et obligationem et (dg: ob) impeticionem 

ex parte sui et dicte Katherine et quorumcumque liberorum eiusdem 

Katherine genitorum et generandis! deponere. [Testes] Werthusen et Ludinc 

datum in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 160v 02 ma 09-09-1398. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Stamelart de (dg: Spanct pre) Penu prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 160v 03 ma 09-09-1398. 

(dg: Theodericus). 

 

BP 1181 p 160v 04 do 12-09-1398. 

Theodericus van Venne snijder verkocht aan Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel 

Condermans soen (1) 1/3 deel van een huis met ondergrond van voornoemde 

Theodericus, in Den Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd Beurde 

voor het erfgoed van Adam van Mierde naar het erfgoed van wijlen Hermannus 

van Zonne, tussen erfgoed van wijlen voornoemde Hermannus van Zonne 

enerzijds en erfgoed van Johannes zvw Franco gnd Luborgen anderzijds, te 

weten het 1/3 deel dat naast het erfgoed ligt van wijlen voornoemde 

Hermannus van Zonne, welk 1/3 deel 11 voet breed is, richting de stadsmuur, 

de osendrup niet meegerekend, en 17 voet land, (2) een stukje erfgoed 

aldaar, naast voornoemd 1/3 deel van het huis, tussen voornoemd 1/3 deel 

enerzijds en erfgoed van wijlen voornoemde Hermannus van Zonne anderzijds, 

welk stukje 8 voet breed is en net zo lang als voornoemd 1/3 deel, (3) met 

het recht een weg te morgen gebruiken die daar loopt in het erfgoed van 
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wijlen Franco Luborgen,vanaf de gemene weg naast het huis van Egidius zvw 

Johannes zvw voornoemde Franco, naar eerstgenoemd huis. De koper zal dit 

1/3 deel en het stukje pas krijgen nadat Sijmon zv Henricus gnd Boen16 is 

overleden. 

 

Theodericus de Venne sartor unam terciam partem domus cum suo fundo 

eiusdem Theoderici site in Busco in vico tendente a loco dicto Boerde 

ante hereditatem Ade de Mierde versus hereditatem quondam Hermanni de 

Zonne inter hereditatem eiusdem quondam Hermanni de Zonne ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Franconis dicti Luborgen ex alio 

scilicet illam terciam partem que sita est contigue juxta hereditatem 

dicti quondam Hermanni de Zonne et que tercia pars continet in latitudine 

undecim pedatas versus murum oppidi de Busco stillicidium non 

commensurando et decem et septem pedatas in longitudine (dg: atque) atque 

quandam particulam hereditatis sitam ibidem contigue iuxta dictam terciam 

partem domus predicte inter eandem terciam partem ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam Hermanni de Zonne ex alio que particula 

hereditatis continet octo pedatas in latitudine et eandem longitudinem 

quam habet dicta (dg: d) tercia pars prout ibidem site sunt #+ {verwijst 

via + in margine sinistra naar BP 1181 p 160v 05}# ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Nijcholai dicti Coel Condermans soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere tali condicione 

quod dictus emptor non habebit nec possidebit nec apprehendet dictam 

terciam partem et dictam particulam hereditatis nisi postquam (dg: Si) 

Sijmon filius Henrici dicti Boen viam universe carnis fuerit (dg: 

ingressus) ingressus. Testes Berkel et Ludinc datum quinta post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 160v 05 do 12-09-1398. 

+ simul cum pleno jure utendi perpetue (dg: via) quadam via tendente 

ibidem in hereditate quondam (dg: ?Laur) Franconis Luborgen tendente a 

communi platea iuxta (dg: hereditatem Egidii) domum Egidii filii quondam 

Johannis filii dicti quondam Franconis usque ad domum primodictam. 

 

BP 1181 p 160v 06 do 12-09-1398. 

Henricus Weijer zvw Corstantius droeg over aan Jacobus van Oefel en zijn 

vrouw Bela dvw Willelmus Quademaet 4 morgen land, in Berghem, achter de 

villa van Berghem, tussen Theodericus gnd Luwe enerzijds en Henricus Weijer 

van Berchen anderzijds, met een eind strekkend aan hr Henricus zv Franco 

van Haren priester, aan eerstgenoemde Henricus verkocht door hr Egidius zvw 

hr Godefridus van Os ridder kanunnik van Aijncurien. De langstlevende zal 

de 4 morgen bezitten; na hun overlijden gaan ze naar hun kinderen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Bela. 

 

Henricus Weijer filius quondam Corstantii quatuor jugera terre sita in 

parochia de (dg: Berl) Berhen! retro villam de Berchem inter hereditatem 

Theoderici dicti Luwe ex uno et inter hereditatem Henrici Weijer de 

Berchen ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem domini Henrici 

filii Franconis de Haren presbitri vendita primodicto Henrico a domino 

Egidio filio quondam domini Godefridi de Os militis canonico ut dicebatur 

Aijncuriense prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Joh) Jacobo 

de Oefel et Bele sue uxori filie quondam Willelmi Quademaet cum litteris 

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

deponere tali condicione quod alter dictorum Jacobi et Bele sue uxoris 

diutius vivens integraliter possidebit post decessum eorundem (dg: Bel) 

Jacobi et Bele amborum ad liberos eorundem Jacobi et Bele ab eis pariter 

genitis! (dg: par integ) et generandis! hereditarie devolvenda. Testes 

                         
16 Zie → BP 1181 p 160v 04 do 12-09-1398, verkoop van dit 1/3 deel en 

stukje, die beschikbaar komen na overlijden van Sijmon zv Henricus gnd 

Boen. 
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Spanct et Ludinc datum tercia post nativitatis Marie. Tradetur littera 

dicte Bele. 

 

BP 1181 p 160v 07 do 12-09-1398. 

Willelmus van den ?Oel zvw Gerardus Tuernouts soen van Broegel verkocht aan 

Johannes Tijrelai zvw Franco zvw Johannes die Wever van Woensel (1) de 

helft in een hoeve van wijlen Gheerlacus van Keeldonc en Henricus 

Weijghergancs, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Onland, zoals deze helft 

aan voornoemde Willelmus gekomen was na erfdeling tussen hem en Johannes 

van den Broec, (2) 1 lopen roggeland, gnd die Brake, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Onland, naast Johannes gnd Rielants, (3) een b-erfpacht van 8 

lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, die Johannes Baekelman met Lichtmis 

in Sint-Oedenrode moet leveren aan eerstgenoemde Johannes, gaande uit een 

stuk land gnd het Loect, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, tussen 

Arnoldus die Leeuwe enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, (4) al zijn 

beesten, varend goed en gerede goederen, onder Sint-Oedenrode, echter voor 

eerstgenoemde Willelmus uitgezonderd, al het geld dat voornoemde Johannes 

Tierelai zvw Franco zvw Johannes die Wever van Woensel verschuldigd is aan 

voornoemde Willelmus, belast met lasten. 

 

(dg: Johannes Tijerelaij filius quondam Franconis filii quondam Johannis 

dicti die Wever de Woenssel) #Willelmus van den O[?e]l filius quondam 

Gerardi Tuernouts soen de Broegel# medietatem ad se spectantem in quodam 

manso quondam Gheerlaci de Keeldonc et Henrici Weijghergancs sito in 

parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Onlant atque in attinentiis 

dicti mansi singulis et universis quocumque consistentibus sive sitis 

atque (dg: h) unam lopinatam terre siliginee dictam die Brake sitam in 

parochia et loco predictis contigue juxta hereditatem Johannis dicti 

Rielants #prout huiusmodi medietas ibidem sita est et dicto Willelmo 

mediante divisione prius habita inter ipsum et Johannem van den Broec 

cessit in partem# atque hereditariam paccionem octo lopinorum siliginis 

mensure de Rode sancte Ode quam Johannes Baekelman primodicto Johanni 

solvere tenetur hereditarie purificationis et in Rode (dg: tradendam) 

sancte Ode tradendam ex pecia terre dicta tLoect sita in #dicta# parochia 

(dg: et loco predictis) in loco dicto Houthem inter hereditatem (dg: 

quondam Johannis Jo) Arnoldi die Leeuwe ex uno et inter communitatem 

ibidem ex alio insuper omnes et singulas suas bestias et bona pecoralia 

et omnia bona sua parata quocumque locorum infra parochiam de Rode (dg: 

con) sancte Ode consistentia sive sita salva tamen primodicto (dg: 

Johanni) #Willelmo# et sibi reservata tota pecunia quam Johannes Tierelai 

filius quondam Franconis filii quondam Johannis die Wever de (dg: Woe) 

Woensel dicto Willelmo (dg: solvere) tenetur ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Johanni Tijrelai filio quondam Franconis filii quondam 

Johannis die Wever de Woensel promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis oneribus ex premissis de jure 

solvendis #et# ad premissa de jure spectantibus. Testes (dg: H) Berkel et 

Spanct datum supra. 

 

BP 1181 p 160v 08 do 12-09-1398. 

Johannes van den Broec verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Broec prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 160v 09 do 12-09-1398. 

Theodericus zvw Jordanus gnd Jordens soen verkocht aan Johannes Brugman zvw 

Johannes van der Bruggen 1/3 deel in een huis17, erf en tuin van wijlen 

voornoemde Jordanus Jordens soen, in den Bosch over de Korenbrug, tussen 

erfgoed van Nijcholaus van Buttel enerzijds en erfgoed van wijlen 

                         
17 Zie → BP 1182 p 126v 09 wo 30-06-1400, verkoop van 1/3 deel in dit huis 

en erf (geen tuin genoemd). 
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Luijtgardis Bauderics anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam (dg: Johannis) Jordani dicti Jordens soen (dg: 

quart) terciam partem ad se spectantem in domo et area et orto dicti 

quondam Jordani (dg: Jordani) Jordens soen sita in Busco ultra pontem 

(dg: p) bladi inter hereditatem Nijcholai de Buttel ex uno et inter 

hereditatem (dg: Gerardi) quondam Luijtgardis Bauderics ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni Brugman filio quondam Johannis van 

der Bruggen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 160v 10 do 12-09-1398. 

Jordanus zvw Jordanus Jordens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jordanus filius quondam Jordani Jordens soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1181 mf03 A 02 p. 161. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 12-09-1398. 

 

BP 1181 p 161r 01 do 12-09-1398. 

Heijlwigis wv Johannes Hacken zvw Gerardus Hacken schonk aan haar 

schoonzoon Arnoldus van Andel zv Arnoldus van Andel van Hoesden en diens 

vrouw Mechtildis dv voornoemde Heijlwigis (1) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

huis, tuin en aangelegen stuk land van 18 lopen rogge, in Someren, tussen 

Henricus van Aelst enerzijds en kvw Nijcholaus gnd He.... soen anderzijds, 

met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan een 

weg gnd die Kerkweg, welke pacht aan voornoemde Heijlwigis was verkocht 

door Arnoldus zvw Gerardus van der Straten, (2) een b-erfpacht van 4 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

stuk land, gnd dat Rode Land, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Lijemde, 

tussen Engbertus zvw Lambertus van Ertbruggen enerzijds en Johannes gnd die 

Vorster van Bucstel anderzijds, welke pacht aan voornoemde Heijlwigis was 

verkocht door Bonifacius gnd Faes zvw voornoemde Lambertus van Ertbruggen, 

(3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die aan haar ?broer 

Godefridus Buc behoorde, in een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

welke pacht van 2 mud Rodolphus uijt Finckel met Lichtmis leverde aan 

wijlen Johannes Pijnappel grootvader van voornoemde Heilwigis, gaande uit 

erfgoederen in Vinkel, (4) een b-erfcijns van 10 schelling geld, een helft 

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

huis en erf van Willelmus van der Hulze en zijn zoon Johannes, in Den 

Bosch, op de oude Dieze, tussen erfgoed van Willelmus Sceijnckel enerzijds 

en erfgoed van Johannes van der Sporct anderzijds, welke cijns van 10 

schelling wijlen voornoemde Johannes Pijnappel grootvader van voornoemde 

Heilwigis gekocht had van voornoemde Willelmus van den Hulze en zijn zoon 

Johannes. 

 

Duplicetur. 

Heijlwigis relicta quondam Johannis Hacken filii quondam Gerardi Hacken 

cum tutore hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo orto 

ac pecia terre decem et octo lopinos siliginis annuatim in semine 

capiente sibi adiacente sitis in parochia de Zoemeren inter hereditatem 

Henrici de Aelst ex uno et inter hereditatem liberorum quondam (dg: dicti 

H) Nijcholai dicti He.... soen ex alio tendentibus cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad viam dictam die Kercwech vendita! 

dicto Heijlwigi ab Arnoldo filio quondam Gerardi van der Straten prout in 

litteris item hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure 

de Busco (dg: qu) solvendam hereditarie termino solucionis et loco 

predictis ex pecia terre (dg: s) dicta dat Rode Lant sita in parochia de 
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Bucstel ad locum dictum Luttel Lijemde inter hereditatem Engberti filii 

quondam Lamberti de Ertbruggen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

die Vorster de Bucstel ex alio venditam dicto Heijlwigi a Bonifacio dicto 

Faes filio quondam Lamberti de Ertbruggen predicti prout in litteris item 

hereditariam paccionem unius modii siliginis dicte mensure que ad 

Godefridum Buc #suum ?fratrem# spectabat (dg: in he) in hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem duorum 

modiorum siliginis (dg: ..) Rodolphus uijt Finckel quondam Johanni 

Pijnappel #avo olim dicte Heijl !Heilwigis# solvere consuevit hereditarie 

purificationis ex hereditatibus sitis in Vinckel item hereditarium censum 

X solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini de domo et area Willelmi van der Hulze et Johannis eius filii 

sitis in Busco supra antiquum Dijesam inter hereditatem Willelmi 

Sceijnckel (dg: ex uno) et inter hereditatem Johannis van der Sporct quem 

censum X solidorum dictus quondam Johannes Pijnappel avus olim dicte 

Heilwigis erga dictos Willelmum van den Hulze et Johannem eius filium 

emendo acquisiverat prout in litteris supportavit Arnoldo de Andel filio 

(dg: fi) Arnoldi de Andel de Hoesden suo genero cum Mechtilde sua uxore 

filia dicte Heijlwigis (dg: cum) cum litteris et jure nomine dotis ad jus 

oppidi de Busco promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Berkel et Ludinc datum quinta post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1181 p 161r 02 do 12-09-1398. 

Voornoemde Arnoldus verklaarde, met zijn vrouw Mechtildis dv voornoemde 

Heijlwigis, 350 gulden ontvangen te hebben van voornoemde Heijlwigis. Hij 

beloofde dat geld of de waarde in te brengen bij de deling van de goederen, 

die wijlen voornoemde Johannes Hacken heeft nagelaten resp. die voornoemde 

Heijlwigis zal nalaten, en van de goederen van wijlen hr Albertus Buc. 

 

Dictus Arnoldus palam recognovit se recepisse a dicta Heijlwige CCCL 

Hollant gulden (dg: tamquam) cum Mechtilde sua uxore filia dicte 

Heijlwigis tamquam hereditates et loco hereditatis #ad jus oppidi de 

Busco# et promisit super omnia (dg: pro se) habita et habenda (dg: quod) 

pro se et dicta Mechtildi sua uxore et heredibus dicte !Heijlwigis dicte 

Heijlwigi ad opus aliorum heredum dicte Heijlwigis quod si imposterum 

ipse Arnoldus aut dicta (dg: Heil) Mechtildis et eius heredes ad 

divisionem faciendam de bonis que dictus quondam Johannes Hacken (dg: et 

di) in sua morte post se reliquit et que dicta (dg: ..) Heijlwigis in sua 

morte post se relinquet et de bonis quondam domini Alberti Buc venire 

voluerit et ea condividere quod extunc (dg: here) ad hereditariam 

divisionem importabunt CCCL Hollant gulden seu valorem antequam ad 

huiusmodi divisionem venire poterint et dicta bona apprehendere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 161r 03 do 12-09-1398. 

Voornoemde Arnoldus verklaarde dat voornoemde Heijlwigis alles heeft 

gegeven, dat voornoemde Heijlwigis beloofd had aan voornoemde Arnoldus en 

Mechtildis. 

 

Dictus Arnoldus palam recognovit sibi per dictam Heijlwigem fore 

satisfactum ab omnibus bonis et rebus que et quas dicta Heijlwigis 

promiserat dicto Arnoldo (dg: dic) cum dicta Mechtilde nomine dotis usque 

in diem presentem salvis sibi Arnoldo supportacionibus a dicta Heijlwige 

factis hodierno die in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 161r 04 do 12-09-1398. 

Hubertus Bac zvw Henricus Bac schout van Campinia, Henricus die Haen zv 

Theodericus en Marcelius van Vessem beloofden aan Bartholomeus zv 

Nijcholaus Spierincs Meus soen, tbv hr Paulus van Haestricht ridder schout 

in Den Bosch en de zijnen, zolang voornoemde Hubertus schout van Campinia 
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zal zijn, ¼ deel te betalen van de lijfrenten die de stad Den Bosch wegens 

de villicacio van Oisterwijk moet betalen. 

 

Hubertus Bac filius quondam Henrici Bac scultetus de Campinia Henricus 

die Haen filius Theoderici et Marcelius de Vessem promiserunt indivisi 

super omnia habita et habenda Bartholomeo filio Nijcholai Spierincs Meus 

soen ad opus domini Pauli de Haestricht militis sculteti in Busco et 

suorum in! condebitorum quod ipsi unam quartam partem de vitalibus (dg: 

pen) pensionibus quas oppidum de Busco solvere tenetur annuatim occacione 

villicacionis de Oesterwijc et que pensiones vocantur die lijfpensien van 

Oesterwijc dabunt !solvent annuatim quamdiu dictus Hubertus fuerit 

scultetus de Campinia sic quod dicto domino Paulo et suis condebitoribus 

exinde (dg: et inde) dampna non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 161r 05 do 12-09-1398. 

Voornoemde Hubertus beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Hubertus predictus promisit super habita et habenda (dg: ind) alios duos 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 161r 06 do 12-09-1398. 

Johannes Bits zvw Goeswinus van Lieshout beloofde aan Hubertus van Ghemert 

19 Stramprooise gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 30-03-1399) te betalen. 

 

Johannes Bits filius quondam Goeswini de Lieshout promisit super omnia 

Huberto de Ghemert XIX Stramptroe-(dg: st)-sche gulden scilicet XXXVI 

gemeijn placken pro (dg: per) quolibet gulden computatis ad pasche 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 161r 07 do 12-09-1398. 

