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1181 p. 190Ar. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Allen de jaartallen: XCVIII XCIX. 

 

1181 p. 190Bv. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een lege bladzijde. 

 

1181 p. 191r. 

 schepenstoel: dinsdag 01-10-1398. 

 in crastino Severini: donderdag 24-10-1398. 

 quinta post Remigii: donderdag 03-10-1398. 

 sexta post Remigii: vrijdag 04-10-1398. 

 sabbato post Remigii: zaterdag 05-10-1398. 

 secunda post Remigii: maandag 07-10-1398. 

 

BP 1181 p 191r 01 di 01-10-1398. 

Contracten van de schepenen in Den Bosch Johannes [van Dordrecht], Johannes 

[van de] Dijk, Heijmericus Groij, Lucas van Erpe, Jacobus van Wijel, Ywanus 

van Gravia en Goeswinus Moedel. Jaar 98. 

 

#. 

C[ontractus] scabinorum in B[u]scoduc[is] Johannis [de Dordrecht] 

Johannis [de] Ag[gere Heijmerici Groij] Luc[e] de Erpe Jac[obi] de Wijel 

Ywanus! de Gravia et Goeswinus! Moedel. Anno XCVIII. 

 

BP 1181 p 191r 02 di 01-10-1398. 

Johannes van Tiela zvw Henricus Potter beloofde aan hr Reijnerus investiet 

van Helvoert 24½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas aanstaande (za 

30-11-1398) in Den Bosch te leveren. 

 

-. 

Johannes de Tiela filius quondam Henrici Potter promisit super omnia 

domino Reijnero investito de Helvoert XXIIII et d[imidium] modios 

siliginis mensure de Busco ad Andree proxime futurum persolvendos et in 

Busco tradendos. 

 

BP 1181 p 191r 03 do 24-10-1398. 

Johannes zv Gerardus gnd Hillen soen droeg al zijn goederen over aan 

Willelmus van den Velde zvw Willelmus van den Velde. 

 

Johannes filius (dg: q) Gerardi dicti Hillen soen omnia et singula sua 

bona mobilia et immobilia hereditaria et parata #ab eo habita et 

imposterum acquirenda# quocumque locorum consistentia sive sita (dg: ab 

e) ut dicebat hereditarie supportavit Willelmo van den Velde filio 

quondam Willelmi van den Velde promittens super omnia warandiam. Testes 

Groij et Moedel datum in crastino Severini. 

 

BP 1181 p 191r 04 ±do 03-10-1398. 

Aleijdis wv Jacobus bvw Henricus bakker zv Willelmus zvw Everardus die 

Heirde maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 32 schelling 

geld, aan wijlen voornoemde Jacobus overgedragen door voornoemde Henricus 

bakker en Nijcholaus van Kessel. 

 

Aleijdis relicta quondam (dg: Hen) Jacobi fratris quondam Henrici 

pistoris #filii (dg: quondam quondam) Willelmi filii quondam Everardi die 

Heirde# hereditarium censum XXXII solidorum monete supportatum dicto 
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quondam Jacobo a dicto Henrico pistore et Nijcholao de Kessel prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes Lucas et Ywanus datum [quinta] post 

Remigii. 

 

BP 1181 p 191r 05 ±do 03-10-1398. 

Henricus zv Johannes gnd Rijcouts soen droeg over aan Henricus zvw Egidius 

Scoenmaker van Broghel, door voornoemde Egidius verwekt bij Hadewigis dvw 

Willelmus Tuijne, een b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Son, die 

voornoemde Henricus zv Egidius beloofd had aan Johannes zvw Henricus Wever 

van Broegel, met Lichtmis in Son te leveren, gaande uit een hofstad en 

tuin, in Breugel, tussen Henricus zvw Willelmus Coninc enerzijds en een 

gemene weg gnd die Weijer Stege anderzijds, welke pacht eerstgenoemde 

Henricus gekocht had van voornoemde Johannes zvw Henricus Wever van 

Broegel. 

 

Henricus filius (dg: quo) Johannis dicti Rijcouts soen hereditariam 

paccionem duodecim lopinorum siliginis mensure de Zonne quam Henricus 

filius Egidii Scoenmaker de Broghel ab eodem Egidio et Hadewige filia 

quondam Willelmi Tuijne pariter genitus et procreatus promisit se daturum 

et soluturum Johanni filio quondam Henrici Wever de Broegel hereditarie 

purificationis et in Zonne tradendam ex domistadio et orto sitis in 

parochia de Broeghel inter hereditatem Henrici filii quondam Willelmi 

Coninc ex uno et inter communem plateam dictam die Weijer Steghe ex alio 

et quam paccionem primodictus Henricus erga dictum Johannem filium 

quondam Henrici Wever de Broegel emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit #(dg: cum litteris)# dicto Henrico filio dicti 

Egidii #cum litteris# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1181 p 191r 06 vr 04-10-1398. 

(dg: Margareta). 

 

BP 1181 p 191r 07 vr 04-10-1398. 

Margareta wv Willelmus gnd van Zelant zvw Willelmus van Zelant gaf uit aan 

Johannes van Gherwen zv Henricus Ghenen soen een hofstad in Sint-Oedenrode, 

onder de vrijheid, tussen Ghibo gnd Roetven enerzijds en Henricus Ketken 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het kerkhof 

van de kerk van Sint-Oedenrode; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns 

van 3 schelling geld aan dekaan en kapittel van de kerk van Sint-Oedenrode, 

en thans voor een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen. Voornoemde Margareta beloofde garantie op basis van (1) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Johannes van Villenbraken 

moet leveren aan voornoemde Margareta, gaande uit een beemd in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Villenbraken, naast een zekere gnd Kollen, 

(2) een b-erfcijns van 40 schelling geld die Willelmus Lodewijchs soen moet 

betalen aan voornoemde Margareta, gaande uit een huis en tuin in Schijndel, 

naast Theodericus gnd Zuelic, (3) al haar andere goederen. 

 

Margareta relicta quondam Willelmi dicti de Zelant filii quondam Willelmi 

de Zelant cum tutore quoddam domistadium situm in parochia de Rode !Rode 

sancte Ode infra libertatem de Rode inter hereditatem Ghibonis dicti 

Roetven ex uno et inter Henrici (dg: Kestken ex) Ketken ex alio tendens a 

communi platea retrorsum ad (dg: communem plateam) #cijmiterium ecclesie 

sancte Ode# ut dicebat dedit ad hereditarium (dg: pactum) #censum# 

Johanni de Gherwen filio Henrici Ghenen soen ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditario censu trium solidorum monete (dg: sancte Ode 

in Rode Rode exinde) decano et capitulo ecclesie de Rode sancte Ode 

exinde solvendo dando etc atque pro hereditario censu (dg: XX) viginti 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Johannis ex 

dicto domistadio promittens cum tutore (dg: super o) sub obligatione 

hereditarie paccionis unius modii siliginis mensure de Busco quam 
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Johannes de Villenbraken dicte Margarete solvere tenetur annuatim ex 

quodam prato sito in parochia (dg: de) predicta ad locum dictum 

Villenbraken juxta hereditatem cuiusdam dicti Kollen atque sub 

obligatione (dg: XL) hereditarii census XL solidorum monete quem 

Willelmus Lodewijchs soen dicte Margarete solvere tenetur hereditarie ex 

domo et orto sitis in parochia de (dg: Scijle) Scijnle iuxta hereditatem 

Theoderici dicti Zuelic (dg: ex uno et inter hereditatem) ut dicebat 

atque sub obligatione omnium aliorum bonorum habitorum et habendorum 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et (dg: ad maiorem) promisit super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes (dg: He) Groij et Lucas datum sexta post (dg: 

Francisci) Remigii. 

 

BP 1181 p 191r 08 vr 04-10-1398. 

Hessello van den Hulze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hessello van den Hulze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 191r 09 za 05-10-1398. 

Wijnricus Screijnmaker droeg over aan Conrardus en Nijcholaus gnd Coel, kv 

voornoemde Wijnricus, (1) 4 morgen land, in Berlicum, ter plaatse gnd die 

Hasselt, tussen Johannes gnd Colen soen enerzijds en Jacobus van den 

Yvenlaer anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en met het 

andere eind aan die Aa, aan hem overgedragen door Jacobus gnd van 

Enghelant, (2) ¾ deel dat behoorde aan Henricus zvw Everardus van Hijntham, 

in 3 morgen land, in Empel, tussen wijlen Petrus van Waderle enerzijds en 

Lambertus gnd Lijskens soen anderzijds, van welk ¾ deel voornoemde 

Wijnricus een helft verworven had van Jacobus van Enghelant en de andere 

helft van Johannes, Lambertus, Henricus, Aghata, Fijssia en Elizabeth, kvw 

Arnoldus van Enghelant. Voornoemde broers Conrardus en Nijcholaus zullen 

uit voornoemde 4 morgen een b-erfcijns betalen van ?16 schelling 6 penning 

oude pecunia. 

 

Wijnricus (dg: Screijme) Screijnmaker quatuor iugera terre sita in 

parochia de Berlikem in loco dicto die Hasselt inter hereditatem Johannis 

dicti Colen soen ex uno et inter hereditatem Jacobi van den Yvenlaer ex 

alio tendentia cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

aquam dictam die Aa supportata sibi a Jacobo dicto de Enghelant prout in 

litteris atque tres partes que ad Henricum filium quondam Everardi de 

(dg: Hijnth) Hijntham spectabant in tribus iugeribus terre sitis in 

parochia de Empel inter hereditatem quondam Petri [de] Waderle ex uno et 

inter hereditatem Lamberti dicti Lijskens soen ex alio scilicet dividendo 

dicta tria iugera terre in quatuor partes equales tres partes de eisdem 

quatuor partibus et de quibus tribus partibus dictus Wijnricus unam 

medietatem erga Jacobum (verbeterd uit: Jacobus) de Enghelant et reliquam 

medietatem erga Johannem Lambertum Henricum Aghatam Fijssiam et Elizabeth 

liberos quondam Arnoldi de Enghelant acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: {opengelaten ruimte} ad opus) Conrardo et 

Nijcholao dicto Coel liberorum! dicti Wijnrici cum litteris et (dg: jure 

pro) aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere tali condicione quod (dg: dicti dicti) dicti 

Conrardus et Nijcholaus fratres solvent annuatim ex dictis quatuor 

iugeribus terre hereditarium censum (dg: .......) ?[s]edecim solidorum et 

sex denariorum antique pecunie (dg: quem censum mensa) annuatim ex (dg: -

in) eisdem quatuor iugeribus terre de jure [solvendum] ut dicebat. Testes 

Dordrecht et Ywanus datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1181 p 191r 10 ma 07-10-1398. 

Johannes zvw Denkinus van Oerscot ev Elizabeth dvw Arnoldus van Os zvw 

Arnoldus van Os verkocht aan Henricus Mutsart voller de helft, die aan 

voornoemde Elizabeth was gekomen na overlijden van haar ouders, in alle 
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erfgoederen van wijlen eerstgenoemde Arnoldus van Os, in Sint-Oedenrode, in 

goederen gnd te Hezeakker. 

 

Johannes filius quondam Denkini de O[er]scot maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Arnoldi de Os filii quondam A[rnol]d[i 

de Os] medietatem dicte Elizabeth de morte quondam suorum parentum 

successione advolutam in omnibus hereditatibus primodicti quondam Arnoldi 

de Os quocumque [locorum in] parochia de Rode sancte Ode (dg: 

consistentibus sive sitis) in bonis dictis te Hezeacker consistentibus 

sive sive sitis ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Mutsa[rt 

fulloni1] supportavit cum omnibus litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aggere et 

Ywanus datum secunda post Re[migii]. 

 

1181 p. 192v. 

 sexta post Petri et Pauli: vrijdag 04-07-1399. 

 sabbato post Remigii: zaterdag 05-10-1398. 

 secunda post Remigii: maandag 07-10-1398. 

 

BP 1181 p 192v 01 vr 04-07-1399. 

....... ....... ev Sophia dv Johannes Becker zvw Johannes die Heirde droeg 

over aan Walterus Delijen soen, tbv Goetstoedis dvw Alardus Mersmaker en kv 

voornoemde Godestoedis verwekt of te verwekken door voornoemde Johannes, de 

helft die aan hem en voornoemde Sophia gekomen was na overlijden van Hilla 

mv voornoemde Sophia resp. die aan hen zal komen na overlijden van 

voornoemde Johannes Becker, in de helft van een stuk land, in Oss, ter 

plaatse gnd die Voertstraet, tussen Theodericus Ghenen suager enerzijds en 

Theodericus die Koc anderzijds, te weten die helft van de helft richting 

voornoemde Theodericus die Koc. 

 

....... ....... ....... maritus et tutor legitimus Sophie sue uxoris 

filie Johannis Becker filii quondam Johannis die (dg: He Herde) Heirde 

[medietatem sibi] ac dicte Sophie de morte quondam Hille matris olim 

dicte (dg: He) Sophie successione advoluta! et post morte! dicti 

[Johannis Bec]ker successione advolvendam in medietate pecie terre site 

in parochia de Os ad locum dictum die Voertstraet inter [hereditatem] 

Theoderici Ghenen suager ex uno et inter hereditatem Theoderici die Koc 

ex alio (dg: ut dicebat) scilicet medietatem illius medietatis (dg: d) 

que sita est versus dictam hereditatem dicti Theoderici die Koc ut 

dicebat hereditarie supportavit Waltero Delijen soen ad opus Goetstoedis 

filie quondam Alardi Mersmaker et ad opus liberorum ab eadem Godestoede 

et dicto Johanne pariter genitorum et generandorum promittens super omnia 

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

dicte Sophie et quorumcumque heredum eiusdem Sophie deponere tali 

condicione quod alter dictorum (dg: Sophie et G) Johannis Becker et 

Godestodis diutius vivens in humanis integraliter possidebit post (dg: 

obitum) obitum eorundem Johannis et Godestodis amborum ad dictos eorum 

liberos ab eis pariter genitos et generandos hereditarie devolvenda[m]. 

[Testes] Dordrecht et Ywanus datum sexta post Pe Pau {deze datum lijkt 

later ingevuld te zijn}. 

 

BP 1181 p 192v 02 vr 04-07-1399. 

Voornoemde Johannes Becker droeg helft die aan hem behoort in de andere 

helft van voornoemd stuk land, te weten in de helft richting voornoemde 

Theodericus Ghenen suager, over aan zijn schoonzoon Gerardus Molle. 

 

Dictus Johannes Becker medietatem ad se jure hereditario spectantem in 

reliqua medietate dicte pecie terre scilicet in illa medietate que sita 

est versus dictam hereditatem dicti Theoderici Ghenen suager ut dicebat 

                         
1 Aanvulling op basis van BP 1181 p 192v 03. 
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hereditarie supportavit Gerardo Molle suo genero promittens super omnia 

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

 

BP 1181 p 192v 03 ±vr 04-07-1399. 

Henricus Mutsart voller beloofde aan Johannes zvw Denkinus van Oerscot 35 

Stramprooise Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1398) te betalen. 

 

Henricus Mutsart (dg: -s) fullo promisit super omnia Johanni filio 

quondam Denkini de Oerscot XXXV Stramptroetsche #Gelre# gulden scilicet 

XXXVI gemeijn placken pro quolibet computatis ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1181 p 192v 04 za 05-10-1398. 

Hr Paulus van Haestricht ridder en Arnoldus van Vladeracken beloofden aan 

Johannes van Dordrecht 100 Stramprooise Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Dominus Paulus de Haestricht (dg: #et a# pro) miles #et Arnoldus de 

Vladeracken# promiserunt super omnia Johanni de Dordrecht centum 

Stramptroedsche #Gelre# gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes Ywanus et Moedel datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1181 p 192v 05 za 05-10-1398. 

De eerste beloofde Arnoldus schadeloos te houden. 

 

Primus promisit Arnoldum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 192v 06 za 05-10-1398. 
†Willelmus van Gestel (x) jkvr Aleijdis. 

1. †Willelmus, 

a. Goedeldis (x) Gerardus zvw Petrus gnd Smedeken van Middelrode. 

b. Johannes van Ghestel zvw Willelmus zvw Willelmus van Ghestel. 

2. Franco van Ghestel. 

Gerardus zvw Petrus gnd Smedeken van Middelrode ev Goedeldis dvw Willelmus 

zvw Willelmus van Gestel droeg over aan Johannes van Ghestel zvw voornoemde 

Willelmus zvw Willelmus van Ghestel (1) het deel, dat aan voornoemde 

Gerardus en zijn vrouw behoort, in 4/7 deel van alle erfelijke goederen van 

wijlen voornoemde Willelmus van Gestel en diens vrouw jkvr Aleijdis, al 

welke goederen Lambertus gnd tsPapen gerechtelijk gekocht had van Franco 

van Ghestel zvw voornoemde Willelmus van Ghestel, welk 4/7 deel hr Walterus 

van Ghestel, tbv kvw voornoemde Willelmus zvw Willelmus van Gestel, 

verworven had van voornoemde Franco, (2) alle goederen, die aan voornoemde 

Gerardus en zijn vrouw Goedeldis gekomen waren van wijlen voornoemde Franco 

van Ghestel, gelegen in Holland. 

 

Gerardus filius quondam Petri dicti Smedeken de Middelrode maritus et 

tutor legitimus Goedeldis sue uxoris filie quondam Willelmi (dg: de) 

Ghestel filii quondam Willelmi de Gestel totam partem ac omne jus sibi et 

dicte sue uxori competentes quovis modo in quatuor septimis partibus (dg: 

de Borch si) omnium bonorum hereditariorum #(dg: ultimo)#-dicti quondam 

Willelmi de Gestel et domicelle Aleijdis sue uxoris quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ?et que bona omnia (dg: ..) Lambertus dictus 

tsPapen erga Franconem de Ghestel filium #(dg: ultimo)#-dicti #quondam# 

Willelmi de Ghestel per judicem mediante sententia scabinorum in 

Oesterwijc acquisiverat (dg: et quas quatuor se) et quas quatuor septimas 

partes dominus Walterus de Ghestel ad opus (dg: liberorum legi) puerorum 

legitimorum dicti quondam Willelmi filii quondam Willelmi de Gestel 

predicti erga dictum Franconem acquisiverat ut dicebat atque (dg: omnia) 

omnia bona dictis Gerardo et Goedeldi sue uxori de morte dicti quondam 

(dg: quondam) Franconis de Ghestel successione advoluta (dg: quondam) 

quocumque in territorio de Hollandia consistentia sive sita ut dicebat 
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hereditarie supportavit Johanni de Ghestel filio dicti quondam Willelmi 

filii quondam Willelmi de Ghestel predicti promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lucas 

et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 192v 07 za 05-10-1398. 

Ludovicus zv Johannes gnd Lodewijchs soen van Scijnle droeg over aan 

Johannes zv Margareta van Gherwen een stuk land, in Schijndel, ter plaatse 

gnd aan dat Wijbos, tussen Lucas van Hackenem enerzijds en kvw Hadewigis 

gnd Schoenhof anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde kvw 

Hadewigis en met het andere eind aan een gemene weg, welk stuk aan hem was 

verkocht door Hermannus zvw Mathijas gnd Groet Mathijs van Scijnle. 

 

Ludovicus filius Johannis dicti Lodewijchs soen de Scijnle peciam terre 

sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum aen dat Wijbossche inter 

hereditatem Luce de Hackenem ex [uno] et inter hereditatem liberorum 

quondam Hadewigis dicte (dg: Schoe) Schoenhof ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Hadewigis et cum 

reliquo fine ad communem plateam venditam sibi ab Hermanno filio quondam 

Mathije dicti (dg: Groet) Groet Mathijs de (dg: Scijn) Scijnle prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni filio Margarete de Gherwen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 192v 08 za 05-10-1398. 

Gerardus gnd Ymmen droeg over aan Johannes Vijnninc goudsmid 2 koeien, 2 

stieren en 44 schapen, staande in het huis van voornoemde Gerardus, in 

Tilburg, ter plaatse gnd op die Stokhasselt. Gerardus zal die beesten te 

schattinge van Johannes houden. Zodra Johannes hiervan 34 Stramprooise 

gulden of de waarde heeft ontvangen, zullen die beesten en hun nageslacht 

voor de helft van Johannes zijn en voor de andere helft van Gerardus. 

Gerardus zal, zolang hij die beesten te schattinge houdt, geen andere 

beesten houden. En hij zal niets hiervan verkopen of vervreemden, tenzij 

met instemming van Johannes. Gerardus mag de beesten alleen in mei of met 

Sint-Jan scheiden, althans indien er dan betaald is. 

 

Gerardus dictus Ymmen #duas vaccas et duos iuvencos dictos stier# XLIIII 

oves (dg: ad se spectantes et) consistentes in domo eiusdem Gerardi sita 

in parochia de (dg: Scijnle) Tilborch ad locum dictum #op# die 

Stochasselt legitime supportavit Johanni Vijnninc aurifabro promittens 

warandiam et obligationem deponere tali condicione quod dictus Gerardus 

dictas bestias tenebit #laudabiliter# a dicto Johanne !dictas bestias et 

pecora ad jus stabilitionis ita quod cum dictus Johannes de premissis #et 

inde proveniendis# perceperit XXXIIII stramproedsche gulden seu valorem 

extunc dicte bestie et pecora et inde provenienda erunt mediatim dicti 

Johannis et mediatim dicti Gerardi hoc eciam quod dictus Gerardus non 

tenebit alias bestias aut pecora que non spectabunt ad dictum Johannem 

quamdiu ipse Gerardus dictas bestias et pecora tenebit ad jus 

stabilitionis a dicto Johanne insuper quod dictus Gerardus non vendit! 

nec alienabit de premissis quecumque nisi de scitu et voluntate dicti 

Johannis (dg: it) et quod dictus Gerardus non poterit dividere dictas 

bestias et bona pecoralia nisi (dg: pro tempore in) pro tempore in maio 

vel ad festum nativitatis Johannis et huiusmodi div[isio] non fiet nisi 

dictus Johannes prius levaverit de premissis et inde (dg: emergendis) 

#proveniendis# dictos XXXIIII stramproetsche gulden seu valorem. Testes 

Wiel et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 192v 09 ma 07-10-1398. 

Elijas zvw Bertrammus gnd Elijaes soen verkocht aan Gerardus Molle 7½ hont 



Bosch’ Protocol 1398 03. 8 

land2, in Lithoijen, ter plaatse gnd Beirgelen, tussen Johannes van der 

Graft enerzijds en Henricus Wouters soen, Johannes Willems soen en erfg vw 

Johannes van Overmere anderzijds, vrij van cijns en maasdijk, belast met 

waterlaten, zegedijken en sloten. 

 

Elijas filius quondam Bertrammi dicti Elijaes soen septem et dimidium 

hont terre sita in parochia de Lijttoijen in loco dicto Beirgelen inter 

hereditatem Johannis van der Graft ex uno et inter hereditatem Henrici 

Wouters soen et Johannis Willems soen !ex alio (dg: ut dicebat) et 

heredum quondam Johannis de Overmere ex alio in ea quantitate (dg: qua) 

qua dicta septem et dimidium hont terre ibidem per mensuram dictam 

hoefslach sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit [Ge]rardo Molle 

promittens super omnia warandiam (dg: et obligationem deponere) tamquam 

de hereditate ab omni (dg: here) aggere Mose et censu libera et 

obligationem deponere exceptis aqueductibus et zegediken et fossatis ad 

premissa de jure spectantibus. Testes Aggere et Ywanus datum secunda post 

Remigii. 

 

BP 1181 p 192v 10 ma 07-10-1398. 

Henricus Mutsart voller beloofde aan Johannes Denkens soen van Oerscot 43 

Stramprooise Gelderse gulden of de waarde met ....... aanstaande te 

betalen, op straffe van 10. 

 

[3Henricus] (dg: Mosart) Mutsart fullo promisit super omnia Johanni 

Denkens soen de Oerscot XLIII stramproetsche Gelre gulden seu valorem ad 

....... proxime futurum persolvendos sub pena X. Testes datum supra. 

 

1181 p. 193r. 

 in crastino Dijonisii: donderdag 10-10-1398. 

 

BP 1181 p 193r 01 do 10-10-1398. 

Wedigo zvw Bartolomeus gnd Meus Wedigen soen beloofde aan Johannes Loze zvw 

Theodericus Rover Bernts soen .. 2/3 Engelse nobel of de waarde vandaag 

over een jaar te betalen. 

 

Wedigo filius quondam (dg: Jo) Bartolomei dicti Meus Wedigen soen 

promisit super omnia #[habita et haben]da# Johanni Loze filio quondam 

Theoderici Rover Bernts [soen] ....... Enghels nobel seu valorem minus 

tercia parte unius Engels nobel a data presentium ultra annum 

persolvendos. Testes Y[wanus] .. ....... ..... in crastino Dij[onisii]. 

 

BP 1181 p 193r 02 do 10-10-1398. 

Henricus zvw Johannes Rijcouts soen droeg over aan Henricus zv Egidius 

Scoenmaker van Broegel een b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Son, die 

voornoemde Henricus zv Egidius Scoenmaker, door voornoemde Egidius verwekt 

bij Hadewigis dvw Willelmus gnd Tuijne, beloofd had aan Johannes zvw 

Henricus gnd Wever van Broegel, met Lichtmis in Son te leveren, gaande uit 

een hofstad en tuin, in Breugel, tussen Henricus zvw Willelmus gnd Coninc 

enerzijds en een gemene weg gnd Weijer Stege anderzijds, welke pacht 

eerstgenoemde Henricus gekocht had van voornoemde Henricus zv Egidius 

Scoenmaker. 

 

Henricus filius )dg: Joh) quondam Johannis Rijcouts soen hereditariam 

paccionem duodecim lopinorum siliginis mensure de Zonne quam Henricus 

                         
2 Zie → BP 1181 p 554v 02 di 18-11-1399 (1), Hubertus van Ghemert beloofde 

aan Gerardus Molle zvw Andreas Molle nimmer op 7½ hont land, in Lithoijen, 

ter plaatse gnd in den Pedelaar, naast erfgoed van voornoemde Hubertus, 

rechten te doen gelden mbv schuldbrieven waarin Elijas Bertrams soen 

verschuldigd is aan voornoemde Hubertus. 
3 Aanvulling op basis van BP 1181 p 192v 03. 
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filius Egid[ii] Scoenmaker de Broegel ab eodem Egidio et Hadewige filia 

quondam Willelmi dicti (dg: Tuij) Tuijne pariter genitus et procreatus 

promiserat s[e] daturum et soluturum Johanni filio quondam Henrici dicti 

Wever de Broegel hereditarie purificationis et in Zonne tradendam et 

deliberandam ex (dg: domo) domistadio et or[to] sitis in parochia de 

Broegel inter hereditatem Henrici filii quondam Willelmi dicti Coninc ex 

uno et inter communem plateam dictam die Wije #Weijer Stege# (dg: er) 

Stege ex alio et quam paccionem primodictus Henricus erga dictum Henricum 

filium Egidii (dg: dicti) Scoenmaker emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Henrico filio dicti Egidii 

Scoenmaker cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1181 p 193r 03 do 10-10-1398. 

Johannes Snoec van Geldorp zvw Godefridus Scoenmaker beloofde aan Johannes 

zvw Franco van Gheldorp schoenmaker 200 Brabantse dobbel na maning te 

betalen. 

 

Johannes Snoec de Geldorp #filius quondam Godefridi Scoenmaker# promisit 

super omnia #habita et habenda# Johanni (dg: Jo) filio quondam Franconis 

de Gheldorp sutori CC Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 193r 04 do 10-10-1398. 

Johannes zvw Walterus die Rijt zvw Godefridus Rijt droeg over aan Henricus 

Donc zv Willelmus Donc zijn deel in een huis en erf van wijlen zijn 

voornoemde grootvader Godefridus Rijt, in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Jacobus van Wiel enerzijds en erfgoed van 

eertijds Henricus van den Kerchove anderzijds. 

 

Johannes filius (dg: God) #quondam# Walteri die Rijt #filii quondam 

Godefridi Rijt# (dg: totam par tot ?q) totam partem et omne jus sibi 

competentes in domo et area dicti quondam Godefridi Rijt sui avi sita in 

Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem quondam Jacobi de Wiel ex uno 

et inter hereditatem dudum Henrici van de[n] Kerchove ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico Donc filio (dg: quondam) Willelmi Donc 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 193r 05 do 10-10-1398. 

Henricus zvw Arnoldus Eghen verkocht aan Willelmus zv Lambertus gnd Lizen 

soen de helft in een stuk beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Eirde, ter 

plaatse gnd in die Lake, tussen kvw Johannes van den Borne enerzijds en kvw 

Willelmus van Overacker anderzijds. Verkoper en zijn broer Arnoldus zvw 

voornoemde Arnoldus Egen beloofden lasten af te handelen. Deze helft belast 

met ½ oude groot grondcijns. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi Eghen medietatem ad se spectantem in 

pecia (dg: terre) prati #(dg: d)# siti in parochia de Scijnle ad locum 

dictum (dg: Erde) Eirde in loco dicto (dg: d) in die (dg: L) Lake inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis van den (dg: Bor) Borne ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Willelmi de Overacker ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio Lamberti dicti Lizen soen 

(dg: promittens #et cum eo# #Arnoldus eius frater filius dicti quondam# 

super omnia ratam servare #warandiam# et obligationem deponere) exceptis 

(dg: dimidio grosso antiquo domino fundi exinde dicta medietate de jure 

solvendo) promittentes et cum eodem Arnoldus eius frater filius dicti 

quondam Arnoldi Egen (dg: -s soe) indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis dimidio grosso antiquo domino fundo! ex 

dicta medietate de jure solvendo. Testes Sceijvel et Ywanus datum supra. 
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BP 1181 p 193r 06 do 10-10-1398. 