Laurencius zvw Wouterus gnd Claes soen van Heilvoert verkocht aan Elizabeth 

dvw Johannes gnd Snoijc een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft in een erfgoed gnd 

die Zijldonk, in Helvoirt, tussen wijlen Egidius van de Doorn enerzijds en 

nkvw hr Johannes Moedel van Sceepstal anderzijds, reeds belast met lasten. 

 

Laurencius filius quondam Wouteri dicti Claes soen de (dg: Helvo) 

Heilvoert hereditarie vendidit Elizabeth (dg: relicte) filie quondam 

Johannis dicti Snoijc (verbeterd uit: Snoije) hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: #...# hereditate dicta die 

Zijldonc sita in parochia) medietate ad dictum venditorem spectante in 

hereditate quadam dicta die Zijldonc sita in parochia de Heilvoert inter 

hereditatem quondam Egidii de Spina ex uno et inter hereditatem (dg: 

dicte Elizabeth emptricis) puerorum naturalium quondam domini Johannis 

#Moedel# de (dg: Spee) Sceepstal ex alio ut dicebat (dg: h) promittens 

super omnia #habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis oneribus exinde de jure solvendis et sufficientem facere. Testes 

Spanct et Ludinc datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 161r 08 do 12-09-1398. 

Johannes zvw Willelmus van den Broec verkocht aan Ghibo Lobbe een huis en 

erf in Den Bosch, op de Vughterdijk, buiten de poort aan de kant van 

Herlaar, tussen een gemene weg enerzijds en Nijcholaus gnd Cnoke 

anderzijds, van welk huis en erf voornoemde Johannes, tbv zichzelf en zijn 

broer Arnoldus zvw voornoemde Willelmus van den Broec, een helft verworven18 

had van Johannes van Wabraken den Plattijnmaker, en de andere helft aan 

                         
18 Zie ← BP 1180 p 425r 02 do 13-04-1396, overdracht van de helft in het 

huis. 
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voornoemde broers Johannes en Arnoldus, kvw voornoemde Willelmus van den 

Broec, gekomen was na overlijden van hun zuster Cristina ev voornoemde 

Johannes van Wabraken, en welk huis nu aan hem behoort, belast met 3 pond 

10 schelling geld aan dekaan en kapittel in Den Bosch, en 22 schelling 4 

penning geld aan andere lieden. Zijn voornoemde broer Arnoldus zal afstand19 

doen. Voornoemde Johannes van Wabraken behoudt, zolang hij leeft, in 

voornoemd huis een stukje, en andere stukjes land van voornoemd erf, en 

recht van weg in voornoemd huis en erf, volgens de brief die daarvan is. 

 

Johannes filius quondam Willelmi van den Broec domum et aream sitam in 

Busco supra aggerem Vuchtensem extra portam in latere versus Herlaer 

inter communem viam ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti Cnoke ex 

alio et de qua domo et area dictus Johannes unam medietatem ad opus sui 

et ad opus Arnoldi sui fratris filii dicti quondam Willelmi van den Broec 

erga Johannem de Wabraken den Plattijnmaker acquisiverat et de qua domo 

et area reliqua medietas primodictis Johanni et Arnoldo fratribus liberis 

dicti quondam Willelmi van den Broec (dg: successione est advoluta) de 

morte quondam (dg: ..) Cristine eorum sororis uxoris olim dicti Johannis 

de Wabraken successione est advoluta ut dicebat et quam nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Ghiboni (dg: Lobbe[ke]) Lobbe 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis tribus libris et X 

solidis monete decano et capitulo in Busco et XXII solidis et quatuor 

denariis monete aliis hominibus exinde solvendis + {verwijst via + in 

margine sinistra naar BP 1181 p 161r 09} salvo tamen dicto Johanni de 

Wabraken (dg: su) quoad vixerit in dicta domo particula eiusdem domus 

(dg: juxta continentiam litterarum [inde con]fectarum) et aliis peciis 

terre dicte aree et jure eundi et redeundi in dicta domo et area quoad 

vixerit juxta continentiam litterarum inde confectarum. Testes Gestel et 

Hubertus datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 161r 09 do 12-09-1398. 

+ {invoegen in BP 1181 p 161r 08}. 

et quod ipse dictum Arnoldum suum fratrem super premissis et jure ad opus 

dicti emptoris faciet renunciare. 

 

BP 1181 p 161r 10 do 12-09-1398. 

Henricus Wouters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

C//. 

Henricus Wouters {in margine sinistra: Henricus Wouters} soen prebuit et 

[re]portavit. 

 

1181 mf03 A 03 p. 162. 

 quarta post nativitatis Marie: woensdag 11-09-1398. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 12-09-1398. 

 

BP 1181 p 162v 01 wo 11-09-1398. 

Johannes Buekentop zvw Rutgherus van Herpen ev Hilla dvw Johannes van 

Scijnle verkocht aan Willelmus gnd Boert zvw Henricus Boert van Scijnle 1 

bunder land, in Schijndel, ter plaatse gnd aen die Boijdonk, tussen wijlen 

Willelmus van Overacken enerzijds en erfg vw Rutgherus van der Braken 

anderzijds, belast met 1 oude groot grondcijns. Voornoemde verkoper behoudt 

al het eikenhout dat thans op deze bunder staat of ligt. 

 

Johannes Buekentop filius quondam Rutgheri de Herpen (dg: u) maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Hille sue uxoris filie quondam Johannis de 

Scijnle unum bonarium terre situm in parochia de Scijnle ad locum (dg: 

ad) aen die Boijdonc inter hereditatem quondam Willelmi de Overacken ex 

                         
19 Zie → BP 1181 p 254v 01 do 09-01-1399, Arnoldus deed afstand. 
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uno et inter hereditatem heredum quondam Rutgheri van der Braken ex alio 

(dg: ut dicebat prout) in ea quantitate qua (dg: ibid) dictum bonarium 

ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo dicto Boert 

filio quondam Henrici Boert (dg: de) de Scijnle promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo domino 

fundi exinde solvendo (dg: solvendo) salvis tamen dicto venditori et sibi 

reservatis omnibus lignis quercinis consistentibus et stantibus supra 

dictum bonarium pro presenti sive secatis et truncatis sive non (dg: non) 

secatis nec truncatis. Testes Hubertus et Ludinc datum quarta post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 162v 02 wo 11-09-1398. 

Johannes Donc zvw Walterus gnd Bac schoenmaker verklaarde dat Lucas zvw 

Johannes van Erpe 10 pond Engels geld heeft voldaan, 30 Engelse nobel voor 

deze 10 pond gerekend, welke 10 pond voornoemd geld Rodolphus Zorghe in 

zijn testament vermaakt had aan voornoemde Johannes Donc. 

 

Johannes Donc filius quondam Walteri dicti Bac sutoris palam recognovit 

se per Lucam filium quondam Johannis de Erpe !de (dg: XXX) decem libris 

monete Anglie scilicet XXX Engels nobels pro dictis X libris computatis 

quas (dg: X) X libras #dicte monete# Rodolphus Zorghe in suo testamento 

dicto Johanni Donc legaverat ut dicebat clamans quoscumque heredes et 

bona dicti quondam Rodolphi (dg: .. ..) inde quitos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 162v 03 do 12-09-1398. 

Willelmus van Audenhoven zvw Willelmus van Audenhoven gaf uit aan Johannes 

zvw Henricus van Arle en diens vrouw Aleijdis dvw Jordanus van den 

Bijstervelt de oostelijke helft in een beemd, gnd die Broecbeemd, die was 

van wijlen Johannes van den Stadeacker, in Oirschot, in de beemden van 

Aarle, tussen erfg vw Cristina gnd des Wevers enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint aldaar, van welke 

beemd de westelijke helft behoort aan Godefridus van der Hoeven; de 

uitgifte geschiedde voor 7 oude groot grondcijns, uit deze helft te 

betalen, en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, 

met Lichtmis in Oirschot te leveren. Na overlijden van voornoemde Johannes 

en Aleijdis gaat deze helft naar hun gezamenlijke kinderen. 

 

Willelmus de Audenhoven filius quondam Willelmi de Audenhoven medietatem 

ad se spectantem in (dg: pra) quodam prato dicto die Broecbeemt quod 

fuerat quondam Johannis van den Stadeacker sito in parochia de Oerscot in 

pratis de Arle inter hereditatem (dg: hereditatem) heredum quondam 

Cristine dicte (dg: We) des Wevers ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem ex (dg: uno) [alio] tendente !utroque fine ad communitatem 

ibidem scilicet illam medietatem que sita est versus oriens et de quo 

prato reliqua medietas #sita versus occidens# spectat ad Godefridum van 

der Hoeven ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni filio quondam 

Henrici de Arle et Aleijdi sue uxori filie quondam (dg: Wa) Jordani van 

den Bijstervelt ab eisdem (dg: ad spectan) hereditarie possidendam pro 

septem grossis antiquis domino (dg: fun) fundo! ex (dg: -inde) dicta 

medietate annuatim dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab aliis hereditarie 

purificationis et in Oerscot tradenda ex (dg: premissis) predicta 

medietate (dg: pro) promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alii repromiserunt (dg: scil) indivisi 

dictus Johannes et Aleijdis cum eo tamquam cum (dg: ux) tutore !indivisi 

ex dicta medietate tali condicione quod alter dictorum Johannis et 

Aleijdis diutius vivens integraliter possidebit post ipsorum amborum 

decessum ad eorum liberos ab eis pariter genitos et generandos 

hereditarie (dg: p) devolvendam. Testes Hubertus et Pijnappel datum 

quinta post nativitatis Marie. 
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BP 1181 p 162v 04 do 12-09-1398. 

Voornoemde Johannes en Aleijdis beloofden aan voornoemde Willelmus 45 

Stramprooise gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar (ma 02-02-1400) 

te betalen. 

 

-. 

Dicti Johannes et Aleijdis promiserunt indivisi super omnia dicto 

Willelmo XLV (dg: Gelre gulden scilicet) Stramproedsche gulden seu 

valorem (dg: ad) a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 162v 05 do 12-09-1398. 

Gijnta dvw Johannes Zebrechts soen van Os, haar kinderen Marcelius en 

Reijmboldus, en Henricus die Koc ev Belija dv voornoemde Gijnta verkochten 

aan Walterus Delijen soen 14 hont heideland, in Oss, tussen Berghem en Oss, 

tussen voornoemde Walterus Delijen soen enerzijds en Theodericus Leij 

anderzijds. 

 

-. 

Gijnta filia quondam Johannis Zebrechts soen de Os cum tutore #Marcelius 

et Reijmboldus eius liberi et Henricus die Koc maritus et tutor Belije 

sue uxoris filie dicte Gijnte# XIIII hont terre mericalis sita in 

parochia de Os inter Berchen et Os (dg: retro) inter hereditatem Walteri 

Delijen soen ex uno et inter hereditatem Theoderici Leij ex alio prout 

ibidem sita sunt hereditarie vendiderunt Waltero Delijen soen predicto 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Spanct et Ludinc datum supra. 

 

BP 1181 p 162v 06 do 12-09-1398. 

Ghibo Lobbe beloofde aan Johannes zvw Willelmus van den Broec een lijfpacht 

van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Ghibo Lobbe promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Johanni filio quondam Willelmi van den (dg: Bo) Broec vitalem pensionem 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dicti Johannis purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime ultra annum et in Busco tradendam ex omnibus suis 

bonis habitis et habendis et cum mortuus fuerit. Testes Gestel et 

Hubertus datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 162v 07 do 12-09-1398. 

Johannes die Meijer van Bucstel beloofde aan Wellinus van Beke 32 

Stramprooise gulden geld van Gelre of de waarde in goed goud na maning te 

betalen. 

 

Johannes die Meijer de Bucstel promisit super omnia Wellino de Beke XXXII 

Stramproetsche gulden monete Gelrie seu valorem in bono auro ad 

monitionem persolvendos. Testes Hubertus et Pijnappel datum supra. 

 

BP 1181 p 162v 08 do 12-09-1398. 

Yda dvw Lambertus gnd Moerken wv Johannes gnd Heijnkens soen en Johannes, 

zv voornoemde Yda en wijlen Johannes, droegen, bij wijze van erfwisseling, 

over aan Willelmus van Ghiessen een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd Scoenveld, tussen Jutta Sceenkens enerzijds en Jacobus gnd van 

den Steenhuze anderzijds. 

 

Yda filia quondam Lamberti dicti Moerken (dg: cum tutore et f) relicta 

quondam Johannis dicti Heijnkens soen cum tutore et Johannes filius 

dictorum Yde et quondam Johannis peciam terre sitam in parochia de Vucht 

sancti Petri ad locum dictum Scoenvelt inter hereditatem Jutte Sceenkens 
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ex uno et inter hereditatem Jacobi dicti van den Steenhuze ex alio ut 

dicebant hereditarie (dg: ve) supportaverunt Willelmo de Ghiessen in 

modum hereditarie permutationis etc promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere. Testes (dg: datum supra) Spanct et Ludinc datum 

supra. 

 

BP 1181 p 162v 09 do 12-09-1398. 

Willelmus van Ghiessen droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan Yda dvw 

Lambertus Moerken wv Johannes Heijnkens soen en haar zoon Johannes een stuk 

land, in Vught, ter plaatse gnd Vughter Akker, ter plaatse gnd op die Berch 

Stukken, tussen Metta Moerkens enerzijds en Johannes Grieten anderzijds. 

 

Willelmus de Ghiessen peciam terre sitam in parochia de Vucht ad locum 

dictum Vuchter-#Vuchter#-acker ad locum dictum op die Berch Stucken inter 

hereditatem Mette Moerkens ex uno et inter hereditatem Johannis Grieten 

(dg: -s) soen ex alio ut dicebat hereditarie! Yde filie quondam Lamberti 

Moerken relicte quondam Johannis Heijnkens soen et Johanni eius filio #in 

modum ?dirce permutationis# promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 162v 10 do 12-09-1398. 

Hr Gerardus Groij kanunnik van de kerk van Den Bosch maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Henricus zvw Lambertus gnd 

Yewijns soen met zijn goederen. 

 

(dg: Dominus) Dominus Gerardus Groij canonicus ecclesie de Buscoducis 

omnes vendiciones et alienaciones factas per Henricum filium quondam 

Lamberti dicti Yewijns soen cum suis bonis quibsucumque calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 162v 11 do 12-09-1398. 

Hr Gerardus Groij priester kanunnik van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in 

Den Bosch maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 33 schelling 

geld, met Sint-Martinus te betalen, aan hem overgedragen door Adam van 

Mierde. 

 

Dominus Gerardus Groij presbiter canonicus ecclesie sancti Johannis 

ewangeliste in Busco hereditarium censum XXXIII solidorum monete 

solvendum hereditarie Martini supportatum sibi ab Adam de Mierde prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1181 mf03 A 04 p. 163. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 12-09-1398. 

 in crastino Lamberti: woensdag 18-09-1398. 

 quinta post Lamberti: donderdag 19-09-1398. 

 

BP 1181 p 163r 01 do 12-09-1398. 

Hr Gerardus Groij kanunnik van de Sint-Janskerk in Den Bosch enerzijds en 

Henricus Buekentop anderzijds verklaarden dat de loden pijp gezamenlijk 

eidendom is, die hangt aan de goot van hen beiden, welke goot gelegen is op 

de stenen muur tussen de huizen van hen beiden, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, welke loden pijp afvoert van voornoemde goot naar de 

grond. Ze zullen deze pijp voor gezamenlijke rekening onderhouden. Henricus 

verklaarde dat de pijp voor het erfgoed van voornoemde hr Gerardus hangt, 

hetgeen gedoogd wordt door voornoemde hr Gerardus maar niet volgens recht 

is. De loden pijp wordt in het midden van voornoemde muur geplaatst, aan 

het eind richting de Hinthamerstraat, als hr Gerardus dat verlangt; dat zal 

dan voor gezamenlijke rekening gebeuren. 

 

Dominus Gerardus Groij canonicus ecclesie sancti Johannis in Busco ex una 

parte et Henricus Buekentop ex altera parte palam recognoverunt quod 
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!quod #plumbea# fistula dicta pipe (dg: plum plumbea) dependens a 

stillicidio dicto goete dictarum partium quod guttarium est situm supra 

lapideum! consistentem in! domos dictarum partium sitas in Busco in vico 

Hijnthamensi et que fistula plumbea dependet a dicto guttario et 

descendet ab eodem guttario inferius versus terram in omnibus et per 

omnia prout huiusmodi plumbea fistula dependet ibidem est et permanebit 

#perpetue# communis dictarum partium (dg: in et quod ipsi) et promiserunt 

mutuo super omnia quod ipsi dictam plumbeam fistulam sub eorum communibus 

expensis perpetue in bona disposicione observabit! insuper dictus 

Henricus palam recognovit quod dicta plumbea fistula dependet ante 

hereditatem dicti domini Gerardi quod hoc est per tollerantiam et de 

consensu dicti domini Gerardi et non de jure et quod dicta plumbea 

fistula pendetur in (dg: co) medio dicti muri lapidei scilicet in fine 

eiusdem versus vicum Hijnthamensem ad requestam dicti domini Gerardi et 

hoc fiet sub communibus (dg: di) expensis dictarum (dg: expens) partium. 

Testes Spanct et Ludinc datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 163r 02 do 12-09-1398. 

Nijcholaus gnd Nijcoel van Oesterwijc beloofde aan Johannes van Heilvoert 

schoenmaker zvw Henricus van Heilvoert 20 Engelse nobel met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1398) te betalen. 

 

-. 

Nijcholaus dictus Nijcoel de Oesterwijc promisit super habita et habenda 

Johanni de Heilvoert sutori filio quondam Henrici de Heilvoert viginti 

Engels nobel ad nativitatis Domini proxime futurum (dg: fu) persolvendos. 

 

BP 1181 p 163r 03 wo 18-09-1398. 

Johannes zvw Johannes gnd Lodewijchs soen van Lijt en zijn zoon Johannes 

beloofden aan Henricus zvw Henricus Matheeus 40 nieuwe Gelderse gulden na 

maning te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Lodewijchs soen #de Lijt# et 

Johannes eius filius promiserunt indivisi super omnia (dg: domino Ade de 

Mierde ad opus) Henrici! filii! quondam Henrici Matheeus XL novos Gelre 

gulden ad monitionem persolvendos. Testes Hubertus et Vladeracken datum 

in crastino Lamberti. 

 

BP 1181 p 163r 04 wo 18-09-1398. 

Hr Gerardus van Blijtterswijc kloosterling van Sint-Truiden, voor zich en 

namens het klooster, droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan Hermannus 

van Langel nzvw hr Alardus van Langel priester een b-erfpacht van 2 mud 

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

goederen gnd Stofregens Hoeve, in Herpen, ter plaatse gnd Scadewijk, tussen 

Nijcholaus gnd Snijders enerzijds en Johannes die Preter anderzijds, welke 

pacht voornoemde hr Gerardus, tbv hem en voornoemd klooster, verworven had 

van Godefridus Sceijvel. Volgens erfwisseling, eerder overeengekomen tussen 

voornoemde hr Gerardus en Hermannus, van voornoemde erfpacht, door 

voornoemde Hermannus te bezitten, voor een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Diest, met Sint-Andreas-Apostel te leveren, gaande uit 5 stukken land, 

gnd zillen, in Cortennaken, naast Johannes gnd Moens, welke pacht 

voornoemde hr Gerardus zal hebben zolang hij leeft, en daarna voornoemd 

klooster. De brief overhandigen aan Henricus Aben soen. 

 

Dominus Gerardus de Blijtterswijc monachus conventus sancti Trudonis (dg: 

tam pro se quam pro toto co) nomine suo ac nomine totius conventus 

predicti ac nomine pijtancie eiusdem conventus atque potens factus ad 

infrascripta ab abbate et toto conventu monasterii sancti Trudonis (dg: 

h) ut dicebat hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam et 

deliberandam ex bonis dictis Stofregens Hoeve sitis in territorio de 
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Herpen in parochia de Herpen in loco dicto Scadewijc inter hereditatem 

Nijcholai dicti Snijders ex uno et inter hereditatem Johannis #die# 

Preter ex alio atque ex omnibus et singulis pratis terris agris et 

pascuis et ceteris attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quam paccionem dictus dominus Gerardus ad opus sui et ad opus dicte 

pijtancie antedicti conventus erga Godefridum Sceijvel acquisiverat prout 

in litteris hereditarie supportavit Hermanno de Langel filio naturali 

quondam domini Alardi de Langel presbitri #cum litteris et aliis et jure# 

in modum ?dirce permutationis prius habite inter dictum dominum Gerardum 

nomine quo supra et inter #jam#dictum Hermannum scilicet de dicta 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis ab eodem Hermanno jure 

hereditario possidenda et habenda pro hereditaria paccione duorum 

modoiorum siliginis mensure de Dijest solvenda et recipienda annuatim 

Andree apostoli ex (dg: quibusdam) quinque peciis dictis zillen terre 

sitis in parochia de Cortennaken iuxta hereditatem Johannis dicti Moens 

ita videlicet quod dictus Hermannus hereditario jure habebit et obtinebit 

primodictam hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis et 

prenominatus dominus Gerardus quoad vixerit et predicta pijtancia dicti 

conventus hereditario jure antedictam hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis dicte mensure de Dijest solvendam et recipiendam ex 

dictis quinque peciis terre dictis Zillen habebunt tenebunt et 

possidebunt vigore permutationis jamdicte ut dictus dominus Gerardus 

nomine quo supra et prenominatus Hermannus mutuo et hinc inde palam 

recognoverunt promittens nomine quo supra ratam servare et obligationem 

#et impeticionem# ex parte sui et dicti monasterii atque dicte pijtancie 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Henrico Aben soen. 

 

BP 1181 p 163r 05 do 19-09-1398. 

Voornoemde Hermannus droeg voornoemde pacht over aan Henricus Aben soen van 

Berlikem. 

 

Dictus Hermannus dictam paccionem supportavit Henrico Aben soen de 

Berlikem cum omnibus litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Hubertus et 

Vladeracken datum quinta post Lamberti. 

 

BP 1181 p 163r 06 do 19-09-1398. 

Henricus Bac zvw Willelmus Posteel ev Weijndelmoedis dvw Henricus Hoessche 

kramer verklaarde ontvangen te hebben van zijn schoonmoeder Beatrix wv 

voornoemde Henricus die Hoessche 300 Hollandse gulden als erfgoederen, voor 

300 oude Gelderse gulden, die wijlen voornoemde Henricus Hoessche in zijn 

testament vermaakt had aan zijn voornoemde dochter Weijndelmoedis. Zou 

voornoemde Weijndelmoedis overlijden zonder wettig nageslacht, bij haar te 

verwekken door voornoemde Henricus Bac, en zou voornoemde Henricus dan nog 

leven, dan zal voornoemde Henricus Bac zijn vruchtgebruik hebben in deze 

300 Hollandse gulden, en dan zullen die 300 Hollandse gulden of de waarde, 

na overlijden van voornoemde Henricus Bac, gaan naar erfg van voornoemde 

Beatrix. 

 

Henricus Bac filius quondam Willelmi Posteel maritus et tutor 

Weijndelmoedis sue uxoris filie quondam Henrici Hoessche institoris palam 

recognovit se #recepisse# a Beatrice sua socru (dg: f) relicta dicti 

quondam Henrici die Hoessche cum dicta Weijndelmoede CCC Hollant gulden 

#tamquam hereditates# (dg: s pro) scilicet pro CCC aude Gelre gulden quos 

CCC aude Gelre gulden (dg: dicta Beatrix) dictus quondam Henricus (dg: 

die) Hoessche dicte Weijndelmoedi sue filie in suo testamento legaverat 

ut dicebat et promisit (dg: super omnia ...) dictus Henricus Bac super 

omnia dicte Beatrici ad opus aliorum heredum eiusdem Beatricis quod si 

contingat dictam Weijndelmoedem decedere sine prole legitima a dictis 

Henrico Bac et Weijndelmoede pariter genita vel generanda superviva 

remanente #dicto Henrico supervivo remanente post obitum dicte 
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Weijndelmoedis# quod extunc dictus Henricus Bac (dg: dictos) suum 

usufructum in dictis CCC Hollant gulden habebit et obtinebit scilicet 

post obitum eiusdem Henrici Bac in hoc eventu dicti CCC Hollant gulden 

seu #valorem# devolventur et succedent ad heredes dicte Beatricis. Testes 

Berkel et Hubertus datum quinta post !Huberti. {Aangenomen dat dit een 

verschrijving is voor Lamberti}. 

 

BP 1181 p 163r 07 do 19-09-1398. 

Nijcholaus zvw Henricus Hoessche kramer verklaarde ontvangen te hebben van 

zijn moeder Beatrix wv voornoemde Henricus, 300 Hollandse gulden als 

erfgoed, voor 300 oude Gelderse gulden, die wijlen voornoemde Henricus 

Hoessche in zijn testament vermaakt had aan zijn voornoemde zoon 

Nijcholaus. Zou voornoemde Nijcholaus overlijden zonder wettig nageslacht, 

door hem te verwekken bij zijn vrouw Elizabeth dvw Jacobus Goes, en zou dan 

voornoemde Elizabeth nog leven, dan gaan voornoemde 300 Hollandse gulden of 

de waarde, na overlijden van voornoemde Elizabeth en Henricus Bac naar erfg 

van voornoemde Beatrix. 

 

(dg: Nij) Nijcholaus filius quondam (dg: Nijcho) Henrici Hoessche 

institoris palam recognovit se recepisse a Beatrice sua matre relicta 

dicti quondam Henrici CCC Hollant gulden #tamquam hereditates# scilicet 

pro CCC aude Gelre gulden quos CCC aude Gelre gulden dictus quondam 

Henricus Hoessche dicto Nijcholao suo filio in suo testamento legaverat 

ut dicebat et promisit dictus Nijcholaus super (dg: ha) omnia dicte 

Beatrici sue matri ad opus aliorum heredum dicte Beatricis quod si 

contingat dictum (dg: Ge) Nijcholaum decedere sine prole legitima ab eo 

et Elizabeth sua uxore filia quondam Jacobi Goes pariter genita vel 

generanda superviva remanente et extunc in hoc eventu eciam contingat 

dictam Elizabeth (dg: po) permanere superviva post (dg: obitum) obitum 

dicti Nijcholai quod extunc (dg: ex) in hoc eventu post obitum dicte 

Elizabeth #et Henrici Bac# dicti CCC Hollant gulden seu valorem ad 

heredes dicte Beatricis devolventur. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 163r 08 do 19-09-1398. 

Voornoemde Beatrix ontlastte haar zoon Nijcholaus van alle goederen, zaken 

en geldsommen, die voornoemde Nijcholaus ontvangen had van zijn voornoemde 

moeder Beatrix, voordat voornoemde Nijcholaus en Elizabeth dvw Jacobus Goes 

in het huwelijk werden verbonden. 

 

Dicta Beatrix quitavit Nijcholaum suum filium ab omnibus bonis #rebus# et 

pecuniarum summis que et quas dictus Nijcholaus receperat a dicta 

Beatrice sua matre antequam dictus Nijcholaus et Elizabeth eius uxor 

filia quondam Jacobi Goes per matrimonium copulabantur et (dg: quas) que 

et quas dicta Beatrix concesserat sive dederat quovis modo (dg: et dic) 

dicto Nijcholao suo filio antequam dictus Nijcholaus et dicta Elizabeth 

eius uxor per matrimonium copulabantur ut dicebat. Testes datum supra. 

 

1181 mf03 A 05 p. 164. 

 quinta post Lamberti: donderdag 19-09-1398. 

 in vigilia Mathei: vrijdag 20-09-1398. 

 in die beati Leonardi: woensdag 06-11-1398. 

 

BP 1181 p 164v 01 do 19-09-1398. 

Wouterus zvw Johannes van den Hoernic verkocht aan Henricus van Bruessel 

een stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd die Hoernicse Hoeve, naast de 

plaats gnd Hoge Desselt, tussen Martinus Peters soen en een gemene weg 

enerzijds en voornoemde Henricus van Bruessel anderzijds. 

 

Wouterus filius quondam Johannis van den Hoernic peciam terre sitam in 

parochia de Vechel in loco dicto die Hoernicsche Hoeve juxta locum dictum 

Hoge Desselt inter hereditatem Martini Peters soen (dg: ex uno et inter) 
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et communem plateam ex uno et inter hereditatem Henrici de (dg: Br) 

Bruessel ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto (dg: Johanni) 

#Henrico# de Bruessel promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Berkel et (dg: Bruessel) Hubertus datum quinta post 

Lamberti. 

 

BP 1181 p 164v 02 do 19-09-1398. 

Walterus van Westerhoven verkocht aan Johannes zv Jacobus smid een huis, 

erf en tuin, in Sint-Oedenrode, onder de vrijdom van Sint-Oedenrode, tussen 

erfgoed van de H.Geest van Sint-Oedenrode enerzijds en Gerardus gnd Ruelens 

soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed 

van jkvr Elizabeth dvw Rutgherus Moedels van Rode, belast met (a) 3 ort aan 

de heer van Helmond, (b) 5 schelling gemeen paijment aan de priester van de 

kerk van Oirschot, (c) 17 schelling gemeen paijment aan voornoemde jkvr 

Elizabeth. Weijndelmoedis, minderjarige dv van voornoemde Walterus, zal, 

zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Walterus de Westerhoven domum #aream# et ortum sitos in parochia de Rode 

sancte Ode infra libertatem de Rode sancte Ode inter hereditatem mense 

sancti spiritus de Rode !Ode ex uno et inter hereditatem Gerardi (dg: f) 

dicti Ruelens soen ex alio tendentes a communi (dg: -tate) #platea# 

retrorsum ad hereditatem domicelle Elizabeth filie quondam (dg: Goes) 

Rutgheri Moedels de Rode (dg: ex alio) ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni filio Jacobi fabri promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus ort domino de Helmont et quinque 

solidis communis pagamenti presbitro ecclesie de Oerscot et #XVII {in 

margine sinistra: XVII} solidis communis pagamenti# dicte domicelle 

Elizabeth annuatim exinde solvendis promisit insuper (dg: super) super 

omnia (dg: quod ipse) habita et habenda quod ipse Weijndelmoedem suam 

filiam quamcito ad annos pubertatis pervenerit super dictis domo (dg: 

#area et# orto) area et orto (dg: ad) et jure ad opus dicti emptoris 

faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 164v 03 do 19-09-1398. 

Petrus Pepercoren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Pepercoren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 164v 04 do 19-09-1398. 

Voornoemde Johannes koper en zijn vader Jacobus smid beloofden aan 

voornoemde Walterus verkoper (1) 14 Stramprooise gulden of de waarde en 4 

pond20 geld, met Sint-Remigius over een jaar (wo 01-10-1399) te betalen, (2) 

14 Stramprooise gulden of de waarde en 3 pond21 geld met Sint-Remigius over 

2 jaar (vr 01-10-1400), (3) 14 Stramprooise gulden of de waarde en 40 

schelling22 geld met Sint-Remigius over 3 jaar (za 01-10-1401), (4) 14 

Stramprooise gulden of de waarde en 20 schelling23 geld met Sint-Remigius 

over 4 jaar (zo 01-10-1402) te betalen. Opstellen in 4 brieven. 

 

Et ponetur in 4or litteris. 

Dictus Johannes emptor et Jacobus faber eius pater promiserunt indivisi 

super omnia dicto Waltero venditori XIIII Stramproedsche gulden seu 

valorem et IIII libras monete a Remigii proxime futuro ultra annum et 

                         
20 Zie → BP 1181 p 308v 06 za 01-03-1399, overdracht van de schuldbeketenis 

van 14 Stramprooise gulden en 4 pond. 
21 Zie → BP 1181 p 308v 05 za 01-03-1399, overdracht van de schuldbekentenis 

van 14 Stramprooise gulden en 3 pond. 
22 Zie → BP 1181 p 308v 04 za 01-03-1399, overdracht van de schuldbekentenis 

van 14 Stramprooise gulden en 40 schelling. 
23 Zie → BP 1181 p 308v 03 za 01-03-1399, overdracht van de schuldbekentenis 

van 14 Stramprooise gulden en 20 schelling. 
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XIIII Stramproedsche gulden seu (dg: v) valorem et III libras monete a 

Remigii proxime futuro ultra duos annos et XIIII !Strampdroedsche gulden 

seu valorem et (dg: XL) XL solidos monete a (dg: Remigii) Remigii proxime 

futuro ultra tres annos et XIIII Stramproedsche gulden seu valorem et XX 

solidos monete a Remigii proxime futuro ultra quatuor annos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 164v 05 do 19-09-1398. 

Goeswinus zvw Goeswinus gnd Heijnen soen ev Mechtildis dvw Johannes gnd 

Otten soen gaf uit aan de broers Godescalcus en Walterus, kv Albertus van 

Kessel, een stuk beemd, iets minder dan 2 bunder groot, van wijlen 

voornoemde Johannes Otten soen, in Schijndel, ter plaatse gnd die Dintherse 

Kampen, tussen Johannes van Dordrecht enerzijds en Jacobus Zelen soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een 

lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch aan 

voornoemde Goeswinus en Mechtildis te leveren, gaande uit voornoemd stuk 

beemd en uit alle andere goederen van voornoemde broers Godescalcus en 

Walterus. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Goeswinus filius quondam Goeswini dicti Heijnen soen maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis dicti Otten soen 

peciam prati duo bonaria modicum minus continentem (dg: sitam in) dicti 

quondam Johannis #Otten soen# sitam in parochia de Scijnle in loco dicto 

die Dijntherssche Campen inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno 

et inter hereditatem Jacobi Zelen soen ex alio prout ibidem sita est ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum (dg: Goeswino) Godescalco et (dg: 

Alberto) #Waltero# fratribus liberis Alberti de Kessel ab eisdem 

hereditarie possidendam pro censu domini fundi exinde solvendo dando etc 

atque pro (dg: he) vitali pensione duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco danda (dg: sibi) dictis Goeswino et Mechtildi seu eorum alteri 

diutius viventi (dg: purificationis) nativitatis Domini et pro primo a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum #et in Busco tradenda# ex 

premissis et aliis bonis quibuscumque dictorum Godescalci et (dg: 

Alberti) #Walteri# fratrum habitis et habendis quibuscumque quocumque 

sitis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alteri repromiserunt indivisi super habita et 

habenda tali condicione quod alter diutius vivens integraliter possidebit 

et cum ambo mortui fuerint etc. Testes Berkel et Hubertus datum supra. 

 

BP 1181 p 164v 06 vr 20-09-1398. 

Theodericus van Tuernout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Tuernout prebuit et reportavit. Testes Hubertus et Ludinc 

datum in vigilia Mathei. 

 

BP 1181 p 164v 07 wo 06-11-1398. 

Yudocus Bruijstens soen vernaderde, in afwezigheid van voornoemde broers 

Godescalcus en Walterus. 

 

{in margine sinistra:} + Yudocus Bruijstens soen (dg: pre) in absentia 

dictorum Godescalci et Walteri fratrum prebuit. Testes Dordrecht et 

Moedel datum in die beati Leonardi. 

 

BP 1181 p 164v 08 vr 20-09-1398. 

Gerardus zvw Cristianus van der Heijden en Henricus Cappen soen uter 

Hasselt beloofden aan Gerardus zvw Lambertus van Gestel 50 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 30-03-1399) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Cristiani van der Heijden #et# Henricus Cappen 

soen uter Hasselt promiserunt indivisi super omnia Gerardo filio quondam 

Lamberti de Gestel L novos Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime 
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futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 164v 09 vr 20-09-1398. 

Henricus zvw Arnoldus gnd Cnoden soen en Godescalcus zv Willelmus van den 

Stake ev Elizabeth dvw voornoemde Arnoldus Cnoden soen verkochten aan 

voornoemde Willelmus van den Stake een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

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

voornoemde Arnoldus Cnoden soen, in Gestel bij Herlaer, naast de plaats gnd 

aen Sculenborch Hekken, tussen de gemeint enerzijds en de gemene akkers 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi dicti Cnoden soen et Godescalcus filius 

Willelmi van den Stake maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie dicti quondam Arnoldi Cnoden soen hereditarie vendiderunt dicto 

Willelmo van den Stake hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam manso dicti Arnoldi Cnoden soen sito in parochia (dg: 

in pa) de Gestel prope Herlaer juxta locum aen Sculenborch Hecken inter 

communitatem ex uno et inter communes agros ex alio et ex attinentiis 

dicti mansi universis (dg: pro) quocumque locorum consistentibus sive 

sitis ut dicebant promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi atque hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure exinde prius solvendis. 