Johannes van Scijnle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Scijnle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 193r 07 do 10-10-1398. 

Henricus Pels zvw Henricus Pels ev Heijlwigis dvw Willelmus die Cuper van 

Dijnter verkocht aan Johannes van den Eijnde van Hezewijc een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een stuk beemd, 1¼ bunder groot, aan voornoemde verkoper behorend in 

een kamp, 4 bunder groot, gnd Ghijbkens Kijnder Buenre, welke kamp ligt in 

Schijndel, naast de plaats gnd Kilsdonk, tussen Henricus Ghisel enerzijds 

en een gemene steeg anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

#(dg: H)# Henricus (dg: Pels f) Pels filius quondam Henrici Pels #maritus 

et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Willelmi die 

Cuper# (dg: he) de Dijnter hereditarie vendidit Johanni van den Eijnde de 

Hezewijc hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Johannis et in Busco tradendam ex (dg: 

uno) pecia prati unum bonarium et quartam partem unius bonarii continente 

(dg: sita in parochia de Scijnle ad locum dictum Wijbossche juxta locum 

dictum Kilsdonc inter hereditatem quatuor bo) ad dictum venditorem 

spectante in (dg: quatuor bonariis) quodam campo quatuor bonaria 

continente dicto Ghijbkens Kijnder Buenre (dg: sito) qui campus situs est 

in parochia de Scijnle juxta locum dictum Kilsdonc inter hereditatem 

Henrici (dg: Ghis) Ghisel ex uno et inter communem stegam ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 193r 08 do 10-10-1398. 

Arnoldus Hadewigen zvw Arnoldus van der Drieborch beloofde aan Henricus zvw 

Arnoldus Egens soen 51 mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande 

(wo 01-10-1399) te leveren. 

 

Arnoldus Hadewigen filius quondam Arnoldi van der Drieborch promisit 

super omnia Henrico filio quondam Arnoldi Egens soen LI modios boni 

lupuli dicti hoppe mensure de Busco ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 193r 09 do 10-10-1398. 

Voornoemde Henricus zvw Arnoldus Egens soen beloofde aan Arnoldus Hadewigen 

soen zvw Arnoldus van der Drieborch 154 lichte schilden, 12 gemene plakken 

waarvoor ten tijde van de betaling in Den Bosch brood en bier worden 

gekocht voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-

1399) te betalen. 

 

Dictus Henricus filius quondam Arnoldi Egens soen promisit super omnia 

Arnoldo Hadewigen soen filio quondam Arnoldi van der Drieborch C LIIII 

licht scilde scilicet XII gemeijn placken pro quibus panis et cervisia 

communiter ementur in Busco tempore solucionis pro quolibet scilt 

computato ad festum Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 193r 10 do 10-10-1398. 

Rijchmoedis wv Franco Nollekens beloofde aan Henricus van Achel 18 Gentse 

nobel of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399) te betalen. 

 

(dg: Rij) Rijchmoedis relicta quondam Franconis Nollekens promisit super 

omnia Henrico de Achel XVIII Gentsche nobel seu valorem ad purificationis 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 193r 11 do 10-10-1398. 

Bela van Os dvw Johannes van Loet maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Nijcholaus van Hollant met zijn goederen. 

 

Bela de Os filia quondam Johannis de Loet omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Nijcholaum de Hollant cum bonis suis quibuscumque 

cal[umpniavit]. 

 

BP 1181 p 193r 12 do 10-10-1398. 

Hermannus Swertveger zv Arnoldus Cleijnnael verkocht aan Lambertus van den 

Langhen Cruijs een stuk beemd, in Moergestel, tussen Johannes Danen? soen, 

erfg van Petrus Kreijt, Willelmus Vos van Spoerdonc, Willelmus van der 

Heijden, erfg vw Walterus Coman en Henricus van der Heijden enerzijds en 

Petrus gnd Belarts en erfg vw Willelmus die Brouwer anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Henricus van der Heijden en met het andere 

eind aan de dijk gnd Her Godert Dijc van Brecht, belast met een b-erfcijns 

van 25 schelling oude pecunia aan erfg vw Ghisbertus van de Doorn en met 

wegen die erover gaan. 

 

Hermannus Swertveger filius Arnoldi Cleijnnael peciam prati sitam in 

parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter hereditates Johannis (dg: Dan) 

Dan[en?] soen (dg: ex uno et in) et (dg: Pet) heredum Petri Kreijt et 

Willelmi Vos de Spoerdonc et Willelmi van der Heijden et heredum 

quo[ndam] Walteri Coman et (dg: dicti) Henrici van der Heijden ex uno et 

inter hereditates Petri dicti Belarts et (dg: hereditates) #heredum# 

quondam Willelmi d[ie] Brouwer ex alio tendens! cum uno fine ad 

hereditatem dicti Henrici van der Heijden et cum reliquo fine ad aggerem 

dictum Her Goder[t] Dijc van Brecht (dg: ex) ut dicebat hereditarie 

vendidit Lamberto van den Langhen Cruijs promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere ex! he[reditario censu] XXV solidorum antique 

pecunie heredibus quondam Ghisberti de Spina exinde de jure solvendo et 

exceptis viis per dictam [peciam de] jure tendentibus et transeuntibus. 

Testes Aggere et Wiel datum in crastino Dionisii. 

 

1181 p. 194v. 

 in crastino Dijonisii: donderdag 10-10-1398. 

 

BP 1181 p 194v 01 do 10-10-1398. 

Johannes Bever zvw Henricus gnd Bever, door wijlen voornoemde Henricus 

Bever verwekt bij zijn vrouw Elizabeth dvw Ghibo gnd Lizen soen, droeg over 

aan Jacobus die Laet zvw Henrici Gerijts soen een hofstad, voor 23 voet en 

achter 20 voet breed, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

buiten de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van Henricus Meij enerzijds en 

erfgoed van Alardus van den Berghe anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg achterwaarts tot aan erfgoed van Walterus gnd van Griensvenne, met het 

huis dat op deze hofstad staat, aan hem overgedragen4 door zijn broer 

Johannes gnd Bever smid zvw voornoemde Henricus Bever. 

 

[5Johannes] Bever filius quondam Henrici dicti Bever ab eodem quondam 

Henrico (dg: Be) Bever et Elizabeth sua uxore filia quondam Ghibonis 

dicti Lizen soen pariter genitus quoddam domistadium viginti tres pedatas 

ante et viginti pedatas retro in latitudine continens situm in Busco ad 

finem vici Hijnthamensis extra portam dictam Pijnappels Port inter 

hereditatem Henrici Meij ex uno et inter hereditatem Alardi van den 

Berghe ex alio tendens a communi platea retrorsum ad hereditatem Walteri 

dicti de Griens#s#venne simul cum domo supra dictum domistadium 

                         
4 Zie ← BP 1181 p 076v 06 do 20-12-1397, overdracht van de hofstad. 
5 Aanvulling op basis van BP 1181 p 441r 01. 
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consistente supportatum sibi a Johanne dicto Bever fabro suo fratre filio 

quondam Henrici Bever predicto prout in litteris hereditarie supportavit 

Jacobo die Laet filio #quondam Henrici Gerijts soen# cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem (dg: 

de) ex #parte# sui deponere. Testes Aggere et Wiel datum in crastino 

Dionisii. 

 

BP 1181 p 194v 02 do 10-10-1398. 

Johannes zv Theodericus die Bever verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Theoderici die (dg: Be) Bever prebuit et reportavit. 

Testes Wiel et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 194v 03 do 10-10-1398. 

Alveradis gnd Alveraet wv Gerardus Machiels soen droeg over aan Elizabeth, 

dv voornoemde Alverardis en wijlen Gerardus, haar vruchtgebruik in een 

huis, erf en tuin, tezamen 3 lopen roggeland groot, in Berlicum, naast het 

kerkhof van de kerk van Berlicum, tussen Willelmus Lambrechts soen 

enerzijds en Henricus Wouters soen anderzijds, welk huis, erf en tuin, 

wijlen voornoemde Gerardus Machiels gekocht had van Johannes zvw Johannes 

gnd Marinen soen. 

 

Alveradis dicta Alveraet (dg: et) relicta quondam Gerardi Machiels soen 

(dg: et Elizabeth eius filia) cum tutore #suum usufructum sibi 

competentem in# (dg: p) domo #area# et orto tres lopinatas terre 

siliginee simul continentibus sitis in parochia de Berlikem juxta 

cijmiterium (dg: de) ecclesie de Berlikem inter hereditatem Willelmi 

Lambrechts soen ex uno et inter hereditatem Henrici Wouters soen ex alio 

quos domum aream et ortum dictus quondam Gerardus Machiels erga Johannem 

filium (dg: Johannis) quondam Johannis dicti Marinen soen emendo 

acquisiverat prout in litteris legitime supportavit Elizabeth filie dicte 

Alverardis et dicti quondam Gerardi promittens cum tutore ratam servare 

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

crastino Dionisii. 

 

BP 1181 p 194v 04 do 10-10-1398. 

Henricus zvw Johannes Rijcouts soen, Johannes van Engelant zvw Arnoldus van 

Engelant en Arnoldus Rolofs soen beloofden aan de secretaris Adam, tbv hr 

Johannes van Dungen propositus van Mechelen en Arnoldus van Beke, 6 mud 

rogge, Bossche maat, en 1½ Brabantse dobbel of de waarde met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1399) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Johannis Rijcouts soen Johannes de Engelant 

filii! quondam Arnoldi de Engelant et Arnoldus Rolofs soen promiserunt 

indivisi super omnia mihi Ade ad opus domini Johannis de Dungen propositi 

(dg: ?Bovi.gne) Mechliniensis et Arnoldi de Beke seu ad opus alterius 
!alterius eorundem sex modios siliginis mensure de Busco et unum et 

dimidium Brabant dobbel seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 194v 05 do 10-10-1398. 

Hubertus van Ghemert maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Elijas zvw Bertrammus gnd Elijaes soen6,7 met 

zijn goederen. 

 

                         
6 Zie → BP 1181 p 201r 02 do 24-10-1398, Elijas Bertrams soen van 

Lijttoijen beloofde aan Hubertus van Ghemert 51 Stramprooise gulden met 

Lichtmis aanstaande te betalen. 
7 Zie → BP 1181 p 201r 04 do 24-10-1398, Elijas Bertrams soen droeg al zijn 

paarden en merries over aan Hubertus van Ghemert. 
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Hubertus de Ghemert omnes vendiciones et alienaciones factas per Elijam 

filium quondam Bertrammi dicti Elijaes soen cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 194v 06 do 10-10-1398. 

Godefridus Keijmpen beloofde aan Hubertus van Ghemert 17 nieuwe Gelderse 

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

 

Godefridus Keijmpen promisit super omnia Huberto de Ghemert XVII novos 

Gelre gulden seu valorem (dg: ad monit) ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 194v 07 do 10-10-1398. 

Johannes zv Theodericus gnd Hannen soen van Hezewijc droeg over aan 

Albertus zvw Baudewinus smid van Os 18 mud hop, Bossche maat, die hem 

overgebleven waren van 31 mud hop, die Henricus zvw Yda gnd sMoelners van 

Hezewijc beloofd had aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes filius Theoderici dicti Hannen soen de Hezewijc XVIII modios 

boni lupuli mensure de Busco sibi restantes de XXXI modiis boni lupuli 

dicti hoppe dicte mensure (dg: pro) quos Henricus filius #quondam# Yde 

dicte sMoelners de Hezewijc promiserat et debebat primodicto Johanni ut 

dicebat supportavit (dg: B) Alberto filio quondam Baudewini fabri de Os 

(?dg: j). Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 194v 08 do 10-10-1398. 

Voornoemde Albertus en Hermannus Pijnge beloofden aan voornoemde Johannes 

zv Theodericus Hannen soen van Hezewijc 18 Gelderse gulden, 36 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1398) te 

betalen. 

 

Dictus Albertus #et Hermannus Pijnge# promisit (dg: ?se ?dat) super omnia 

dicto Johanni filio Theoderici Hannen soen de Hezewijc XVIII !Ger gulden 

XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 194v 09 do 10-10-1398. 

Petrus zvw Ghevardus gnd van der Voert van Essche droeg over aan Laurencius 

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

Willelmus, een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit ¼ deel, dat aan Johannes zvw Godefridus 

van Broechoven behoort, in een stuk beemd gnd die Swenelt, in Esch, tussen 

die Aa enerzijds en wijlen hr Eligius gnd Loij van den Aker priester 

anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door voornoemde Johannes zvw 

Godefridus van Broechoven. Met achterstallige termijnen van 3 jaar. 

 

Petrus filius quondam Ghevardi dicti van der Voert de Essche hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de et ex quarta parte ad Johannem 

filium quondam Godefridi de (dg: Br) Broechoven spectante in quadam pecia 

prati dicti die Swenelt sita in parochia de Essche inter (dg: 

hereditatem) aquam dictam die Aa ex uno et inter hereditatem quondam 

domini Eligii dicti Loij van den Aker presbitri ex alio venditam sibi a 

dicto Johanne filio quondam Godefridi de Broechoven prout in litteris 

hereditarie supportavit Laurencio filio quondam Willelmi van den (dg: 

Velde) Velde (dg: cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare) ad opus Johannis van den Velde (dg: sui) filii dicti quondam 

Willelmi (dg: pro) cum litteris et jure #et cum arrestadiis sibi de 3 

annis proxime preteritis restantibus# promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 194v 10 do 10-10-1398. 

Johannes Oge zv Arnoldus Hoenken van Druenen, Walterus Jans soen en 

Arnoldus Pijnlit Ghiben soen, wonend in Druenen, beloofden aan Hermannus 

van Os zvw Willelmus van Panhedel 37½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

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

 

Johannes Oge filius (dg: quondam) Arnoldi Hoenken de Druenen (dg: 

promisit super omnia Hermanno de) Walterus Jans soen et Arnoldus Pijnlit 

Ghiben soen commorantes !de Druenen promiserunt indivisi super omnia 

Hermanno de Os filio quondam Willelmi de Panhedel XXXVII et dimidium 

modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos et in Busco (dg: persolvendos) tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 194v 11 do 10-10-1398. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1181 p 194v 12 do 10-10-1398. 

Jacobus zv Henricus Zelen soen en Johannes van Vucht zvw Johannes van Vucht 

handschoenmaker beloofden aan Aleijdis ev Zebertus zvw Zebertus van Wijc, 

tbv voornoemde Zebertus zvw Zebertus van Wijc, 44½ Engelse nobel of de 

waarde met Pasen aanstaande (zo 30-03-1399) te betalen. 

 

Jacobus filius Henrici Zelen soen et Johannes de Vucht filius quondam 

Johannis de Vucht cijrothecarius promiserunt indivisi super omnia Aleijdi 

uxori Zeberti filii quondam Zeberti de Wijc ad opus eiusdem Zeberti filii 

quondam Zeberti de Wijc XLIIII et dimidium Engels nobel seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 194v 13 do 10-10-1398. 

Egidius Boijen zvw Henricus Boijen beloofde aan Aleijdis ev Zebertus zvw 

Zebertus van Wijc, tbv voornoemde Zebertus zvw Zebertus van Wijc, 22 

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

 

Egidius Boijen filius quondam Henrici Boijen promisit super omnia Aleijdi 

(dg: filie et) uxori Zeberti filii quondam Zeberti de Wijc ad opus 

eiusdem Zeberti filii quondam Zeberti de Wijc XXII Engels nobel seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 194v 14 do 10-10-1398. 

(dg: Johannes zvw Petrus zvw Johannes Lauwerens soen beloofde). 

 

(dg: Johannes filius quondam Petri filii quondam Johannis Lauwerens soen 

promisit). 

 

BP 1181 p 194v 15 do 10-10-1398. 

Johannes Delijen soen, Johannes Scutken, Johannes zv Willelmus van Loe, 

Ghevardus zv Ghevardus van den Venne en Walterus zvw Arnoldus van Essche 

beloofden aan Jacobus Tijt 82 Stramprooise Gelderse gulden of de waarde, 

een helft te betalen met Maria-Hemelvaart aanstaande (vr 15-08-1399) en de 

andere helft met Sint-Martinus over een jaar (di 11-11-1399). 

 

Johannes Delijen soen Johannes Scutken Johannes filius Willelmi de Loe 

Ghevardus filius Ghevardi van den Venne Walterus (dg: de Vr) filius 

quondam Arnoldi de Essche promiserunt indivisi super omnia Jacobo Tijt 

LXXXII Stramproedsche #Gelre# gulden seu valorem mediatim (dg: p) 

assumptione [M]arie (dg: et mediatim a) proxime futura et mediatim a 

Martini proxime futuro ultra annum (dg: p). Testes Wiel et Ywanus datum 

supra. 
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1181 p. 195r. 

 in crastino Dionisii: donderdag 10-10-1398. 

 sexta post Dionisii: vrijdag 11-10-1398. 

 sabbato post Dionisii: zaterdag 12-10-1398. 

 

BP 1181 p 195r 01 do 10-10-1398. 

De broers Arnoldus en Gerardus, kvw Cristianus van der Heijden, en Gerardus 

Mor zvw Nijcholaus gnd Mor beloofden aan Godefridus zvw Godefridus van Erpe 

100 mud hop8, Bossche maat, een helft met Sint-Remigius (wo 01-10-1399) 

aanstaande en de andere helft met Sint-Remigius over een jaar (vr 01-10-

1400) in Berlicum te leveren. 

 

Arnoldus et Gerardus fratres liberi quondam Cristiani van der Heijden et 

Gerardus Mor filius quondam Nijcholai dicti Mor [promiserunt ?super 

omnia?] Godefrido filio quondam Godefridi de Erpe centum modios lupuli 

mensure de Busco mediatim Remigii proxime futurum et mediatim a [9Remigii 

proxime futuro] ultra annum persolvendos et in parochia de Berlikem 

tradendos. Testes (dg: datum) Wiel et Ywijn datum in crastino Dionisii. 

 

BP 1181 p 195r 02 do 10-10-1398. 

Godefridus zvw Godefridus van Erpe en Johannes Weijgerganc zvw Henricus 

Weijgerganc beloofden aan voornoemde broers Arnoldus en Gerardus, kvw 

Cristianus van der Heijden, en Gerardus Mor zv Nijcholaus 100 nieuwe 

Gelderse gulden zoals die vandaag gemeenlijk in de beurs gaan of de waarde, 

een helft te betalen met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1399) en de 

andere helft met Sint-Remigius over een jaar (vr 01-10-1400). 

 

Godefridus filius quondam Godefridi de Erpe et Johannes Weijgerganc 

filius quondam Henrici Weijgerganc promiserunt indivisi super omnia 

dictis Arnoldo [et 10Gerardo] fratribus et Gerardo Mor filio Nijcholai C 

novos Gelre !quales ad presens ad bursam currunt communiter seu valorem 

mediatim Remigii proxime futurum [et mediatim] a Remigii proxime futuro 

ultra annum persolvendos (dg: .......). Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 195r 03 do 10-10-1398. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit ali-(?dg: um) indempnes (dg: ....... .......). Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 195r 04 vr 11-10-1398. 

Mauritius van Boemel bontwerker droeg11 over aan Gerardus Coelnere zvw 

Zanderus een b-erfcijns van 30 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis en tuin, 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 gnd Coenen soen enerzijds en erfgoed van 

Ermegardis van Arle anderzijds, strekkend vanaf voornoemd straatje 

achterwaarts tot aan erfgoed van Johannes Sceijvel, met recht van weg in 

een weg van voornoemde Conrardus, 4 voet breed, reikend vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts tot aan voornoemd erfgoed van Ermegardis, 

welke cijns voornoemde Mauritius gekocht had van Udo zvw Gerardus van den 

Bruggen. 

 

                         
8 Zie → BP 1181 p 545r 03 do 06-11-1399, niet afgewerkt contract, waarin 

verklaard werd dat de helft van de 100 mud hop, die vervallen was op 01-10-

1399, is geleverd. 
9 Aanvulling op basis van BP 1181 p 195r 02. 
10 Aanvulling op basis van BP 1181 p 195r 01. 
11 Zie ← BP 1181 p 153r 01 vr 16-08-1398, zelfde akte maar dan schenking. 
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Mauritius de Boemel pelliciator hereditarium censum triginta solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto sitis in 

Busco in viculo tendente a vico Hijnthamensi versus domum habitationis 

quondam Ade de Neijnsel inter hereditatem Conrardi filii quondam Arnoldi 

dicti Coenen soen ex uno et inter hereditatem Ermegardis de Arle ex alio 

tendentibus a dicto viculo retrorsum ad hereditatem Johannis Sceijvel 

atque ex toto jure eundi et redeundi ac pergendi in via dicti Conrardi 

sita ibidem quatuor pedatas in latitudine continente tendente a dicto 

vico Hijnthamensi retrorsum ad hereditatem predictam eiusdem Ermegardis 

predicte quem censum dictus !Maritius erga (dg: dictum) Udonem filium 

quondam Gerardi van den Bruggen emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo Coelnere filio quondam Zanderi cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Dordrecht et Ywanus datum sexta post Dionisii. 

 

BP 1181 p 195r 05 vr 11-10-1398. 

Mauritius van Boemel bontwerker en zijn kinderen Johannes, Sijmon en 

Willelmus droegen over aan Gerardus Coelnere zvw Zanderus hun deel in alle 

goederen, die voornoemde Gerardus Coelnere en wijlen zijn vrouw Heijlwigis 

dv voornoemde Mauritius tezamen hadden bezeten. Kinderen en erfg van 

voornoemde Mauritius zullen nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Maritius de Boemel pelliciator Johannes Sijmon et Willelmus eius liberi 

(dg: on) totam partem et omne jus eis (dg: competentes) et liberis (dg: 

qu) et heredibus quibuscumque #dicti Mauritii# competentes in omnibus 

bonis (dg: in quibus) que Gerardus Coelnere filius quondam Zanderi et 

Heijlwigis quondam eius uxor filia (dg: dicti) olim dicti Mauritii 

pariter possederunt quocumque (dg: sitis) consistentibus sive sitis 

supportaverunt dicto (dg: Zandero) Gerardo Coelnere promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et quod ipsi omnes liberos et heredes dicti 

Mauritii perpetue tales habebunt quod numquam presument se jus habere in 

(dg: dicti) bonis predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 195r 06 vr 11-10-1398. 

Voornoemde Gerardus Coelnere zv Zanderus verklaarde dat Mauritius van 

Boemel bontwerker alle goederen heeft gegeven, die voornoemde Mauritius 

beloofd had aan voornoemde Gerardus en wijlen zijn vrouw Heijlwigis dv 

voornoemde Mauritius, als huwelijksgeschenk. 

 

Dictus Gerardus Coelnere filius Zanderi palam recognovit sibi per 

Mauritium de Boemel pellificem plenarie fore satisfactum ab omnibus bonis 

que dictus Mauritius promiserat dicto Gerardo cum Heijlwige quondam sua 

uxore filia (dg: dicti) olim dicti Mauritii (dg: in) nomine dotis et in 

subsidium matrimonii a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

ut dicebat clamans inde quitum salva tamen dicto Gerardo (dg: ....... 
?etc) #supportatione et# promissionibus sibi hodierno die factis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 195r 07 vr 11-10-1398. 

Elizabeth dvw Gerardus Machiels soen droeg over aan Elizabeth dvw Johannes 

die Lodder van Berlikem een huis, erf en tuin, tezamen 3 lopen roggeland 

groot, in Berlicum, naast het kerkhof van de kerk van Berlicum, tussen 

Willelmus gnd Lambrechts soen enerzijds en Henricus Wouters soen 

anderzijds, welk huis, erf en tuin wijlen voornoemde Gerardus Machiels soen 

gekocht had van Johannes zvw Johannes gnd Marinen soen, welk huis, erf en 

tuin aan Elizabeth gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader 

Gerardus, en waarvan Alveradis wv voornoemde Gerardus haar vruchtgebruik 

overgedragen had aan haar voornoemde dochter Elizabeth. Is de dienstmaagd 

van het leprozenhuis. 
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Ista est famula de domo leprosorum. 

Elizabeth filia quondam Gerardi Machiels soen cum tutore domum #aream# et 

ortum tres lopinatas terre siliginee simul continentes sitos in parochia 

de Berlikem juxta cijmiterium ecclesie de Berlikem inter hereditatem 

Willelmi dicti Lambrechts soen ex uno et inter hereditatem Henrici 

Wouters soen ex alio quos domum #aream# et ortum dictus quondam Gerardus 

Machiels soen erga Johannem filium quondam Johannis dicti Marinen soen 

emendo acquisiverat prout in litteris et qui domus #area# et ortus dicte 

Elizabeth !dicti quondam Gerardi sui patris successione sunt advoluti et 

de quibus domo !et orto Alveradis relicta dicti quondam Gerardi suum 

usufructum quem habuit in eisdem dicte Elizabeth sue filie supportavit ut 

dicebat hereditarie (dg: vendidit) supportavit Elizabeth filie quondam 

Johannis die Lodder de Berlikem cum litteris et jure promittens (dg: s) 

cum tutore super (dg: omnia ratam servare et obligationem ex parte sui) 

#habita et habenda# et cum ea dicta Alveradis cum tutore (dg: ratam 

servare et obligationem e) super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam Gerardi deponere. Testes 

Dordrecht et Moedel datum sexta post Dionisii. 

 

BP 1181 p 195r 08 vr 11-10-1398. 

Yudaes van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Yudaes van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 195r 09 za 12-10-1398. 

Ghiselbertus die Hoessche zvw Johannes die Hoessche van Lijttoijen verkocht 

aan Johannes die Hoessche zvw Arnoldus die Hoessche (1) een erfgoed gnd een 

weide, 4½ hont groot, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Weiden, tussen 

Henricus Scilder enerzijds en Ghibo die Greve anderzijds, (2) een erfgoed 

gnd een weide, 4½ hont groot, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Weiden, 

tussen erfgoed behorend aan de kerk van Lithoijen enerzijds en een zekere 

Bexken anderzijds, vrij van maasdijken en cijnzen, belast met waterlaten, 

zegedijken en sloten. 

 

Ghiselbertus die Hoessche filius quondam Johannis die Hoessche de 

Lijttoijen unam hereditatem dictam een weijde quatuor et dimidium hont 

continentem sitam in parochia de (dg: Lijt) Lijttoijen (dg: in) ad locum 

dictum die Weijden inter hereditatem Henrici Scilder ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis die Greve ex alio atque hereditatem dictam een 

weijde quatuor et dimidium hont continentem sitam in parochia et loco 

predictis inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Littoijen ex uno 

et inter hereditatem cuiusdam dicti (dg: Ketsken) Bexken ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni die Hoessche filio quondam Arnoldi 

die Hoessche promittens super omnia warandiam tamquam de hereditate ab 

omni aggere Mose et censu libera et obligationem deponere exceptis 

aqueductibus zeghediken et fossatis ad has de jure spectantibus. Testes 

Wiel et Ywijn datum sabbato post Dionisii. 

 

BP 1181 p 195r 10 za 12-10-1398. 

Johannes van Neijnsel beloofde aan Katherina dvw Theodericus gnd Troijaes 

van Os een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes. 

 

Johannes de !Meijnsel promisit super omnia se daturum et soluturum 

Katherine filie quondam Theoderici dicti Troijaes de Os vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte 

Katherine et non ultra purificationis ex omnibus bonis dicti (dg: -s) 

Johannis quocumque locorum consistentibus sive sitis tali condicione quod 

cum dicta Katherina !fuerit erit quitus. Tesrtes Dordrecht et Moedel 

datum supra. 
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BP 1181 p 195r 11 za 12-10-1398. 

Johannes van Neijnsel beloofde aan Jutta dvw Philippus van Gestel een 

lijfpacht12 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit alle goederen van voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Neijnsel promisit super omnia se daturum et soluturum Jutte 

(dg: dicte) filie quondam Philippi de (dg: Gravia) #Gestel# vitalem 

pensionem unius modii siliginis eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 195r 12 za 12-10-1398. 

Johannes van Neijnsel beloofde aan Johannes van Uden zvw Henricus zvw 

Johannes van Uden een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Neijnsel promisit super omnia se daturum et soluturum Johanni 

(dg: filio quo) de Uden filio quondam Henrici filii quondam Johannis de 

Uden (dg: se daturum et soluturum v) vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco eodem modo. Testes datum supra. 

 

1181 p. 196v. 

 in crastino Dionisii: donderdag 10-10-1398. 

 secunda post Dionisii: maandag 14-10-1398. 

 sabbato post Severini: zaterdag 26-10-1398. 

 

BP 1181 p 196v 01 do 10-10-1398. 

Katherina dvw Arnoldus gnd Cnode Lanen soen van Vucht verkocht aan Jacobus 

van den Steenhuze haar deel in een stuk erfgoed gnd venne van wijlen 

Henricus Jacobs soen, in Vught Sint-Petrus, tussen een gemene steeg 

enerzijds en Petrus Goeswijns en andere naburen aldaar anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Petrus Goeswijns, belast met de 

hertogencijns. 

 

[13Katherina filia] quondam Arnoldi dicti Cnode (dg: de) Lanen soen de 

Vucht cum tutore (dg: et medietatem ad se spectantem) totam partem et 

omne jus ....... competentes in pecia hereditatis dicta venne quondam 

Henrici Jacobs soen sita in parochia de Vucht sancti Petri inter (dg: 

hereditatem) communem stegam ex uno [et in]ter hereditatem Petri 

Goeswijns et (dg: suorum) aliorum vicinorum ibidem ex alio tendente cum 

uno fine ad hereditatem dicti Petri Goeswijns [ut] dicebat hereditarie 

vendidit Jacobo van den Steenhuze promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini nostri ducis exinde solvendo. 