Testes Berkel et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1181 p 164v 10 vr 20-09-1398. 

Elizabeth dvw Johannes van Butelaer droeg over aan Henricus zvw Lambertus 

van den Arennest alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden 

van haar ouders, onder Son en Woensel of elders. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis de Butelaer cum tutore omnia et singula 

bona (dg: sibi) mobilia et immobilia (dg: et) hereditaria et parata sibi 

de morte (dg: di) quondam (dg: Jo) suorum parentum successione advoluta 

quocumque locorum infra parochias de Zonne et #(dg: quam)# de Woenssel 

seu ubicumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico filio quondam Lamberti van den Arennest promittens 

cum tutore super omnia warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 164v 11 vr 20-09-1398. 

Martinus zvw Henricus gnd Pricke van Erpe droeg over aan Arnoldus gnd 

Gheenkens soen van Thede (1) een huis en tuin van wijlen Metta van Beke, in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Haenwijk, naast de plaats gnd Venre 

Stege, welk huis en tuin Gertrudis gnd Pricken en haar dochter Cristina in 

cijns verkregen hadden van voornoemde Metta van Beke, te weten voor een 

b-erfcijns van 20 schelling en voor 1 penning, welk huis en tuin voornoemde 

Cristina in haar testament vermaakt had aan haar voornoemde broer Martinus, 

(2) voornoemde cijns van 20 schelling, die nu aan hem behoort. 

 

Martinus filius quondam Henrici dicti Pricke de Erpe domum et (dg: aream) 

ortum quondam Mette de Beke sitos in parochia de Gestel prope Herlaer ad 

locum dictum Haenwijc juxta locum dictum Venre Steghe quos domum et ortum 

Gertrudis dicta (dg: Prik) Pricken et Cristina eius filia erga dictam 

Mettam de Beke ad censum acquisiverant scilicet pro hereditario censu XX 

solidorum et pro 1 denario ut dicebat et quos domum et ortum dicta 

Cristina antedicto Martino suo fratri in (dg: le) suo testamento 

legaverat ut dicebat atque dictum hereditarium censum XX solidorum quem 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Arnoldo (dg: fi) 

dicto Gheenkens soen de Thede promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 164v 12 vr 20-09-1398. 

Johannes die Moelner szvw Johannes gnd Ackerman beloofde aan Henricus gnd 

Teije van Best snijder 13 Stramprooise gulden of de waarde met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1399) te betalen. 

 

Johannes die Moelner gener quondam Johannis dicti Ackerman promisit super 

omnia (dg: Heij) Henrico dicto Teije de (dg: Best) Best sartori XIII 

Stramproedsche gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 164v 13 vr 20-09-1398. 

Johannes gnd Bloijs zvw Henricus Bloijs van Zeelst maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Johannes van 

Edingen met zijn goederen. 

 

Johannes dictus Bloijs (dg: filius quo) filius quondam Henrici Bloijs de 

Zeelst omnes vendiciones et alienaciones et obligationes factas per 

Johannem de Edingen cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

1181 mf03 A 06 p. 165. 

 feria secunda post Mathei apostoli: maandag 23-09-1398. 

 sabbato post Remigii: zaterdag 05-10-1398. 

 secunda post Remigii: maandag 07-10-1398. 

 sexta post Dijonisii: vrijdag 11-10-1398. 

 secunda post Dijonisii: maandag 14-10-1398. 

 in crastino Calixti: dinsdag 15-10-1398. 

 quarta post Calixti: woensdag 16-10-1398. 

 

BP 1181 p 165r 01 ma 23-09-1398. 

Libertus zvw Jutta droeg over aan Henricus zv Willelmus Donc schoenmaker 34 

Hollandse gulden, aan hem beloofd door Johannes gnd Broes soen. 

 

Libertus filius quondam Jutte triginta quatuor aureos florenos communiter 

gulden vocatos #monete Hollandie# boni auri et iusti ponderis (dg: prout 

monete) promissos sibi a Johanne dicto Broes soen prout in litteris 

supportavit {hier staat een kort liggend streepje} #Henrico# filio 

Willelmi Donc sutoris cum litteris et jure et effestucando resignavit. 

Testes Berkel et Hubertus datum feria secunda post Mathei apostoli. 

 

BP 1181 p 165r 02 ±di 01-10-1398. 

1398. Contracten van de schepenen Johannes van Dordrecht, Johannes van de 

Dijk, Heijmericus Groij, Lucas van Erpe, Jacobus van Wijel, Ywanus van 

Gravia en Goeswinus Moedel van der Donc. 

 

XCVIII. 

Contractus scabinorum Johannis de Dordrecht Johannis de Aggere Heijmerici 

Groij Luce de Erpe Jacobi de Wijel Ywani de Gravia et Goeswini Moedel van 

der Donc. 

 

BP 1181 p 165r 03 za 05-10-1398. 

Willelmus Sporken schoenmaker beloofde aan Wedego zvw Bartholomeus Wedigen 

24 nieuwe gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1399) te 

betalen. 

 

Willelmus Sporken sutor promisit super omnia Wedegoni filio quondam 

Bartholomei Wedigen XXIIII nuwe gulden seu valorem ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Ywanus datum sabbato 

post Remigii. 
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BP 1181 p 165r 04 za 05-10-1398. 

Sophija wv mr Petrus van Orthen machtigde hr Johannes van Orthen, 

Theodericus Rover zvw hr Emondus en Hubertus van Ghemert haar cijnzen, 

pachten en renten te heffen, en haar goederen te beheren. 

 

Sophija relicta quondam magistri Petri de Orthen dedit et contulit domino 

Johanni de Orthen Theoderico Rover filio quondam domini Emondi et Huberto 

de Ghemert et eorum alteri plenam et liberam potestatem monendi levandi 

census pacciones et redditus suos et ad bona sua quecumque regendum usque 

ad revocacionem. Testes Lucas et Ywanus datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1181 p 165r 05 za 05-10-1398. 

Voornoemde Sophia verklaarde dat voornoemde Theodericus Rover en Arnoldus 

Rover Boest afrekening gegeven hebben van de goederen die voornoemde 

Theodericus en Arnoldus Rover Boest namens haar of mr Petrus van Orthen 

hebben ontvangen. 

 

Dicta Sophia palam recognovit dictum Theodericum Rover et Arnoldum Rover 

Boest sibi legitimam computationem et rationem fecisse de omnibus bonis 

et rebus que et quas dicti Theodericus et Arnoldus Rover Boest seu eorum 

alter perceperant seu levaverant ex parte et nomine dicte Sophie vel 

quondam magistri Petri de Orthen a quocumque tempore evoluto usque in 

diem presentem recognovit eciam dicta Sophia sibi per dictos Theodericum 

et Arnoldum Rover !sibi de premissis fore plenarie satisfactum clamans 

inde quitos et simpliciter de premissis indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 165r 06 ma 07-10-1398. 

Leonius zvw Johannes Leonii van Erpe verklaarde dat zijn broer Henricus zvw 

Gerardus Monic alle goederen heeft geleverd, die voornoemde Henricus aan 

hem verschuldigd was. 

 

Leonius filius quondam Johannis Leonii de Erpe palam recognovit sibi per 

Henricum suum fratrem filium quondam Gerardi Monic plenarie fore 

satisfactum ab omnibus et singulis bonis que dictus Henricus sibi debebat 

(dg: a quocumque temp) ac ab omnibus et singulis promissionibus (dg: sibi 

per dictum) et obligationibus #et impeticionibus# sibi per dictum 

Henricum promissis aut factis #a tempore evoluto usque in diem presentem# 

clamans dictum Henricum inde quitum promittens super omnia habita et 

habenda ratam servare et dictum Henricum aut eius bona aut heredes 

nunquam impetere coram quocumque judice (dg: sive .....co sive ....... 

testes) occacione premissorum aut quacumque occacione etc usque in diem 

presentem. Testes Aggere et Wijel datum secunda post Remigii. 

 

BP 1181 p 165r 07 ma 07-10-1398. 

Hiervan een instrument maken, en toevoegen fide prestita etc en dat hij 

niet zal aanspreken voor een geestelijk rechter. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, hr Arnoldus Ywani, mr Johannes van 

Best en Willelmus van Audehoust. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem addendo #fide prestita etc et# quod non 

impetet ipsum coram judice spirituali. Acta in camera presentibus 

scabinis predictis (dg: ?me) domino Arnoldo Ywani magistro Johanne de 

Best Willelmo de Audehoust datum anno XCVIII index sexta mensis (dg: se) 

octobris die septima hora none. 

 

BP 1181 p 165r 08 ma 07-10-1398. 

Henricus zvw Gerardus Monics maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Leonius zvw Johannes Leonii met zijn goederen. 
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Henricus filius quondam Gerardi Monics omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Leonium filium quondam Johannis Leonii cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 165r 09 vr 11-10-1398. 

Johannes van Rode zv Egidius van Rode van Tuernout beloofde aan Johannes 

die Bruijn 6 Gentse nobel en 1 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1399) te betalen. 

 

Johannes de Rode filius Egidii de #Rode# (dg: Tuernout) de Tuernout 

promisit super omnia Johanni die Bruijn VI Gentssche nobel et unum 

Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Dordrecht et Aggere datum sexta post Dijonisii. 

 

BP 1181 p 165r 10 ma 14-10-1398. 

Henricus zvw Henricus zvw Johannes Jordens soen snijder verkocht aan Oda 

dvw Willelmus Bernout een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kleerherstellersstraat, tussen erfgoed van wijlen Margareta van Riel 

enerzijds en erfgoed van Nijcholaus Spijerinc anderzijds, reeds belast met 

5 schelling oude pecunia aan dekaan en kapittel van de kerk van Sint-Jan-

Evangelist in Den Bosch, een b-erfcijns van 20 schelling aan het klooster 

Porta Celi en een b-erfpacht van 1 mud rogge aan Wiskinus zvw Theodericus 

Neven soen. 

 

Henricus filius quondam Henrici filii quondam Johannis Jordens soen 

sartor hereditarie vendidit Ode filie quondam Willelmi Bernout 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et (dg: sita) area sita in Busco in vico reparatorum 

veterum vestium inter hereditatem quondam Margarete de Riel !et inter 

hereditatem Nijcholai Spijerinc ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

quinque solidis antique pecunie decano et capitulo ecclesie beati 

Johannis ewangeliste in Busco et hereditario censu XX solidorum conventui 

de Porta Celi et hereditaria paccione unius modii siliginis Wiskino filio 

quondam Theoderici Neven soen annuatim prius exinde de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes Heijmericus et Ywanus datum secunda post 

Dijonisii. 

 

BP 1181 p 165r 11 di 15-10-1398. 

Henricus zv Arnoldus van Leke beloofde aan Wellinus van Beke 100 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399) te betalen. 

 

Henricus filius Arnoldi de Leke promisit super omnia Wellino (dg: s) de 

Beke centum Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Aggere datum (dg: tercia post 

Dijonisii) in crastino Calixti. 

 

BP 1181 p 165r 12 wo 16-10-1398. 

Hr Paulus van Haestricht heer van Venloen ridder beloofde aan Ywanus van 

Gravia ?32 Franse kronen (dg: of de waarde) met Sint-Jan aanstaande (di 24-

06-1399) te betalen. 

 

Dominus Paulus de Haestricht dominus de Venloen miles promisit super 

omnia Ywano de Gravia [?X]XXII Vrancrijcsche cronen (dg: seu valorem) ad 

nativitatis Johannis proxime futurum. Testes Dordrecht et Moedel !testes 

quarta post Calixti. 

 

BP 1181 p 165r 13 wo 16-10-1398. 

Voornoemde hr Paulus beloofde aan Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv 

Theodericus 50 Stramprooise Gelderse gulden met Sint-Jan aanstaande (di 24-
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06-1399) te betalen. 

 

Dictus dominus Paulus promisit super omnia Goeswino Moedel filio quondam 

Bertoldi filii Theoderici L Stramproedsche Gelre gulden ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Ywanus datum 

supra. 

 

1181 mf03 A 07 p. 166. 

 quinta post Calixti: donderdag 17-10-1398. 

 sexta post Leonardi: vrijdag 08-11-1398. 

 

BP 1181 p 166v 01 do 17-10-1398. 

Elizabeth van Dommellen maakte bezwaar tegen alle verkopingen, bezwaringen 

en vervreemdingen gedaan met goederen van wijlen Ghisbertus Veer. 

 

Solvit. 

Elizabeth de Dommellen omnes et singulas vendiciones et obligationes et 

alienaciones factas cum quibuscumque bonis quondam Ghi[sberti] Veer 

calumpniavit. Testes Dordrecht et Ywanus datum quinta post Calixti. 

 

BP 1181 p 166v 02 do 17-10-1398. 

Goeswinus Model zvw Henricus van Loen droeg over aan Petrus Buc een hofstad 

in Lithoijen, tussen erfg vw Weltkinus Snijders enerzijds en erfg vw 

Henricus Pelser anderzijds, belast met cijnzen en maasdijken. 

 

Goeswinus Model filius quondam Henrici de Loen quoddam domistadium situm 

in parochia de Lijttoijen inter hereditatem heredum quondam Weltkini 

Snijders ex uno et inter hereditatem heredum quondam Henrici Pelser ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Petro Buc promittens super omnia 

habita et habenda #warandiam# et obligationem deponere exceptis (dg: de) 

censibus annuatim exinde solvendis et aggeribus Moze ad hoc de jure 

spectantibus. Testes Ywanus et Model datum supra. 

 

BP 1181 p 166v 03 do 17-10-1398. 

Hessello Lambrechts soen beloofde aan Johannes van Ghewanden 6 Engelse 

nobel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1399) te betalen. 

 

Hessello Lambrechts soen promisit super omnia Johanni de Ghewanden VI 

Engels nobel vel valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

Wiel et Moedel datum quinta post Calixti. 

 

BP 1181 p 166v 04 vr 08-11-1398. 

Tielmannus zvw Johannes van Scijnle zvw Hermannus Tricinadoer gaf uit aan 

Henricus zvw Arnoldus Hutman (1) 4 lopen roggeland, in Schijndel, naast de 

plaats gnd Wijcbos, tussen Johannes van Houthem enerzijds en Johannes van 

den Camp anderzijds, waarbij een weg hoort, die loopt vanaf de gemene weg 

over erfgoederen van voornoemde Johannes van den Camp en de misse van 

Arnoldus van den Dueseldonc, (2) 1 zesterzaad roggeland, in Schijndel, 

naast de sloot gnd dat Onghehuer Groesken, tussen Johannes die Laet 

enerzijds en voornoemde sloot anderzijds, (3) 1 zesterzaad roggeland, gnd 

Bertramen Stuk, in Schijndel, tussen Arnoldus van den Broec enerzijds en 

Johannes Vestinaij anderzijds, waarbij een weg hoort die loopt vanaf de 

gemene weg over erfgoed van voornoemde Arnoldus van den Broec tot aan deze 

zesterzaad, (4) 1 zesterzaad roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd op 

den Tolakker, tussen Johannes Wijeroc enerzijds en Arnoldus van den Waude 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen, als die eruit gaan, en 

thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1400). 

 

Tielmannus filius quondam Johannis de Scijnle filii quondam Hermanni 

Tricinadoer quatuor lopinatas terre siliginee sitas in parochia de 
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Scijnle juxta locum dictum Wijcbosche inter hereditatem Johannis de 

Houthem ex uno et inter hereditatem Johannis van den Camp ex alio (dg: 

item) cum quadam via (dg: tendente) ad dictas quatuor lopinatas terre 

spectante tendente a communi platea per hereditates dicti Johannis van 

den Camp et fimarium Arnoldi van den Dueseldonc item sextariatam terre 

siliginee sitam in dicta parochia (dg: ad) juxta fossatum dictum dat 

Onghehuer Groesken inter hereditatem Johannis die Laet ex uno et inter 

dictum fossatum ex alio item unam sextariatam terre siliginee dictam 

Bertramen Stuc sitam in dicta parochia inter hereditatem Arnoldi van den 

Broec ex uno et inter hereditatem Johannis Vestinaij ex alio simul cum 

quadam via ad jamdictam sextariatam terre spectante tendente a communi 

platea per hereditatem dicti Arnoldi van den Broec usque ad eandem 

sextariatam terre atque unam sextariatam terre siliginee sitam in dicta 

parochia (dg: si) ad locum dictum opten Tolacker inter hereditatem 

Johannis Wijeroc ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Waude ex 

alio dedit ad hereditarium pactum Henrico filio quondam Arnoldi Hutman ab 

eodem hereditarie possidendas pro censibus si qui de jure annuatim exinde 
!de !jure sunt solvendi dandis et solvendis etc et 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 promittens super omnia warandiam pro premissis et (dg: ob) 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Dordrecht et 

Ywanus datum sexta post Leonardi. 

 

BP 1181 p 166v 05 vr 08-11-1398. 

Johannes Muijl zvw Johannes Muijl verkocht aan Walterus Delijen soen een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jacobus te betalen, gaande uit 2 

morgen land, in Oss, ter plaatse gnd op die Henxtrijt, in een kamp, 3½ 

morgen groot, gelegen tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed van 

voornoemde verkoper anderzijds, te weten uit de 2 morgen in dit kamp, 

richting de beemd gnd Moers Beemd, direct naast erfgoed van voornoemde 

verkoper, welke 2 morgen wijlen voornoemde Johannes Muijl verworven had van 

kvw Johannes Weijlen soen. 

 

Johannes Muijl (dg: hereditarie vendidit) filius quondam Johannis Muijl 

hereditarie vendidit Waltero Delijen soen hereditarium censum trium 

librarum monete solvendum hereditarie Jacobi ex duobus jugeribus terre 

(dg: sit) dicti venditoris sitis in parochia de Os ad locum dictum op die 

Henxtr[i!]ijt in quodam campo (dg: q) tria et dimidium jugera continente 

(dg: inter hereditatem) sito inter communem viam ex uno et inter 

hereditatem dicti venditoris ex alio scilicet ex illis duobus jugeribus 

terre que sita sunt in dicto campo versus (dg: prata) pratum dictum Moers 

Beemt contigue juxta dictam hereditatem dicti venditoris et que duo 

jugera terre dictus quondam Johannes Muijl erga liberos quondam Johannis 

Weijlen soen acquisiverat ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 166v 06 vr 08-11-1398. 

Berisius van Gravia droeg over aan Reijnerus van Nederlanggel (1) 29 pond, 

paijment zoals dat meer dan 16 jaar geleden in Den Bosch gemeenlijk in de 

beurs ging, welke 29 pond Zibertus van Hoculem aan hem verschuldigd is, (2) 

29 pond gemeen paijment, welke 29 pond Ghisbertus Lijsscap de jongere aan 

hem verschuldigd is, (3) 7 oude schilden, die jkvr Johanna dvw Willelmus 

Vrancken aan hem verschuldigd is. 

 

Berisius de Gravia XXIX libras #talis# pagamenti (dg: ultra se) qualis 

(dg: pro) ultra sedecim annos proxime preteritos in Busco ad bursam 

communiter currebat quas XXIX libras Zibertus de Hoculem sibi tenetur 

item XXIX libras communis pagamenti quas XXIX libras ultimodictas 
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Ghisbertus Lijsscap junior sibi tenetur atque septem aude scilde que 

domicella Johanna filia quondam Willelmi Vrancken sibi tenetur ut dicebat 

legitime supportavit Reijnero de Nederlanggel. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 166v 07 vr 08-11-1398. 

Margareta dvw Arnoldus van den Veltacker droeg over aan Hermannus zv 

Hermannus Oden soen een b-erfpacht van 11 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Moergestel te leveren, gaande uit (1) de helft van een stuk 

land en het huis dat erop staat, in Moergestel, beiderzijds tussen Walterus 

van Poperingen, met een eind strekkend aan een gemene weg, (2) de helft van 

een stuk land aldaar, tussen voornoemde Walterus enerzijds en Johannes van 

den Goer anderzijds. 

 

Margareta filia quondam Arnoldi van den Veltacker #cum tutore# 

hereditariam paccionem undecim lopinorum siliginis mensure de (dg: 

Ghestel prope Oesterwijc) #Busco# solvendam hereditarie purificationis et 

in Gestel prope Oesterwijc tradendam ex medietate (dg: duarum peciarum 

terre #domus et# ... sitarum in parochia de Ghestel prope Oesterwijc 

cuiusdam pecie terre) cuiusdam pecie terre et domus in eadem pecie! terre 

consistentis sitarum in parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter 

hereditatem Walteri de Poperingen ex utroque latere coadiacentem 

tendentis cum uno fine ad communem plateam atque ex medietate pecie terre 

site ibidem inter hereditatem dicti Walteri ex uno et inter hereditatem 

Johannis van den Goer ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Hermanno 

filio Hermanni Oden soen promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

1181 f. 167r. 

 sabbao post Huberti: zaterdag 09-11-1398. 

 quarta post Martini: woensdag 13-11-1398. 

 in crastino octavarum epijphanie Domini: dinsdag 14-01-1399. 

 in festo Elizabeth: dinsdag 19-11-1398. 

 in crastino Katherine: woensdag 20-11-1398. 

 

BP 1181 p 167r 01 za 09-11-1398. 

Hr Theodericus Boest maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen 

en bezwaringen gedaan door Emondus Rover van Hellu met zijn goederen. 

 

Dominus Theodericus Boest etc omnes vendiciones alienaciones et 

obligationes quascumque factas per Emondum #Rover# de Hellu cum bonis 

suis quibuscumque calumpniavit. Testes Lucas et Goeswinus Moedel datum 

sabbato post Huberti. 

 

BP 1181 p 167r 02 za 09-11-1398. 

Voornoemde hr Theodericus Boest maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Gerlacus Wellini van Oesterwijc 

met zijn goederen. 

 

Dictus dominus Theodericus vendiciones alienaciones et obligationes 

quascumque factas per Gerlacum Wellini de Oesterwijc cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 167r 03 ±wo 13-11-1398. 

Ghisbertus Daneels soen beloofde aan Theodericus van den Hoevel zvw 

Lambertus 32 Gentse nobel of de waarde in goud met Sint-Remigius aanstaande 

(wo 01-10-1399) te betalen. 

 

Ghisbertus Daneels soen promisit super omnia Theoderico van den Hoevel 

#filio quondam Lamberti# XXXII Gentssche nobel vel valorem #in auro# ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Ywanus datum 



Bosch’ Protocol jaar 1398 02. 

 

81 

quarta/quinta post Martini. 

 

BP 1181 p 167r 04 ±wo 13-11-1398. 

Voornoemde Ghisbertus Daneels soen beloofde aan Jacobus van den Hoevel 29 

Gentse nobel of de waarde in goud met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-

1399) te betalen. 

 

Dictus Ghisbertus promisit super omnia (dg: dic) Jacobo van den Hoevel 

(dg: promisit) XXIX Gentssche nobel vel valorem in auro ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 167r 05 ±wo 13-11-1398. 

Matheus Otten soen droeg al zijn roerende en gerede goederen over aan 

Jacobus Stevens soen, tbv hem en Nijcholaus van Kessel. 

 

Matheus Otten soen omnia et singula sua bona mobilia et parata #quocumque 

locorum consistentia# legitime supportavit Jacobo Stevens soen ad opus 

sui et ad opus Nijcholai de Kessel. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 167r 06 di 14-01-1399. 

Petrus nzvw hr Petrus Everaets soen priester droeg over aan Petrus den 

Weder van Eijndoven 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, onder Eindhoven, ter plaatse gnd op 

die Berge, welk 1/6 deel eerstgenoemde Petrus had uitgegeven aan Rutgherus 

zvw Henricus Heestermans, die toen tevens als onderpand had gesteld (2) 2/3 

deel van voornoemd huis en tuin. 

 

Petrus filius #naturalis# quondam domini Petri Everaets soen presbitri 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Eijndoven quem 

solvendum habet hereditarie purificatione et in Eijndoven tradendam ex 

sexta parte domus et orti #cum suis attinentiis# dicti quondam domini 

Petri (dg: cum) sitorum infra parochiam de Eijndoven ad locum dictum op 

die Berghe quam sextam partem dictorum domus et orti cum suis attinentiis 

primodictus Petrus Rutghero filio quondam Henrici Heestermans pro 

predicta paccione ad pactum dederat atque ex duabus terciis partibus 

dictorum domus et orti cum suis attinentiis quas duas tercias partes 

dictus Rutgherus primodicto Petro pro solucione dicte paccionis simul cum 

dicta sexta parte ad pignus imposuerat ut dicebat hereditarie supportavit 

Petro den Weder #de Eijndoven# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Moedel datum in 

crastino octavarum epijphanie Domini. 

 

BP 1181 p 167r 07 di 14-01-1399. 

Broeder Hermannus zvw Willelmus Mijnnemere beloofde aan Johannes van Hees 

szvw voornoemde Willelmus 50 Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Frater Hermannus filius quondam (dg: Her) Willelmi Mijnnemere promisit 

super omnia Johanni de Hees genero quondam Willelmi predicti L Hollant 

gulden ad monitionem eius persolvendos. 

 

BP 1181 p 167r 08 di 14-01-1399. 

Voornoemde broeder Hermannus zvw Willelmus Mijnnemere droeg over aan 

voornoemde Johannes van Hees zvw Johannes van Hees (1) een b-erfpacht van 3 

1/5 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit alle goederen van wijlen voornoemde Willelmus Mijnnemere, (2) 

het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn zuster Mechtildis 

in alle goederen, die aan wijlen voornoemde Mechtildis gekomen waren na 

overlijden van haar voornoemde vader Willelmus resp. die aan haar zouden 

komen na overlijden van Katherina wv voornoemde Willelmus. 
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Dictus frater Hermannus hereditariam paccionem trium sextariorum 

siliginis mensure de Busco et quinte partis unius sextarii siliginis 

eiusdem mensure quam solvendam habet hereditarie purificatione et in 

Busco tradendam ex omnibus et singulis bonis dicti quondam Willelmi 

Mijnnemere quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat necnon 

totam partem sibi de morte quondam Mechtildis eius sororis jure 

successionis hereditarie advolutam in omnibus et singulis bonis antedicte 

quondam Mechtildi de morte dicti quondam Willelmi sui patris successione 

hereditarie advolutis et post mortem Katherine relicte dicti quondam 

Willelmi successione hereditarie advolvendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Johanni de Hees filio quondam Johannis de Hees promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1181 p 167r 09 di 19-11-1398. 

Denkinus van den Broec zvw Henricus van den Broec van Scijnle droeg over 

aan Arnoldus van den Hoeve van Zonne (1) een stuk land en een stuk beemd 

dat aan het eind daarvan ligt, in Son, ter plaatse gnd op Geen Hoeve, 

tussen Arnoldus Ennekens soen enerzijds en erfg vw Petrus van den Nuwenhuze 

anderzijds, strekkend vanaf de weg gnd die Kerkpad tot aan de sloot gnd 

Canijs Grave, (2) een stuk beemd in Son, ter plaatse gnd op Geen Hoeve, 

tussen erfg vw Willelmus Vijncken enerzijds en Henricus Heijnmans soen 

anderzijds, belast met 4½ penning cijns aan Henricus zvw Rutgherus van Erpe 

en een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Son, aan Johannes Willen soen 

van Zonne. 

 

Denkinus van den Broec filius quondam #Henrici van den Broec de Scijnle# 

quandam peciam terre #et peciam prati sitam ad finem dicte pecie terre# 

sitas in parochia de Zonne ad locum dictum op Gheen Hoeve inter 

hereditatem Arnoldi Ennekens soen ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Petri van den Nuwenhuze ex alio (dg: item quandam peciam prati 

sitam ad finem dicte pecie terre inter here) tendentes a via dicta die 

Kercpat ad fossatum dictum Canijs Grave atque quandam peciam prati sitam 

in parochia et loco predictis inter hereditatem heredum quondam Willelmi 

Vijncken ex uno et hereditatem Henrici Heijnmans soen ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo van den Hoeve de Zonne promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor et dimidio 

denariis census Henrico filio quondam Rutgheri de Erpe et hereditaria 

paccione sex lopinorum siliginis mensure de Zonne Johanni Willen soen de 

Zonne annuatim exinde de jure solvendis ut dicebat. Testes Groij et 

Ywanus datum in festo Elizabeth. 

 

BP 1181 p 167r 10 di 19-11-1398. 

Henricus Heijmerics soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Heijmerics soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 167r 11 di 19-11-1398. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Denkinus 30 Stramprooise gulden 

of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1399) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicto Denkino XXX Stramproetsche 

gulden vel valorem ad festum Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 167r 12 wo 20-11-1398. 

Henricus Donc zv Willelmus Donc schoenmaker en Mijchael van Breda beloofden 

aan Ludovicus Asinarius, tbv Anthonius etc, 36 oude Franse schilden met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399; 10+31+31+2=74 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 
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Henricus Donc filius Willelmi Donc sutoris et Mijchael de Breda 

promiserunt indivisi super omnia Ludovico Asinario ad opus Anthonii etc 

XXXVI aude scilde Francie ad purificationem proxime futuram persolvendos 

sub pena II. Testes Groij et Wijel datum in crastino Katherine. 

 

1181 f. 168v. 

 in festo beate Elizabeth: dinsdag 19-11-1398. 

 in festo beati Thome apostoli: zaterdag 21-12-1398. 

 

BP 1181 p 168v 01 di 19-11-1398. 

Destijds had Rijcoldus Koc szv Wellinus zvw Hilla, toen hij wilde voldoen 

aan het deel van het testament van voornoemde Wellinus dat hem aangaat, 5 

pond erfcijns, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 

16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te 

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

goederen van voornoemde Rijcoldus, in Oss, gnd Rodekens Goed, opgedragen 

aan de procuratores van de kapelaans in de Sint Janskerk in Den Bosch, tbv 

voornoemde kapelaans, bij wijze van schenking. Vervolgens hadden dekaan en 

kapittel van voornoemde Sint Janskerk deze 5 pond overgedragen aan 

Goeswinus Moedel van der Donc, Johannes Becker zvw Johannes die Heerde, 

Gerisius van Os en Gerardus zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen. 

Voornoemde Goeswinus Moedel van der Donc, Johannes Becker, Gerisius van Os 

en Gerardus zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofden thans aan 

Henricus zvw Johannes Rijcouts soen van Os die 5 pond nimmer te heffen op 

(1) 2 stukken land van wijlen voornoemde Johannes, in Oss, ter plaatse gnd 

op ten Steenakker, (1a) 4 lopen rogge groot, beiderzijds tussen voornoemde 

Henricus zvw Johannes Rijcouts soen, (1b) tussen een gemene weg die daar 

loopt enerzijds en Henricus gnd Piper anderzijds, (2) een stukje land van 

wijlen voornoemde Johannes Rijcouts soen, aan het eind van het 

laatstgenoemde stuk land gelegen, welk stukje tezamen met laatstgenoemd 

stuk 4 lopen roggeland meet. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Rijcoldus Koc gener 

Wellini filii quondam Hille volens satisfacere de rata testamenti dicti 

Wellini ipsum ex jure successionis attingente quinque libras annui et 

perpetui census grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro 

sedecim denariis computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris dandas 

et solvendas anno quolibet pro una medietate in festo nativitatis Domini 

et pro reliqua media parte in festo nativitatis beati Johannis baptiste 

de bonis dicti (dg: Rijkoldi) Rijcoldi in Osse consistentibus dictis 

communiter Rodekens Goit procuratoribus capell[a]norum in ecclesia beati 

Johannis in !dicto loco de Buscoducis ad opus dictorum cappellanorum 

titulo perpetue donacionis supportasset #et# tradidisset prout in 

litteris #dicebant contineri# et cum deinde decanus et capitulum dicte 

ecclesie sancti Johannis in Busco dictas quinque libras hereditarii 

census dicte monete hereditarie supportassent Goeswino Moedel van den 

Donc Johanni Becker filio quondam Johannis die Heerde Gerisio de Os et 

Gerardo filio quondam Johannis filii quondam Johannis Bathen soen prout 

in litteris #dicebant contineri# constituti igitur coram scabinis 

infrascriptis dicti Goeswinus Moedel van der Donc Johannes Becker 

Gerisius de Os et Gerardus filius dicti quondam Johannis filii quondam 

Johannis Bathen soen promiserunt ut debitores principales scilicet 

quilibet eorum pro se super omnia Henrico filio quondam Johannis Rijcouts 

soen de Os quod ipsi debitores iamdicti dictas quinque libras hereditarii 

census dicte monete numquam petent neque monebunt nec levabunt nec 

prosequentur quovis modo ad et supra duas pecias terre #dicti quondam 

Johannis# sitas in parochia de Os ad locum dictum opten Steenacker quarum 

una quatuor lopinatas terre siliginee continens inter hereditatem dicti 

Henrici filii quondam Johannis Rijcouts soen ex utroque latere (dg: coai) 

et altera (dg: eciam quatuor lopinatas terre siliginee continens) inter 

communem viam (dg: ob) ibidem tendentem ex uno et inter Henrici dicti 
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Piper ex alio site sunt atque super quandam particulam terre dicti 

quondam Johannis Rijcouts soen sitam iuxta iamdictam peciam terre ad 

finem eiusdem pecie terre iamdicte et que pecia terre iamdicta simul cum 

dicta particula terre quatuor lopinatas terre siliginee continent ut 

dicebant videlicet vigore pretactarum litterarum neque mediantibus dictis 

quinque libris hereditarii et perpetui census salvis tamen dictis 

Goeswino Moedel Johanne! Becker Gerisio et Gerardo debitoribus predictis 

pretactis litteris in suo vigore et robure firmitatis permansuris quoad 

alia contrapignora dictarum quinque librarum dicti census hereditarii 

monete predicte. Testes Lucas et Moedel datum in festo beate Elizabeth. 

 

BP 1181 p 168v 02 za 21-12-1398. 

Voornoemde Goeswinus Moedel, Johannes Becker, Gerisius van Os en Gerardus 

zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofden aan Johannes Fraij zvw 

Johannes Fraij voornoemde 5 pond voornoemd oude moneta niet te heffen op 2 

stukken land die aan voornoemde Johannes Fraij zvw Johannes Fraij behoren, 

in Erp, (1) 8 lopen roggeland groot, tussen kvw Willelmus Heijnken soen 

enerzijds en wijlen Gerardus van den Berge anderzijds, (2) 1¼ lopen rogge 

groot, tussen wijlen Johannes Luce van Erpe enerzijds en Johannes van 

Stiphout anderzijds. 

 

{In margine sinistra een haal vanaf BP 1181 p 168v 02 tot in BP 1181 p 

168v 04}. Solvit III grossos. 