Testes Ywijn et Moedel datum in crastino Dionisii. 

 

BP 1181 p 196v 02 do 10-10-1398. 

Theodericus Kijevit zvw Johannes Kijevit verkocht aan Jacobus van den 

Steenhuze het deel dat behoorde aan Truda dvw Arnoldus gnd Cnode Lanen soen 

van Vucht Sint-Petrus, in voornoemd erfgoed gnd venne, welk deel nu aan hem 

behoort, belast met de hertogencijns. 

 

Theodericus Kijevit filius quondam Johannis Kijevit totam partem et omne 

jus que et quod spectabant ad Trudam filiam quondam (dg: Ad) Arnoldi 

dicti Cnode Lanen soen de Vucht #sancti Petri# in dicta (dg: hereditatem) 

hereditate dicta venne #et quas nunc ad se spectare dicebat# hereditarie 

vendidit Jacobo van den Steenhuze promittens super omnia warandiam et 

                         
12 Zie → BP 1183 f 118r 04 do 29-03-1403, mogelijk verband: Jutta eertijds 

dienstmaagd van wijlen Johannes van Neijnsel verklaarde dat Jacobus van 

Neijnsel alle achterstallige termijnen heeft geleverd van een lijfpacht van 

1 mud rogge, die wijlen Johannes van Neijnsel vv voornoemde Jacobus in zijn 

testament had nagelaten aan voornoemde Jutta. 
13 Aanvulling op basis van BP 1181 p 196v 03. 
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obligationem deponere excepto censu domini ducis ex dictis parte et jure 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 196v 03 do 10-10-1398. 

Voornoemde Katherina dvw Arnoldus gnd Cnode Lanen soen van Vucht droeg over 

aan Willelmus van Ghiessen de helft in 1 lopen roggeland, in Vught Sint-

Petrus, tussen Jutta Steenkens enerzijds en voornoemde Willelmus van 

Ghiessen anderzijds. 

 

Dicta Katherina filia quondam Arnoldi dicti Cnode Lanen soen de Vucht cum 

tutore medietatem ad se spectantem in (dg: j) una lopinata terre 

siliginee sita in parochia de Vucht sancti Petri (dg: inter hereditatem) 

inter hereditatem Jutte Steenkens ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Ghiessen ex alio hereditarie supportavit dicto Willelmo de Ghiessen 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 196v 04 do 10-10-1398. 

Theodericus Kijevit zvw Johannes Kijevit droeg over aan Willelmus van 

Ghiessen de helft, die behoorde aan Truda dvw Arnoldus Cnoden Lanen soen 

van Vucht, in voornoemde lopen land, welke helft nu aan hem behoort. 

Jacobus van den Steenhuze beloofde aan voornoemde Willelmus dat hij zal 

betalen wat ook maar uit voornoemde helft moet worden betaald. 

 

Theodericus Kijevit filius quondam Johannis Kijevit medietatem ad Trudam 

filiam quondam Arnoldi Cnoden Lanen soen de Vucht (dg: sancti Petri) 

spectabat! in dicta lopinata terre et quam medietatem nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Willelmo de Ghiessen promittens super 

omnia warandiam et obligationem (d: deponere) ex parte sui deponere (dg: 

promisit insuper) promisit insuper Jacobus van den Steenhuze super omnia 

dicto Willelmo quod ex dicta medietate aliquid erit de jure solvendum 

quod ipse (dg: Jacobus he) Jacobus solvet annuatim sic quod dicto 

Willelmo dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 196v 05 ma 14-10-1398. 

Petrus zvw Godefridus van Langvelt verkocht aan Henricus van Goiderheijle 

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

Bosch aan het woonhuis van de koper te leveren, gaande uit (1) een hoeve 

gnd Larevenne, in Mierlo, reeds belast met grondcijnzen en een b-erfpacht 

van 2 mud rogge aan hr Henricus Buc priester, (2) 1/3 deel in een hoeve gnd 

Erpendonk, in Deurne, (3) 1/3 deel in een hoeve gnd Blichellink, in Deurne, 

deze 1/3 delen reeds belast met grondcijnzen. 

 

Petrus filius quondam Godefridi de Langvelt hereditarie vendidit Henrico 

de Goiderheijle tinctori hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco ad 

domum habitationis dicti emptoris tradendam et deliberandam ex quodam 

manso dicto Larevenne #dicti venditoris# sito in parochia de Mierle et ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis item ex tercia parte ad dictum venditorem 

spectante in quodam manso dicto (dg: te) Erpendonc sito in parochia de 

Doerne et ex attinentiis dicte tercie partis eiusdem mansi singulis et 

universis atque ex tercia parte ad eundem venditorem spectante (dg: si) 

in quodam manso dicto Blichellinc sito in dicta parochia de Doerne cum 

eiusdem tercie paris dicti mansi #attinentiis# singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis domino 

Henrico Buc presbitro ex primodicto manso et censibus dominorum fundi ex 

dictis terciis partibus predictorum mansorum annuatim de jure solvendis 

ut dicebat et (dg: si) sufficientem facere. Testes Dordrecht et Lucas 
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datum 2a post Dijonisii. 

 

BP 1181 p 196v 06 ma 14-10-1398. 

De broers broeder Hermannus kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch, 

Arnoldus en Willelmus, zvw Willelmus Mijnnemere, Johannes zvw Johannes van 

Hees ev Elizabeth, Johannes zvw Walterus van Brakel en zijn vrouw 

Margareta, dvw voornoemde Willelmus Mijnnemere, droegen over aan 

Theodericus uijt den Valchuijse van Gravia een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de 

navolgende erfgoederen die behoren aan Aleijdis wv Johannes gnd Loverdonc, 

haar kinderen Elizabeth en Johannes en aan Albertus gnd Gheenkens soen, 

gelegen onder Boxtel, ter plaatse gnd Kleinre Liemde, tussen Johannes van 

Achel enerzijds en Arnoldus zv Henricus gnd Mans soen, te weten uit een 

huis, tuin, een stuk land gnd die Beekakker, een stuk gnd die Lange Strepe, 

een stuk beemd gnd die Beke en 1 bunder heide, welke pacht aan Willelmus 

gnd Mijnnemere was verkocht door voornoemde Aleijdis, Elizabeth, Johannes 

en Albertus, en welke pacht nu aan hen behoort. 

 

X. 

Frater Hermannus conventualis conventus de Porta Celi prope Buscumducis 

Arnoldus et Willelmus fratres filii quondam Willelmi Mijnnemere Johannes 

filius quondam Johannis de Hees maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris Johannes filius quondam Walteri de #Brakel# maritus legitimus 

Margarete sue uxoris filiarum dicti quondam Willelmi Mijnnemere et dicta 

Margareta cum eodem Johanne suo marito tamquam cum suo tutore annuam et 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam et deliberandam ex 

hereditatibus infrascriptis ad Aleijdem relictam quondam Johannis dicti 

Loverdonc Elizabeth et Johannis! eius liberorum atque Alberti dicti 

Gheenkens soen spectantibus (dg: sitis) infra parochiam de Bucstel ad 

locum dictum Cleijnre Lijemde inter hereditatem Johannis de Achel ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi filii Henrici dicti Mans soen ex alio latere 

situatis videlicet ex domo orto pecia terre dicta communiter die 

Beecacker ac pecia! dicta die Lange Strepe atque ex pecia prati dicta die 

Beke necnon ex quodam bonario merice venditam (dg: dicto) Willelmo dicto 

Mijnnemere a dictis Aleijde Elizabeth et Johanne atque Alberto predicto 

prout in litteris et quam paccionem nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie supportaverunt Theoderico (dg: Gravia van den) #uijt den# 

Valchuijse de Gravia cum litteris et jure promittentes (dg: indivisi) #et 

dicta Margareta cum dicto Johanne suo marito tamquam cum# cum tutore 

indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem (dg: ex parte 

eorum deponere et impeticionem ex parte eorum et dicti quondam Willelmi 

Mijnnemere de)-ponere. Testes Erpe et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 196v 07 ma 14-10-1398. 

Voornoemde broers broeder Hermannus kloosterling van Porta Celi bij Den 

Bosch, Arnoldus en Willelmus, zvw Willelmus Mijnnemere, Johannes zvw 

Johannes van Hees ev Elizabeth, Johannes zvw Walterus van Brakel en zijn 

vrouw Margareta, dvw voornoemde Willelmus Mijnnemere, droegen over aan 

Arnoldus Rover Boest een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft, behorend aan 

Johannes Cortroc zvw Willelmus Cortroc, van een hoeve die was van Rutgherus 

gnd van Kessel svv voornoemde Johannes Cortroc, gnd Sceijvels Hoeve, in 

Nuland, ter plaatse gnd Heze, welke pacht wijlen voornoemde Willelmus 

Mijnnemere gekocht had van voornoemde Johannes Cortroc zvw Willelmus 

Cortroc; met 1 mud achterstallige termijn van afgelopen Lichtmis. Welke 

pacht, met andere pachten, voornoemde Willelmus Mijnnemere gegeven had aan 

Rodolphus Koijt zvw Arnoldus Koijt en diens vrouw Bela dvw voornoemde 

Willelmus Mijnnemere. Welke pacht aan hen gekomen was na overlijden van 

voornoemde Rodolphus en diens vrouw Bela. 
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Dictus frater Hermannus conventualis etc #Arnoldus# et Willelmus fratres 

filii quondam Willelmi Mijnnemere Johannes filius quondam Johannis de 

Hees maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et Johannes filius 

quondam Walteri de Brakel maritus legitimus ut asserebat Margarete sue 

uxoris filiarum dicti quondam Willelmi Mijnnemere et dicta Margareta cum 

eodem Johanne suo marito tamquam cum suo tutore (dg: quatuor quintas 

partes ad eos spectantes in) hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Buscoducis 

tradendam et deliberandam ex medietate ad Johannem Cortroc filium quondam 

Willelmi Cortroc spectante cuiusdam mansi qui fuerat Rutgheri dicti de 

Kessel soceri eiusdem Johannis Cortroc dicti communiter Sceijvels Hoeve 

siti in parochia de Nuwelant in loco dicto Heze atque ex attinentiis 

dicte medietatis singulis et universis quam paccionem unius modii 

siliginis dictus quondam Willelmus Mijnnemere erga dictum Johannem 

Cortroc filium quondam Willelmi Cortroc emendo acquisiverat #et quam 

paccionem!# prout in litteris hereditarie supportaverunt Arnoldo (dg: 

Mijnnemere filio dicti quondam Willelmi Mijnnemere) #Rover Boest# cum 

#primodictis# litteris et jure #cum (dg: arrestadio) uno modio siliginis 

restante de festo purificationis proxime preterito# promittentes (dg: et 

dicta Margareta cum dicto Johanne suo marito tamquam cum dicto suo tutore 

indivisi super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere testes) #+ {hier BP 1181 p 196v 10 invoegen}# et dicta 

Margareta cum dicto Johanne suo marito indivisi super habita et habenda 

ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 196v 08 za 26-10-1398. 

Voornoemde Arnoldus Rover droeg voornoemde erfpacht over aan mr Johannes 

van Best. Met achterstallige termijnen. 

 

{Tussengeschreven.} 

OX. 

Dictus Arnoldus Rover dictam paccionem supportavit magistro Johanni de 

Best cum arrestadiis promittens ratam servare. Testes Ywijn et (dg: 
?Moes) #Moedel# datum sabbato post Severini. 

 

BP 1181 p 196v 09 ma 14-10-1398. 

Voornoemde broers broeder Hermannus kloosterling van Porta Celi bij Den 

Bosch, Arnoldus en Willelmus, zvw Willelmus Mijnnemere, en Johannes zvw 

Johannes van Hees ev Elizabeth dvw voornoemde Willelmus Mijnnemere, droegen 

over aan hun zuster Margareta dvw voornoemde Willelmus Mijnnemere 4/5 deel 

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

te leveren, gaande uit een stuk land gnd den Ysenbrake, 5 lopen rogge 

groot, in Westilburg, bij de plaats gnd Heuvel, achter de tuin van Johannes 

gnd die smid, tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed van het klooster 

van Tongerloe anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Willelmus 

Mijnnemere gekocht had van Henricus gnd Moelnere zvw Reijnerus gnd Moelnere 

van Westilborch en diens zwager Laurencius molenaar zvw Johannes gnd van 

Goch. 

 

X. 

Dictus frater Hermannus Arnoldus et Willelmus fratres liberi quondam 

Willelmi Mijnnemere et Johannes filius quondam Johannis de Hees (dg: ma) 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris (dg: et Johannes fi) 

filie dicti quondam Willelmi Mijnnemere quatuor quintas partes ad eos 

spectantes in hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvenda hereditarie purificationis et in Busco tradenda et 

deliberanda ex quadam pecia terre dicta den Ysenbrake quinque lopina 

siliginis annuatim in semine capiente sita in parochia de Westilborch 

apud locum dictum Hoevel retro ortum Johannis dicti die Harde fabri inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem spectantem ad conventum de 

Tongerloe ex alio quam paccionem dictus quondam Willelmus Mijnnemere erga 
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Henricum dictum Moelnere filium quondam Reijneri dicti Moelnere de 

Westilborch et Laurencium multorem filium quondam Johannis dicti de Goch 

eius sororium emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportaverunt (dg: hereditarie s) Margarete sue sorori filie dicti 

quondam Willelmi Mijnnemere cum litteris et jure promittentes (dg: cum 

tutore) ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 196v 10 ma 14-10-1398. 

{Invoegen in BP 1181 p 196v 07}. 

Et (dg: #et#) quam paccionem dictus Willelmus Mijnnemere dederat (dg: ad) 

Rodolpho Koijt filio quondam Arnoldi Koijt ?!et Bela sua uxore filia 

dicti quondam Willelmi Mijnnemere (dg: simul) cum ali[is?] paccion[ibus?] 

prout in litteris quas vidimus et quam paccionem sibi de morte dicti 

quondam Rodolphi et Bele sue uxoris filie dicti quondam Willelmi jure 

successionis hereditarie advolutam [es]se dicebant. 

 

BP 1181 p 196v 11 ma 14-10-1398. 

Theodericus zvw Willelmus zvw Willelmus van den Brekelen verkocht aan 

Lambertus zvw Nijcholaus van Goiderheijle een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

huis, tuin, akker en heideland in een kamp gelegen, welk kamp gelegen is in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezelaer, tussen een gemene een gemene 

weg enerzijds en wijlen Walterus {p.197} gnd Koc anderzijds, reeds belast 

met een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, (2) (2) 1½ bunder 

erfgoed in Schijndel, ter plaatse gnd Sceijnvelt, tussen een gemene weg 

enerzijds en wijlen Gerardus gnd des Papen anderzijds, dit onderpand reeds 

belast met 1½ oude groot, 4 hoenderen en een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, en beide onderpanden reeds belast met een lijfpacht14 van 1 

mud rogge, Bossche maat, op het leven van Conrardus Arts soen en zijn vrouw 

Gerarda. 

 

[15Theoderi]cus filius quondam Willelmi (dg: filii fil) filii quondam 

Willelmi van den Brekelen hereditarie vendidit !vendidit Lamberto 
!quondam Nijcholai de Goiderheijle [hereditariam] paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo orto et agro pecia terre mericalis sitis ....... 

....... uno campo qui campus situs est in parochia de Ghestel prope 

Herlaer ad locum dictum Hezelaer inter communem plateam ex uno et inter 

[hereditatem] quondam Walteri 

 

1181 p. 197r. 

 in crastino Calixti: dinsdag 15-10-1398. 

 

BP 1181 p 197r 01 ma 14-10-1398. 

dicti Koc ex alio (dg: ut dicebat pro) atque ex uno et dimidio bonariis 

hereditatis dicti (dg: venditoris) venditoris sitis in (dg: parochia de 

S) jurisdictione de Scijn[le] ....... ....... ad Sceijnvelt inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex uno et inter hereditatem #quondam# 

Gerardi dicti des Papen ex alio ut dicebat promittens super omnia 

w[arandiam et obligationem] deponere excepto (dg: et qu uno et dimidio 

grossis antiquis quatuor pullis et hereditaria paccione unius modii 

siliginis dicte mensure ex dicto campo ....... ....... paccione duorum 

sextariorum siliginis dicte mensure et) vitali pensione unius modii 

siliginis dicte mensure ad vitam Conrardi Arts soen et [Gerarde] sue 

uxoris ex premissis atque (dg: duorum) hereditaria paccione duorum 

sextariorum siliginis dicte mensure ex dictis domo orto et agro et pecia 

mericali [solvenda atque] uno et dimidio grossis antiquis quatuor pullis 

                         
14 Zie ← BP 1179 p 576v 08 vr 04-07-1393, verkoop van de lijfpacht. 
15 Aanvulling op basis van BP 1179 p 576v 08. 
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et hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure ex dictis uno 

et dimidio bonariis hereditatis solvendis [et] sufficientem facere. 

Testes Lucas et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 197r 02 ma 14-10-1398. 

Willelmus gnd Hoef en zijn vrouw Metta dvw Zeelkinus gnd Marselijs soen 

verkocht aan Henricus zv Johannes gnd Scelleken van Gorpe een huis en erf 

van wijlen Johannes van Ghiessen, in Den Bosch, in de straat gnd Huls, 

tussen erfgoed van Johannes zvw Danijel van Vladeracken enerzijds en 

erfgoed van Elizabeth gnd Luwe anderzijds, zoals dit huis behoord had aan 

wijlen voornoemde Johannes van Ghiessen, welk huis voornoemde Willelmus 

Hoef en zijn vrouw Metta in cijns16 verkregen hadden van Arnoldus gnd 

Kaelstaf szvw voornoemde Johannes van Ghiessen, voor de hertogencijns, een 

b-erfcijns van 4 schelling en een b-erfcijns van 4 oude schilden of de 

waarde ervan in ander paijment. 

 

Willelmus dictus Hoef maritus legitimus (dg: li) Mette sue uxoris filie 

quondam Zeelkini dicti Marselijs soen et dicta Metta cum eodem tamquam 

cum tutore domum et aream quondam Johannis de Ghiessen sitam in Busco in 

vico dicto Huls inter hereditatem Johannis filii quondam Danijelis de 

Vladeracken ex uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Luwe ex alio 

prout huiusmodi domus et area ibidem sita est et ad dictum quondam 

Johannem de Ghiessen spectare consueverat et quam domum et aream dictus 

Willelmus Hoef et Metta eius uxor erga Arnoldum dictum Kaelstaf generum 

dicti quondam Johannis de Ghiessen ad censum acquisiverat scilicet pro 

censu domini ducis necnon pro hereditario censu quatuor solidorum 

annuatim exinde prius solvendis atque pro hereditario censu quatuor (dg: 

aur) denariorum (dg: antiquorum) aureorum antiquorum communiter scilde 

vocatorum boni auri et iusti ponderis seu pro valore eorundem in alio 

pagamento prout in litteris hereditarie vendidit Henrico filio Johannis 

dicti Scelleken de Gorpe supportavit cum litteris et jure promittens 

super onnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere excepto 

censu in dictis litteris contento. Testes Aggere et Groij !testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 197r 03 ma 14-10-1398. 

Johannes van Colen zv Nijcholaus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Colen filius Nijcholai prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 197r 04 ma 14-10-1398. 

Voornoemde koper Henricus zv Johannes gnd Scelleken van Gorpe beloofde aan 

voornoemde verkoper Willelmus Hoef 25 oude schilden17, 78 gemene plakken 

voor 1 oude schild gerekend, met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1399) te 

betalen. 

 

Dictus Henricus emptor promisit super omnia dicto Willelmo Hoef XXV aude 

scilde (dg: seu valorem ad nativitatis Domini proxime) scilicet 

septuaginta (dg: sex) #octo# communes placken pro quolibet aude scilt 

computato a nativitatis Domini proxime futuro (dg: p) ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 197r 05 ma 14-10-1398. 

Johannes van Meijnsel beloofde aan Jutta dvw Philippus van Gestel 25 

Stramprooise Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

                         
16 Zie ← BP 1177 f 167r 11 za 26-11-1384, uitgifte van het huis. 
17 Zie → BP 1181 p 460v 03 za 19-07-1399, overdracht van de 

schuldbekentenis. 



Bosch’ Protocol 1398 03. 24 

Johannes de Meijnsel promisit super omnia Jutte filie quondam Philippi de 

Gestel XXV Stramproetsche Gelre gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 197r 06 ma 14-10-1398. 

Voornoemde Johannes beloofde aan de secretaris, tbv Katherina dvw 

Theodericus Troijaes, 10 Stramprooise gulden of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Dictus Johannes promisit mihi ad opus Katherine filie quondam Theoderici 

Troijaes X Stramproetsche gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 197r 07 ma 14-10-1398. 

De broers broeder Hermannus kloosterling van Porta Celi en Willelmus, kvw 

Willelmus Mijnnemere, Johannes zvw Johannes van Hees ev Elizabeth dvw 

voornoemde Willelmus Mijnnemere en Johannes zvw Walterus van Brakel en zijn 

vrouw Margareta dvw voornoemde Willelmus Mijnnemere droegen over aan 

Arnoldus zvw Willelmus Mijnnemere 1/5 deel, dat aan Mechtildis dvw 

voornoemde Willelmus Mijnnemere gekomen was na overlijden van haar 

voornoemde vader Willelmus, resp. dat aan haar gekomen zou zijn na 

overlijden van haar moeder Katherina, in (1) een hoeve van wijlen 

voornoemde Willelmus Mijnnemere, gnd het Goed ten Assche, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Klein Liemde, (2) 1 bunder broekland, gnd die Zijldonk, van 

wijlen voornoemde Willelmus, in Boxtel, naast de plaats gnd Vellaer 

enerzijds en Jacobus metten Silver anderzijds, (3) een stuk beemd, in 

Boxtel, naast de plaats gnd die Hoge Vonderen, tussen Petrus die Yeger 

enerzijds en Beatrix wv Henricus die Hoessche anderzijds, welk 1/5 deel aan 

voornoemde broeder Hermannus, Willelmus, Johannes zvw Johannes van Hees, 

zijn vrouw Elizabeth, Johannes zvw Walterus van Brakel en diens vrouw 

Margareta gekomen was na overlijden van voornoemde Katherina wv Willelmus 

Mijnnemere. 

 

Frater Hermannus conventualis conventus de Porta Celi et Willelmus 

fratres liberi quondam Willelmi Mijnnemere Johannes filius quondam 

Johannis de Hees maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

dicti quondam Willelmi Mijnnemere atque Johannes filius quondam Walteri 

de Brakel maritus legitimus ut asserebat (dg: Marga) Margarete sue uxoris 

filie dicti quondam Willelmi Mijnnemere et dicta Margareta cum eodem 

Johanne tamquam cum tutore quintam partem (dg: eis) que Mechtildi filie 

dicti quondam Willelmi Mijnnemere de morte dicti quondam Willelmi sui 

patris successione fuerat advoluta et post mortem Katherine sue matris 

fuisset advolvenda in quodam manso dicti quondam Willelmi Mijnnemere 

dicto tGoet ten Assche sito in parochia de Bucstel ad locum dictum Cleijn 

Lijemde et in attinentiis (dg: eorum) eiusdem mansi singulis et universis 

quocumque sitis atque in uno bonario paludis (dg: dicti quondam Willelmi 

sit) dicto die Zijldonc (dg: sito) dicti quondam Willelmi sito in dicta 

parochia juxta (dg: loc) locum !Vellaer ex uno et inter hereditatem 

Jacobi metten Silver ex alio atque in pecia prati sita in !parochia juxta 

locum dictum die Hoge Vonderen inter hereditatem Petri die Yeger ex uno 

et inter hereditatem Beatricis relicte quondam Henrici die Hoessche ex 

alio ut dicebat et que quinta pars spectabat ad dictos fratrem Hermannum 

Willelmum fratres Johannem #filium quondam Johannis de Hees# (dg: et J) 

et Elizabeth eius uxorem et Johannem filii! Walteri !quondam Walteri de 

Brakel et ad Margaretam eius uxorem scilicet post obitum dicte Katherine 

relicte dicti quondam Willelmi Mijnnemere #atque totum jus in hiis 

competente et competituro# ut dicebant hereditarie supportaverunt Arnoldo 

filio dicti quondam Willelmi Mijnnemere promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et suorum 

heredum deponere. Testes (dg: Aggere) Dordrecht et Aggere datum supra. 
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BP 1181 p 197r 08 di 15-10-1398. 

Emondus van Ghemert zv Albertus Buc van Lijt en Lucas van Erpe zvw Johannes 

van Erpe beloofden aan Willelmus van Enode 18 Gentse nobel18 of de waarde 

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

 

Emondus de Ghemert filius Alberti Buc de Lijt et Lucas de Erpe filius 

quondam Johannis de Erpe promiserunt indivisi super omnia Willelmo de 

Enode XVIII Gentsche nobel seu valorem ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes Dordrecht et Moedel datum in crastino Calixti. 

 

BP 1181 p 197r 09 di 15-10-1398. 

De eerste zal Lucas schadeloos houden. 

 

Primus servabit Lucam indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 197r 10 di 15-10-1398. 

Johannes van Dormalen verkocht aan Wijnricus Screijnmaker een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis19 en erf 

in Den Bosch, over de Visbrug, aan de kant richting Orthen, in welk huis 

Henricus gnd Kemerken woonde, welk huis en erf aan de priesters van de 

Sint-Janskerk in Den Bosch behoorde, en welk huis en erf voornoemde 

verkoper ?gekocht had van Lambertus zvw Nijcholaus zvw Lambertus zvw 

Nijcholaus zager, belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 21 

schelling 6 penning voornoemd geld, een b-erfcijns van 20 schelling 

voornoemd geld, een b-erfcijns van .. schelling voornoemd geld en een 

b-erfcijns20 van 4 pond 14 (of: 13½) schelling voornoemd geld. 

 

Johannes (dg: Dor) de Dormalen hereditarie vendidit Wijnrico Screijnmaker 

hereditarium censum XL solidorum #monete# solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et area sita in Busco ultra pontem piscium in 

latere versus Orthen in qua domo et area Henricus dictus Kemerken 

commorari consuevit et que domus et area ad presbitros ecclesie beati 

Johannis in Busco pertinere consuevit et quam domum et [aream] dictus 

venditor erga Lambertum filium quondam Nijcholai filii quondam Lamberti 

filii quondam Nijcholai sarratoris [?emendo] acquisiverat prout in 

litteris quas vidimus promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis cens[?ib]us domini d[ucis] et 

hereditario censu viginti unius solidorum et sex denariorum dicte monete 

et hereditario censu XX solidorum dicte monete et hereditario censu 

....... solidorum dicte monete et hereditario censu IIIIor librarum et  

XIIII {Het is niet uitgesloten dat er een streep door de laatste I 

geschreven staat: XIIIJ} solidorum dicte monete exinde prius solvendis et 

sufficientem [facere. Testes] Dordrecht et Ywanus datum (dg: q) in 

crastino Calixti. 

 

1181 p. 198v. 

 sexta post Calixti: vrijdag 18-10-1398. 

 secunda post octavas penthecostes: maandag 26-05-1399. 

 quinta post Kalixti: donderdag 17-10-1398. 

 

BP 1181 p 198v 01 di 15-10-1398. 

Ywanus van Gravia maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen, gedaan door Johannes van Dormalen met zijn goederen. 

 

                         
18 Zie → BP 1181 p 578v 07 do 11-12-1399, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
19 Zie → BP 1181 p 283r 06 do 06-02-1399, overdracht van dit huis. 
20 Zie ← BP 1180 p 559r 10 wo 10-05-1396, overdracht van een erfcijns van 30 

schelling uit de erfcijns van 4 pond 14 schelling uit dit huis. 
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[Y]wanus de Gravia omnes et singulas vendiciones et alienaciones et 

obligationes factas per Johannem de Dormalen cum suis bonis 

[qu]ibuscumque calumpniavit. Testes Dordrecht et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 198v 02 vr 18-10-1398. 

Zebertus van den Grave zvw Theodericus van den Grave ev Marina dvw Wellinus 

gnd Theus soen verkocht aan Johannes gnd Boenart een n-erfpacht van 1 mud 

{graansoort niet vermeld}, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, van wijlen voornoemde Wellinus, 

in Uden, ter plaatse gnd aan het Reibroek, beiderzijds tussen Arnoldus 

Papen, reeds belast met 6 penning cijns gnd brueccijns aan de naburen, (2) 

een streep land met het bakhuis dat erop staat, aldaar, tussen voornoemde 

Arnoldus Papen enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, (3) een stuk 

land gnd die Smael Strepe, van wijlen voornoemde Wellinus, in Uden, 

beiderzijds naast Gerardus Hermans soen. 

 

[21Zeb]ertus van den Grave filius quondam Theoderici van den Grave 

maritus et tutor legitimus Marine sue uxoris filie quondam Wellini dicti 

Theus soen hereditarie vendidit Johanni dicto Boenart hereditariam 

paccionem unius modii! mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto dicti quondam 

Wellini sitis in parochia de (dg: H) Uden ad locum dictum (dg: aent R) 

aent Reijbroec inter hereditatem Arnoldi Papen ex (dg: uno et inter) 

utroque latere coadiacentem atque (dg: ex domo dicta bachuijs ex pecia) 

ex strepa terre et domo dicta bachuijs supra (dg: dictam) eandem strepam 

terre stante sita ibidem inter hereditatem (dg: Ard) dicti Arnoldi Papen 

ex uno et inter communem aqueductum dictum waterlaet ex alio item #ex# 

pecia terre dicta die Smael Strepe dicti quondam Wellini sita in dicta 

parochia iuxta hereditatem Gerardi Hermans soen ex (dg: utroque) utroque 

latere coadiacentem ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis VI denariis census dicti brueccijns 

vicinis #ex# primodictis domo et orto annuatim de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes Aggere et Groij datum sexta post Calixti. 