Notum sit universis quod cum ita factum sit constituti igitur coram 

scabinis infrascriptis dicti Goeswinus Moedel Johannes Becker #Gerisius# 

et Gerardus promiserunt (dg: in) divisi scilicet quilibet eorum pro se 

#et pro suis heredibus# (dg: quod ipsi) super omnia Johanni Fraij filio 

quondam Johannis Fraij quod ipsi debitores predicti #et sui heredes# 

numquam petent neque monebunt nec levabunt nec prosequentur #quovus modo# 

dictas quinque libras dicte monete veteris (dg: quo) ad et supra duas 

pecias terre (dg: sit) spectantes !dictum Johannem Fraij filium quondam 

Johannis Fraij sitas in parochia de Erpe quarum una continens octo 

lopinatas terre siliginee inter hereditatem (dg: Wi) liberorum quondam 

Willelmi Heijnken soen ex uno et inter hereditatem quondam Gerardi van 

den Berge ex alio et altera I lopinum et (dg: u) quartam partem unius 

lopini siliginis in semine continens inter hereditatem quondam Johannis 

(dg: de) Luce de Erpe ex uno et inter Johannis (dg: de) de Stiphout sunt 

site videlicet vigore (dg: di) pretactarum litterarum et inde emergentium 

nec eciam vigore (dg: quarumcumque promissi) quorumcumque dampnorum (dg: 

eventurorum supra dampnorum hereditates dictorum debitorum occacione 

dictarum quinque librarum dicti census atque vigore pretactarum 

litterarum ..... si aliquis vel alique prosequentur jus supra hereditates 

dictorum debitorum vigore dictarum librarum dicti census aut inde 

emergentium quod extunc ipsi bo) ?ut ipsi debitores et (dg: eorum here 

sui heredes numq non prosequentur jus supra dictas pecias terre vigore 

quarumcumque promissionum factarum in litteris scabinorum de Busco a) 

#dampnorum evenientium supra hereditates dictorum debitorum erga# dominum 

(verbeterd uit: domino?) quondam Rijcoldo Koc militi et (dg: a) suis (dg: 

fratribus) #fratres# seu #eorum alterum ?acquisitorum# (dg: de altero de 

heredibus dictorum debitorum #?occacione# in Os parochia de Os aut extra 

eandem parochiam sitarum salvo tamen dictis debitoribus et eis reservato 

suo jure si q aliquis alique vel alique-s impetent suos heredes aliunde 

et ab il causis dictas quinque libras dicti census nec concernentibus) 

occacione dictarum quinque librarum dicti census et inde emergentium 

salvis (dg: suis litteris) eis dictis litteris in suo vigore quoad alia 

in litteris contenta et (dg: suis ju) suo jure eis competente quovis modo 

ad alia bona dicti quondam domini Rijcoldi Koc militis et suorum ........ 

Testes Heij Groij et Lucas datum in festo beati Thome apostoli. 

 

BP 1181 p 168v 03 za 21-12-1398. 

Voornoemde Goeswinus Moedel, Johannes Becker, Gerisius van Os en Gerardus 
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zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofden aan Willelmus zvw Bernerus 

van Erpe voornoemde 5 pond niet te heffen op 3 stukken land, aan voornoemde 

Willelmus behorend, gelegen in Erp, (1) 1¼ lopen groot, tussen voornoemde 

Willelmus enerzijds en wijlen Theodericus Nollens soen anderzijds, (2) 1 

lopen groot, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes Serijs anderzijds, 

(3) 2 lopen rogge groot, tussen Johannes zvw Theodericus Arts soen 

enerzijds en Andreas zvw Henricus gnd Lonijs soen en zijn zuster Yda 

anderzijds. 

 

Solvit III grossos. 

Dicti debitores simili modo promiserunt Willelmo filio quondam Berneri de 

Erpe de tribus peciis terre ad eundem Willelmum spectantibus sitis in 

parochia de Erpe quarum una unum (dg: vas) #lopinum# et quartam partem 

unius (dg: vas) #lopini# continens inter hereditatem dicti Willelmi ex 

uno et inter hereditatem (dg: libero) quondam Theoderici Nollens soen ex 

alio altera unum (dg: loa) lopinum (dg: contin) in semine capiens inter 

(dg: here) communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis Serijs 

ex alio et tercia duo lopina siliginis in semine capiens annuatim inter 

hereditatem Johannis filii quondam Theoderici Arts soen ex uno et inter 

hereditatem Andree filii quondam Henrici dicti Lonijs soen et Yde eius 

sororis ex alio site sunt ut dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 168v 04 za 21-12-1398. 

Voornoemde Goeswinus Moedel, Johannes Becker, Gerisius van Os en Gerardus 

zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofden aan Johannes van Loe zvw 

Lambertus van Loe, tbv zijn zuster Aleijdis wv Gerardus gnd Otten soen, 

voornoemde 5 pond niet te heffen op (1) een stuk land, 2½ lopen rogge 

groot, in Erp, ter plaatse gnd Scoet Acker, tussen Gerardus van Vechel 

enerzijds en kvw Willelmus Heijnkens soen anderzijds, (2) een stuk land, 

ter plaatse gnd op Empeldonk, tussen Petrus van Langvelt enerzijds en kvw 

Johannes van Loe anderzijds, (3) een stuk land in Erp, naast de sloot gnd 

den Leijgrave enerzijds en een ander erfgoed van wijlen voornoemde 

Willelmus gnd Nollens anderzijds. 

 

Solvit. 

Dicti debitores simili modo promiserunt (dg: Aleijdi et Cloe quondam 

Gera) Johanni de Loe (dg: -n) filio quondam Lamberti de Loe ad opus 

Aleijdis sue sororis relicte quondam Gerardi (dg: de Loe) dicti Otten 

soen de pecia terre duo et dimidium lopina siliginis in semine capiens! 

annuatim sita in dicta parochia ad locum dictum Scoet Acker inter 

hereditatem Gerardi de Vechel ex uno et inter hereditatem {hier staan 

twee puntjes} liberorum quondam Willelmi Heijnkens soen ex alio atque de 

pecia terre sita ad locum dictum op Empeldonc inter hereditatem Petri de 

Langvelt ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis de Loe ex 

alio necnon de quadam pecia terre sita in dicta parochia contigue iuxta 

fossatum dictum den Leijgrave ex uno et inter hereditatem al[iam dic]ti 

quondam Willelmi dicti Nollens ex alio ut dicebat. Testes datum supra. 

 

1181 f. 169r. 

 sexta post epiphaniam: vrijdag 10-01-1399. 

 

BP 1181 p 169r 01 vr 10-01-1399. 

Voornoemde Goeswinus Moedel, Johannes Becker, Gerisius van Os en Gerardus 

zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofden aan Johannes Heijme zvw 

Arnoldus Heijme voornoemde 5 pond niet te heffen op (1) een stuk land, in 

Oss, ter plaatse gnd in dat Verghart, achter de tuin van Gerisius gnd 

Hillen soen, waarop Johannes Rodeken eertijds woonde, ½ mud rogge groot, 

tussen Cristina wv Lambertus van der Straten enerzijds en Johannes van 

Derenborch anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen hr Godefridus van 

Os ridder en met het andere eind aan een gemene weg, (2) een stuk land, in 

Oss, ter plaatse gnd op dat Westerveld, 1 lopen rogge groot, tussen wijlen 
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voornoemde hr Godefridus van Os enerzijds en Johannes zv Zensa Bollekens 

soen anderzijds. 

 

Dicti debitores simili modo promiserunt Johanni Heijme filio quondam 

Arnoldi Heijme de pecia terre sita (dg: de) in (dg: Os) Os in loco dicto 

(dg: d) in dat Verghart retro ortum Gerisii dicti Hillen soen supra quam 

Johannes Rodeken dudum morari consuevit (dg: et s) dimidium modium 

siliginis in semine capiente sita inter hereditatem Cristine (dg: 

Lambrechts) relicte quondam Lamberti van der Straten ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Derenborch ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem (dg: q) domini quondam (dg: domini) Godefridi de Os (dg: ex) 

militis (dg: ex alio) et cum reliquo !reliquo fine ad communem plateam 

prout ibidem sita est cum suis attinentiis atque de (dg: here) pecia 

terre sita in parochia de Os ad locum dictum op dat Westervelt unum 

lopinum siliginis in semine capiente sitam! inter hereditatem dicti 

quondam domini Godefridi de Os ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

Zense Bollekens soen ex alio prout ibidem sita est. Testes Lucas et Wiel 

datum sexta post epiphaniam. 

 

1181 f. 170v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een lege bladzijde. 

 

1181 f. 171r. 

 in festo beati Thome apostoli: zaterdag 21-12-1398. 

 secunda post nativitatis Domini: maandag 30-12-1398. 

 in crastino circoncisionis Domini: donderdag 02-01-1399. 

 

BP 1181 p 171r 01 za 21-12-1398. 

Voornoemde Goeswinus Moedel, Johannes Becker, Gerisius van Os en Gerardus 

zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofden aan Johannes van den Zande 

en Willelmus Kersmaker van Erpe voornoemde 5 pond niet te heffen op (1) een 

beemd, in Erp, 2 lopen roggeland groot, ter plaatse gnd op Eirlikem, tussen 

kvw Goeswinus Jacop soen enerzijds en Leonius Aleijten soen anderzijds, (2) 

2 stukken land, in Erp, (2a) 1 lopen rogge groot, tussen Henricus Glorien 

soen enerzijds en Petrus van Langvelt anderzijds, (2b) 1 lopen rogge groot, 

tussen voornoemde Petrus enerzijds en voornoemde beemd anderzijds. 

 

Solvit. 

Dicti debitores simili modo promiserunt Johanni van den Zande et Willelmo 

(dg: candelatori) #Kersmaker# de Erpe de quodam prato sito in dicta 

parochia #(dg: ad locum dictum op Eirlikem)# de Erpe duas lopinatas terre 

siliginee continente (dg: inter) ad locum dictum op Eirlikem inter 

hereditatem liberorum quondam Goeswini Jacop soen ex uno et inter 

hereditatem Leonii Aleijten soen ex alio atque de duabus peciis terre 

sitis in dicta parochia quarum una unum lopinum siliginis in semine 

capiens annuatim inter hereditatem Henrici Glorien soen ex uno et inter 

hereditatem Petri de Langvelt ex alio et altera unum lopinum siliginis 

capiens in semine annuatim inter hereditatem dicti Petri ex uno et inter 

dictum pratum ex alio site sunt ut dicebant. Testes datum (dg: supra) in 

festo Thome. 

 

BP 1181 p 171r 02 za 21-12-1398. 

Voornoemde Goeswinus Moedel, Johannes Becker, Gerisius van Os en Gerardus 

zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofden aan Arnoldus zvw Godefridus 

die Weder van Eijndoven, tbv hem, zijn broer hr Godefridus priester en 

Johannes Lammen soen, voornoemde 5 pond niet te heffen op (1) een stuk 

beemd, behorend aan voornoemde Arnoldus en Johannes Lammen soen, in Erp, 4 

lopen rogge groot, onder de plaats gnd Eirlikem, tussen kvw Goeswinus 

Jacops soen enerzijds en kvw Andreas Honnkens! soen anderzijds, (2) een 
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stuk beemd, behorend aan voornoemde Arnoldus en hr Godefridus, achter de 

plaats gnd Empeldonk, 4 lopen roggeland groot, tussen die Aa enerzijds en 

kv Willelmus Heijnkens soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Dicti debitores simili modo promiserunt Arnoldo filio quondam Godefridi 

die Weder de Eijndoven ad opus sui et ad opus domini Godefridi sui 

fratris presbitri (dg: et ad opus Johannis Lammen soen) #et ad opus 

Johannis Lammen soons# de pecia prati #ad dictos Arnoldum et Johannem 

Lammen soen spectante# sita in dicta parochia quatuor lopina siliginis 

annuatim in semine capiens! #sita infra locum dictum Eirlikem# inter 

hereditatem liberorum quondam Goeswini Jacops soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum (dg: The) quondam Andree Honnkens! soen ex alio et 

de pecia prati (!dg: ad) dictas (dg: duas spectantes sita in ?sen) dictum 

Arnoldum et dominum Godefridum (dg: et Johannem Lammen soen) spectante 

sita retro locum dictum Empeldonc quatuor lopinatas terre siliginee 

continente inter aquam die Aa vocatam ex uno et inter hereditatem 

liberorum Willelmi Heijnkens soen ex alio ut dicebat. Testes  datum 

supra. 

 

BP 1181 p 171r 03 za 21-12-1398. 

Voornoemde Goeswinus Moedel, Johannes Becker, Gerisius van Os en Gerardus 

zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofden aan Henricus Goeswijns soen 

voornoemde 5 pond niet te heffen op de ondergeschreven stukken land, in 

Erp, (1) die Langen Penthel, 2½ lopen roggeland groot, tussen Petrus Lisen 

soen enerzijds en Willelmus zvw Lucas van Erpe anderzijds, (2) een stuk 

beemd, gnd die Buekelbeemd, 1 lopen groot, tussen die Aa enerzijds en 

Arnoldus Aleijten soen van der Bolst anderzijds, (3) een stuk land gnd die 

Menakker, tussen Theodericus Nollen enerzijds en Arnoldus Hoernken 

anderzijds, (4) een stuk land, tussen Petrus van Langvelt enerzijds en 

Johannes zv Theodericus Snijders anderzijds, welke 2 laatstgenoemde stukken 

land tezamen 2½ lopen roggeland groot zijn, (5) 2 lopen roggeland, in Erp, 

tussen een gemene weg gnd den Gruenenwech enerzijds en kvw Theodericus 

Snijders anderzijds. De brief overhandigen aan Sijmon knecht van Arnoldus 

Hoernken. 

 

Solvit. 

Dicti debitores simili modo promiserunt Henrico Goeswijns soen de (dg: 

tribus #quinque quatuor#) peciis terre #infracriptis# sitis in dicta 

parochia quarum una #die Langen Penthel# duas et dimidiam lopinatas terre 

siliginee continens! (dg: ad) inter hereditatem Petri Lisen soen ex uno 

et inter hereditatem Willelmi filii quondam Luce de Erpe ex alio item de 

pecia (dg: terre) prati die Buekelbeemt #vocata# unam lopinatam terre 

continens! inter aquam die Aa vocatam ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Aleijten soen van der Bolst ex alio atque de pecia terre dicta die 

Menacker (dg: ?l) inter hereditatem Theoderici Nollen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Hoernken ex alio necnon de pecia terre (dg: si) inter 

hereditatem Petri de Langvelt ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

Theoderici Snijders ex alio #site sunt# et que due pecie terre 

ultimodicte duas et dimidiam lopinatas terre siliginee #simul# continent 

(dg: ut dicebant) insuper de duabus lopinatis terre #siliginee# sitis in 

dicta parochia inter (dg: hereditatem Arnoldi Hoernken ex uno et inter 

hereditatem Leonii) communem plateam dictam den Gruenenwech ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Theoderici Snijders ex alio (dg: 

atque) ut dicebant. Testes datum supra. Tradetur littera Sijmoni famulo 

Arnoldi Hoernken. 

 

BP 1181 p 171r 04 za 21-12-1398. 

Voornoemde Goeswinus Moedel, Johannes Becker, Gerisius van Os en Gerardus 

zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofden aan Mijchael Carper, Petrus 

Hillen soen en Petrus zvw Petrus Berniers soen, tbv hen en Arnoldus van 
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Stijphout, voornoemde 5 pond niet te heffen op (1) een stuk land, 2 lopen 

roggeland groot, in Erp, tussen Arnoldus Hoernken enerzijds en Leonius 

Snavel anderzijds, (2) een stuk beemd, 1 lopen roggeland groot, van 

voornoemde Arnoldus Stijphout, gelegen voor de plaats gnd Empeldonk, naast 

een gemene weg aldaar. 

 

Solvit. 

Dicti debitores simili modo promiserunt Mijchaeli Carper Petro Hillen 

soen et Petro filio quondam Petri Berniers soen #ad opus eorum et ad opus 

(dg: et) Arnoldi de Stijphout# (!dg: de p)ecia terre duas lopinatas terre 

siliginee continente (dg: -s) sita in dicta parochia inter hereditatem 

Arnoldi Hoernken ex uno et inter hereditatem Leonii Snavel ex alio atque 

de pecia prati unam lopinatam terre siliginee continente (dg: inter) 

dicti Arnoldi Stijphout siti ante locum dictum Empeldonc iuxta communem 

viam ibidem ut dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 171r 05 za 21-12-1398. 

Voornoemde Goeswinus Moedel, Johannes Becker, Gerisius van Os en Gerardus 

zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofden aan Johannes van Boirdonc 

voornoemde 5 pond niet te heffen op (1) een stuk land, in Erp, gnd dat 

Tolveld, 3 lopen roggeland groot, tussen Andreas zvw Heijnmannus Lonijs 

soen enerzijds en Willelmus Grieten soen anderzijds, (2) 1 lopen roggeland, 

gnd dat Cloetken, ter plaatse gnd in den Penthel, tussen Willelmus zvw 

Lucas van Erpe enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Solvit. 

Dicti debitores simili modo promiserunt Johanni de Boirdonc de pecia 

terre sita in dicta parochia dicta dat Tolvelt tres lopinatas terre 

siliginee continente inter hereditatem Andree filii quondam Heijnmanni 

Lonijs soen ex uno et (dg: inter h) iuxta hereditatem (dg: liberorum W 

quondam) Willelmi Grieten soen ex alio atque de una lopinata terre 

siliginee dicta dat Cloetken (dg: inter h) sita in loco dicto in den 

Penthel inter hereditatem Willelmi filii quondam Luce de Erpe ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 171r 06 za 21-12-1398. 

Voornoemde Goeswinus Moedel, Johannes Becker, Gerisius van Os en Gerardus 

zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofden aan Arnoldus Hoernken 

voornoemde 5 pond niet te heffen op een stuk land, gnd die Strijpakker, 1½ 

lopen roggeland groot, in Erp, tussen voornoemde Arnoldus Hoernken 

enerzijds en Henricus van Uden anderzijds. 

 

Dicti debitores simili modo promiserunt Arnoldo Hoernken de pecia terre 

#dicta die Strijpacker# unam et dimidiam lopinatas terre siliginee 

continente sita in dicta parochia inter hereditatem eiusdem Arnoldi 

Hoernken ex uno et inter #hereditatem# Henrici de Uden ex alio ut 

dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 171r 07 za 21-12-1398. 

Voornoemde Goeswinus Moedel, Johannes Becker, Gerisius van Os en Gerardus 

zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofden aan Andreas zvw 

Heijnmannus, tbv hem, zijn broer Leonius en Willelmus zv Johannes Metten, 

voornoemde 5 pond niet te heffen op een stuk land, 5 lopen roggeland groot, 

in Erp, tussen de gemeint enerzijds en een gemene weg gnd den Kerkweg 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Dicti debitores simili modo promiserunt Andree filio quondam Heijnmanni 

ad opus #sui et ad opus# Leonii sui fratris #et ad opus (dg: Johannis) 

Willelmi filii Johannis Metten# (dg: de duabu) de pecia terre (dg: duas) 

#quinque# {in margine sinistra:} quinque lopinatas terre siliginee 
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continente sita in dicta parochia inter communitatem ex uno et inter 

quandam viam communem dictam den Kercwech ex alio ut dicebant. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 171r 08 za 21-12-1398. 

Voornoemde Goeswinus Moedel, Johannes Becker, Gerisius van Os en Gerardus 

zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofden aan Leonius gnd Aleijten 

soen van der Bolst voornoemde 5 pond niet te heffen op 2 stukken land, in 

Erp, (1) die Meirakker, tussen kvw Theodericus Nollens enerzijds en Sophia 

Willems en haar kinderen anderzijds, (2) gnd een zael, tussen Metta 

Goeswijns en haar kinderen enerzijds en Godefridus Scoenmaker anderzijds. 

 

Solvit. 

Dicti debitores simili modo promiserunt Leonio dicto Aleijten soen van 

der Bolst de duabus peciis terre sitis in dicta parochia de Erpe quarum 

una die Meiracker inter hereditatem liberorum quondam Theoderici Nollens 

ex uno et inter hereditatem Sophie Willems et eius liberorum ex alio et 

altera een zael vocate! inter hereditatem Mette Goeswijns et eius 

liberorum ex uno et inter hereditatem Godefridi Scoenmaker ex alio site 

sunt ut dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 171r 09 ma 30-12-1398. 

Vervolgens beloofden voornoemde Goeswinus Moedel, Johannes Becker, Gerisius 

van Os en Gerardus zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen, ieder voor zich, 

Johannes van Gravia schadeloos te houden van alle schade ivm voornoemde 5 

pond oude moneta. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum est ut supra promiserunt dicti 

debitores divisi scilicet quilibet eorum pro se super omnia Johanni de 

Gravia quod ipsi debitores dictum Johannem de Gravia ab omnibus dampnis 

sibi et (dg: suis) supra suas hereditates evenientibus ac eventuris 

quovis modo occacione pretactarum quinque librarum monete veteris et inde 

emergentibus quitabunt et indempnem servabunt salvis ut supra. Testes 

Lucas et Goeswinus Moedel datum secunda post nativitatis Domini. 

 

BP 1181 p 171r 10 do 02-01-1399. 

Vervolgens beloofden voornoemde Goeswinus Moedel, Johannes Becker, Gerisius 

van Os en Gerardus zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen, ieder voor zich, 

aan Henricus zvw Gerardus Monic en Heijlwigis wv Godefridus zvw Rutgerus 

Arken soen van Woensel, tbv hen en hun kinderen, nimmer, op basis van 

voornoemde 5 pond, mbv voornoemde brieven of de schade die daaruit 

voortvloeit, recht te halen op (1) de helft van wijlen hr Ricoldus die Koc 

ridder van een hoeve, die was van wijlen Gerardus Mostarts, in Erp en 

Veghel, ter plaatse gnd Sweenslake, (2) een kamp, in Erp, tussen wijlen 

voornoemde Gerardus Mostarts enerzijds en de goederen van Bleckers 

anderzijds, (3) een b-erfpacht die wijlen hr Rijcoldus Koc ridder beurt uit 

voornoemde helft van de hoeve en uit voornoemd kamp, welke pacht de broers 

Johannes en Henricus, kvw Lambertus van den Perre, beloofd hadden aan 

voornoemde hr Rijcoldus Koc, met Lichtmis te leveren. 

 

Duplicetur. 

Notum sit universis quod cum ita actum sit ut supra promiserunt dicti 

debitores divisi scilicet quilibet eorum pro se super omnia Henrico filio 

quondam Gerardi Monic et Heijlwigi relicte quondam Godefridi filii 

quondam Rutgeri Arken soen de Woensel ad opus sui et ad opus ?liberorum 

suorum quod ipsi supra medietatem #quondam domini Ricoldi die Koc 

militis# cuiusdam mansi qui fuerat quondam Gerardi Mostarts siti in 

parochia de Erpe et de Vechel ad locum dictum Sweenslake atque super! 

attinentias eiusdem medietatis dicti mansi singulas et universas atque ad 

et supra quendam campum situm in dicta parochia de Erpe inter hereditatem 

dicti quondam Gerardi Mostarts ex uno et inter bona de Bleckers ex alio 
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atque ad et supra hereditariam paccionem quam dominus quondam Rijcoldus 

Koc miles de et ex dicta medietate dicti mansi cum suis attinentiis atque 

de et ex dicto campo annuatim habuit solvendam et quam paccionem Johannes 

et Henricus fratres liberi quondam Lamberti van den Perre promiserant 

dare et exsolvere dicto domino Rijcoldo Koc hereditarie purificatione ex 

dicta medietate dicti mansi cum suis attinentiis (?dg: sin) atque de et 

ex campo predicto numquam petent nec prosequentur jus mediantibus dictis 

quinque libris neque vigore dictarum litterarum {in margine sinistra:} 

#neque dampnorum sibi inde emergentium# mencionem de dictis quinque 

libris facientium salva tamen condicione suprascripta. Testes Lucas et 

Wijel datum (dg: quinta) in crastino circoncisionis Domini. 

 

1181 f. 172v. 

 in crastino Elizabeth: woensdag 20-11-1398. 

 in vigilia Andree: vrijdag 29-11-1398. 

 in festo Andree apostoli: zaterdag 30-11-1398. 

 in crastino Lucie: zaterdag 14-12-1398. 

 quinta post Andree: donderdag 05-12-1398. 

 in profesto conceptionis: zaterdag 07-12-1398. 

 

BP 1181 p 172v 01 wo 20-11-1398. 

Mechtildis wv Goeswinus zvw Andreas van Bernheze maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 2 oude schilden of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Kerstmis te betalen, aan wijlen voornoemde Goeswinus verkocht 

door Ludovicus zvw Theodericus Proefst van Empel. 

 

Mechtildis relicta quondam Goeswini filii quondam Andree de Bernheze 

hereditarium censum duorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie 

nativitatis Domini venditum dicto quondam Goeswino a Ludovico filio 

quondam Theoderici Proefst de Empel prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes Ywanus et Model datum in crastino Elizabeth. 

 

BP 1181 p 172v 02 vr 29-11-1398. 

Petrus zv Philippus gnd Ghenen soen verkocht aan Rodolphus gnd Roef 

Meijnnarts soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, met 

Lichtmis in Gerwen te leveren, gaande uit (1) de helft in een huis met 

ondergrond, in Gerwen, tussen Henricus Wautghers soen enerzijds en de 

gemeint anderzijds, te weten uit de helft naast de gemeint, (2) 1/3 deel in 

een tuin nast voornoemd huis gelegen, tussen Johannes gnd Han Genkens soen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, te weten uit het 1/3 deel dat in het 

midden ligt, (3) een heidekamp, in Gerwen, tussen voornoemde Henricus 

Wautghers soen enerzijds en Gerardus zv voornoemde Philippus Ghenen soen 

anderzijds, (4) 1/3 deel in een beemd gnd die Vonder Rijt, in Gerwen, 

tussen Reijnerus Ghiben soen enerzijds en Elizabeth Claes dochter 

anderzijds, te weten uit het 1/3 deel dat in het midden ligt, (5) 1/3 deel 

in een beemd gnd die Roesdonk, in Gerwen, tussen erfgoed van het Geefhuis 

in Den Bosch enerzijds en voornoemde Henricus Wautghers soen anderzijds, te 

weten uit het 1/3 deel dat in het midden ligt, (6) 1/3 deel in een kamp gnd 

Koren Loect, in Gerwen, tussen voornoemde Henricus Wautghers soen enerzijds 

en de gemeint anderzijds, te weten uit het 1/3 deel dat naast de gemeint 

ligt, reeds belast met (a) 1/3 deel van een b-erfcijns van 8 pond oude 

pecunia, (b) een b-erfpacht van 8 lopen rogge en 4 lopen gerst, maat van 

Nuenen, (c) een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment, (d) 1/3 deel 

van een b-erfcijns van 10 schelling gemeen paijment. 

 

Petrus filius (dg: qu) Philippi dicti Ghenen soen hereditarie vendidit 

Rodolpho dicto Roef Meijnnarts soen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Nuenen solvendam hereditarie purificatione et (dg: 

pro) in Gherwen tradendam ex medietate ad dictum venditorem spectante in 

domo cum suo fundo sita in parochia de Gherwen inter hereditatem Henrici 
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Wautghers soen ex uno et inter communitatem ex alio scilicet ex illa 

medietate que sita est versus dictam communitatem atque ex tercia parte 

ad dictum venditorem spectante in orto sito juxta dictam domum inter 

hereditatem Johannis dicti Han Genkens soen ex uno et inter communitatem 

ex alio scilicet ex illa tercia parte dicti orti que sita !in medio 

eiusdem orti item ex quodam campo #terre# mericalis dicti (dg: ?Te) 

venditoris sito in dicta parochia inter hereditatem dicti Henrici 

Wautghers soen ex uno et inter hereditatem Gerardi filii dicti Philippi 

Ghenen soen ex alio item ex tercia parte ad dictum venditorem spectante 

in prato dicto die (dg: Vonderijt) Vonder Rijt sito in dicta parochia 

inter hereditatem Reijneri Ghiben soen ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth Claes dochter ex alio scilicet ex illa tercia parte que sita 

est in medio eiusdem prati item ex tercia parte ad dictum venditorem 

spectante in quodam prato dicto die Roesdonc sito in dicta parochia inter 

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

hereditatem dicti Henrici Wautghers soen ex alio scilicet ex illa tercia 

parte que sita est in medio eiusdem prati item ex tercia parte ad dictum 

venditorem spectante in quodam campo dicto dat Koren Loect sito in 

parochia de Gherwen inter hereditatem dicti Henrici Wautghers soen ex uno 

et inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio scilicet ex illa tercia 

parte que sita !juxta communitatem ibidem ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis tercia parte 

hereditarii census octo librarum antique pecunie et hereditaria paccione 

octo lopinorum siliginis et quatuor lopinorum ordei dicte mensure et 

hereditario censu XX solidorum communis pagamenti et tercia parte 

hereditarii census decem solidorum communis pagamenti ex dictis 

hereditatibus ad dictum venditorem spectantibus annuatim solvendis et 

sufficientem facere. Testes Wiel et Ywanus datum in vigilia Andree. 

 

BP 1181 p 172v 03 za 30-11-1398. 

Johannes van der Dussen, Lucas van Erpe en Petrus die Weder beloofden aan 

Willelmus van Nuwelant 100 Franse kronen of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 30-03-1399) te betalen. 

 

Johannes van der Dussen Lucas de Erpe et Petrus die Weder promiserunt 

indivisi (dg: W) super omnia Willelmo de Nuwelant centum aureos denarios 

communiter vrancken cronen vocatos seu valorem ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes Dordrecht et Ywanus datum in festo Andree apostoli. 

 

BP 1181 p 172v 04 za 14-12-1398. 

Katherina wv Gerardus zvw Arnoldus van der Beke zvw Gerardus van der Beke 

droeg over aan mr Johannes van Best haar vruchtgebruik in de helft van een 

b-erfcijns24 van 4 pond 12 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit een huis en erf dat was van wijlen Metta gnd Gheijlinch, welke 

helft aan wijlen voornoemde Arnoldus was verkocht door Henricus gnd 

Steijmpel, welk huis en erf Johannes Boijen zvw Henricus Boijen in cijns25 

verkregen had van eerstgenoemde Gerardus en zijn broer Johannes, kvw 

voornoemde Arnoldus van der Beke. Met achterstallige termijnen. 

 

Katherina relicta quondam Gerardi filii quondam Arnoldi van der Beke 

filii quondam Gerardi van der Beke cum tutore usufructum sibi competentem 

in medietate hereditarii census quatuor librarum et XII solidorum monete 

solvendi hereditarie Martini ex domo et area que fuerat quondam Mette 

dicte Gheijlinch vendita dicto quondam Arnoldo ab Henrico dicto Steijmpel 

quam domum et aream Johannes Boijen filius quondam Henrici Boijen erga 

primodictum Gerardum et Johannem eius fratrem liberos dicti quondam 

Arnoldi van der Beke ad censum acquisiverat prout in litteris legitime 

                         
24 Zie ← SAsH RA VB 1799 f 139r 04, ma 10-02-1399, meester Jan van Best was gericht aen huijs 
ende erve gelegen in sHertogenbossche ten eijnde der Hijnthemerstraten welc wilner was Metten 

Gheijlingh overmids gebrec van erfsijns den die selve meester Jan dair aen had. 

25 Zie ← BP 1180 p 388v 07 do 30-12-1395, uitgifte van het huis. 
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supportavit magistro Johanni de Best cum arrestadiis promittens super 

omnia ratam servare. Testes Ywanus et Moedel datum in crastino Lucie. 

 

BP 1181 p 172v 05 za 14-12-1398. 

Voornoemde Katherina wv Gerardus zvw Arnoldus van der Beke zvw Gerardus van 

der Beke droeg over aan voornoemde mr Johannes van Best 30 nieuwe Gelderse 

gulden, aan voornoemde Gerardus van der Beke beloofd door Henricus van Uden 

zvw Johannes van Uden, op verschillende termijnen te betalen. 

 

Dicta Katherina XXX novos aureos florenos communiter gulden vocatos 

monete Gelrie boni auri et iusti ponderis promissos dicto Gerardo van der 

Beke ab Henrico de Uden filio quondam Johannis de Uden (dg: prout) ad 

diversos terminos persolvendos prout in litteris legitime supportavit 

dicto magistro Johanni de Best cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 172v 06 do 05-12-1398. 

Johannes van der Stegen Mijchiels soen, Willelmus van Bakel, Stephanus zvw 

Nijcholaus van den Scoer en Hermannus zv Henricus van Balleijn beloofden 

aan Hubertus Feije 30¼ Stramprooise gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1399) te betalen. 

 

#Johannes van der Stegen Mijchiels soen# Willelmus de Bakel Stephanus 

filius quondam Nijcholai van den Scoer #et# Hermannus filius (dg: quon) 

Henrici de Balleijn (dg: et Johannes van de) promiserunt indivisi super 

omnia Huberto Feije XXX Stramproetsche gulden vel valorem et quartam 

partem unius Stramproetsche gulden ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Groij et Ywanus datum quinta post Andree. 

 

BP 1181 p 172v 07 do 05-12-1398. 

Johannes Kammeker zvw Johannes zv Conrardus droeg over aan zijn kinderen 

Johannes en Conrardus en aan Henricus zvw Theodericus Bauderix en Ambrosius 

gnd Broes Gerijts soen zijn vruchtgebruik in (1) een huis26,27 en erf in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van Haenwijc 

enerzijds en erfgoed van Elizabeth gnd Vijzevaze anderzijds, (2) een poort 

die daar staat aan de kant van voornoemd huis en erf, (3) een weg die daar 

loopt ter lengte van het erfgoed dat bij voornoemd huis en erf hoort, 

uitgezonderd (4) twee achterste kamers met ondergrond, staande op het eind 

van voornoemd erfgoed, richting een andere weg, welk huis en erf met poort 

en weg, uitgezonderd de twee kamers, eerstgenoemde Johannes gekocht had van 

Jacobus zvw Arnoldus Meelman. 

 

Johannes Kammeker filius quondam Johannis filii Conrardi suum usufructum 

sibi competentem in domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem Arnoldi de Haenwijc ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

dicte Vijzevaze ex alio atque in quadam porta stante in latere dicte 

domus et aree et in via quadam ibidem tendente per longitudinem dicte 

hereditatis ad eandem domum et aream spectantis exceptis tamen duabus 

cameris posterioribus in fine dicte hereditatis versus aliam plateam 

stantibus cum suis fundis quam domum et aream cum dicta (dg: pro) porta 

et cum dicta via exceptis dictis duabus cameris posterioribus cum suis 

fundis primodictus Johannes erga Jac[obum] filium quondam Arnoldi Meelman 

emendo acquisiverat prout in litteris legitime supportavit Johanni 

Conrardo suis liberis et Henrico filio quondam Theoderici Bauderix et 

Ambrosio dicto Broes Gerijts soen promittens super omnia ratam servare. 

                         
26 Zie ← BP 1177 f 135r 11 do 07-07-1384, verkoop van een cijns die uit dit 

huis gaat. 
27 Zie → BP 1182 p 362v 02 di 29-03-1401, overdracht van gedeelten en 

vruchtgebruik in gedeelten van dit huis, erf, poort en weg, de 2 kamers 

uitgezonderd. 
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Testes da[tum] ........ 

 

BP 1181 p 172v 08 za 07-12-1398. 

Voornoemde Johannes zv eerstgenoemde Johannes Kammeker droeg28 ¼ deel van 

voornoemde goederen, voornoemde kamers steeds uitgezonderd, over aan 

Ambrosius gnd Broes Gerijts soen. 

 

Dictus Johannes filius primodicti Johannis Kammeker quartam partem 

premissorum exceptis semper dictis cameris hereditarie supportavit 

Ambrosio cum litteris et jure et aliis promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. (?dg: testes) Testes Groij 

et Ywanus datum [in] profesto conceptionis. 

 

BP 1181 p 172v 09 za 07-12-1398. 

Henricus Haen zv Theodericus Clerck verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Haen filius Theoderici Clerck prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

1181 f. 173r. 

 quinta post Andree: donderdag 05-12-1398. 

 in festo Nijcholai: vrijdag 06-12-1398. 

 in profesto conceptionis beate Marie: zaterdag 07-12-1398. 

 dominica letare: zondag 09-03-1399. 

 in crastino conceptionis: maandag 09-12-1398. 

 

BP 1181 p 173r 01 za 07-12-1398. 

Voornoemde Ambrosius beloofde aan eerstgenoemde Johannes Kammeker een 

lijfrente29 van 2 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Dictus Ambrosius promisit super habita et habenda #se daturum et 

soluturum# primodicto Johanni Kammeker vitalem pensionem duorum Hollant! 

vel valorem solvendam anno quolibet ad vitam dicti Johannis et non ultra 

mediatim nativitatis et mediatim Johannis #et pro primo solucionis 

termino Johannis proxime futurum# ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis et cum mortuus etc 

erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 173r 02 za 07-12-1398. 