{Vanaf het einde van BP 1181 p 198v 02 begint in margine sinistra een 

haal voor BP 1181 p 198v 03 en 04, kennelijk om ruimte vrij te laten voor 

03 en 04 die later genoteerd zijn.} 

 

BP 1181 p 198v 03 ma 26-05-1399. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemde erfpacht over aan Arnoldus zvw 

Johannes Papen soen. 

 

Dictus Johannes dictam paccionem supportavit Arnoldo filio quondam 

Johannis Papen soen promittens super omnia ratam servare et obligationem 

(dg: de) ex parte sui deponere. Testes Wiel et Ywanus datum secunda post 

octavas penthecostes. 

 

BP 1181 p 198v 04 ma 26-05-1399. 

Voornoemde Zebertus van den Grave droeg over aan voornoemde Arnoldus zvw 

Johannes Papen soen zijn vruchtgebruik in alle erfgoederen waarin zijn 

voornoemde vrouw Marina was overleden, en al zijn goederen in Uden. 

 

Dictus Zebertus van den Grave usufructum sibi competentem in omnibus 

hereditatibus in quibus dicta Marina olim sua uxor decessit necnon omnia 

et singula bona sua hereditaria in parochia de Uden consistentia ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Arnoldo filio quondam Johannis 

Papen soen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere excepta dicta paccione unius modii siliginis. Testes datum 

supra. 

 

                         
21 Aanvulling op basis van BP 1181 p 198v 04. 



Bosch’ Protocol 1398 03. 27 

BP 1181 p 198v 05 do 17-10-1398. 

Martinus nzvw Jacobus gnd Cop Govijen droeg over aan Gertrudis wv Erardus 

gnd Wijnen soen een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis in Den 

Bosch te betalen, gaande uit (1) een erfgoed, 3 mudzaad minus 2 lopen 

groot, in Venloen, tussen Wijnkinus zv Erardus enerzijds en Hermannus zv 

Jacobus anderzijds, (2) het huis op dit erfgoed, (3) 16 bunder heide en 

moer, aldaar, tussen voornoemde Wijnkinus en Hermannus, welke cijns wijlen 

voornoemde Jacobus Cop Govijen gekocht had van Erardus gnd Eelken die 

Pruijser zvw Arnoldus gnd Pruijser van Loen, en welke cijns nu aan 

voornoemde Martinus behoort. De brief overhandigen. 

 

Martinus filius #naturalis# quondam Jacobi dicti Cop Govijen hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie purificationis et ad 

Buscumducis tradendum et deliberandum (dg: ex) de quadam hereditate (dg: 

predicti venditoris) tres modiatas terre duabus lopinatis (dg: ter) minus 

continente sita in parochia de Venloen inter hereditatem Wijnkini filii 

Erardi ex uno et inter hereditatem Hermanni filii Jacobi ex alio necnon 

de quadam domo in eadem hereditate consistente atque de sedecim bonariis 

merice ac hereditatis teutonice dicte moers sitis ibidem inter 

hereditatem !hereditates dictorum Wijnkini #et# Hermanni quem censum 

dictus quondam Jacobus Cop Govijen (dg: erga) erga Erardum dictum Eelken 

die Pruijser filium quondam Arnoldi dicti Pruijser de Loen emendo 

acquisiverat prout in litteris et quem censum dictus Martinus nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Gertrudi relicte quondam Erardi 

dicti Wijnen soen cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et (dg: dicti quon) 

quorumcumque heredum dicti quondam Jacobi Cop Govijen deponere. Testes 

Ywanus et Moedel datum quinta post Kalixti. Tradetur littera. 

 

BP 1181 p 198v 06 do 17-10-1398. 

Aleijdis dvw Johannes van der Voert en Johannes die Bije zvw Godefridus van 

Hermalen ev Elizabeth dvw voornoemde Johannes van der Voert deden, ieder 

voor zich, voor de duur van het leven van Aleijdis wv voornoemde Johannes 

van der Voert tbv voornoemde Aleijdis afstand van hun recht in alle 

goederen van wijlen voornoemde Johannes van der Voert, waarin hij was 

overleden, en in de oogsten van die goederen. 

 

Solvit II Vlemssche placken. 

Aleijdis filia quondam (dg: Jo) Johannis van der Voert et Johannes die 

Bije filius quondam Godefridi de Hermalen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Johannis van der Voert 

(dg: promiserunt indivisi scilicet pro se quilibet eorum super se et bona 

sua omnia Aleijdi relicte dicti quondam Johannis van der Voert quod ipsi 

Alleijdis et Johannes die Bije primodicti .......) super toto jure eis 

competente et competituro #ad vitam Aleijdis relicte eiusdem quondam 

Johannis van der Voer!# in omnibus bonis dicti quondam Johannis van der 

Voert in quibus idem quondam Johannes van der Voert decessit et in 

fructibus de eisdem bonis proveniendis ad (dg: ad) vitam dicte Aleijdis 

relicte quondam Johannis van der Voert ut dicebant ad opus eiusdem 

Aleijdis relicte dicti quondam Johannis van der Voert renunciaverunt 

promittentes divisi (dg: super omnia) scilicet quilibet eorum pro se 

super omnia ratam servare et dictam Aleijdem relictam dicti quondam 

Johannis van der Voert et dicta bona et dictos fructus ad vitam eiusdem 

Aleijdis relicte dicti quondam Johannis non impetere nec (dg: jus) eis 

jus in eisdem presumere habere ad vitam eiusdem Aleijdis. Testes Wiel et 

Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 198v 07 do 17-10-1398. 

Katherina wv Arnoldus Bac zvw Walterus gnd Groet Wouter en Margareta en 

Aleijdis, dv voornoemde Katherina en wijlen Arnoldus Bac, gaven uit aan 

Fredericus gnd Heij een stuk land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, 
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naast de dijk gnd de Harense Dijk enerzijds en een erfgoed van wijlen 

voornoemde Arnoldus Bac anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene 

weg en een sloot die ligt tussen voornoemde stuk land en voornoemd ander 

erfgoed van wijlen Arnoldus Bac; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst over een jaar (ma 02-02-1400), aan voornoemde Katherina gedurende 

haar leven en na haar overlijden aan voornoemde Margareta en Aleijdis, 

Arnoldus Bac, Johannes die Bije en Katherina, kv voornoemde Katherina en 

wijlen Arnoldus Bac. Voornoemde Arnoldus Bac, Johannes die Bije en 

Katherina, kv eerstgenoemde Katherina en wijlen Arnoldus Bac, zullen 

hiermee instemmen. Voornoemde Fredericus zal hierop een huis zetten van 3 

gebinten; en hij zal de sloot beheijmen {niet afgewerkt contract}. 

 

Katherina relicta quondam Arnoldi Bac filii quondam Walteri dicti Groet 

Wouter Margareta et Aleijdis filie dictorum Katherine et quondam Arnoldi 

Bac cum tutore peciam (dg: terre sita) terre sita! in parochia de Haren 

in loco dicto Beilver iuxta aggerem !den Harenssche Dijc ex uno et inter 

hereditatem (dg: quo) dicti quondam Arnoldi Bac ex alio #tendentem cum 

uno fine ad communem plateam# (dg: cum uno fi) et fossatum situm inter 

dictam peciam terre et dictam aliam hereditatem dicti quondam (dg: 

Arnoldi Bac ?tend) Arnoldi Bac ut dicebant dederunt ad hereditarium 

pactum Frederico dicto Heij ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

danda (dg: sibi) #integraliter# dicte Katherine quoad vixerit et non 

ultra (dg: p) et post eius decessum dictis Margarete et Aleijdi (dg: fi) 

Arnoldo Bac Johanni (dg: -s) die Bije et Katherine liberis dictorum 

Katherine et quondam Arnoldi Bac ab alio hereditarie purificationis et 

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

tradenda ex premissis promittentes cum tutore warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere (dg: et alter repromisit tali condi) et quod 

(dg: ipsi) ipsi dictos Arnoldum Bac Johannem die Bije et Katherine! 

liberos primodictorum Katherine et quondam Arnoldi Bac dictam donationem 

ad pactum facient consentire et perpetue ratam servare et alter 

repromisit (dg: et .) promisit super omnia quod ipse supra dictam peciam 

terre unam domum trium (dg: ligaturarum ligaturarum) ligaturarum faciet 

situari #promisit insuper dictus Fredericus super omnia quod ipse# (dg: 

tali condicione quod dictus Fredericus dictam) dictum fossatum perpetue 

(dg: con) circonvallabit quod exponetur beheijmen sic quod per idem 

fossatum (dg: dictis Kat) primodicte Katherine et liberis eius predicti! 

dampna non eveniant supra dictam aliam hereditatem dicti quondam Arnoldi 

Bac per fossatum eundem. 

 

BP 1181 p 198v 08 do 17-10-1398. 

Gerardus Brugman zvw Gerardus zv Godefridus en Richmoedis dvw Johannes die 

Sasse verkochten aan Denkinus zvw Arnoldus Denkens soen een stuk land, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd in Oosterwijk, beiderzijds tussen Aleijdis wv 

voornoemde Arnoldus Denkens soen en haar kinderen, met een eind strekkend 

aan een gemene weg en met het andere eind aan Elizabeth wv Arnoldus van 

Herwarden, belast met 2 2/3 penning cijns aan erfg vw Godefridus die Rike 

en 3½ penning, te weten voornoemde verkoper voor 6/7 deel en voornoemde 

Richmoedis voor 1/7 deel, aan de priester die de kerk bedient {p.199} van 

Nistelrode. 

 

Gerardus Brugman filius quondam Gerardi filii Godefridi et (dg: Wije) 

Richmoedis filia quondam Johannis die Sasse cum tutore peciam terre sitam 

in parochia de Nijsterle in loco dicto in (dg: -t) Oesterwijc inter 

hereditatem Aleijdis relicte Arnoldi Denkens #soen# et eius liberorum 

(dg: ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Arnoldi de 

Herwarden ex alio tendentem cum uno fine) ex utroque latere coadiacentem 

tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

hereditatem [Eli]zabeth relicte quondam Arnoldi de Herwarden ut dicebant 
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(dg: de) #hereditarie# vendiderunt Denkino filio dicti quondam Arnoldi 

Denkens soen promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: censu) duobus denariis et duabus terciis partibus unius 

denarii census (dg: et) heredibus quondam Godefridi die Rike et (dg: qu) 

tribus et dimidio denariis presbitro officianti #[scilic]et dictus 

venditor pro sex septimis partibus et dicta (dg: Rijxk) Richmoedis pro 

una septima parte# 

 

1181 p. 199r. 

 quinta post Calixti: donderdag 17-10-1398. 

 quinta post Dionisii: donderdag 10-10-1398. 

 sabbato post Marcelli: zaterdag 18-01-1399. 

 anno XCIX die Prisce virginis: zaterdag 18-01-1399. 

 sexta post Calixti: vrijdag 18-10-1398. 

 

BP 1181 p 199r 01 do 17-10-1398. 

pro tempore ecclesiam de Nijsterle annuatim exinde solvendis. Testes 

Aggere et Ywanus quinta post Calixti. 

 

BP 1181 p 199r 02 do 10-10-1398. 

Hermannus van Loen van Geffen gaf uit aan Willelmus Weenmaer verwer 

een stuk land, in Nuland, ter plaatse gnd in den Bossche, tussen hr ....... 

van Vlimen priester en Henricus van den Borne enerzijds en Willelmus die 

Loijer anderzijds; de uitgifte geschiedde voor afscheidingen, zegedijken en 

waterlaten, en thans voor een n-erfcijns van 55 schelling geld, met 

Lichtmis te betalen. Slechts op te geven met 5 pond 10 schelling voornoemd 

geld eens. 

 

Hermannus de Loen de Geffen peciam terre sitam in parochia de Nuwelant in 

loco dicto in den Bossche inter hereditatem (dg: investiti) domini 

....... de Vlimen presbitri (dg: ex uno et inter hereditatem) et Henrici 

van den Borne ex uno et inter hereditatem Willelmi die Loijer ex alio ut 

dicebant dedit ad hereditarium [censum] (dg: Arnoldo Ro) Willelmo 

Weenmaer tinctori ab eodem hereditarie possidendam pro sepibus 

#zegediken# (dg: aqueductibus) et (dg: fo) aqueductibus ad premissa 

spectantibus etc tenendis etc atque pro [hereditario] censu (dg: 

quinquaginta quin) quinquaginta quinque solidorum monete dando sibi ad 

alio hereditario purificationis ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et non resignabit nisi cum quinque libris et X solidis (dg: 

sol) dicte monete semel dandis. Testes Wiel et Moedel datum quinta post 

Dionisii. 

 

BP 1181 p 199r 03 do 10-10-1398. 

Gerardus nzvw hr Tielmannus van Mulsen maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Willelmus zvw 

Henricus Mudeken met zijn goederen. 

 

Gerardus filius naturalis domini quondam Tielmanni de Mulsen omnes 

vendiciones et alienaciones (dg: facta) et obligationes factas per 

Willelmum filium quondam Henrici Mudeken cum suis bonis (dg: sal) 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 199r 04 do 10-10-1398. 

Johannes zvw Rutgherus gnd sMoren soen droeg over aan Wedigo zvw 

Bartholomeus Wedigen soen 5 Gentse nobel, aan hem beloofd door Theodericus 

van den Beirgelen. 

 

Johannes filius quondam Rutgheri dicti sMoren soen quinque aureos 

denarios communiter Gentsche nobel vocatos promissos sibi a Theoderico 

van den Beirgelen prout in litteris supportavit Wedigoni filio (dg: fi) 
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quondam Bartholomei Wedigen soen cum litteris et jure. Testes Aggere et 

Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 199r 05 za 18-01-1399. 

Godefridus Snabbe van Vlimen zvw Goeswinus Heijnen soen ev Ludovica dvw 

Ludovicus uijt Besoijen droeg over aan Godescalcus van Megen het deel dat 

aan voornoemde Godefridus en zijn vrouw Ludovica behoort in een hoeve van 

wijlen Arnoldus van der Meer en zijn zuster Luijtgardis, in Venloen. Zijn 

kinderen en erfgenamen zullen nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Godefridus (dg: Sna) Snabbe (dg: -n m de Vlimen maritus et tutor) de 

Vlimen filius quondam (dg: Godefridi) #Goeswini# Heijnen soen maritus et 

tutor legitimus Ludovice filie quondam Ludovici uijt Besoijen totam 

partem et omne jus sibi et dicte Ludovice sue uxori competentes #quovis 

modo# (dg: q) in quodam manso (dg: sito in parochia de Venloen juxta) 

quondam Arnoldi van der (dg: Mere) #Meer et Luijtgardis sue sororis# sito 

in parochia de Venloen atque in attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis quocumque #locorum (dg: consist)# sitis supportavit Godescalco 

de Megen promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui (dg: deponere) et (dg: Math) et !sui et 

dicte sue uxoris et suorum liberorum et heredum quorumcumque deponere et 

quod ipse suos liberos et heredes #quoscumque# perpetue tales habebit 

quod numquam presument se jus in premissis habere nec in judicio (dg: non 

extra testes Wiel et Ywanus datum supra) #{het volgende was eerst 

ondergeschreven:} seculari nec in (dg: judi) in {het volgende werd als 

tweede ondergeschreven en met een lijntje verbonden met het doorgehaalde 

deel “(dg: non extra testes)”:} in judicio !seculari nec alias quovis 

[modo]#. Testes Groij et Wiel datum sabbato post Marcelli. 

 

BP 1181 p 199r 06 za 18-01-1399. 

Hiervan een instrument maken ondertoevoeging van “fide prestita etc” en 

renuncieren {waarschijnlijk van de excepties}. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Arnoldus zvw Johannes van 

Blakenbroec, Walterus van Os en Engbertus van Arle. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem addendo fide prestita etc renunciando. 

Acta in camera presentibus dictis scabinis (dg: Gerardo de Berkel G 

Godescalco filio quondam Ghiselmari de Vlimen Henrico eius filio Johanne 

die Yoede filio Petri et pluribus aliis datum in profesto Luce) hora 

complete (dg: anno XCVII) Arnoldo filio quondam Johannis de Blakenbroec 

Waltero de Os Engberto de Arle (dg: ..) datum in camera anno XCIX die 

Prisce virginis hora none. 

 

BP 1181 p 199r 07 za 18-01-1399. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Godefridus 31 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1398) te betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit super omnia dicto Godefrido XXXI novos Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 199r 08 do 10-10-1398. 

Hr Henricus Buc kanunnik van de kerk van Den Bosch maande 3 achterstallige 

jaren van (1) een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Gerardus van Berze 

zvw Johannes van Berze bakker met Kerstmis moet betalen aan voornoemde hr 

Henricus, gaande uit 1 bunder beemd, ter plaatse gnd Bossche Buenre, in 

Rosmalen, (2) een b-erfcijns van 4 pond geld, aan hem verkocht door 

Gerardus gnd Loij zv Theodericus Zoetmelc, (3) 3 pond 10 schelling 

b-erfcijns, aan hem overgedragen door Libertus zvw Johannes van Landen, (4) 

20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 
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16 penningen gerekend, aan Heijlwigis gnd Buxkens verkocht door 

Bartholomeus gnd Meus zvw Henricus gnd Quade Heijne, welke 20 schelling nu 

aan hem behoren. 

 

+ {met in elke hoek een puntje}. 

Dominus Henricus Buc canonicus ecclesie de Busco hereditarium censum XL 

solidorum monete quem Gerardus de Berze filius quondam Johannis de Berze 

pistoris dicto domino Henrico solvere tenetur hereditarie (dg: he) 

nativitatis Domini ex uno bonario prati sito in loco dicto Bossche Buenre 

sito in parochia de Roesmalen prout in litteris atque hereditarium censum 

quatuor librarum monete venditum sibi a Gerardo (dg: filio) dicto Loij 

filio Theoderici Zoetmelc prout in litteris atque (dg: hereditarium 

censum) tres libras et decem solidos hereditarii census (dg: ven) 

supportatos sibi a Liberto filio quondam Johannis de Landen prout in 

litteris atque viginti solidos grosso Turonensi denario monete regis (dg: 

Ro) Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computatis venditos 

Heijlwigi dicte Buxkens a Bartholomeo dicto Meus filio quondam Henrici 

dicti (dg: H) Quade Heijne prout in litteris et quos XX solidos dictus 

dominus Henricus nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes 

(dg: datum supra) Wiel et (dg: Moedel) #Ywanus# datum quinta post 

Dionisii. 

 

BP 1181 p 199r 09 vr 18-10-1398. 

Johannes zvw Henricus gnd Lupprechts van Oesterwijc verkocht aan Johannes 

Broc zvw Petrus gnd Broc, tbv hem en zijn vrouw Katherina dv Petrus gnd van 

Dovelo, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin onder de vrijheid van 

Oisterwijk, tussen Henricus zvw voornoemde Henricus Lupprechts enerzijds en 

wijlen Johannes van Engelen anderzijds, (2) zekere erfgoederen onder 

Oisterwijk, reeds belast met de onraad. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Lupprechts de Oesterwijc (dg: 

hereditarie vendidit) legitime vendidit Johanni #Broc# filio quondam 

Petri dicti Broc ad opus sui et ad opus Katherine sue uxoris filie (dg: 

quondam) Petri dicti de Dovelo vitalem pensionem unius (dg: modii) modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno !ad vitam dictorum Johannis 

Broc et Katherine sue uxoris seu alterius eorundem diutius viventis et 

non ultra Andree et in Busco tradendam ex domo et orto dicti venditoris 

sitis infra libertatem de Oesterwijc inter hereditatem Henrici filii 

dicti quondam Henrici (dg: Luppre) Lupprechts ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis de Engelen ex alio atque ex ceteris hereditatibus dicti 

venditoris infra parochiam de Oesterwijc sitis ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

onraet exinde prius solvendo et sufficientem facere et alter eorum 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes Heij et Ywanus datum sexta 

post Calixti. 

 

BP 1181 p 199r 10 vr 18-10-1398. 

Hr Paulus van Haestrecht beloofde aan Johannes van de Dijk 100 Stramprooise 

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

 

Dominus Paulus de Haestrecht promisit super omnia Johanni de Aggere 

centum stramproetsche gulden vel valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Lucas datum sexta post Calixti. 

 

BP 1181 p 199r 11 vr 18-10-1398. 

Johannes zvw Baudericus Dravarts beloofde aan Hector zv Amelius Speciers 60 

Engelse nobel of de waarde na maning te betalen. 
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Johannes filius quondam Bauderici Dravarts promisit super omnia #habita 

et habenda# Hectori filio Amelii Speciers LX Engels nobel seu valorem ad 

monitionem dicti Hectoris persolvendos. Testes Aggere et Groij datum 

supra. 

 

BP 1181 p 199r 12 vr 18-10-1398. 

Tielmannus zvw Johannes van Scijnle droeg over aan Gerardus Bauderics de 

helft van een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Johannes die Witte zvw 

Godefridus van den Scoet beloofd had aan Hermannus gnd Tricinadoire bvw 

voornoemde Johannes van Scijnle, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, 

gaande uit een huis en tuin in Schijndel, ter plaatse gnd Borne, tussen 

Ghisbertus gnd Wever enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke cijns 

Tielmannus nu bezit. Johannes Buekentop zv Rutgherus van Herpen deed 

afstand tbv voornoemde Gerardus Bauderics en beloofde nimmer de cijns aan 

te spreken op basis van beloften en overdrachten aan hem gedaan door 

voornoemde Tielmannus, noch op basis van brieven aan hem gegeven door 

voornoemde Tielmannus. 

 

Tielmannus filius quondam Johannis de Scijnle (dg: hereditarium censum) 

#medietatem hereditarii censu# quadraginta solidorum monete quem Johannes 

die Witte filius quondam Godefridi van den Scoet promisit se daturum et 

soluturum Hermanno dicto (dg: Trec) Tricinadoire (dg: promisit se daturum 

et soluturum Hermanno) fratri olim dicti (dg: Jo) quondam Johannis de 

Scijnle hereditarie Remigii confessoris ex domo et orto sitis in parochia 

de Scijnle ad locum dictum Borne inter hereditatem Ghisberti dicti Wever 

ex uno et inter communem plateam ex alio et quem censum Tielmannus nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Gerardo Bauderics cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte !et quorumcumque heredum dicti quondam Hermanni 

Tricinadoir in dicto censu existentem deponere. Quo facto Johannes 

Buekentop filius quondam Rutg[heri] de Herpen super dicto censu et jure 

ad opus dicti Gerardi Bauderics renunciavit promittens super omnia ratam 

servare et dictum censum nunquam impetere vigore quarumcumque 

promissionum vel supportationum sibi Johanni a primodicto (dg: Johanne) 

#Tielmanno# factarum neque mediantibus litteris quibuscumque sibi Johanni 

Buekentop a primodicto (dg: Johanne da[tis]) [Tielman]no datis. Testes 

Groij et Ywanus datum in profesto Severini. 

 

1181 p. 200v. 

 secunda post Luce: maandag 21-10-1398. 

 anno XCVIII index sexta mensis octobris die XXI pontificis Bonifacii 

  noni anno suo nono: maandag 21-10-1398. 

 in profesto Severini: dinsdag 22-10-1398. 

 

BP 1181 p 200v 01 ma 21-10-1398. 

Henricus Kamerlinc zvw Johannes Kamerlinc gaf uit aan Henricus Aben soen 

van Berlikem 1½ bunder broekland, in Rosmalen, tussen Bruggen en Rosmalen, 

ter plaatse gnd op die Buenre, tussen Elizabeth ev Gerardus van Droemel 

enerzijds en Elizabeth wv Henricus Scilder en haar kinderen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de hertogencijns, 2½ schelling geld aan dekaan en 

kapittel in Den Bosch, waterlaten, en thans voor een n-erfcijns van 4 

nieuwe Gelderse gulden, vandaag 34 gemene plakken voor 1 gulden gerekend of 

de waarde, met Sint-Martinus te betalen, voor het eerst over een jaar (di 

11-11-1399). 

 

[22Henri]cus Kamer-(dg: lijc)-#linc# filius quondam Johannis Kamerlinc 

unum et dimidium bonarium! terre paludialis sita in parochia de (dg: de) 

Roesmalen inter Bruggen et Roesmalen ad locum dictum op die Buenre inter 

hereditatem (dg: Gerardi de Droe) Elizabeth uxoris Gerardi de (dg: Droe) 

                         
22 Aanvulling op basis van BP 1181 p 200v 02. 
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Droemel ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Henrici 

Scilder et (dg: Henrici) eius liberorum ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Henrico Aben soen de Berlikem ab eodem hereditarie 

possidenda pro (dg: here) censu domini nostri ducis #et duobus et dimidio 

solidis monete decano et capitulo in Busco exinde solvendis# exinde 

solvendis atque pro aqueductibus ad premissa spectantibus dandis et 

solvendis et tenendis etc atque pro hereditario censu quatuor novorum 

Gelre gulden #quorum# quilibet ad presens !quibus solvet XXXIIII communes 

placken #seu valorem# dando sibi ab alio hereditarie Martini et primo 

(dg: pri) termino a Martini proxime futuro ultra annum ex premissis 

promittens super omnia pro premissis warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Heijmericus et Ywanus datum (dg: in 

c) secunda post Luce. 

 

BP 1181 p 200v 02 ma 21-10-1398. 

En hij kan voornoemd erfgoed terugkopen met Sint-Martinus over 2 jaar, of 

binnen 15 dagen ervoor of erna, met 40 nieuwe Gelderse gulden, vandaag voor 

1 nieuwe Gelderse gulden 34 gemene plakken gerekend of de waarde. Zodra 

eerstgenoemde Henricus die 40 nieuwe gulden betaald heeft aan voornoemde 

Henricus Aben soen, dan zal voornoemde Henricus Aben die 1½ bunder 

teruggeven aan eerstgenoemde Henricus, met de brieven die daarvan worden 

gemaakt, en zal de uitgifte van geen waarde zijn. Opgesteld in de kamer van 

de schrijvers, in aanwezigheid van mr Johannes van Best en Johannes 

Scerpinc. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: dictum censum ad spacium duorum annorum post) 

#dictam hereditatem a# festo Martini proxime futuro #ultra duos annos seu 

infra quindenam sine medio precedentem vel infra quindenam sequentem# 

deinceps sine medio sequent[ium?] (dg: semper dictis #duo# duobus annis 

durantibus) cum XL novis Gelre gulden (dg: qual) scilicet talibus (dg: 

qu) novis Gelre gulden qualibus quilibet solvet ad presens XXXIIII 

communes placken seu valorem (dg: et cum censu anni redempcionis et ut in 

forma acta in camera pre clericorum oppidi de Busco presentibus Ard 

magistro Johanne de Best Arnoldo Rover Boest Johanne Jo Henrico Scerpinc 

Johanne Scerpinc testibus datum anno nonagesimo octavo index sexta mensis 

octobris die XI-m virginum hora none) quandocumque (dg: d) primodictus 

Henricus dederit et exsolverit dicto Henrico Aben soen (dg: dicto spacio 

pendente dictos XL scilicet inter festum Martini et) dictos XL novos 

Gelre! extunc dictus (dg: Ab) Henricus Aben reddet (dg: d) primodicto 

Henrico dicta unum et dimidium bonaria cum litteris inde faciendis et 

pretacta donatio ad censum erit nulla ut in forma. Acta in camera 

scriptorum oppidi de Busco presentibus magistro Johanne de Best et (dg: 

He) Johanne Scerpinc datum anno (dg: XV XV) XCVIII index sexta mensis 

octobris die XXI hora none pontificis Bonifacii noni anno suo nono. 

 

BP 1181 p 200v 03 ma 21-10-1398. 

Johannes Appelman zvw Johannes van der Weteringen beloofde aan Henricus van 

Arkel zvw Reijnerus Willems 18½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Johannes Appelman filius quondam Johannis van der Weteringen promisit 

(dg: indivisi) super omnia Henrico de Arkel filio quondam Reijneri 

Willems XVIII et dimidium novos Gelre gulden seu valorem ad pascha 

proxime futurum persolvendos. Testes Heijmericus et Groij datum supra. 

 

BP 1181 p 200v 04 ma 21-10-1398. 

Henricus Bijeken zv Walterus Bijekens en Johanna van Tula dvw Robbertus van 

Tula verhuurden aan Petrus van Tula de helft, aan voornoemde Johanna 

behorend, in een kamp gnd die Koc Camp, in Kessel, ter plaatse gnd den 

Vorsten Ert, naast erfgoed van hr Theodericus Snoec priester, voor de duur 
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van 4 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1398), per jaar 

voor 7½ Stramprooise Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen. 

Huurder zal de sloten gnd die Hoet Graven, gelegen aan beide uiteinden van 

de helft, onderhouden. 

 

Solverunt (dg: abo) ambo. 

Henricus Bijeken filius (dg: quondam) Walteri Bijekens et Johanna de Tula 

filia quondam Robberti de Tula (dg: quendam cam) medietatem #ad dictam 

Johannam !in# campo dicto die Koc Camp sito in parochia de Kessel ad 

locum dictum den Vorsten Ert #contigue# (dg: iuxta hereditatem) juxta 

hereditatem domini Theoderici Snoec presbitri locaverunt recto locacionis 

modo Petro de Tula ab eodem ad spacium quatuor annorum post festum 

Martini proxime futurum deinceps sine medio sequentium possidendam anno 

quolibet dictorum quatuor annorum pro (dg: X) VII et dimidio 

Stramproedsche Gelre gulden seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum quatuor annorum nativitatis Domini et pro primo termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum promittentes indivisi super 

omnia warandiam pro premissis dicto spacio pendente et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia et quod ipse fossata dicta die 

Hoet Graven sita (dg: ab utro) ad utrumque finem dicte (dg: de) 

medietatis in bona disposicione observabit dictis quatuor annis 

durantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 200v 05 ma 21-10-1398. 

Henricus van Eijke zvw Gerardus van Eijke zvw Henricus Posteel, welke 

Gerardus door wijlen voornoemde Henricus Posteel was verwekt bij wijlen 

zijn vrouw Elizabeth dvw Godradis van Eijke, verkocht aan Hermannus van 

Zonne zvw Willelmus Vleminc (1) een b-erfcijns van 3 schelling, 1 oude 

groot Tournnoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, die wijlen voornoemde 

Godradis beurde, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, 

gaande uit een huis en erf, waarin Theodericus gnd Scheijfaert woonde, in 

Den Bosch, in de Kolperstraat, naast huis en erf van wijlen Petrus gnd 

Mulart (dg: gelegen in de Gorterstraat), (2) de beternis in een b-erfcijns 

van 14 schelling voornoemde oude moneta, die wijlen voornoemde Godradis 

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

voornoemd huis en erf van wijlen Petrus Mulart, in Den Bosch, in de 

Gorterstraat, in welk huis een zekere Lauwart woont, te weten de beternis 

die uitgaat boven een b-erfcijns van 14 schelling in geld dat ten tijde van 

de betaling in Den Bosch gangbaar is, welke cijnzen van 3 schelling en 14 

schelling voornoemde oude moneta wijlen voornoemde Godradis gekocht had van 

Albertus van Erke, en welke cijnzen eerstgenoemde Henricus nu bezit. 

Eerstgenoemde Henricus en erfg vw voornoemde Godradis zullen uit voornoemde 

cijns van 14 schelling voornoemde oude moneta jaarlijks nimmer meer heffen 

dan 14 schelling geld dat ten tijde van de betaling op de beurs gangbaar 

is. 

 

Henricus de Eijke filius quondam Gerardi de Eijke filii quondam Henrici 

Posteel ab eodem quondam Henrico Posteel et Elizabeth quondam sua uxore 

filia quondam Godradis de Eijke pariter (dg: genitus) geniti hereditarium 

censum trium solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro XVI denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris (dg: quem Albertus solv) quem dicta quondam Godradis solvendum 

habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area 

in qua Theodericus dictus Scheijfaert morabatur sita in Busco in vico 

dicto Colperstrate juxta domum (dg: in) et aream (dg: in qua) quondam 

Petri dicti Mulart (dg: sitam in vico dicto Gorters Gorterstraet q) atque 

meliorationem que est in hereditario censu quatuordecim solidorum dicte 

antique monete quem censum XIIII solidorum dicte antique monete dicta 

quondam (dg: Godel) Godradis solvendum habuit hereditarie termino! 

solucionis predictis de #dicta# domo et area quondam Petri Mulart sita in 



Bosch’ Protocol 1398 03. 35 

Busco in (dg: vi) vico dicto Gorterstrate in qua domo et area jamdicta 

quidam (dg: dictus) vocatus Lauwart moratur (dg: quos census predictos) 

scilicet illam meliorationem dicti census XIIII solidorum dicte monete 

veteris que melioratio est #et excedit# in eodem censu ultra hereditarium 

censum XIIII solidorum monete pro tempore solucionis huiusmodi census in 

Busco ad bursam communiter currentis et quos census trium solidorum et 

quatuordecim solidorum dicte antique monete dicta quondam Godradis erga 

Albertum de Erke emendo acquisiverat prout in litteris quas (dg: vo) 

vidimus et quos census (dg: X) primodictus Henricus nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie vendidit Hermanno de Zonne filio quondam Willelmi 

Vleminc promittens super onmia warandiam et obligationem in dicto censu 

trium !librarum (dg: dece) dicte monete veteris et in dicta melioratione 

dicti census XIIII solidorum existentem deponere (dg: tali condicione) 

#et# quod primodictus Henricus et heredes quicumque dicte quondam (dg: 

Godera) Godradis numquam petet! nec levabunt de dicto censu XIIII 

solidorum dicte monete veteris plus quam annuatim XIIII solidos monete 

pro tempore solucionis ad bursam communiter currentis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 200v 06 ma 21-10-1398. 

Johannes van Vlierden beloofde aan Willelmus Zelant molenaar 20 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Johannes de Vlierden promisit super omnia Willelmo Zelant multori XX 

modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos #et# in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 200v 07 di 22-10-1398. 

Theodericus Scalpart en Henricus Bijerman beloofden aan Everardus Funssel 

28½ Gentse nobel of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1399) te 

betalen. 

 

Theodericus Scalpart et Henricus Bijerman promiserunt indivisi super 

omnia Everardo Funssel XXVIII et dimidium Gentssche nobel seu valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Aggere et Moedel datum 

in profesto Severini. 

 

BP 1181 p 200v 08 di 22-10-1398. 

Theodericus van der Hagen van Uden beloofde aan Henricus zvw Hermannus van 

der Voert een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit ¼ deel in 2 bunder beemd, in Veghel, ter plaatse gnd 

Bredelaar, tussen Delija van den Hazelberch enerzijds en Henricus van 

Bredelaer, Johannes van den Hoevel van Dijnter en Arnoldus Claes soen van 

der Stegen anderzijds. 

 

Solvit. 

Theodericus van der Hagen de Uden promisit se daturum et soluturum 

Henrico filio quondam Hermanni van der Voert hereditariam paccionem sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco hereditarie nativitatis Domini ex 

(dg: duobus) una quarta parte ad se spectante in duobus bonariis prati 

sitis in parochia de !de Vechel ad locum dictum Bredelaer inter 

hereditatem Delije van den (dg: Hasel) Hazelberch ex uno et inter 

hereditatem Henrici de Bredelaer Johannis van den Hoevel de Dijnter et 

Arnoldi Claes soen van der Stegen ex alio promittens super omnia 

warandiam. Testes Ywanus et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 200v 09 di 22-10-1398. 

Voornoemde Henricus beloofde voornoemde erfpacht niet te manen zolang 

voornoemde Theodericus leeft. 
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[Dict]us Henricus promisit super omnia quod ipse dictam paccionem non 

monebit nec petet nec levabit quamdiu dictus Theodericus vixerit in 

humanis [?omnibus] suis litteris in suo vigore permansuris. Testes datum 

supra. 

 

1181 p. 201r. 

 in crastino Severini: donderdag 24-10-1398. 

 anno XCVIII mensis octobris die in crastino Severini: 

  donderdag 24-10-1398. 

 

BP 1181 p 201r 01 do 24-10-1398. 

Henricus van Wijc en Ghisbertus Huijsman beloofden aan Hubertus van Ghemert 

51 Stramprooise gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399) 

te betalen. 

 

Henricus de Wijc et Ghisbertus Huijsman promiserunt indivisi super omnia 

Huberto de Ghemert (dg: LIIII) #LI# Stramproedsche gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Moedel 

datum (dg: quinque) in crastino Severini. 

 

BP 1181 p 201r 02 do 24-10-1398. 

Elijas Bertrams soen van Lijttoijen beloofde aan Hubertus van Ghemert23,24 51 

Stramprooise gulden of de waarde met Lichtmis (zo 02-02-1399) aanstaande te 

betalen. 

 

Elijas (dg: Bertrams) Bertrams soen de Lijttoijen promisit super omnia 

Huberto de Ghemert LII Stramproetsche gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 201r 03 do 24-10-1398. 

Gerardus zvw Gerardus Jutten soen van Berze verkocht aan Franco zvw 

Henricus van der Heijden een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Beers, 

met Lichtmis in Middelbeers te leveren, gaande uit (1) 1/3 deel in 6 bunder 

beemd, in Oostelbeers, tussen erfgoed van de monniken van Tongerlo 

enerzijds en Walterus van der Heijden anderzijds, (2) een stuk beemd, in 

Middelbeers, tussen Petrus zvw Jacobus van Baest enerzijds en Arnoldus zvw 

voornoemde Jacobus van Baest anderzijds, (3) een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Middelbeers, tussen kb Katherina gnd Vrancken enerzijds en 

erfgoed van voornoemde monniken van Tongerlo anderzijds, (4) een stuk land, 

in Middelbeers, tussen Nijcholaus gnd Brentens enerzijds en Ghibo gnd der 

Weduwen anderzijds, reeds belast met (a) grondcijnzen, (b) een b-erfpacht 

van 4½ mud rogge, maat van Beers. Walterus van der Heijden deed tbv 

voornoemde Gerardus verkoper afstand van de erfgoederen.  

 

Gerardus filius quondam Gerardi Jutten soen de Berze hereditarie vendidit 

Franconi filio quondam Henrici van der Heijden hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Berze solvendam hereditarie 

purificationis et in (dg: B) Middelberze tradendam ex tercia parte ad 

(dg: se) #dictum venditorem# spectante (dg: ?a) in sex bonariis prati 

sitis in parochia de Oestelberze inter hereditatem monachorum de Tongerlo 

ex uno et inter hereditatem Walteri (dg: van der) van der Heijden ex alio 

atque ex pecia prati sita in (dg: di) parochia de (dg: Westelberze i) 

Middelberze inter hereditatem Petri (dg: dicti Coppen soen) #filii 

quondam Jacobi de Baest# ex uno et inter Arnoldi filii quondam #dicti# 

                         
23 Zie ← BP 1181 p 194v 05 do 10-10-1398, Hubertus van Ghemert maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Elijas zvw 

Bertrammus gnd Elijaes soen met zijn goederen. 
24 Zie → BP 1181 p 554v 02 di 18-11-1399, Hubertus van Ghemert beloofde aan 

Gerardus Molle zvw Andreas Molle nimmer mbv schulden van Elijas Bertrams 

soen een tweetal erfgoederen aan te spreken. 
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Jacobi de Baest ex alio atque ex domo et orto atque hereditatibus sibi 

adiacentibus sitis in dicta parochia de Middelberze inter hereditatem 

liberorum (dg: quo) Katherine dicte Vrancken ex uno et inter hereditatem 

dictorum monachorum de Tongherlo ex alio item ex pecia terre sita in 

dicta parochia de Middelberze inter hereditatem Nijcholai dicti Brentens 

ex uno et inter hereditatem Ghibonis dicti der Weduwen ex alio ut dicebat 

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

aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et 

hereditaria paccione quatuor et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

ex premissis prius solvendis et sufficientem facere. Quo facto Walterus 

van der Heijden super dictis hereditatibus et jure ad opus dicti Gerardi 

(dg: emptoris) #venditoris# renunciavit promittens ratam servare et quod 

ipse numquam promonebit jus in detrimentum et infrictionem dicte 

vendicionis et solucionis dicte paccionis unius modii siliginis 

mediantibus quibuscumque litteris ?sive promissionibus sibi datis et 

factis a dicto Gerardo venditore (dg: usque in diem presentem). Testes 

datum supra. {Aan het eind van BP 1181 p 201r 03 begint een haal naar BP 

1181 p 201r 05.} 

 

BP 1181 p 201r 04 do 24-10-1398. 

Elijas Bertrams soen droeg al zijn paarden en merries over aan Hubertus van 

Ghemert25. 

 

Elijas Bertrams soen omnes suos equos et equas (dg: et bestias et bona 

sua pecoralia pecoralia quecumque et bona sua mobilia quecumque) 

supportavit Huberto de Ghemert promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 201r 05 do 24-10-1398. 

En voornoemde Gerardus kan de pacht van 1 mud rogge terugkopen gedurende 

twee jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399), met 28 

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

wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Zolang Gerardus leeft mag 

alleen hij terugkopen; na zijn overlijden mogen zijn erfgenamen dat. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van Theodericus 

Berwout, Petrus van Goch en Hermannus Venbossche. 

 

{Verbonden met BP 1181 p 201r 03}. 

A. 

Et dictus Gerardus poterit redimere dictam paccionem unius modii 

siliginis (dg: infra ad spaciu) ad spacium duorum annorum post 

purificationem proxime futuram sine medio sequentium semper dictis duobus 

annis durantibus cum (dg: XXV) XXVIII Stramproetsche Gelre gulden seu 

valorem et cum paccione anni redemptionis et cum arrestadiis ut in forma. 

Acta in camera scriptorum oppidi de Busco presentibus Theoderico Berwout 

(dg: ?Jad) Petro de Goch Hermanno Venbossche (dg: da) tali condicione 

quod nullus poterit quitare nisi dictus (dg: dictus) Gerardus ipso 

vivente et si decesserit extunc (dg: suos) ver.... heredes poterint 

quitare. Datum anno (dg: IX) XCVIII mensis octobris die in crastino 

Severini hora (dg: ne) ante nonam. 

 

BP 1181 p 201r 06 do 24-10-1398. 

Gheerlacus van Erpe maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 6 

mud rogge, die Theodericus Writer van Vechel hem moet leveren, en die 

voornoemde Gheerlacus verworven had van Jacobus van Dijeperbeke. 

 

                         
25 Zie ← BP 1181 p 194v 05 do 10-10-1398, Hubertus van Ghemert maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Elijas zvw 

Bertrammus gnd Elijaes soen met zijn goederen. 
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Gheerlacus de Erpe hereditariam paccionem sex modiorum siliginis quam 

Theodericus (dg: de) Writer de Vechel sibi solvere tenetur et quam 

paccionem dictus Gheerlacus erga Jacobum de Dijeperbeke acquisiverat ut 

(dg: dicebat monuit de tri) in litteris dicebat (dg: di) contineri monuit 

de 3 annis. Testes Lucas et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 201r 07 do 24-10-1398. 

Jacobus zvw Petrus gnd Eijfeleer en Gerardus die Rademaker ev Aleijdis dvw 

voornoemde Petrus verkochten aan Theodericus Berwout 1/3 deel in een stuk 

akkerland en een stuk heide, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Boertmans Hoeven, beiderzijds tussen voornoemde Theodericus Berwout, belast 

met cijnzen die wijlen voornoemde Petrus Eijfeleer eruit betaalde. 

 

(dg: Go) Jacobus filius quondam Petri dicti Eijfeleer et Gerardus die 

Rademaker maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie dicti 

quondam Petri (dg: u) terciam partem ad se spectantem in pecia terre (dg: 

.) arabilis et (dg: p) in pecia terre mericalis sitis in parochia de 

Vucht sancti Petri ad locum dictum Boertmans Hoeven inter hereditatem 

Theoderici Berwout #ex utroque latere coadiacentem# ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Theoderico Berwout predicto promittentes (dg: su) 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

quos dictus quondam Petrus Eijfeleer exinde solvere consuevit annuatim. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 201r 08 do 24-10-1398. 

Jacobus van den Steenhuze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus van den Steenhuze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 201r 09 do 24-10-1398. 

Jacobus zvw Petrus Eijfeleer beloofde aan zijn zwager Gerardus Rademaker 

vanaf nu de helft van een lijfpacht te leveren van 1 mud rogge, Bossche 

maat, die wijlen voornoemde Petrus leverde26 op het leven van hr Rodolphus 

Vos priester. Voornoemde Gerardus beloofde de andere helft te leveren. Een 

brief voor Gerardus en die aan hem overhandigen. 

 

Solvit XXIIII solidos. 

Jacobus filius quondam Petri Eijfeleer promisit super habita et habenda 

Gerardo Rademaker suo sororio quod ipse (dg: Gerardus) #Jacobus# 

medietatem vitalis pensionis unius modii siliginis mensure de Busco quam 

dictus quondam Petrus solvere consuevit ad vitam (dg: dicti qu) domini 

Rodolphi Vos presbitri prout in litteris dicebat (dg: d) contineri nunc 

deinceps solvet sic quod dicto Gerardo et supra hereditates dicti Gerardi 

dampna exinde (dg: ex) non eveniant et simili! dictus Gerardus promisit 

super habita et habenda reliquam medietatem dicte pensionis solvere ad 

vitam dicti domini Rodolphi sic quod dicto Jacobo (dg: dampna) et eius 

bonis dampna exinde non eveniant. Testes datum [supra]. Tradetur littera 

dicto Gerardo. Et erit una littera pro Gerardo. 

 

BP 1181 p 201r 10 do 24-10-1398. 

Arnoldus van Haenwijc droeg al zijn goederen over aan zijn schoonzoon 

Hermannus Venbossche, uitgezonderd twee koeien en 22 schapen in Gestel in 

het woonhuis van voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus de Haenwijc omnia et singula sua bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Hermanno Venbossche suo genero promittens super 

omnia warandiam (dg: exceptis) salvis dicto Arnoldo duabus vaccis et XXII 

ovibus consistentibus in !in parochia de Ghestel in domo habitationis 

                         
26 Zie ← BP 1179 p 040v 08 di 31-01-1391, belofte van de lijfpacht. 
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dicti Arnoldi. Testes Groij et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 201r 11 do 24-10-1398. 

Voornoemde Hermannus beloofde voornoemde Arnoldus van Haenwijc en zijn 

vrouw Heijlwigis te onderhouden van eten, drank, kleding en andere 

behoeften. 

 

Dictus Hermannus promisit super omnia habita et habenda quod ipse 

Arnoldum de Haenwijc et Heijlwigem eius uxorem (dg: tenebit et) emitteret 

(dg: de) et tenebit de victu potu et vestitu et aliis suis neccessariis 

#quibuscumque# juxta decentiam status eorum Arnoldi et Heijlwigis quamdiu 

ipsi (dg: seu) Arnoldus et (dg: He) Heijlwigis seu eorum alter vixerint 

seu vixerit in humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 201r 12 do 24-10-1398. 

Arnoldus van Haenwijc en Hermannus Venbossche beloofden aan Walterus van 

Oekel 25 Stramprooise gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 

11-02-1399) te betalen. 

 

Arnoldus de Haenwijc et Hermannus Venbossche promiserunt super omnia 

Waltero de Oekel XXV Stramproedsche gulden s[eu] valorem ad carnisprivium 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1181 p. 202v. 

 in crastino Severini: donderdag 24-10-1398. 

 

BP 1181 p 202v 01 do 24-10-1398. 

Hubertus zvw Willelmus Sceenken verkocht aan Johannes gnd Hagart en 

Johannes van Arle zvw Johannes van Arle een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

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

in 1½ bunder beemd, in Tilburg, ter plaatse gnd After Malle, tussen Egidius 

Bacs soen enerzijds en kv Johannes gnd ?Luwe anderzijds, reeds belast met 

de hertogencijns. 

 

[H]ubertus filius quondam Willelmi Sceenken hereditarie vendidit Johanni 

dicto Hagart et Johanni de Arle filio quondam Johannis de Arle 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Tilborch 

solvendam hereditarie purificationis et (dg: p) in parochia de Tilborch 

tradendam ex (dg: ex) medietate ad dictum venditorem spectante in uno et 

dimidio bonariis prati sitis in parochia de Tilborch in loco dicto After 

Malle inter hereditatem Egidii Bacs soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum (dg: Johannis quondam) Johannis dicti [?L]uwe ex alio (dg: ut) 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem aliam 

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes Groij et 

Moedel datum in crastino Severini. 

 

BP 1181 p 202v 02 do 24-10-1398. 

Johannes zvw Cristianud gnd van Vinckel ev Enghelberna dvw Petrus gnd 

Wouters soen van der Heijden verkocht aan Lambertus zvw Martinus zvw 

Lambertus Piggen (1) de helft in een deel van een kamp van wijlen 

voornoemde Petrus, deels in Schijndel en deels onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Tengveld, tussen Theodericus Kijevits enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemene weg, te 

weten de helft van een deel in het westen, en welk deel de helft van het 

kamp omvat, van welk deel de andere helft behoort aan Lambertus zvw Matheus 

zvw Lambertus Piggen, zoals dit deel na erfdeling gekomen was aan 

voornoemde Johannes en Matheus, deze helft belast met 1 oude groot aan de 

hertog en een b-erfcijns van 20 schelling geld, (2) een stukje erfgoed, 2 

boenroeden breedte, dat de breedte van voornoemd kamp omvat. 
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Johannes filius quondam Cristiani dicti de Vinckel maritus et tutor 

legitimus Enghelberne sue uxoris filie quondam Petri dicti Wouters soen 

van der (verbeterd uit: den) Heijden (dg: quartam) medietatem ad se 

spectantem in quadam parte cuiusdam campi dicti quondam Petri siti partim 

in (dg: para) parochia de Scijnle et partim infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum Tengvelt inter hereditatem Theoderici Kijevits ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio (dg: si) 

tendentis cum utroque fine ad communem plateam scilicet (dg: ex illa 

parte) medietatem illius partis dicti campi que (dg: medietas) #pars# 

sita est versus occidens et que (dg: medietas) #pars# continet medietatem 

dicti campi #+ {verwijst via een + in margine sinistra naar BP 1181 p 

202v 03}# atque particulam (dg: alterius) #hereditatis# latitudinem 

duarum virgatarum dictarum boenroeden continentem atque latitudinem dicti 

campi (dg: camp) continentem ut dicebat hereditarie vendidit Lamberto 

filio quondam Martini filii quondam Lamberti Piggen promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo 

domino duci et hereditario censu XX solidorum monete ex (dg: in) dicta 

medietate dicte partis !exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 202v 03 do 24-10-1398. 

{Invoegen in BP 1181 p 202v 02}. 

+. 

Et de qua parte reliqua medietas spectat ad Lambertum filium quondam 

Mathei filii quondam Lamberti Piggen prout huiusmodi pars ibidem sita est 

et dictis Johanni !Matheo mediante divisione habita inter ipsum et suos 

coheredes cessit in partem ut dicebat. 

 

BP 1181 p 202v 04 do 24-10-1398. 

Gerardus van Berze beloofde aan Godefridus van Oijen 21¾ Gentse nobel met 

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

 

-. 

Gerardus de Berze promisit super omnia Godefrido de Oijen XXI Gentsche 

nobel et (dg: quar) tres quartas partes unius Gentsche nobel ad pascha 

proxime futurum persolvendos. Testes Groij et Wiel datum in crastino 

Severini. 

 

BP 1181 p 202v 05 do 24-10-1398. 

Erardus zvw Walterus gnd Erijts soen verkocht aan Arnoldus zv Arnoldus 

Emmen soen van Oesterwijc een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Tilburg op het onderpand te leveren, gaande uit een huis, 

tuin en aangelegen erfgoed, tezamen 4 lopen groot, in Tilburg, ter plaatse 

gnd aan het Kreijen Venne, tussen Walterus die Beer enerzijds en Walterus 

Oeden soen anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

-. 

Erardus filius quondam Walteri dicti Erijts soen hereditarie vendidit 

Arnoldo filio (dg: qu) Arnoldi (dg: Em) Emmen soen de Oesterwijc 

hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Tilborch supra hereditatem 

infrascriptam tradendam ex (dg: quatuor) domo et orto et hereditate sibi 

adiacente quatuor lopinatas simul continentibus sitis in parochia de 

Tilborch ad locum dictum aent Kreijen Venne inter hereditatem Walteri die 

Beer ex uno et inter hereditatem Walteri Oeden soen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi exinde prius solvendo (dg: ...). Testes Groij et 

Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 202v 06 do 24-10-1398. 

(dg: Johannes Hagen van Tilborch verwerkte zijn recht tot vernaderen.) 
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(dg: Johannes Hagen de Tilborch prebuit et reportavit.) 

 

BP 1181 p 202v 07 do 24-10-1398. 

Jacobus Ghiben soen droeg over aan Gerardus Balijart 4 koeien, een ruin, 5 

merries, 3 veulens, 10 varkens en 50 schapen, gnd Zeensche schapen, in 

Groot Lith, aan het huis van voornoemde Jacobus. Voornoemde Jacobus zal 

deze dieren van voornoemde Gerardus te schattingrecht houden, vanaf nu tot 

Pinksteren over 3 jaar (zo 14-05-1402). Zodra voornoemde Gerardus hiervan 

120 nieuwe Gelderse gulden of de waarde ontvangen zal hebben, dan zullen 

deze dieren en hun nakomelingen voor de helft van voornoemde Jacobus zijn 

en voor de andere helft van voornoemde Gerardus. Jacobus zal niets hiervan 

verkopen of vervreemden, zonder instemming van voornoemde Gerardus. 

 

Jacobus Ghiben soen quatuor vaccas equum castratum dictum ronne et 

quinque equas et (dg: duos p) III polendros et X porcos et L oves dictas 

Zeensche scape (dg: cons) dicti Jacobi consistentes in Groet Lijt ad 

domum dicti Jacobi ut dicebat supportavit Gerardo Balijart promittens 

warandiam et obligationem deponere tali condicione quod dictus Jacobus 

(dg: d) premissa tenebit a dicto Gerardo ad jus stabilitionis quod 

exponetur te scettinge (dg: ad spacium trium annorum proxime pro post) 

infra hinc et penthecostes proxime futurum et (dg: post) per spacium 

trium annorum a festo penthecostes proxime futuro deinceps sine medio 

sequentium ita videlicet quod cum dictus Gerardus de premissis perceperit 

centum et XX novos Gelre gulden (dg: de pre) seu valorem de premissis et 

inde proveniendis (dg: perceperit) extunc premissa et inde provenienda 

erint mediatim dicti (dg: Johannis) #Jacobi# et mediatim dicti Gerardi 

hoc addito quod dictus Jacobus de premissis (dg: perceperit) non vendet 

nec alienabit aliquid vel alique sine consensu dicti Gerardi et quod 

dictus Jacobus premissa et inde provenienda bene tenebit #et 

laudabiliter# et enutriet dictis! spacio pendente. Testes Groij et Moedel 

datum in crastino Severini. 

 

BP 1181 p 202v 08 do 24-10-1398. 

Nijcholaus zvw Walterus van Erkel, Rutgherus zv Goeswincus Rutten soen van 

Zeghenworp en Theodericus Baten soen zvw Theodericus van Scijnle beloofden 

aan hr Willelmus van Aa ridder 80 Hollandse gulden of de waarde (dg: in 

goud) met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1399) te betalen. 

 

Nijcholaus (dg: ?ux) filius quondam Walteri de Erkel et Rutgherus filius 

Go[e]swini Rutten soen de Zeghenworp et Theodericus Baten soen filius 

quondam Theoderici de Scijnle promiserunt indivisi super omnia (dg: super 

omnia) domino Willelmo de Aa militi LXXX Hollant gulden seu valorem (dg: 

in auro) ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 202v 09 do 24-10-1398. 

Wijnricus Screijnmaker maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen aan Gheerlacus van Zonne bakker gedaan door Johannes van 

Dormalen van een huis en erf van voornoemde Johannes, in Den Bosch, over de 

Visbrug, en tegen alle andere verkopingen en vervreemdingen gedaan door 

voornoemde Johannes van Dormalen met zijn andere goederen. 

 

Wijnricus Screijnmaker omnes vendiciones et alienaciones factas Gheerlaco 

de Zonne pistori a Johanne de Dormalen de quadam domo et area #dicti 

Johannis# sita in Busco ultra pontem piscium atque omnes alias 

vendiciones et alienaciones factas per dictum Johannem de Dormalen cum 

aliis suis bonis quibuscumque calumpniavit. 

 

BP 1181 p 202v 10 do 24-10-1398. 

De broers broeder Hermannus kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch, 

Arnoldus en Willelmus, kvw Willelmus Mijnnemere, Johannes zv Johannes van 
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Hees ev Elizabeth, Johannes zvw Walterus van Brakel ev Margareta, dvw 

voornoemde Willelmus Mijnnemere, en voornoemde Margareta verkochten aan 

Johannes Koijt, tbv de gezusters Hilla en Cristina, dvw Rodolphus Koijt, 

1/6 deel dat aan Mechtildis dvw voornoemde Willelmus Mijnnemere gekomen was 

na overlijden van haar zuster Bela dvw voornoemde Willelmus Mijnnemere wv 

voornoemde Rodolphus Koijt, in de helft van de navolgende cijnzen en het 

navolgende kamp, (1) 5 pond 2 schelling b-erfcijns, 1 groot Tournoois etc 

voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, die 

Gevardus van den Venne en Johannes zv Jordanus beloofd hadden met 

Allerheiligen te betalen aan Ghisbertus van den Hoevel, gaande uit een 

erfgoed gnd die Zaert, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Liemde, welke 5 

pond 2 schelling erfcijns wijlen voornoemde Rodolphus zv Arnoldus Koijt 

gekocht had van Willelmus zv Henricus van Broechoeven, (2) een b-erfcijns 

van 40 schelling geld dat ten tijde etc, een helft te betalen met Sint-Jan 

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

in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van de hertog van Brabant enerzijds 

en erfgoed van Ancelmus zv Henricus gnd Willems anderzijds, aan wijlen 

voornoemde Rodolphus zvw Arnoldus Koijt verkocht door Godefridus Heerkini, 

(3) een b-erfcijns van 14 pond geld dat ten tijde etc, met Allerheiligen te 

betalen, gaande uit een hoeve lands, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, aan 

wijlen voornoemde Rodolphus zv Arnoldus Koijt verkocht door Henricus gnd 

Zorghe de jongere van Eijndoven, (4) een b-erfcijns van 3 pond geld dat ten 

tijde etc, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, tuin, ½ mudzaad 

roggeland en 1 morgen land, aangelegen, op de plaats gnd Dungen, aan wijlen 

voornoemde Rodolphus zv Arnoldus {p.203} Koijt verkocht door Elizabeth wv 

Jacobus van Uden, (5) een b-erfcijns van 40 schelling geld, die ....... zv 

Henricus Willems beloofd had aan Godefridus Heerkini, een helft te betalen 

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

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, de helft van de wand tussen dit huis en 

een huis dat staat op het erfgoed van Willelmus Donc, de helft van een weg 

aldaar, tussen eerstgenoemd huis en erf en erfgoed van voornoemde Willelmus 

Donc, een stukje erfgoed aldaar achter erfgoed van voornoemde Willelmus 

Donc, en een stukje erfgoed aldaar, welke cijns aan wijlen voornoemde 

Rodolphus zv Arnoldus Koijt was verkocht door Godefridus Heerkini, (6) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit alle erfgoederen van Sophia wv Godefridus van Woencel en haar dochter 

Heilwigis, gelegen onder Liedorp, welke pacht aan wijlen voornoemde 

Rodolphus zv Arnoldus Koijt was verkocht door voornoemde Sophia en haar 

dochter Heilwigis, (7) 3 morgen 1½ hont land, gelegen voor de plaats gnd 

Sente Jans Kamp, aan wijlen voornoemde Rodolphus zv Arnoldus Koijt verkocht 

door de stad Den Bosch, welk 1/6 deel van voornoemde helft van de cijnzen 

en het kamp aan hen gekomen was na overlijden van voornoemde Mechtildis. 