Voornoemde Conrardus beloofde aan zijn voornoemde vader Johannes een 

lijfrente30 van 1 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Dictus Conrardus promisit super omnia habita et habenda se daturum et 

soluturum dicto Johanni suo patri vitalem pensionem !vitalem pensionem 

                         
28 Zie → BP 1182 p 362v 02 di 29-03-1401 (1), vermelding van deze 

overdracht. 
29 Zie → BP 1182 p 362v 02 di 29-03-1401, vermelding van een lijfrente van 4 

Holland gulden, gaande uit dit huis, erf, poort en weg, de 2 kamers 

uitgezonderd, kennelijk de som van de lijfrenten van 2 resp. 1 en 1 Holland 

gulden van BP 1181 p 173r 01 za 07-12-1398, BP 1181 p 173r 02 za 07-12-1398 

en BP 1181 p 173r 03 za 07-12-1398. 
30 Zie → BP 1182 p 362v 02 di 29-03-1401, vermelding van een lijfrente van 4 

Holland gulden, gaande uit dit huis, erf, poort en weg, de 2 kamers 

uitgezonderd, kennelijk de som van de lijfrenten van 2 resp. 1 en 1 Holland 

gulden van BP 1181 p 173r 01 za 07-12-1398, BP 1181 p 173r 02 za 07-12-1398 

en BP 1181 p 173r 03 za 07-12-1398. 
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unius Hollant gulden vel valorem (dg: mi) terminis predictis ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 173r 03 za 07-12-1398. 

Voornoemde Henricus zvw Theodericus Bauderix beloofde aan voornoemde 

Johannes Kammeker een lijfrente31 van 1 Hollandse gulden of de waarde, een 

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

al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus filius quondam Theoderici Bauderix promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum dicto Johanni Kammeker vitalem 

pensionem unius Hollans gulden vel valorem terminis predictis ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 173r 04 do 05-12-1398. 

Sijmon zvw Adam gnd Moen droeg over aan Andreas Hoppenbrouwer zvw Arnoldus 

Lemkens Beckers een stuk land in Erp, ter plaatse gnd Erlikem, tussen 

Johannes Bloijs enerzijds en Franco Hillen soen anderzijds, belast met 2½ 

penning aan de heer van Helmond. 

 

Sijmon filius quondam Ade dicti Moen peciam terre sitam in parochia de 

Erpe ad locum dictum Erlikem inter hereditatem Johannis Bloijs ex uno et 

inter hereditatem Franconis Hillen soen ex alio hereditarie supportavit 

Andree Hoppenbrouwer filio quondam Arnoldi Lemkens Beckers promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere (dg: x) exceptis 

duobus et dimidio denariis domino de Helmont exinde solvendis. Testes 

Groij et Ywanus datum quinta post Andree. 

 

BP 1181 p 173r 05 do 05-12-1398. 

Petrus Ghevarts soen van Essche droeg over aan Johannes zv Willelmus gnd 

die Decker van Berze een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Middelbeers, ter plaatse gnd Dasbroek, tussen Willelmus Vos 

van Berze enerzijds en de gemeint anderzijds, welke pacht aan hem was 

verkocht door Johannes gnd die Custer van Middelberze. 

 

Petrus Ghevarts soen de Essche hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam de et ex domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus 

sitis in parochia de Middelberze ad locum dictum Dasbroec inter 

hereditatem Willelmi Vos de Berze ex uno et inter communitatem ex alio 

venditam sibi a Johanne dicto die Custer de Middelberze prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni filio Willelmi dicti die Decker de Berze 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 173r 06 vr 06-12-1398. 

Arnoldus Bruijsten zv Matheus Luwe, Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen en 

Willelmus Wadepoel beloofden aan mr Johannes van Best, tbv Anthonius van 

Montefija etc, 16 oude Franse schilden met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-

1399; 25+31+2=58 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Arnoldus Bruijsten filius Mathei Luwe Goeswinus filius quondam Alberti 

Gielijs soen et Willelmus Wadepoel promiserunt indivisi super omnia 

                         
31 Zie → BP 1182 p 362v 02 di 29-03-1401, vermelding van een lijfrente van 4 

Holland gulden, gaande uit dit huis, erf, poort en weg, de 2 kamers 

uitgezonderd, kennelijk de som van de lijfrenten van 2 resp. 1 en 1 Holland 

gulden van BP 1181 p 173r 01 za 07-12-1398, BP 1181 p 173r 02 za 07-12-1398 

en BP 1181 p 173r 03 za 07-12-1398. 
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magistro Johanni de Best ad opus Anthonii de Montefija etc XVI aude 

scilde Francie ad purificationis proxime futurum persolvendos sub pena I. 

Testes Wiel et Moedel datum Nijcholai. 

 

BP 1181 p 173r 07 vr 06-12-1398. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios duos indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 173r 08 za 07-12-1398. 

Petrus zvw Lubbertus van Amersfort ontlastte Mechtildis wv Rodolphus 

Roesmont, haar zoon Danijel en Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont van 

alle beloften aan hem gedaan, en van alle geschillen. 

 

Petrus filius quondam Lubberti de Amersfort palam quitos clamavit 

Mechtildem relictam quondam Rodolphi Roesmont Danijelem eius filium et 

Henricum Bac filium quondam Godescalci Roesmont et eorum bona quecumque 

necnon omnes heredes et successores dictorum quondam Rodolphi Roesmont et 

Mechtildis et eorum bona quecumque ab omnibus et singulis promissionibus 

et obligationibus factis et promissis dicto Petro a dicta! Mechtilde 

Danijele et Henrico (dg: ?ne ?a conventu) aut eorum altero necnon ab 

omnibus et singulis cuasis querelis et impetitionibus (dg: quas) #quibus 

mediantibus# ipse Petrus (dg: ad) dictos Mechtildem Danijelem et Henricum 

et heredes eorundem quondam Rodolphi et Mechtildis #?et eorum alterius# 

et quecumque bona eorum #aut alterius eorundem# a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem promittens super habita et habenda ipsos 

numquam impetere nec in judicio spirituali nec seculari occacione 

premissorum aut inde emergentium. Testes Groij et Ywanus datum in 

profesto conceptionis beate Marie. 

 

BP 1181 p 173r 09 za 07-12-1398. 

Johannes Gherijs, zijn schoonzoon Gerardus Maes soen en Walterus van Os 

beloofden aan Reijnerus Loden en Gerardo Monic 99 Engelse nobel of de 

waarde op zondag Letare aanstaande (zo 09-03-1399) te betalen. Zouden ze 

dan niet betaald hebben, dan zullen ze op de gevangenpoort gaan en daaruit 

niet vertrekken voordat het geld voldaan is, tenzij met instemming van 

voornoemde Reijnerus en Gerardus Monic, op straffe van 10 Engelse nobel 

door elk van hen beiden te betalen. 

 

Johannes Gherijs Gerardus Maes soen eius gener #et Walterus de Os# 

promiserunt indivisi super omnia Reijnero Loden et Gerardo Monic XCIX 

Engels nobel vel valorem ad dominicam letare proxime futuram persolvendos 

(dg: vel) et si ipsi Johannes Gerardus Maes soen et Walterus dictam 

pecuniam non persolverint termino predicto quod ipse accedent et 

intrabunt portam captivorum in Busco inde non recessuri nisi prius 

persoluta dicta pecunia aut quod sit de voluntate dictorum Reijneri et 

Gerardi Monic sub pena X Engels nobel a quolibet dictorum debitorum 

persolvenda. Testes Groij et Wijel datum in profesto conceptionis. 

 

BP 1181 p 173r 10 za 07-12-1398. 

Voornoemde Johannes Gerijs beloofde aan voornoemde Walterus 17 Engelse 

nobel of de waarde op zondag Letare aanstaande (09-03-1399) te betalen. 

 

Dictus Johannes Gerijs promisit super omnia dicto Waltero XVII Engels 

nobel vel valorem ad dictum terminum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 173r 11 zo 09-03-1399. 

(dg: Voornoemde Walterus droeg voornoemd geld over aan Willelmus Broe..). 
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(dg: Dictus Walterus dictam pecuniam supportavit Willelmo Broe... Testes 

Moedel et Wiel datum letare). 

 

BP 1181 p 173r 12 ma 09-12-1398. 

Johannes van der Moelen zvw Theodericus van der Moelen gaf uit aan Johannes 

zvw Henricus Venman ¾ deel in een beemd, in Oostelbeers, tussen Willelmus 

van Spulle enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

1½ oude groot grondcijns die uit de gehele beemd gaat en thans voor een 

n-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Oostelbeers, met Lichtmis te 

leveren. 

 

Johannes van der Moelen filius quondam Theoderici van der Moelen tres 

quartas partes ad se spectantes in quodam prato sito in parochia de 

Oesterberze inter hereditatem Willelmi de Spulle ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni (dg: 

filio q Ve) filio quondam Henrici Venman ab eodem hereditarie possidendas 

pro uno et dimidio grossis antiquis domino fundi annuatim ex dicto 

integro prato solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione quinque 

lopinorum siliginis mensure de Oesterber! solvenda (dg: here p) sibi ab 

alio purificationis et in dicta parochia tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Groij et Wiel datum in crastino conceptionis. 

 

1181 f. 174v. 

 in die Lucie: vrijdag 13-12-1398. 

 dominica post epijphaniam: zondag 12-01-1399. 

 in crastino Lucie: zaterdag 14-12-1398. 

 quinta post Lucie: donderdag 19-12-1398. 

 in festo Thome: zaterdag 21-12-1398. 

 in crastino Thome: zondag 22-12-1398. 

 in die Johannis ewangeliste: vrijdag 27-12-1398. 

 

BP 1181 p 174v 01 ma 09-12-1398. 

Bodo Dunnecop beloofde aan Arnoldus zv Volcwinus Mijs soen van Amersfort 10 

Stramprooise gulden, 36 plakken voor 1 Stramprooise gulden gerekend, met 

Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399) te betalen. 

 

Bodo Dunnecop promisit super omnia Arnoldo filio Volcwini Mijs soen de 

Amersfort decem Stramproedsche gulden scilicet XXXVI placken pro quolibet 

Stramproedsche gulden computato ad Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 174v 02 ma 09-12-1398. 

Zegherus van Puppel beloofde aan Henricus Lanternmaker 18¾ nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde op zondag Letare aanstaande (zo 09-03-1399) te betalen. 

 

Zegherus de Puppel promisit super omnia Henrico Lanternmaker XVIII nu 

Gelre gulden et tres quartas partes unius Gelre gulden vel valorem ad 

dominicam letare proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 174v 03 vr 13-12-1398. 

Theodericus Keijmp van Hedichusen verklaarde door Johannes van Ghemert 

voldaan te zijn van 50 oude schilden, waarvoor voornoemde Johannes 

verworven en bevrijd had Egidius Panser alias gnd Velkeneer en wel van 

voornoemde Theodericus uit de gevangenschap, waarin eertijds voornoemde 

Theodericus en zijn medestanders voornoemde Egidius hadden genomen. Wordt 

niet geschreven. 

 

Non scribatur. 

Theodericus Keijmp de Hedichusen palam recognovit sibi per Johannem de 

Ghemert plenarie fore satisfactum de L aude scilde pro quibus dictus 
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Johannes Egidium Panser alias dictum Velkeneer erga dictum Theodericum 

(dg: et suos complices) acquisiverat et liberavit a captivitate qua ipse 

alias dictum Egidium ceperunt dictus Theodericus et sui complices clamans 

ipsum Johannem inde quitum. Testes Lucas et Ywanus datum in die Lucie. 

 

BP 1181 p 174v 04 vr 13-12-1398. 

Hr Paulus van Haestrecht ridder heer van Loen schout in Den Bosch, Johannes 

van de Dijk en Lucas van Erpe beloofden aan Ludovicus Asinarius, tbv, 200 

oude Franse schilden, met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399; 

18+31+28+31+30+31+24=193 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Dominus Paulus de Haestrecht miles dominus de Loen scultetus in Busco 

Johannes de Aggere et Lucas de Erpe promiserunt indivisi super omnia 

Ludovico Asinario ad opus CC aude scilde Francie ad Johannis proxime 

futurum persolvendos sub pena quinque. Testes Dordrecht et Lucas 

predictus datum in die Lucie. 

 

BP 1181 p 174v 05 zo 12-01-1399. 

Voornoemde hr Paulus beloofde voornoemde Johannes en Lucas schadeloos te 

houden. 

 

Dictus dominus Paulus promisit dictos Johannem et Lucam indempnes 

servare. Testes Dordrecht et Ywanus datum dominica post epijphaniam. 

 

BP 1181 p 174v 06 za 14-12-1398. 

Johannes van Dommellen zvw Boudewinus Kijst verkocht aan Leonius zvw 

Godefridus van Erpe een n-erfcijns van 20 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit goederen gnd het Goed te Herzel, in Oirschot, reeds 

belast met cijnzen en pachten. 

 

Johannes de Dommellen filius quondam Boudewini Kijst hereditarie vendidit 

Leonio filio quondam Godefridi de Erpe hereditarium censum XX librarum 

monete solvendum hereditarie purificationis ex bonis dictis tGoet te 

Herzel (dg: sit) dicti venditoris sitis in parochia de Oerscot et ex 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus annuatim prius 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Ywanus et Moedel datum in 

crastino Lucie. 

 

BP 1181 p 174v 07 do 19-12-1398. 

Hr Danijel Hol investiet van Nuland, Herbertus zvw Rodolphus Hals, 

Nijcholaus zvw Willelmus Leeuwe, Rodolphus zvw Johannes Kepkens van 

Nuwelant, Petrus Nezen soen van Nuwelant, Johannes van den Kolke, Henricus 

Gobels soen en Johannes zvw Arnoldus Gherijt soen beloofden aan Arnoldus 

Rover Boest 59 Stramprooise gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jan-Baptist en de andere helft met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-

1399). 

 

Dominus Danijel Hol investitus de Nuwelant Herbertus filius quondam 

Rodolphi Hals Nijcholaus filius quondam Willelmi Leeuwe Rodolphus filius 

quondam Johannis Kepkens de Nuwelant Petrus Nezen soen de Nuwelant (dg: 

Petrus Raven Willelmus Valkenborch) Johannes van den Kolke Henricus 

Gobels soen #et# Johannes filius quondam Arnoldi Gherijt soen promiserunt 

indivisi super omnia Arnoldo Rover Boest quinquaginta novem 

Stramproedsche gulden seu valorem mediatim nativitatis Johannis baptiste 

et mediatim Martini hyemalis proxime futurum persolvendos. Testes Groij 

et Ywanus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1181 p 174v 08 do 19-12-1398. 

Henricus zvw Henricus Raet beloofde aan Robbertus van Neijnsel 11 Gentse 
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nobel of de waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 09-03-1399) te 

betalen. 

 

#. 

Henricus filius quondam Henrici Raet promisit super omnia Robberto de 

Neijnsel XI Gentsche nobel (dg: ad let) seu valorem ad letare Jherusalem 

proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 174v 09 za 21-12-1398. 

Henricus Fraij zvw Johannes Fraij en Willelmus Berniers soen van Erpe 

beloofden aan Arnoldus Hoernken 8 Stramprooise gulden, 36 plakken voor 1 

gulden gerekend, 4 gemene plakken en 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399) te leveren. 

 

Henricus Fraij filius quondam Johannis Fraij et Willelmus Berniers soen 

de Erpe promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Hoernken #octo# (dg: IX) 

Stramproedsche gulden scilicet XXXVI placken pro quolibet gulden 

computato seu valorem et quatuor gemeijn placken atque tres modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Heij et Lucas datum in festo Thome. 

 

BP 1181 p 174v 10 zo 22-12-1398. 

Gerardus van Berkel, Henricus van Werthuzen, Henricus Dicbier zv Godefridus 

en Engelbertus Ludinc Pijnappel beloofden aan Judocus van den Hoevel, tbv 

Anthonius van Montefija etc, 200 oude Franse schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 11-02-1399; 9+31+11=51 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Gerardus de Berkel Henricus de Werthuzen Henricus Dicbier filius 

Godefridi et Engelbertus Ludinc Pijnappel promiserunt indivisi super 

omnia Judoco van den Hoevel ad opus Anthonii de Montefija etc CC aude 

scilde Francie ad carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena 

decem. Testes Wijel et Moedel datum in crastino Thome. 

 

BP 1181 p 174v 11 zo 22-12-1398. 

De eerste zal de drie anderen schadeloos houden. 

 

Primus promisit alios tres indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 174v 12 zo 22-12-1398. 

Jacobus Tijt maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 pond, 

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

Arnoldus van Ghele gewantsnijder verkocht door Hessello zv Henricus van 

Zwensberghe, en die nu aan hem behoort. 

 

Jacobus Tijt (dg: filius) hereditarium censum trium librarum #solvendum 

mediatim Domini et mediatim Johannis# venditum Arnoldo de Ghele pannicide 

ab Hessellone filio Henrici de Zwensberghe prout in litteris quem ipse 

nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Wijel et Ywanus 

datum ........ 

 

BP 1181 p 174v 13 zo 22-12-1398. 

Everardus Hazart beloofde aan mr Johannes van Best, tbv Godefridus, 

Willelmus, Gerardus en Hermannus, kv voornoemde Everardus, 60 Hollandse 

gulden (dg: op de dag van overlijden van de schuldenaar) na maning te 

betalen. De brief overhandigen aan de debiteur. 

 

Solvit. 

Everardus Hazart promisit super omnia habita et habenda magistro Johanni 

de Best (dg: ..) ad opus Godefridi Willelmi Gerardi et Hermanni liberorum 

dicti Everardi LX Hollans gulden (dg: die obitus dicti debitoris 

persolvendos) ad eorum monitionem persolvendos. Testes Groij et Ywanus 
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datum supra. Tradetur littera dicto debitori. 

 

BP 1181 p 174v 14 zo 22-12-1398. 

Henricus Weijer en Henricus Stakenborch beloofden {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Henricus Weijer et Henricus Stakenborch promiserunt. 

 

BP 1181 p 174v 15 vr 27-12-1398. 

Johannes, Gerardus, Willelmus, Maria en Truda, kvw Willelmus van Eerde, 

droegen over aan Walterus van Os alle goederen, die aan hen gekomen waren 

na overlijden van Mathijas van Mierde en diens vrouw Katherina tante van 

wijlen voornoemde Willelmus van Eerde. 

 

Johannes Gerardus Willelmus Maria #et# Truda liberi quondam Willelmi de 

Eerde cum tutore omnia et singula bona mobilia et immobilia hereditaria 

ac paratas! eis de morte quondam Mathije de Mierde et Katherine sue 

uxoris matertere dicti quondam Willelmi de Eerde jure successionis 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita (dg: ?uts) #ut# 

dicebant hereditarie supportaverunt Waltero de Os promittentes indivisi 

#cum tutore# super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Groij et Lucas datum in die Johannis ewangeliste. 

 