 

Frater Hermannus conventualis conventus fratrum de Porta Celi siti prope 

Buscum Arnoldus et Willelmus fratres liberi quondam Willelmi Mijnnemere 

Johannes filius Johannis de Hees maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris Johannes filius quondam Walteri de Brakel maritus legitimus 

Margarete sue uxoris filie! dicti quondam Willelmi Mijnnemere et dicta 

Margareta cum eodem tamquam cum tutore sextam partem que Mechtildi 

quondam filie dicti quondam Willelmi Mijnnemere de morte quondam Bele sue 
!uxoris filie dicti quondam Willelmi Mijnnemere relicte quondam Rodolphi 

Koijt successione advolutam (dg: in censibus #in censibus# infrascriptis 

scilicet in here) in medietate censuum infrascriptorum et campi 

infrascripti scilicet in medietate (dg: he) quinque librarum et duorum 

solidorum hereditarii census grosso Turonensi denario etc pro sedecim 

denariis in hiis computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris quos 

Gevardus van den Venne et Johannes filius Jordani Ghisberto van den 

Hoevel dare et solvere promiserant hereditarie omnium sanctorum ex 

hereditate dicta die Zaer[t] sita in parochia de Rode ad locum dictum 

Lijemde quos quinque libras et duos solidos hereditarii census dictus 

quondam Rodolphus filius Arnoldi Koijt erga Willelmum filium Henrici de 
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Broechoeven emendo acquisiverat prout in litteris atque in medietate 

hereditarii census XL solidorum monete pro tempore etc solvendi 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in 

Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem domini nostri ducis 

Brabantie ex uno et inter hereditatem Ancelmi filii Henrici dicti Willems 

ex alio venditi dicto quondam Rodolpho filio quondam Arnoldi Koijt a 

Godefrido Heerkini prout in litteris atque in medietate hereditarii 

census quatuordecim librarum monete pro tempore etc solvendi hereditarie 

omnium sanctorum ex manso terre et eius attinentiis sito in parochia de 

Oerscot ad locum dictum Best venditi dicto quondam Rodolpho filio Arnoldi 

Koijt ab Henrico dicto Zorghe juniore de [Eij]ndoven prout in litteris 

atque in medietate hereditarii census trium librarum monete pro tempore 

etc solvendi hereditarie nativitatis Domini ex domo orto et dimidia 

modiata terre [sili]ginee et uno jugero terre dictis domo et orto 

adiacente sitis supra locum dictum Dungen venditi dicto quondam Rodolpho 

filii! Arnoldi 

 

1181 p. 203r. 

 in crastino Severini: donderdag 24-10-1398. 

 

BP 1181 p 203r 01 do 24-10-1398. 

Koijt a! Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden prout in litteris atque 

(dg: hereditario censu X) in medietate hereditarii census XL solidorum 

monete q[uem] ....... filius Henrici (dg: He) Willems promisit se daturum 

et solturum Godefrido Heerkini hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area sita in Busc[o in] vico Hijntamensi atque ex 

medietate parietis consistentis inter dictam domum et aream et inter 

domum stantem super hereditatem Willelmi Donc necnon ex quadam via sita 

ibidem inter primodictam domum et aream et inter hereditatem !hereditatem 

dicti Willelmi Donc insuper ex quadam particula hereditatis site ibidem 

retro hereditatem dicti Willelmi Donc (dg: insuper ex) preterea ex 

particula hereditatis ibidem site venditi dicto quondam Rodolpho filio 

Arnoldi Koijt a Godefrido Heerkini prout in litteris atque in medietate 

hereditarie paccionis dimidii modii siliginis mensure de Busco solvende 

hereditarie purificationis ex omnibus hereditatibus Sophie relicte 

quondam Godefridi de Woencel atque Heilwigis eius filie quocumque locorum 

infra parochiam de Liedorp sitis vendite dicto quondam Rodolpho filio 

Arnoldi Koijt a dictis Sophia et Heilwige eius filia prout in litteris 

atque in medietate trium iugerum et unius et dimidii hont terre sitorum 

ante locum dictum Sente Jans (dg: Cap) Camp venditorum dicto quondam 

Rodolpho filio Arnoldi Koijt ab oppido de Busco {hierna is enige ruimte 

opengelaten, die door een haal wordt overbrugd} 

et que (dg: medietas dicte) sex! pars dicte medietatis dictorum censuum 

et campi (dg: eis) eis de morte dicte quondam (dg: Margarete) 

#Mechtildis# successione est advoluta ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Johanni Koijt ad opus Hille et Cristine sororum filiarum dicti quondam 

Rodolphi (dg: Koijt) Koijt promittentes (dg: super) indivisi super omnia 

(dg: warandiam) #ratam servare# et obligationem et impeticionem ex parte 

eorum et dicte quondam (dg: Margarete) #Mechtildis# et heredum eiusdem 

quondam Margarete deponere. Testes Groij et Moedel datum in crastino 

Severini. 

 

BP 1181 p 203r 02 do 24-10-1398. 

Johannes zv Bonifacius gnd Faes van Os verkocht aan Petrus zvw Ghevardus 

van Essche, tbv hem, zijn vrouw Aleijdis dvw Lambertus Colen soen en 

Lambertus, Ghevardus en Elizabeth, kv voornoemde Petrus en Aleijdis, een 

lijfrente van 2 Stramprooise gulden of de waarde, met Pasen te betalen, 

gaande uit 1 bunder beemd gnd die Vondermans Beemd, in Oirschot, ter 

plaatse gnd in Spoordonk, aan het broek van Oirschot, tussen erfgoed 

behorend aan Everardus van den Vloege enerzijds en Alardus Woest 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De langstlevende krijgt geheel 
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de rente. 

 

Johannes filius Bonifacii dicti Faes de Os (dg: hereditarie) #legitime# 

vendidit Petro filio quondam Ghevardi de Essche (dg: hereditarium censum 

duorum florenorum dictorum v) ad opus sui et ad opus Aleijdis sue uxoris 

filie quondam Lamberti Colen soen et ad opus Lamberti Ghevardi et 

Elizabeth liberorum dictorum Petri et Aleijdis vitalem pensionem (dg: j) 

duorum florenorum dicto! Stramproetsche gulden seu valorem solvendam anno 

quolibet ad eorum vitam pasche ex (dg: pe) bonario prati dicto die 

Vondermans (dg: si) Beemt #dicti venditoris# sito in parochia !in (dg: 

parochia) de Oerscot #in Spoerdonc# ad palude! de Oerscot inter 

hereditatem spectantem ad Everardi! van den Vloege ex uno et inter 

hereditatem Alardi Woest ex alio promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere #excepto censu domini fundi# et 

sufficientem facere et alter dictorum quinque diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 203r 03 do 24-10-1398. 

Johannes van Hijnen zvw Petrus van Hijnen en zijn moeder Margareta van 

Hijnen beloofden aan Johannes van Ghewanden 12 Engelse nobel of de waarde 

met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1399) te betalen. 

 

Johannes de Hijnen filius quondam Petri de Hijnen et Margareta de Hijnen 

eius mater promiserunt indivisi super omnia Johanni de Ghewanden XII 

Engels nobel seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 203r 04 do 24-10-1398. 

(dg: Nijcholaus). 

 

BP 1181 p 203r 05 do 24-10-1398. 

Johannes gnd Claeuwart zvw Hertgerus ev Margareta dvw Henricus Ghegel 

verkocht aan Henricus Loenman ¼ deel in 7½ hont land, gnd des Riters Akker 

of den Maersschen Akker, in Maren, tussen een gemene weg enerzijds en 

erfgoed behoend aan de kerk van Maren anderzijds, (2) ¼ deel in een 

hofstad, in Maren, tussen erfg vw Willelmus van Ghewanden enerzijds en erfg 

vw Johannes gnd die Ghier anderzijds. 

 

Johannes dictus Claeuwart filius quondam Hertgeri maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Henrici Ghegel quartam 

partem ad se spectantem in septem et dimidio hont terre dictis des Riters 

Acker vel den Maersschen Acker sitis in parochia de Maren inter (dg: 

here) communem plateam ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Maren ex alio atque quartam partem ad se spectantem in 

quodam domistadio sito in dicta parochia inter hereditatem (dg: H 

liberorum quondam Wi) heredum quondam Willelmi de Ghewanden ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Johannis dicti die Ghier ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico Loenman (dg: emptori) promittens 

super omnia warandiam #tamquam de !alodio# et obligationem deponere 

tamquam de hereditate ab omni aggere Mose et censu libera et ab omni alio 

onere libera. Testes Ywanus et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 203r 06 do 24-10-1398. 

Udo gnd die Swart zvw Johannes gnd Scoen Neve en Henricus zvw Johannes die 

Coninc ev Hadewigis dvw voornoemde Johannes Scoen Neve verkochten aan 

Reijnkinus zvw Reijnerus Brouwers soen (1) 2/3 deel van een huis, tuin en 

aangelegen erfgoed, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbos, tussen Metta gnd 

Voets enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 2/3 deel van een akker, 

gnd Lemmens Akker, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbos, tussen Johannes 

die Laet enerzijds en erfg vw Paulus van den Wijbossche anderzijds, (3) 2/3 

deel van een stuk land en een aangelegen stuk beemd van wijlen voornoemde 
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Johannes Scoen Neve, in Schijndel, ter plaatse gnd Lobben Hoeve, tussen 

erfg vw Mathijas gnd Groet Mathijs enerzijds en den Arrenborchsche Dijk, 

behorend aan Egidius van Ghele anderzijds, (4) 2/3 deel van een stuk land 

in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbos, beiderzijds tussen kv Grieta van 

Gherwen, deze 2/3 delen belast met grond- en nabuurcijnzen en een 

b-erfcijns van 14 schelling en .. penning paijment aan Willelmus Lobben. 

Johannes zvw voornoemde Johannes Scoen Neve en Nijcholaus zvw Arnoldus gnd 

Rutghers soen ev Elizabeth dvw voornoemde Johannes Scoen Neve deden 

afstand. {p.204} Voornoemde Johannes zvw Johannes Scoen Neve behoudt in 

voornoemde 2/3 delen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde koper heden aan hem beloofde. Voornoemde Nijcholaus behoudt in 

voornoemde 2/3 delen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde koper heden aan hem daaruit beloofde. Voornoemde Udo behoudt in 

voornoemde 2/3 delen een n-erfpacht van 1 mud rogge, die voornoemde koper 

Reijnkinus heden aan hem daaruit beloofde. 

 

(dg: Johannes) Udo dictus die Swart (dg: fratres liberi) #filius# quondam 

Johannis dicti Scoen Neve (dg: Nijcholaus filius quondam Arnoldi dicti 

Rutghers soen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris ..) #et# 

Henricus filius quondam Johannis die Coninc maritus et tutor legitimus 

Hadewigis sue uxoris (dg: filiarum quo) #filie# dicti quondam Johannis 

Scoen Neve duas tercias partes (dg: ad se spectantes in) domus et orti 

(dg: sitis sitis in parochia de) et hereditatem! sibi adiacentem 

sit[orum] in parochia de Scijnle ad locum dictum Wijbossche inter 

hereditatem Mette dicte (dg: Voet) Voets ex uno et inter (dg: h) communem 

plateam ex alio atque (dg: in quodam) #duas tercias partes cuiusdam# agri 

terre (dg: dicto den Lemmens Acken) dicti (dg: de) Lemmens Acker siti in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Johannis die Laet ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Pauli van den Wijbossche ex alio atque 

(dg: in) #duas tercias partes# pecie terre #et pecie prati sibi 

adiacentis {in margine sinistra} et pecie prati sibi adiacentis# dicti 

quondam Johannis Scoen Neve sita in dicta parochia in loco dicto Lobben 

Hoeve inter hereditatem heredum quondam Mathije dicti Groet Mathijs ex 

uno et inter (dg: hereditatem) aggerem dictum #den# Arrenborchschen Dijc 

spectantem ad Egidium de Ghele ex alio atque (dg: in) #duas tercias 

partes# pecie terre #(dg: et pecie prati sibi adiacentis)# sita in dicta 

parochia ad dictum locum Wijbossche vocatum inter hereditatem (dg: 

Johannis Grieten soen ex uno et inter hereditatem) liberorum Griete de 

Gherwen ex utroque latere coadiacentem (dg: pro) scilicet (dg: div) 

dividendo dictas hereditates #prout ibidem site sunt# in (dg: d) tres 

partes equales duas ex hiis (dg: prout) hereditarie vendiderunt Reijnkino 

filio quondam Reijneri Brouwer[s] soen promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus dominorum et (dg: 

vicinorum) fundi et vicinorum et hereditario censu (dg: X grossorum 

#XIIII) XIIII solidorum et ....... denariorum# pagamenti Willelmo (dg: 

Lobbel) Lobben #ex dictis duabus terciis partibus solvendis#. Quo facto 

Johannes filius quondam Johannis Scoen Neve predicti et Nijcholaus filius 

quondam Arnoldi dicti Rutghers soe[n] maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Johannis Scoen Neve super dictis 

duabus terciis partibus (dg: et) premissorum et ju[re] 

 

1181 p. 204v. 

 in crastino Severini: donderdag 24-10-1398. 

 sexta post Severini: vrijdag 25-10-1398. 

 sabbato post Severini: zaterdag 26-10-1398. 

 

BP 1181 p 204v 01 do 24-10-1398. 

ad opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes indivisi super omnia 

ratam servare (dg: s) salva tamen dicto Johanni filio dicti quondam 

Johannis Scoen Neve in dictis duabus terciis partibus (dg: hereditaria 

pa) premissorum hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 
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Busco quam dictus emptor sibi exinde solvere promisit coram scabinis 

infrascriptis prout in litteris salva eciam dicto Nijcholao in predictis 

duabus partibus premissorum hereditaria paccione dimidii siliginis 

mensure de Busco quam dictus emptor dicto Nijcholao dare et exsolvere 

promisit ex dictis duabus terciis partibus premissorum (dg: pro) coram 

scabinis infrascriptis prout in litteris salva eciam dicto Udoni in 

dictis duabus (dg: terciis p) terciis partibus hereditaria paccione unius 

modii siliginis dicte mensure quam dictus Reijnkinus emptor sibi coram 

scabinis infrascriptas dare et exsolvere promisit prout in litteris. 

Testes Ywanus et Moedel datum in (dg: f) crastino Severini. 

 

BP 1181 p 204v 02 do 24-10-1398. 

Voornoemde Rijnkinus beloofde aan Johannes zvw Johannes Scoen Neve een 

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

leveren, gaande uit voornoemde 2/3 delen. 

 

-. 

Dictus Rijnkinus promisit se daturum et soluturum Johanni filio quondam 

Johannis Scoen Neve hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

dictis duabus terciis partibus premissorum. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 204v 03 do 24-10-1398. 

Voornoemde Reijnkinus beloofde aan voornoemde Nijcholaus zvw Arnoldus 

Rutghers soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, gaande uit 

voornoemde 2/3 delen. 

 

Dictus Reijnkinus promisit se daturum (dg: daturum) et soluturum dicto 

Nijcholao filio quondam Arnoldi Rutghers soen hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis ex 

dictis duabus terciis partibus premissorum. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 204v 04 do 24-10-1398. 

Voornoemde Reijnkinus beloofde aan Henricus Coninc zv Johannes Coninc van 

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

Bosch te leveren, gaande uit voornoemde 2/3 delen. 

 

Dictus Reijnkinus promisit se daturum et soluturum (dg: dicto d Udoni fi 

dicto Swart Ude filio quondam Johannis dicti Scoen Neve) #Henrico Coninc 

filio (dg: quondam) Johannis Coninc de Berlikem# hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in 

Busco ex dictis duabus terciis partibus premissorum. 

 

BP 1181 p 204v 05 do 24-10-1398. 

(dg: de broers Anselmus en Henricus Boertman, kvw Denkinus Ansems soen). 

 

(dg: Anselmus et Henricus Boertman fratres liberi quondam Denkini Ansems 

soen). 

 

BP 1181 p 204v 06 vr 25-10-1398. 

Johannes van der Dussen verhuurde aan de broers Anselmus en Henricus 

Boertman, kv Denkinus Ansems soen, een hoeve van wijlen Thomas van 

Hijntham, in Hintham, voor een periode van 2 jaar, ingaande Pinksteren 

aanstaande (zo 18-05-1399), per jaar voor (1) 20 oude Gelderse gulden of de 

waarde en 21 Stramprooise Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 

Stramprooise Gelderse gulden gerekend, met Sint-Martinus te betalen, (2) 6 

ganzen, 6 kapoenen, 2 steen vlas, bereid tot de hekel, en 1 zester 

raapzaad, met Sint-Martinus te leveren, (3) 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren. Voornoemde broers Anselmus en Henricus zullen de hoeve 

in het derde jaar te pachters recht bezitten. Anselmus en Henricus zullen 

de gebouwen onderhouden van dak en wanden. Zou jkvr Oda ev voornoemde 
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Johannes tijdens deze 3 jaar overlijden voordat het koren, de hooi en de 

oogst zijn binnengehaald, dan zal de verhuur eindigen voor de tijd die na 

het overlijden volgt. Zou voornoemde jkvr Oda in deze periode overlijden 

nadat enig koren, hooi of oogst is binnengehaald, dan zullen van hetgeen er 

is binnengehaald voornoemde Johannes enerzijds en voornoemde broers 

Ancelmus en Henricus anderzijds hun rechten daarin behouden, dwz naar rata 

van de verhuur. 

 

Et erit una littera. 

Johannes van der (dg: Duss) Dussen mansum quondam Thome de Hijntham situm 

in Hijntham cum suis attinentiis universis quocumque sitis locavit recto 

locacionis modo Anselmo et Henrico Boertman fratribus liberis Denkini 

Ansems soen ab eisdem fratribus ad spacium (dg: duorum trium) #duorum# 

annorum a festo penthecostes proxime (dg: preterito) #futuro# deinceps 

sine medio (dg: sequ) !preterito anno quolibet dictorum (dg: trium 

annorum annorum) duorum annorum pro !pro XX aude Gelre gulden #seu 

valorem# et pro XXI Stramproetsche Gelre gulden XXXVI (dg: Stramproetsche 

ge) gemeijn placken pro quolibet dictorum XXI Stramproetsche Gelre gulden 

computato dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum duorum annorum 

Martini et pro primo termino a Martini proxime futuro ultra annum atque 

pro sex ancis sex caponibus et duobus steen lini paratis ad scalcrum et 

pro uno sextario seminis raparum dandis sibi ab aliis anno quolibet 

dictorum duorum annorum Martini et pro primo termino a Martini proxime 

futuro ultra annum atque pro (dg: tribu) duobus modiis siliginis mensure 

de Busco dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum duorum annorum 

purificatione et pro primo solucionis termino a purificatione proxime 

futura ultra annum hoc addito quod dicti Anselmus et Henricus fratres 

dictum mansum cum suis attinentiis (dg: ad jus co) tercio anno scilicet 

annum! dictos duos annos sine medio sequente ad jus coloni possidebunt et 

quod ipsi (dg: Johannes et) Anselmus et Henricus fratres edificia dicti 

mansi in bona disposicione de tecto et parietibus conservabunt dictis 

tribus annis (dg: anni) durantibus et secundum istas condiciones promisit 

super omnia warandiam (dg: dictis) dicto spacio pendente et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia tali 

condicione si contingat domicellam Odam uxorem dicti Johannis decedere 

dicto spacio trium annorum pendente (dg: extunc) scilicet antequam blada 

et fenum (dg: dicti) et fructus dicti mansi cum suis attinentiis fuerint 

messi extunc dicta locacio exspirabit pro tempore sequente decessum dicte 

domicelle Ode et (dg: d) extunc dictus Johannes a presenti promissione et 

dicti Anselmus et Henricus fratres a predicta repromissione erint (dg: 

quiti) hincinde quiti salvo tamen hoc quod si #contingat# dictam 

domicellam Odam decedere dicto spacio trium annorum pendente postquam 

aliquid de bladis vel de feno vel fructibus dicti mansi cum suis 

attinentiis fuerit messum quod de illo quod tunc fuerit messum et de 

hereditatibus #dicti mansi# a dictis Ancelmo et Henrico fratribus fuerit 

depastum quod exponetur weer geweijt dicti Johannis ex una et dicti 

Ancelmus et Henricus fratres ab altera parte suum jus hincinde 

observabunt hincinde scilicet #pro rata# dicte locacionis dolo et fraude 

exclusis ut ipsi hincinde recognoverunt. Testes Wiel et Ywanus datum 

sexta post Severini. 

 

BP 1181 p 204v 07 za 26-10-1398. 

Henricus van Enghelant zvw Theodericus van Enghelant verkocht aan Arnoldus 

zvw Hermannus gnd Drinchellinc een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-

Remigius te betalen, gaande uit ½ bunder beemd in Rosmalen, ter plaatse gnd 

in den Blocke, tussen Johannes van Zoemeren en kvw Gerardus Arts soen 

enerzijds en wijlen Adam van den Kerchoven schoenmaker anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Henricus de Enghelant filius quondam Theoderici de Enghelant hereditarie 

vendidit Arnoldo filio quondam Hermanni dicti Drinchellinc hereditarium 
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censum quatuor librarum (dg: monete sol) monete solvendum hereditarie 

Remigii ex dimidio bonario prati sito in parochia de Roesmalen in loco 

dicto in den Blocke inter hereditatem Johannis de Zoemeren et liberorum 

quondam Gerardi Arts soen ex uno et inter hereditatem quondam Ade (dg: 

de) van den Kerchoven sutoris ex alio promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Ywanus et (dg: ?Me) Moedel 

datum sabbato post Severini. 

 

1181 p. 205r. 

 in crastino Severini: donderdag 24-10-1398. 

 sabbato post Severini: zaterdag 26-10-1398. 

 in vigilia omnium sanctorum: donderdag 31-10-1398. 

 

BP 1181 p 205r 01 do 24-10-1398. 

Ghisbertus van Bernheze beloofde aan Arnoldus van Andel, tbv Heijlwigis dv 

Godefridus van Leke, 21¼ Stramprooise Gelderse gulden of de waarde na 

maning te betalen. 

 

Ghisbertus de Bernheze promisit super omnia Arnoldo de Andel ad opus 

Heijlwigis filie (dg: quondam) Godefridi de Leke !de Leke XXI 

[Stramp]roetsche Gelre gulden et quartam partem unius stramproetsche 

gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes Ywanus et Moedel 

[datum] in crastino Severini. 

 

BP 1181 p 205r 02 do 24-10-1398. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri en zijn voornoemde vader Wellinus beloofden27 

aan Bartholomeus zv Nijcholaus Spierinc, tbv hr Paulus van Haestricht heer 

van Venloen ridder, schout in Den Bosch, tbv hem en zijn medeschuldenaren, 

¼ deel te betalen van de lijfrenten, die de stad Den Bosch moet betalen 

wegens de villicacie van Oisterwijk, zolang voornoemde Gheerlacus schout 

zal zijn in de villicacie van Oisterwijk. 

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri et Wellinus eius pater predictus 

promiserunt indivisi super omnia Bartholomeo filio Nijcholai Spierinc ad 

opus domini Pauli de (dg: Hae) Haestricht (dg: mil) domini de (dg: Loen) 

Venloen militis sculteti in Busco et ad opus suorum in hoc !coheredum 

quod ipsi Gheerlacus et Wellinus eius pater quartam partem vitalium 

pensionum quas oppidum de Busco solvere tenetur occacione villicacionis 

de Oesterwijc dabunt et exsolvent annuatim quamdiu dictus Gheerlacus 

fuerit scultetus in villicacione de Oesterwijc sic quod dictis domino 

Paulo et suis condebitoribus dampna exinde (dg: solven) !eveniant et quod 

ipsi dictos dominum Paulum et suos condebitores de dampnis eis occacione 

unius quarta partis dictarum (dg: perr) pensionis! (dg: dampna non) 

indempnes servabunt quamdiu dictus (dg: Wellinus fuerit) Gheerlacus 

fuerit scultetus in villicacione de Oesterwijc. Testes Groij et Wiel 

datum supra. 

 

                         
27 Zie → SAsH RA VB 1799 f 192v 06 ma 09-01-1402, her Pauwels van Haestricht ridder was 
gericht … aen allen goide Geerlec soen Wellen Roivers ende Wellen sijns vaders overmids gebrec 

van geloiften welc die voirghenoemde Geerlec ende Wellen sijn vader geloift hadden op hen ende 

op allen hoir goide Bartholomeeus soen wilner Claes Spijerincs tot behoef des selfs heren 

Pauwels ende tot behoef sijne medegeloevers dat sij Geerlec ende Wellen sijn vader voirs een 

vierdel van den lijfpensien welc die stat van tsHertogenbosch sculdich is te gelden jaerlecs 

van occusuijn des dorps ende meijerijen van Oesterwijc alrehande personen also geven souden 

ende betalen jaerlecs also lange als die selve Geerlec scouthet were in Oesterwijc soe dat den 

voirs heren Pauwels ende sinen medegeloeveren gheen scade daer af comen en souden in geenre 

manieren ende dat sij Geerlec ende Wellen sijn vader den voirg heren Pauwels ende sijn 

medegelovers dair in van allen scaden hen van occusuijn des voirs vierdelen der voirs 

lijfpensien temael ontheffen ende scadeloes houden sullen ende van welken geloiften die voirs 

her Pauwels gebrec ende scade met recht geleden had ende Pauwels voirs had des gerichts 

gemechticht … Arnt Grotart den jongen. 
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BP 1181 p 205r 03 za 26-10-1398. 

Henricus Buc zv Theodericus maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Johannes Gherijs en zijn zoon 

Rodolphus met hun goederen. 

 

Henricus Buc filius Theoderici omnes et singulas vendiciones alienaciones 

et obligationes factas per Johannem Gherijs et Rodolphum eius filium seu 

alterius eorundem cum bonis quibuscumque eorum seu alterius eorundem!. 

Testes Groij et Model datum sabbato post !Sverini. 

 

BP 1181 p 205r 04 za 26-10-1398. 

Johannes van den Berghe wonend in Brede beloofde aan Ludovicus Asinarius 

etc 14 oude Franse schilden met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399; 

5+30+31+31+2=99 dgn) te betalen, op straffe van 14 oude Franse schilden. 

 

Johannes van den Berghe commorans in Brede promisit super omnia Ludovico 

Asinario etc XIIII aude (dg: Francie) scilde Francie etc ad 

purificationis proxime futurum persolvendos sub pena XIIII aude scilde. 

Testes Aggere et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 205r 05 do 31-10-1398. 

Petrus Peijman verkocht aan Matheus zvw Johannes Peijman 1/3 deel in 1 

bunder beemd, in Tilburg, ter plaatse gnd Lievengoer, naast het hek gnd 

dreijboem, tussen Egidius zv Johannes Bac Bertouts soen enerzijds en 

voornoemde Matheus zvw Johannes Peijman en Petrus Nouden anderzijds, van 

welke bunder het resterende 2/3 deel behoort aan voornoemde Petrus Nouden. 

Voornoemde Matheus moet uit dit 1/3 deel betalen 1/3 deel van 1 penning, 

als dat althans hieruit gaat. 

 

Petrus Peijman terciam partem ad se spectantem in uno bonario prati sito 

in parochia de Tilborch in loco dicto Lievengoer juxta repagulum dictum 

dreijboem inter hereditatem Egidii filii Johannis Bac Bertouts soen ex 

uno et inter (dg: inter) hereditatem Mathei filii quondam Johannis 

Peijman (dg: ex alio et de quo bonario prati relique due tercie partes 

spectantes!) et Petri Nouden ex alio et de !bonario prati relique due 

tercie partes spectant ad dictum Petrum Nouden ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Matheo filio quondam Johannis Peijman promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere (dg: ex) hoc tamen si de dicta 

tercia parte (dg: aliq) #tercia pars# unius denarii annuatim fuerit 

solvenda quod dictus Matheus illam (dg: denarium) #terciam partem# 

annuatim solvere tenebitur. Testes Wiel et Ywanus datum in (dg: profesto) 

vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1181 p 205r 06 do 31-10-1398. 

Johannes Mersman van Hedel en zijn zoon Johannes molenaar beloofden aan 

Johannes van Ghewanden 13½ Gentse nobel of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 30-03-1399) te betalen. 

 

Johannes Mersman de Hedel et Johannes (dg: multor) #multor# eius filius 

promiserunt indivisi super omnia Johanni de Ghewanden XIII et dimidium 

Gentsche nobel seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 205r 07 do 31-10-1398. 

Johannes Bitter zvw Rutgherus gnd Bijtter ev Heijlwigis dvw Cristianus gnd 

Ludekens soen van Zeelst droeg over aan Jacobus zvw voornoemde Cristianus 

Ludekens soen een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Stripe, uit een 

b-erfpacht van 4½ mud rogge, maat van Stripe, welke pacht van 4½ mud wijlen 

voornoemde Cristianus met Lichtmis beurde, gaande uit goederen gnd op 

Sliffoert, in Stripe, op de onderpanden te leveren, en van welke pacht van 

3 mud de broers Ludekinus en Jacobus, kvw voornoemde Cristianus Ludekens 
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soen, afstand hadden gedaan tbv voornoemde Johannes Bijtter, de pacht van 3 

mud belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, die voornoemde Johannes 

Bitter eertijds verkocht had aan Gerardus gnd Ketelleer of diens vrouw 

Katherina. 

 

-. 

Johannes Bitter filius quondam Rutgheri dicti Bijtter maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Cristiani dicti Ludekens 

soen de Zeelst hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de 

Stripe ad se (dg: et dictam) spectantem scilicet de hereditaria paccione 

quatuor et dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem 

quatuor et dimidii modiorum siliginis dicte mensure dictus quondam 

Cristianus solvendam habuit hereditarie purificationis ex bonis dictis op 

Sliffoert sitis in parochia de !de Stripe et supra eadem bona tradendam 

et deliberandam (dg: m) et super-(dg: -ra) qua paccione trium modiorum 

siliginis dicte mensure (dg: Arnoldus) Ludekinus et Jacobus fratres 

liberi dicti quondam Cristiani Ludekens soen ad opus dicti Johannis 

Bijtter renunciaverunt prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo 

filio dicti quondam Cristiani (dg: s Lude) Ludekens soen cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco quam dictus Johannes Bitter dudum vendiderat Gerardo dicto 

Ketelleer aut Katherine eius uxori #exinde solvendam# iuxta continentiam 

litterarum inde confectarum ut dicebat. Testes Dordrecht et Ywanus datum 

supra. 

 

BP 1181 p 205r 08 do 31-10-1398. 

Rutgherus zv Goeswinus gnd Rutten soen van Zeghenworp beloofde aan 

Lambertus zvw Matheus zvw Lambertus Biggen et Johannes Corstiaens soen, 

gedurende 4 jaar, ingegaan afgelopen Pinksteren (zo 26-05-1398), elk jaar 

met Kerstmis 1½ mud rogge, Bossche maat, te leveren, en 24 gemene plakken 

te betalen. Eerste termijn toch pas Kerstmis over een jaar (do 25-12-1399). 

 

Solvit. 

Rutgherus filius (dg: quondam) Goeswini dicti Rutten soen de Zeghenworp 

promisit super omnia se daturum et soluturum Lamberto filio quondam 

Mathei filii quondam Lamberti (dg: Pig) Biggen et Johanni Corstiaens soen 

ad spacium quatuor annorum (dg: datam prosen) #festum penthecostes 

proxime preteritum# sine medio sequentium anno quolibet dictorum quatuor 

annorum unum et dimidium modios siliginis mensure de Busco et (dg: 

XXIIII) XXIIII communes placken nativitatis Domini et primo solucionis a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum. Testes Wiel et Ywanus 

datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1181 p 205r 09 do 31-10-1398. 

Gerardus Coppart zvw Johannes van Druenen en zijn dochter Elizabeth 

verkochten aan Johannes Peters soen van Druenen alias gnd Sceffenneer een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een hofstad en tuin, in Druenen, ter plaatse gnd op 

het Einde, tussen Theodericus gnd Maes soen enerzijds en Conrardus Roelen 

soen anderzijds, (2) 3½ roeden gnd gerden land, in Druenen, tussen Johannes 

Pijnlet Peters soen enerzijds en Henricus zvw Gerardus die Bije anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd ter Stee toe, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Gerardus Coppart filius quondam Johannis de Druenen et Elizabeth eius 

filia cum tutore hereditarie vendiderunt Johanni Peters soen de Druenen 

alias dicto Sceffenneer hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex (dg: qu) domistadio et orto sitis in parochia de 

Druenen ad locum dictum opt Eijnde inter hereditatem Theoderici dicti 
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Maes soen ex uno et inter hereditatem Conrardi Roelen soen ex alio atque 

ex tribus et dimidia virgatis dictis gherden terre sitis in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis Pijnlet Peters soen ex uno et inter 

hereditatem Henrici (dg: Ge) filii quondam Gerardi die Bije ex alio 

tendentibus a communi platea usque ad locum dictum ter (dg: Stee) Stee 

toe ut dicebant promittentes (dg: super omnia indi) cum (dg: suo) tutore 

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

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 205r 10 do 31-10-1398. 

Johannes Mersman van Hedel en zijn zoon Johannes Milter beloofden aan 

Lambertus zvw Gerardus Witmeri 11 Gentse nobel28 of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 18-05-1399) te betalen. 

 

Johannes Mersman de Hedel et Johannes Milter eius filius promiserunt 

indivisi super omnia Lamberto filio quondam Gerardi Witmeri XI Gentsche 

nobel seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 205r 11 do 07-11-1398. 

Sijmon van Ghewanden ev Katherina dvw Hermannus Backe deed tbv Ghibo zvw 

voornoemde Hermannus Bac afstand van (1) een hoeve van wijlen voornoemde 

Hermannus Bac, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, (2) een 

hoeve van wijlen voornoemde Hermannus, ter plaatse gnd Vorstenbos, (3) een 

huis en erf van wijlen voornoemde Hermannus, in Den Bosch, over de 

Molenbrug, tussen erfgoed van Johannes die Custer enerzijds en erfgoed van 

Truda Leenkens anderzijds. Voornoemde Sijmon behoudt een erfpacht van 3½ 

mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Ghibo beloofde aan voornoemde 

Sijmon, {206} een helft te leveren met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit voornoemde hoeve van wijlen voornoemde Hermannus Bac, 

in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt en een bezwaring in de 

brief vermeld. 

 

Sijmon (dg: f) de Ghewanden maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filie (dg: dicti) quondam Hermanni Backe super manso quondam 

Hermanni Bac predicti sito [in parochia] de Vucht sancti Lamberti ad 

locum dictum Crumvoert et super manso dicti quondam Hermanni sito ad 

locum dictum Vorstenbossche atque super do[mo et area dicti quondam] 

Hermanni sita in Busco ultra pontem dictum Molenbrugge inter hereditatem 

Johannis die Custer ex uno et inter hereditatem Trude Leenkens ex alio et 

[super iure] ad opus Ghibonis filii (dg: quo) dicti quondam Hermanni Bac 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere salva tamen dicto Sijmoni et reservata [hereditaria 

paccione] trium et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam 

dictus Ghibo (dg: et Johannes filius quondam Nijcholai de ...en eius 

gener) promisit tradere et deliberare dicto Sij[moni] 

 

1181 p. 206v. 

 in crastino Leonardi: donderdag 07-11-1398. 

 vigilia omnium sanctorum: donderdag 31-10-1398. 

 tercia post Huberti: dinsdag 05-11-1398. 

 in die Leonardi: woensdag 06-11-1398. 

 

BP 1181 p 206v 01 do 07-11-1398. 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex #dicto# manso dicti quondam 

Hermanni Bac sito in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto 

Crumvoert et ex attinentiis universis [et singulis dicti] mansi prout in 

                         
28 Zie → VB 1799 f 154v 01 di 27-04-1400, Lambrecht soen wilner Gerijt Witmerijs was gericht … 
aen allen goide Jan Mersmans van Hedel ende Jan Milters sijns soens met scepenen scout 

brieven. 
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litteris et eciam sibi salva obligatione in eisdem litteris contenta. 

Testes Wijel et Ywanus datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1181 p 206v 02 .. 31-12-1739. 

Peter Reijner Gijsberts heeft verklaard dat Matheus Henricx ?en Peeters 

Willems de pacht van 3½ mud hebben afgelost. 

 

Peter Reijner Gijsberts als transpoirt hebbende heeft bekent dat Matheus 

Henricx  

[?ende] Peeters Willems den pacht van drije ende een halff mud hierinne 

vermelt hebben 

affgelost in de quitan... ?lassad consenterende #....# mits desen datum 

die XXXI decembris 1739. 

 

BP 1181 p 206v 03 do 07-11-1398. 

Voornoemde Ghibo beloofde aan Sijmon van Ghewanden een n-erfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, een helft te leveren met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit de hoeve van wijlen voornoemde Hermannus Bac, in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt. 

 

Dictus Ghibo (dg: et Johannes filius quondam Nijcholai de ...en) 

promiserunt (dg: indivisi se daturos) super omnia se daturum et soluturum 

Sijmoni de Ghewanden hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

manso dicti quondam Hermanni Bac (dg: ...) sito in (dg: Busc) parochia de 

Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoert et ex attinentiis eiusdem 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

promittentes indivisi super omnia (dg: suff) warandiam et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 206v 04 .. 08-01-1596. 

Op verzoek van Henricus Bax zv Walramus, eigenaar van 6 zester rogge van 

voornoemde erfpacht van 3 mud rogge, is de brief van de pacht voor de 

tweede keer geïngrosseerd. 

 

De consensu et vigore appostille dominorum scabinorum date in margine 

sexte supplicationis Henrici Bax filii Walrami ad instant[iam] eiusdem 

Henrici ....... 

proprietarii sex sextariorum siliginis hereditarie paccionis de dicta  

paccione trium modiorum siliginis ....... littera eiusdem paccionis 

secundario est 

ingrossata ?de ?dicta littera primario ....... ....... .....bilibus et 

juram.. et pro..... idem Henricus mone... supportationem 

prout 

in forma 
?cuius ?nota 

et q... vigore dictarum 

litterarum non plus quam sex sextari[a] 

siliginis annuatim exigentur ab Henrico 

predicto qu.. juramentum per ?Giela 

M..thuijs 

et Johannem van den 

Scouth est  
?confre 
?mathaeth 

VIIIa 

januarii 

1596. 

 

BP 1181 p 206v 05 do 31-10-1398. 

Henricus Vos van Berze, zijn schoonzoon Henricus van den Velde en 
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Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus beloofden aan hr Willelmus van Aa 

ridder 400 Hollandse gulden muntslag van graaf Willelmus eertijds heer van 

Holland of de waarde, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1398) te betalen. 

 

Henricus Vos de Berze (dg: Willelmus ?va) Henricus van den Velde eius 

gener et Theodericus van den Hoevel filius quondam Cristiani promiserunt 

indivisi super omnia domino Willelmo de Aa militi CCCC Hollant gulden 

scilicet de moneta (dg: dic) ?dominici ducis Willelmi domini olim 

Hollandie seu valorem ad nativitatis proxime futurum persolvendos. Testes 

Dordrecht et Heijmeric datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1181 p 206v 06 do 31-10-1398. 

De twee eersten beloofden voornoemde Theodericus schadeloos te houden. 

 

Duo primi promiserunt indivisi super omnia habita et habenda dictum 

Theodericum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 206v 07 do 31-10-1398. 

Alardus van Berlikem beloofde aan Egidius Zecker 76 nieuwe Gelderse gulden 

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

 

Alardus de Berlikem promisit super omnia Egidio Zecker LXXVI nu Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 206v 08 do 31-10-1398. 

Johannes van Ammerzoijen beloofde aan Henricus van Arkel 10 Stramprooise 

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

 

Johannes de Ammerzoijen promisit super omnia Henrico de Arkel decem 

Stramproedsche gulden vel valorem ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 206v 09 do 31-10-1398. 

Theodericus zv Wellinus Roveri, Johannes Hals en Gerardus zvw Johannes 

Vrancken soen beloofden aan Arnoldus van Beke, tbv hr Johannes van Dungen 

propositus van Mechelen, 7 Brabantse dobbel mottoen of de waarde in goud 

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

 

Theodericus filius Wellini Roveri Johannes Hals et (dg: Johannes) 

Gerardus filius quondam Johannis Vrancken soen promiserunt indivisi super 

omnia Arnoldo de Beke ad opus domini Johannis de Dungen propositi 

Mechliniensis VII Brabant dobbel mottoen seu valorem in auro ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 206v 10 di 05-11-1398. 

Theodericus van Cuke zvw Theodericus van Cuke (dg: ev Katherina dvw 

Nijcholaus gnd Coel Bruel riemmaker) droeg over aan Cristianus Coninc zvw 

Arnoldus Coninc alias gnd Corstiaens (1) alle goederen die aan hem en 

Katherina dvw Nijcholaus gnd Coel van Bruel riemmaker gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Katherina, (2) alle goederen van 

voornoemde Katherina, (3) het recht in alle goederen die voornoemde 

Katherina later zal verwerven. 

 

Theodericus de (dg: K) Cuke filius quondam Theoderici de Cuke (dg: 

maritus legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam 

Nijcholai dicti Coel !dicti Coel Bruel corrigiatoris) omnia et singula 

bona sibi et Katherine filie quondam Nijcholai dicti Coel de Bruel 

corrigiatoris seu eorum alteri #de morte parentum dicte Katherine# 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita atque omnia 

bona dicte Katherine quocumque locorum consistentia sive sita atque (dg: 
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...) totum jus sibi (dg: competens in omni) competiturum in omnibus bonis 

que dicta Katherina imposterum acquiret ut dicebat hereditarie 

supportavit Cristiano Coninc filio quondam Arnoldi Coninc alias dicto 
!Costiaens promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: dat) Lucas et Wiel datum tercia post Huberti. 

 

BP 1181 p 206v 11 wo 06-11-1398. 

Godescalcus29 van Meghen, Martinus Berwout, Jacobus van Neijnsel, Henricus 

Buc en Henricus Steenwech zvw Gerardus Monic beloofden aan Danijel Roesmont 

en Gerardus Monic 135 oude schilden op de laatste dag van de maand november 

te betalen, hetzelfde op de laatste dag van december, van januari, van 

februari, van maart, van april, van mei, van juni, van juli, van augustus, 

van september en waarschijnlijk ook van oktober. 

 

{Voor BP 1181 p 206v 11 tm BP 1181 p 206v 15 staat in margine sinistra 

een haal, waarbinnen een verticale streep met 7 dwarsstreepjes.} 

Godescalcus de Meghen Martinus Berwout Jacobus de Neijnsel Henricus Buc 

#et# Henricus Steenwech filius quondam Gerardi Monic promiserunt indivisi 

super omnia (dg: Daij) Danijeli Roesmont et Gerardo Monic seu alteri 

eorum centum (dg: au) et XXXV aude scilde ad ultimam diem mensis (dg: 

octobris novembris) #!item tantum ad ultimam novembris persolvendos# 

persolvendos item tantum ad ultimam diem mensis decembris persolvendos 

item tantum ad ultimam diem mensis januarii persolvendos item tantum ad 

ultimam mensis februarii persolvendos item tantum ad ultimam diem mensis 

marcii persolvendos item tantum ad ultimam mensis aprilis persolvendos 

item tantum ad ultimam mensis maij persolvendos item tantum ad ultimam 

mensis junii persolvendos item tantum ad ultimam diem mensis julii 

persolvendos item tantum ad ultimam diem mensis augusti persolvendos item 

tantum ad ultimam diem mensis septembris persolvendos item tantum ad 
!Testes Dordrecht et Ywanus datum in (dg: crastino) #die# Leonardi. 
!Item. 

 

BP 1181 p 206v 12 wo 06-11-1398. 

Johannes30 van Brolio de jongere en Henricus Buc beloofden aan Danijel 

Roesmont en Gerardus Monic 98 oude schilden in 4 termijnen te betalen. 

 

Johannes de Brolio junior et Henricus Buc promiserunt indivisi super 

omnia Danijeli Roesmont #et Gerardo Monic# seu eorum alteri XCVIII aude 

scilde ad quatuor terminos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 206v 13 wo 06-11-1398. 

Voornoemde Henricus31 Buc en Johannes van Brolio beloofden aan voornoemde 

Danijel Roesmont en Gerardus 29 oude schilden in 4 termijnen te betalen. 

 

Dicti Henricus et Johannes promiserunt indivisi super omnia dictis 

Danijeli Roesmont et !et Gerardo seu eorum alteri XXIX aude scilde ad 

quatuor terminos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 206v 14 wo 06-11-1398. 

Henricus Stempel, Willelmus32 van Beke en Hermannus Sticker beloofden aan 

voornoemde Danijel en Gerardus 71 oude schilden in voornoemde 4 termijnen 

te betalen. 

 

                         
29 OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 1 30 03 1399 tot 01 10 1399, Item Godscalc van 
Megen bier assijs VIIIcXI sc. {Dit is vrijwel 135 schilden per maand}. 
30 OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 1 30 03 1399 tot 01 10 1399, Item Jannes van 
Brolio die craen XLIX sc. 
31 OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 1 30 03 1399 tot 01 10 1399, Item Henric Buc 
dat bodemgelt XIIII½ sc. 
32 OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 1 30 03 1399 tot 01 10 1399, Item Item Willem 
van Beke velpacht XXXV½ sc. 
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Henricus Stempel et Willelmus de Beke #et Hermannus Sticker# promiserunt 

indivisi super omnia dictis Danijeli et Gerardo seu eorum alteri LXXI 

aude scilde ad dictos quatuor terminos persolvendos. Testes (dg: datum 

supra) Wiel et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 206v 15 wo 06-11-1398. 

Theodericus33 gnd Colen soen, Johannes van den Hautart en Rodolphus van der 

Hullen beloofden aan voornoemde Danijel en Gerardus 130 oude schilden in 4 

termijnen te betalen. 

 

Theodericus dictus Colen soen Johannes van den Hautart et Rodolphus van 

der Hullen promiserunt indivisi super omnia dictis Danijeli et Gerardo 

seu eorum alteri centum et triginta aude scilde ad quatuor terminos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 206v 16 wo 06-11-1398. 

Henricus Ghenen soen en Andreas Hoppenbrouwer beloofden aan Ghibo Kesselman 

8 Gentse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399) te 

betalen. 

 

Henricus Ghenen soen et Andreas Hoppenbrouwer promiserunt indivisi super 

omnia Ghiboni Kesselman VIII Gentssche nobel vel valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Groij et Wijel datum supra. 

 

BP 1181 p 206v 17 wo 06-11-1398. 

Voornoemde Henricus beloofde voornoemde Andreas schadeloos te houden. 

 

[Solvit ?I] grossum. 

Dictus Henricus promisit super omnia dictum Andream indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

1181 p. 207r. 

 in die Leonardi: woensdag 06-11-1398. 

 in crastino Leonardi: donderdag 07-11-1398. 

 

BP 1181 p 207r 01 wo 06-11-1398. 

Voornoemde Henricus Ghenen soen, Gherisius van Os en Johannes Gherijs 

beloofden aan voornoemde Ghibo Kesselman 8 Gentse nobel en 49 gemene 

plakken34 met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399) te betalen. 

 

Dictus Henricus Gherisius de Os et Johannes Gherijs promiserunt indivisi 

super omnia dicto Ghiboni VIII Gentsche nobel et XLIX gemeijn placken ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 207r 02 wo 06-11-1398. 

Voornoemde Henricus beloofde voornoemde Gherisius en Johannes schadeloos te 

houden. 

 

Solvit I grossum. 

Dictus Henricus promisit super omnia dictos Gherisium et Johannem 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 207r 03 wo 06-11-1398. 

Berisius van Gravia droeg over aan Reijnerus van Nederlangel (1) 29 pond, 1 

Hollandse plak voor voor 3½ schelling gerekend, welke 29 pond Zibertus van 

Hoculem hem verschuldigd is, (2) 35 pond, 1 Hollandse plak voor 3½ 

schelling gerekend, welke 35 pond Ghisbertus Lijsscap de jongere aan hem 

                         
33 OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 1 30 03 1399 tot 01 10 1399, Item Dirc Coelen 
coren assijs LXV sc. 
34 Zie → SAsH RA VB 1799 f 154r 04 di 27-04-1400, Ghijb Kesselman was gericht … aen allen 
goide Henric Ghenen soens Gherijs van Os ende Jan Gherijs met scepenen scout brieven. 
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verschuldigd is, (3) 7 oude schilden, die jkvr Johanna dvw Willelmus 

Vrancken hem verschuldigd is. 

 

Berisius de Gravia (dg: XXXV) #XXIX# libras scilicet #una# placka 

Hollandie pro tribus et dimidio solidis in hiis computato quas (dg: XXXV) 

#XXIX# libras Zibertus de Hoculem sibi tenetur atque XXXV libras scilicet 

una placka Hollandie pro tribus et dimidio solidis in hiis computato quas 

XXXV libras Ghisbertus Lijsscap junior sibi tenetur item septem aude 

scilde que domicella Johanna filia quondam Willelmi Vrancken sibi tenetur 

ut dicebat legitime supportavit Reijnero de Nederlanggel!. 

 

BP 1181 p 207r 04 wo 06-11-1398. 

Willelmus Moelner en Arnoldus nzvw Theodericus Meus soen maakte bezwaar 

tegen alle verkopingen, verzwaringen en vervreemdingen gedaan door Zegherus 

van Boemel. 

 

Willelmus Moelner et Arnoldus filius #naturalis# quondam Theoderici Meus 

soen omnes vendiciones obligationes et alienaciones factas per Zegherum 

de Boemel calumpniavit. Testes Wijel et Ywanus datum in die Leonardi. 

 

BP 1181 p 207r 05 do 07-11-1398. 

Jacobus nzv hr Arnoldus Wautghers soen priester verkocht aan Wautgherus zvw 

Willelmus Wautghers soen (1) een stuk land in Helmond, ter plaatse gnd in 

die Haghe, binnen de plaats gnd die Hocs Donc, tussen voornoemde Wauthgerus 

zvw Willelmus Wautgers soen enerzijds en Arnoldus nzv voornoemde hr 

Arnoldus anderzijds, belast met 1 oude groot grondcijns. De broers 

Johannes, Wautgherus en Arnoldus, nkv voornoemde hr Arnoldus, deden 

afstand. De broers, voornoemde verkoper Jacobus, Johannes, Wautgherus en 

Arnoldus, nkv voornoemde hr Arnoldus, beloofden dat de gezusters Margareta 

en Gertrudis, ndv voornoemde hr Arnoldus nimmer hierop rechten zullen doen 

gelden. De brief overhandigen aan Nijcholaus Nouden of aan hem. 

 

Jacobus filius naturalis domini Arnoldi Wautghers #soen# presbitri peciam 

terre sita! in parochia de Helmont ad locum dictum in die Haghe infra 

#locum dictum die Hocs Donc# inter hereditatem !Wautheri filii quondam 

Willelmi (dg: ?gno) Wautgers soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

filii naturalis (dg: dicti) dicti domini Arnoldi ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Wautghero filio quondam Willelmi Wautghers 

soen promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo domini! fundi exinde 

solvendo. Quo facto Johannes Wautgherus et Arnoldus fratres pueri 

naturales dicti domini Arnoldi super dicta pecia terre (dg: ?tar) et jure 

ad opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes #indivisi# super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promiserunt insuper 

dicti Jacobus venditor Johannes Wautgherus et Arnoldus fratres pueri 

naturales dicti domini Arnoldi indivisi super omnia quod ipse Margaretam 

et Gertrudem sorores filias naturales dicti (dg: qu) domini Arnoldi 

perpetue tales habebunt quod numquam presument se jus in dicta pecia 

terre habere. Testes Lucas et Moedel datum in crastino Leonardi. Tradetur 

littera Nijcholao Nouden vel sibi. 

 

BP 1181 p 207r 06 do 07-11-1398. 

Arnoldus van den Goer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Goer prebuit et rpeortavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 207r 07 do 07-11-1398. 

Willelmus gnd Bergelen en Petrus Witmeri zvw Weenmarus beloofden aan mr 

Johannes van Best, tbv Ludivicus Asinario etc, 12 Gentse nobel met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1398; 23+25=48 dgn) te betalen, op straffe van 1. 
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Willelmus dictus Bergelen et Petrus Witmeri filius quondam Weenmari 

promiserunt indivisi super omnia #magistro Johanni de Best ad opus# 

Ludivico Asinario etc XII (dg: Engels n) Gentsche nobel ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes (dg: datum supra) 

Groij et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 207r 08 do 07-11-1398. 

In twee brieven opstellen. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Arnoldus Luten soen, verkochten aan 

Ghibo zvw Hermannus Backe (1) een b-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche 

maat, die de broers Johannes en Amelius, kvw Arnoldus gnd Coelborner, 

beloofd hadden aan Willelmus zvw Albertus van Bucstel, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, 6 lopen 6 roeden groot, in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen voornoemde broers 

Johannes en Amelius enerzijds en voornoemde Amelius anderzijds, welke pacht 

Johannes zvw Theodericus gnd Scut van Bucstel verworven had van voornoemde 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel, en welke pacht wijlen voornoemde 

Johannes zvw Theodericus Scut vermaakt had aan voornoemde broers Johannes 

en Henricus, (2) een b-erfcijns van 1 oude groot Tournoois en 17 lopen 

rogge, Bossche maat, b-erfpacht, die Ghibo gnd die Ridder beloofd had aan 

voornoemde Willelmus zvw Albertus van Bucstel, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 4 lopen roggeland, minus 2 roeden, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, in een kamp gnd in den Zacke, tussen 

Willelmus Valken enerzijds en de sloot van de oude hoeve aldaar anderzijds, 

welke cijns en pacht wijlen voornoemde Johannes zvw Henricus Scut verworven 

had van voornoemde Willelmus zvw Albertus van Bucstel, en welke cijns en 

pacht wijlen voornoemde Johannes zvw Theodericus Scut vermaakt had aan 

eerstgenoemde Johannes en Henricus. Theodericus Scut zvw voornoemde 

Theodericus Scut droeg zijn deel in voornoemde pacht en cijns over aan 

voornoemde Ghibo koper. 

 

Et scribentur due littere. 

Johannes et Henricus fratres liberi quondam Arnoldi Luten soen 

hereditariam paccionem quatuordecim lopinorum siliginis mensure de Busco 

quam Johannes et Amelius fratres liberi quondam Arnoldi dicti Coel-(dg: 

lor)-borner promiserant se daturos et soluturos Willelmo filio quondam 

Alberti de Bucstel hereditarie purificationis et in Busco tradituros de 

et ex pecia terre sex (dg: lopin.... et v) lopinatas et sex virgatas 

terre siliginee continente sita in parochia de Vucht sancti Lamberti in 

loco dicto Crumvoert inter hereditatem dictorum Johannis et Amelii 

fratrum ex uno et inter hereditatem dicti Amelii ex alio quam paccionem 

Johannes filius quondam Theoderici dicti Scut de Bucstel erga dictum 

Willelmum filium quondam Alberti de Bucstel acquisiverat prout in 

litteris et quam paccionem dictus quondam !filius quondam Theoderici Scut 

(dg: primo)-dictis Johanni et Henrico fratribus legaverat ut dicebat 

{volgt nieuwe regel: tweede brief} 

item hereditarium censum unius antiqui grossi Turonensis denarii atque 

decem et septem lopinos siliginis mensure de Busco annue et hereditarie 

paccionis quos Ghibo dictus die (dg: ?Ner) Ridder promisit se daturum et 

soluturum dicto Willelmo filio quondam Alberti de (dg: Bucste) Bucstel 

hereditarie purificationis et in Busco traditurum et deliberaturum de et 

ex quatuor lopinatis terre siliginee minus duabus virgatis sitis in 

parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoert in campo 

dicto in den Zacke inter hereditatem Willelmi Valken ex uno et inter (dg: 

hereditatem) fossatum antiqui mansi ibidem ex alio et quos censum et 

paccionem jamdictos dictus quondam Johannes filius quondam Henrici Scut 

erga dictum Willelmum filium quondam Alberti de Bucstel acquisiverat 

prout in litteris et quos censum et paccionem jamdictos dictus quondam 

Johannes filius quondam Theoderici Scut primodictis (dg: He) Johanni et 

Henrico legaverat ut dicebant hereditarie (dg: su) vendiderunt Ghiboni 

filio quondam Hermanni Backe cum litteris et aliis et jure promittentes 
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indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Quo facto Theodericus Scut filius dicti quondam Theoderici Scut 

totam partem et omne jus sibi in premissis paccione et censu competentes 

quovis modo supportavit dicto Ghiboni (dg: filio quo) emptori promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte !ex (dg: part) sui 

deponere. Testes Groij et Model datum supra. 

 

BP 1181 p 207r 09 do 07-11-1398. 

Henricus Steenwech zvw Gerardus Monic droeg over aan Petrus Pels verwer een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, in een erfcijns van 10 pond voornoemd 

geld die met Lichtmis wordt betaald, gaande uit goederen gnd ter Aa, 

behorend aan hr Willelmus van der Aa eertijds investiet van Gestel, in 

Boxtel, welke cijns van 10 pond wijlen Johannes gnd Monic grootvader van 

voornoemde Henricus gekocht had van voornoemde hr Willelmus van der Aa. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Henricus Steenwech filius quondam Gerardi Monic hereditarium censum XL 

solidorum monete ad se spectantem in hereditario censu X librarum dicte 

monete solvendo hereditarie purificationis ex bonis dictis (dg: te) ter 

Aa ad dominum Willelmum van der Aa (dg: ?irst) investitum olim de Ghestel 

pertinentibus sitis in territorio de Bucstel et de attinentiis eorundem 

bonorum universis quem censum X librarum (dg: q) Johannes quondam dictus 

Monic #avus olim dicti Henrici# erga dictum dominum Willelmum van der Aa 

emendo acquisiverat prout in litteris dicebat contineri hereditarie 

supportavit Petro Pels tinctori #cum omnibus arrestadiis etc# promittens 

super omnia ratam servare et obligationem #et impeticionem# ex parte sui 

(dg: de) et suorum coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 207r 10 do 07-11-1398. 

(dg: voornoemde Petrus maande 3 achterstallige jaren van voornoemde cijns 

van 40 schelling). 

 

(dg: dictus Petrus dictum censum XL solidorum monuit de 3 annis testes 

datum supra). 

 

BP 1181 p 207r 11 do 07-11-1398. 

Johannes Corstiaens soen van Wetten verkocht aan Leonius nzv Lucas van 

Eijcke een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Wetten, met Lichtmis in 

Wetten te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1400), gaande uit 

(1) 3 lopen roggeland, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, beiderzijds 

tussen Henricus van der Aa, (2) 1 zesterzaad roggeland, aldaar, tussen 

Johannes van Eijndoven enerzijds en Heijlwigis dvw Mechtildis dvw 

Cristianus Goeswijns soen anderzijds, (3) een stuk eusel, ½ bunder groot, 

in Wetten, tussen Henricus van der Aa enerzijds en Goeswinus ....... soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa, (4) ¼ deel in 

4 vrachten ......., {p.208} in Wetten, beiderzijds tussen Ywanus Stierken, 

met een eind strekkend aan het water gnd die Aa, reeds belast met 2 oude 

groot en een lijfpacht van 1 mud rogge, maat van Wetten. 

 

Johannes Corstiaens soen de Wetten hereditarie vendidit Leonio filio 

naturali (dg: ?a) Luce de Eijcke hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Wetten solvendam hereditarie purificationis et primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Wetten 

tradendam ex (dg: pecia terre) #tribus lopinatis terre siliginee# sitis 

in parochia de Nuenen ad locum dictum Wetten [inter] hereditatem Henrici 

van der Aa (dg: ex uno et inter hereditatem) utroque latere latere 

coadiacentem atque ex (dg: pecia terre) una sextariata terre siliginee 

sita ibidem inter hereditatem Johannis de Eijndoven ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis filie quondam Mechtildis filie quondam Cristiani 

Goeswijns #soen# ex alio atque ex pecia pascue dimidium bonarium vel 

circiter continente sita in Wetten predicto inter hereditatem Henrici van 
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der Aa ex uno et inter hereditatem Goeswini ....... soen ex alio tendente 

cum uno fine ad aquam dictam die Aa item ex quarta parte ad dictum 

venditorem spectante in quatuor plaustratis (dg: sitis) [.......?] 

 

1181 p. 208v. 

 in crastino Leonardi: donderdag 07-11-1398. 

 

BP 1181 p 208v 01 do 07-11-1398. 

sitis in Wetten inter hereditatem Ywani (dg: Stierken) Stierken ex 

utroque latere coadiacentem tendente cum uno fine ad aquam dictam !dictam 

die Aa ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: censu) duobus grossis (dg: antiqui) antiquis et 

(dg: he) vitali pensione unius modii siliginis dicte mensure exinde 

solvendis et sufficientem. Testes Groij et Moedel datum in crastino 

Leonardi. 

 

BP 1181 p 208v 02 do 07-11-1398. 

Hilla dvw Tielmannus gnd die Wever droeg over? aan haar broer Johannes die 

Jonghe zvw voornoemde Tielmannus een n-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van 

Eersel, uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Eersel, welke pacht 

van 3 mud wijlen voornoemde Tielmannus met Lichtmis in Hapart beurde, 

gaande uit erfgoederen van wijlen voornoemde Tielmannus, gelegen in Hapart, 

tussen Elizabeth Huben enerzijds en Cristianus Kellen anderzijds. 

 

-. 

Hilla filia quondam Tielmanni dicti die Wever (dg: cum) cum tutore 

hereditariam paccionem quinque (dg: librarum) lopinorum siliginis mensure 

de Eersel (dg: ad se de ?ma) ad se spectantem (dg: in) #de# hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem trium 

modiorum siliginis dicte mensure dictus quondam Tielmannus solvendam 

habuit hereditarie purificationis et in Hapart (dg: de) tradendam ex 

hereditatibus dicti quondam Tielmanni sitis #in# parochia de Hapart inter 

hereditatem Elizabeth Huben ex uno et inter hereditatem Cristiani (dg: 

Kennen) Kellen ex alio ut dicebat hereditarie !Johanni die Jonghe suo 

fratri filio dicti quondam Tielmanni promittens cum tutore warandiam et 

obligationem (dg: ex) deponere. Testes Wiel et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 208v 03 do 07-11-1398. 

Willelmus en Elizabeth, kvw Jacobus Vriesen soen van Ham, droegen over aan 

Ghiselbertus zvw Johannes Ghijsbrechts soen een stuk land in Veghel, ter 

plaatse gnd aan Brubbelaar, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en de 

gemeint van Veghel anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, zoals 

afgepaald tegen het erfgoed van voornoemde Willelmus, met de gebouwen die 

erop staan. 

 

Willelmus et Elizabeth liberi quondam Jacobi (dg: d) Vriesen soen de Ham 

cum tutore (dg: di) peciam terre sitam in parochia de Vechel (dg: ad) ad 

locum dictum aen Brubbelaer inter !dicti Willelmi ex uno et inter 

communitatem de Vechel ex alio tendentem cum uno fine ad communitatem 

prout ibidem sita et limitata contra hereditatem dicti Willelmi simul cum 

edificiis in eadem pecia terre consistentibus ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Ghiselberto filio quondam Johannis Ghijsbrechts soen 

promittentes cum tutore indivisi super omnia (dg: warandiam et ob) ratam 

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

datum supra. 

 

BP 1181 p 208v 04 do 07-11-1398. 

Henricus zvw Johannes van den Stake droeg over aan Hubertus Quap zvw 

Johannes Quappe de helft in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 stukken 

land, in Venloen, (1) die Kwade Akker, op de waterlaat aldaar enerzijds en 
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naast Laurencius gnd Lijtham anderzijds, (2) tussen een gemene weg 

enerzijds en voornoemde Laurencius anderzijds, welke pacht voornoemde 

Henricus en Bertramus zvw Walterus gekocht hadden van Wijnricus gnd van 

Venloen snijder. 

 

Henricus filius quondam Johannis van den Stake (dg: h) medietatem ad se 

spectantem in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

solvenda hereditarie Andree apostoli et in Busco tradenda ex duabus 

peciis terre sitis in parochia de Venloen quarum una die Quade Acker 

nominata est sita (dg: super) super aqueductum ibidem dictum communiter 

waterlaet ex uno et inter hereditatem Laurencii dicti Lijtham ex alio et 

altera sita est inter communem plateam ex uno et inter hereditatem dicti 

(dg: La) Laurencii ex alio quam paccionem dictus Henricus et (dg: Bertra) 

Bertramus filius quondam Walteri erga Wijnricum dictum de (dg: Ve) 

Venloen sartorem emendo acquisiverant prout in litteris hereditarie 

supportavit Huberto Quap (dg: fratri) filio quondam Johannis Quappe cum 

litteris et jure (dg: ?eciam) promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 208v 05 do 07-11-1398. 

Johannes zvw Johannes gnd Lodewijchs soen en zijn zoon Johannes verkochten 

aan Henricus zvw Henricus Matheus een n-erfcijns35 van 1 oude Franse schild, 

met Sint-Jan te betalen, gaande uit een hofstad met gebouwen in Den Bosch, 

in de straat gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Jacobus gnd Coppenaij 

voller enerzijds en een weg van Theodericus zvw Martinus van Megen, 4 voet 

breed, anderzijds, welke hofstad 38 voet breed is en 45 voet lang af te 

meten vanaf de gemene weg achterwaarts, zoals afgepaald, welke hofstad 

eerstgenoemde Johannes verworven36 had van voornoemde Theodericus zvw 

Martinus van Megen. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Lodewijchs soen #et Johannes eius 

filius# hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam Henrici Matheus 

hereditarium censum unius aude scilt monete regis Francie seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex quodam domistadio sito in 

Buscoducis in vico dicto Huls inter hereditatem quondam Jacobi dicti 

Coppenaij fullonis ex uno et inter viam Theoderici filii quondam Martini 

de Megen (dg: ex alio) ubique quatuor pedatas in latitudine continente ex 

alio quod domistadium predictum triginta octo pedatas in latitudine (dg: 

con) atque quadraginta quinque pedatas mensurando a communi platea 

retrorsum in longitudine continet prout dictum domistadium ibidem est 

situm ac limitatum quod domistadium (dg: predictum) primodictus Johannes 

erga dictum Theodericum filium quondam Martini de Megen acquisiverat 

prout in litteris quas vidimus #et ex edificiis supra dictum domistadium 

consistentibus# (dg: promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere) promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 208v 06 do 07-11-1398. 

Arnoldus zvw Henricus gnd Vrancken soen droeg over aan Lambertus zv 

Everardus van der Zoe de helft van ¼ deel van een hoeve gnd die Beecse 

Hoeve, in Nuland, naast de plaats gnd Vinkel, te weten het ¼ deel dat 

gelegen is tussen Johannes van Essche enerzijds en Johannes die Sotte 

anderzijds, met een eind strekkend aan Jacobus Tijt en met het andere eind 

richting het oosten aan de gemeint van Nuland, te weten de helft van het ¼ 

deel richting voornoemd erfgoed van Johannes Sotte, welke helft voornoemde 

Arnoldus verworven had van Henricus zvw Herbertus die Snijder. 

 

                         
35 Zie → BP 1184 f 290r 07 do 04-03-1406, vermelding van de erfcijns. 
36 Zie ← BP 1179 p 058v 03 vr 02-06-1391, overdracht van de hofstad. 
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Arnoldus filius quondam Henrici dicti Vrancken soen medietatem unius 

quarte parte! cuiusdam mansi dicti communiter die Beecsche Hoeve siti in 

parochia de Nuwelant juxta locum dictum Vinckel scilicet !illam 

medietatem! dicte (dg: medietatis) quarte partis mansi predicti que sita 

est inter hereditatem Johannis de Essche ex uno et inter hereditatem 

Johannis die Sotte ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem (dg: Joh) 

Jacobi Tijt ex uno (dg: et inter) et cum reliquo fine versus oriens ad 

communitatem de Nuwelant scilicet !illam medietatem! dicte quartis! parti 

(dg: -s man) mansi predicti que medietas sita est versus dictam (dg: 

medietatem) hereditatem dicti Johannis Sotte quam medietatem dicte quarte 

partis dictus Arnoldus erga Henricum filium quondam Herberti die Snijder 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Lamberto filio 

(dg: quondam) Everardi van der Zoe cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 208v 07 do 07-11-1398. 

De broers Willelmus die Meester van Berlikem, Johannes Weijgerganc en 

Johannes, kvw Johannes Weijgerganc, verkochten aan Vastradus zvw Johannes 

van Berkel de helft, die aan hen gekomen was na overlijden van Johannes 

Faessen van Maren en zijn vrouw Aleijdis, in de navolgende erfgoederen, in 

Maren, (1) 1 morgen land, ter plaatse gnd !Colvarts soen!, tussen 

Godescalcus van der Sporct enerzijds en Jacobus van Berze anderzijds, (2) 8 

hont land, ter plaatse gnd Coeleije, tussen hr Godefridus van Overmere 

priester enerzijds en Johannes die Goide de jongere anderzijds, (3) in 2 

roeden gnd gerden land, ter plaatse gnd in die Lange Eenbeemden, tussen 

voornoemde Vastradus zvw Johannes van Berkel enerzijds en wijlen Rutgherus 

Haeuwe anderzijds, (4) een erfgoed gnd een halve veldbeemd, ter plaatse gnd 

Veldbeemden, beiderzijds tussen Mechtildis Godevarts, (5) 1½ roeden gnd 

gerden, ter plaatse gnd op Eijnsschers Laer, beiderzijds tussen Henricus 

Jans soen, (6) een hofstad in Maren, tussen voornoemde Mechtildis Godevarts 

enerzijds en Heijlwigis van Hees anderzijds, (7) een erfgoed gnd een halve 

schaar en 1/6 deel van een erfgoed gnd een schaar, in Maren, ter plaatse 

gnd in Faes Kijnder Goer. 

 

Willelmus die Meester de Berlikem Johannes Weijgerganc et Johannes eius 

frater !fratres liberi quondam Johannis Weijgerganc medietatem eis de 

morte quondam Johannis Faessen de Maren et Aleijdis sue uxoris 

successione advolutam in hereditatibus infrascriptis sitis in parochia de 

Maren scilicet in (dg: ?b) uno jugero terre dicti quondam Johannis 

Faessen sito in loco dicto !Colvarts soen! inter hereditatem (dg: 

Godescalci) #Godescalci# van der (dg: Sporel) Sporct ex uno et inter 

hereditatem Jacobi de Berze ex alio atque in octo hont terre dicti 

quondam Johannis Faessen sitis ad locum dictum Coeleije inter hereditatem 

domini Godefridi de Overmere (dg: ex) presbitri ex uno et inter 

hereditatem Johannis die Goide junioris ex alio item in duabus virgatis 

(dg: ter) dictis gherden terre dicti quondam Johannis Faessen sitis in 

loco dicto in (dg: loco dicto) die Lange Eenbeemden inter hereditatem 

Vastradi filii quondam Johannis de Berkel ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri quondam Haeuwe ex alio atque in hereditate dicta een halve 

veltbeemt #dicti quondam Johannis Faessen# sita ad locum dictum 

Veltbeemden inter hereditatem Mechtildis Godevarts ex utroque latere 

coadiacentem item in uno! et dimidiam! virgatis (dg: dictis quonda) 

gherden dicti quondam Johannis Faessen sitis ad locum dictum op 

Eijnsschers Laer inter hereditatem Henrici Jans soen ex utroque latere 

coadiacentem item in domistadio dicti quondam Johannis Faessen sito (dg: 

inter) in dicta parochia inter hereditatem dicte Mechtildis Godevarts 

(dg: so) ex uno et inter hereditatem Heijlwigis de Hees ex alio item in 

hereditate dicta een halve scaer et in sexta parte (dg: un) hereditatis 

dicte een scaer #dicti quondam Johannis Faessen# sitis in dicta parochia 

in loco dicto in Faes Kijnder Goer (dg: inter hereditatem) ut dicebant 
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hereditarie vendiderunt dicto Vastrado filio quondam Johannis de Berkel 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex !sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1181 p. 209r. 

 in crastino Leonardi: donderdag 07-11-1398. 

 

BP 1181 p 209r 01 do 07-11-1398. 

Gerardus van Uden droeg over aan Gertrudis dvw Borchardus steenbakker de 

helft, die aan Aleijdis gnd Leij Mostart behoorde, in een kamer in Den 

Bosch, in een huis in het Klein Begijnhof, naast erfgoed van wijlen 

Henricus Groveken, welke helft voornoemde Gerardus verworven had van 

Godefridus Mostart. Het Klein Begijnhof heeft rechten in deze helft. 

 

Gerardus de Uden medietatem que ad Aleijdem dictam Leij Mostart spectare 

consueverat in quadam camera cum suis attinentiis sita in Busco in parva 

curia beghinarum in quadam domo sita in dicta parva curia beghinarum 

juxta hereditatem quondam Henrici Groveken (dg: sup) quam medietatem 

dictus Gerardus erga Godefridum Mostart acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Gertrudi filie quondam Borchardi (dg: lartho) 

lathomi cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare #et 

obligationem ex parte sui deponere# salvo dicte parve curie beghinarum 

suo jure in dicta medietate dicte camere cum suis attinentiis competente 

ut dicebat. Testes Wiel et Ywanus datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1181 p 209r 02 do 07-11-1398. 

Bertha wv Petrus zvw Johannes Laurens soen en de broers Johannes en Petrus, 

kv voornoemde Bertha en wijlen Petrus, beloofden aan Marcelius zvw 

Theodericus Jans soen een n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, hofstad, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

tussen Henricus gnd Brocken enerzijds en wijlen Ludekinus Hagen anderzijds 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Bertha relicta quondam Petri filii quondam Johannis Laurens soen cum 

tutore Johannes Petrus (dg: et Theodericus) fratres liberi dictorum 

Berthe et quondam Petri promiserunt indivisi (dg: super) se daturos et 

soluturos Marcelio filio quondam Theoderici Jans soen hereditariam 

paccionem quinque lopinorum siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et in (dg: Bus) Busco traditurum ex domo domistadio orto 

et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Vucht sancti 

Lamberti in loco dicto Crumvoert inter hereditatem Henrici dicti Brocken 

ex uno et inter hereditatem quondam Ludekini Hagen ex alio ut dicebat. 

 

BP 1181 p 209r 03 do 07-11-1398. 

Marcelius zvw Theodericus Jans soen gaf uit aan Bertha wv Petrus zvw 

Johannes Laurens soen en haar kinderen Johannes en Petrus, een huis, 

hofstad, tuin en aangelegen erfgoederen, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, tussen Henricus Brocken enerzijds en wijlen 

Ludekinus Hagen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns en 

thans voor een n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. Voornoemde Bertha zal de goederen gedurende haar 

leven bezitten; na haar overlijden komen ze aan voornoemde Johannes en 

Petrus en Theodericus, kv voornoemde Berta en wijlen Petrus. 

 

Marcelius filius quondam Theoderici Jans soen domum domistadium ortum et 

hereditates sibi adiacentes sitos in parochia de Vucht sancti Lamberti ad 

locum dictum Crumvoert inter hereditatem Henrici Brocken ex uno et inter 

hereditatem quondam Ludekini Hagen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Berthe relicte quondam Petri filii quondam Johannis 

Laurens soen Johanni et Petri! eius liberis ab eisdem hereditarie 
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possidendos pro censu domini nostri ducis annuatim exinde solvendo dando 

(dg: et) atque pro hereditaria paccione quinque lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et (dg: alter) alii cum tutore repromiserunt 

indivisi tali condicione quod dicta Bertha premissa possidebit quoad 

vixerit pro premissa paccione post eiusdem Berthe decessum ad dictos 

Johannem et Petrum et ad Theodericum liberos dictorum Berte et quondam 

Petri pro premissa advolvendos et succedendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 209r 04 do 07-11-1398. 

Petrus zvw Henricus gnd Everaets soen verkocht aan Jacobus zv Johannes van 

Neijnsel een kamp lands in Berlicum, ter plaatse gnd in Godeken Bitters 

Kamp, tussen Henricus Vilt, Enghelbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer en 

Jacobus die Laet enerzijds en voornoemde Petrus anderzijds, zoals 

afgepaald. 

 

Petrus filius quondam Henrici dicti Everaets soen quendam campum terre 

situm in parochia de Berlikem in (dg: dicto) loco dicto in Godeken 

Bitters Camp inter hereditatem Henrici Vilt (dg: Jacobi) Enghelberti 

filii quondam Willelmi van den Yvenlaer et Jacobi die Laet ex uno et 

inter hereditatem dicti (dg: qu) Petri ex alio prout ibidem situs est et 

limitatus ut dicebat hereditarie vendidit (dg: ?Kan Alberto filio quondam 

Baudewini de Os) #Jacobo filio Johannis de Neijnsel# promittens super 

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

Dordrecht et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 209r 05 do 07-11-1398. 

Johannes Spiker droeg over aan Arnoldus Hoernken de goederen gnd Stouten 

Goed, in Middelbeers, welke goederen eertijds waren van een zekere Stouten, 

aan hem gerechtelijk verkocht door voornoemde Arnoldus Hoernken. 

 

Johannes Spiker bona dicta Stouten Goit sita in parochia de Middelberze 

que bona dudum fuerant cuiusdam dicti Stouten atque attinentias eorundem 

bonorum omnes et singulas quocumque locorum consistentes sive sitas 

venditas sibi ab Arnoldo Hoernken per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Arnoldo Hoernken cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et Moedel 

datum supra. 

 

BP 1181 p 209r 06 do 07-11-1398. 

Arnoldus Hoernken droeg over aan Johannes Spiker 3 morgen van de gemeint 

van de stad Den Bosch, in een kamp naast het bos gnd Klein Oetheren, welke 

3 morgen Arnoldus van de Oetheren eertijds in cijns verkregen had van 

Margareta wv Theodericus Spikers, en welke 3 morgen voornoemde Arnoldus 

Hoernken gerechtelijk gekocht had van Johannes Spiker zvw Theodericus 

Spiker. 

 

Arnoldus Hoernken tria iugera terre communitatis oppidi de Busco in 

quodam campo juxta silvulam (dg: dictam) communiter Cleijn Oetheren 

vocatam situata que tria iugera terre Arnoldus van de Oetheren dudum erga 

Margaretam relictam (dg: qu dicti) quondam Theoderici Spikers ad censum 

acquisiverat que tria iugera terre dictus Arnoldus Hoernken erga Johannem 

Spiker filius! quondam Theoderici Spiker predicti per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Johanni Spiker cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 209r 07 do 07-11-1398. 

Hr Gerardus Groij priester als rector van het altaar van 

Sint-Jan-Evangelist in de kerk van de begijnen in Den Bosch maande37 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 4 pond oude pecunia, die hij 

als rector van voornoemd altaar beurt, gaande uit een erfgoed dat nu 

behoort aan Henricus Hazart, in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast de 

kapel van wijlen hr Conrardus. 

 

Dominus Gerardus Groij presbiter (dg: hereditarium censu IIII) tamquam 

rector (dg: la) altaris sancti Johannis ewangeliste (dg: in Busco) siti 

in (dg: p) ecclesia beghinarum in Busco hereditarium censum IIII librarum 

antique pecunie quem ipse tamquam rector dicti altaris solvendum habuit 

hereditarie ex (dg: hereditate) hereditate nunc ad (dg: He) Henricum 

Hazart spectante sita in Busco in vico Orthensi juxta capellam domini 

quondam Conrardi monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 209r 08 do 07-11-1398. 

Goeswinus zvw Hubertus Steenwech, voor zich en als momber van andere kv 

wijlen voornoemde Hubertus en diens vrouw Cristina dvw Goeswinus van den 

Steen, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, gaande uit 

goederen van Adam gnd Boef, in Berkel, welke pacht wijlen voornoemde 

Hubertus verworven38 had van Marcelius gnd Ridderken. 

 

Goeswinus filius quondam Huberti Steenwech #pro se et tamquam (dg: 

maritus et) tutor al[i]orum liberorum dicti quondam Huberti et Cristine 

sue !filie quondam Goeswini van den Steen# hereditariam (dg: censum) 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree apostoli de (dg: do) bonis Ade dicti Boef sitis in 

Berkel et in Busco tradendam quam paccionem dictus quondam Hubertus erga 

Marcelium dictum Ridderken acquisiverat prout in litteris monuit de 

tribus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 209r 09 do 07-11-1398. 

Hr Gerardus Groij priester maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 6 oude schilden, die Heijmericus Groij verworven had van Henricus 

Dicbier zvw Johannes Dicbier en welke cijns voornoemde hr Gerardus 

verworven had van voornoemde Heijmericus. 

 

Dominus Gerardus Groij presbiter hereditarium censum sex aude scilde quem 

(dg: Henricus G) Heijmericus Groij erga Henricum Dicbier filium quondam 

Johannis Dicbier acquisiverat et quem censum dictus dominus Gerardus erga 

dictum Heijmericum acquisiverat prout in litteris dicebat contineri 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1181 p. 210v. 

 in crastino Leonardi: donderdag 07-11-1398. 

 sexta post Huberti: vrijdag 08-11-1398. 

 

BP 1181 p 210v 01 do 07-11-1398. 

Hr Johannes Scuerman propositus van het klooster van Cameren bij Brussel, 

verhuurde aan Gerardus Witloc, zijn kinderen Willelmus en Johannes, 

Henricus van den Stake, zijn zoon Willelmus, Johannes van Oekel en 

Godescalcus zv Willelmus van den Stake zekere beemden, gnd des Monics 

Buenre van Ghiersberch, ongeveer 31 bunder groot, in Helvoirt, voor een 

periode van 12 jaar, ingaande heden, per jaar voor 73 Hollandse gulden van 

de muntslag van graaf Willelmus of de waarde, aan de abt van voornoemd 

                         
37 Zie → BP 1182 p 269r 09 do 09-12-1400, maning van waarschijnlijk dezelfde 

cijns. 
38 Zie ← BP 1179 p 367r 03 do 28-03-1392, verkoop van de pacht. 
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klooster of de ontvanger ervan met Sint-Remigius te betalen. Ze zullen de 

beemden in het laatste jaar goed omheind ter bescherming tegen het zand 

achterlaten. 

 

Dominus Johannes Scuerman propositus (dg: ad) conventus de Came[ren] siti 

prope Bruxellam quedam prata dicta des Monics Buenre #van Ghiersberch# 

(dg: sita) XXXI bonaria vel circiter continentia sita in parochia de 

Helvoert locavit recto locacionis Gerardo Witloc Willelmo et Johanni (dg: 

sui) liberis eiusdem Gerardi Henrico van den Stake #Willelmo eius filio# 

Johanni de Oekel Godescalco filio (dg: quondam) Willelmi van den Stake 

(dg: ab ei) ab eisdem ad spacium duodecim annorum datam presentium !medio 

sequentium possidenda anno quolibet dictorum XII annorum pro LXXIII 

Hollant gulden de moneta comitis Willelmi seu valorem dandis abbatisse 

dicti conventus seu receptori pro tempore dicti conventus anno quolibet 

dictorum XII annorum Remigii promittens super omnia (dg: w) ex parte 

dicti conventus warandiam et aliam obligationem deponere dicto spacio 

pendente et alii repromiserunt indivisi super omnia et quod ipsi dicta 

prata in ultimo dictorum XII annorum bene (dg: septem) septa pro 

defensione arene ibidem!. Testes Lucas et Ywanus datum in crastino 

Leonardi. 

 

BP 1181 p 210v 02 do 07-11-1398. 

Voornoemde hr Johannes Scuerman propositus van het klooster van Cameren bij 

Brussel, droeg over aan Henricus van den Stake en Gerardus Witloc de 

turven, gnd bleckelinc, in ongeveer 2 bunder heideland, ter plaatse gnd 

Giersbergen, ter plaatse gnd in die Maet, richting Loen. Voornoemde 

Henricus en Gerardus zullen die turven binnen 4 jaar, ingaande heden, 

uitgraven. 

 

Dictus dominus Johannes (dg: ?duo se) !cepites dictos bleckelinc 

consistentes in duobus (dg: prati) bonariis #vel circiter# terre 

mericalis (dg: vel) sitis in loco dicto Ghiersberch in loco dicto in die 

Maet versus Loen prout ibidem sita sunt supportavit Henrico van den Stake 

et Gerardo Witloc promittens ex parte dicti conventus warandiam et 

obligationem deponere tali condicione quod dicti Henricus et Gerardus 

huiusmodi (dg: census) cespites evellent et effodient infra (dg: quatuor) 

quatuor annos datam presentium sine medio sequentes. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 210v 03 do 07-11-1398. 

Voornoemde Henricus van den Stake en Gerardus Witloc beloofden aan 

voornoemde hr Johannes Scuerman propositus van het klooster van Cameren bij 

Brussel, tbv de abt en het klooster, 100 Hollandse gulden van de muntslag 

van graaf Willelmus of de waarde, in 4 delen te betalen met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1399), over een jaar (vr 01-10-1400), over 2 jaar (za 

01-10-1401) en over 3 jaar (zo 01-10-1402). 

 

Dicti Henricus et Gerardus promiserunt indivisi super omnia dicto domino 

Johanni ad opus abbatisse et conventus dicti monasterii de Cameren seu 

receptoris pro tempore eiusdem monasterii centum Hollant gulden de moneta 

comitis Willelmi seu valorem pro una (dg: quarta Remigii) quarta parte 

Remigii proxime futuro pro secunda quarta parte a Remigii proxime futuro 

ultra annum pro tercia quarta parte a Remigii proxime futuro ultra duos 

annos et pro ultima quarta parte a Remigii proxime futuro ultra tres 

annos deinceps sine medio sequentes persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 210v 04 vr 08-11-1398. 

Johannes Oghe zvw Arnoldus gnd Hoenken van Druenen verkocht aan Johannes 

van Druenen zv Petrus alias gnd Sceffennere een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hofstad, 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, tezamen ongeveer 8 roeden gnd gerden 

groot, in Druenen, tussen Godefridus van den Hoevel enerzijds en Gerardus 
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zvw Johannes Bie richting het oosten anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg achterwaarts tot aan de plaats gnd ten Woude toe, reeds belast met 6 

oude groten aan de hertog en een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

aan Ludolphus van Boemel. 

 

Johannes Oghe filius quondam Arnoldi dicti Hoenken de Druenen hereditarie 

vendidit Johanni (dg: Peters) de Druenen filio Petri alias dicto! 

Sceffennere hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

domistadio et domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus simul octo 

virgatas dictas gherden continentibus sitis in parochia de Druenen inter 

hereditatem Godefridi van den Hoevel ex uno et inter hereditatem Gerardi 

(dg: ?lu) filii quondam Johannis Bie versus oriens ex alio tendentibus a 

communi platea retrorsum usque ad locum dictum ten Waude toe ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem aliam (?dg: 

depopere) deponere exceptis sex grossis antiquis domino nostro duci et 

hereditaria paccione (dg: uni) unius modii siliginis mensure predicte 

Ludolpho de Boemel exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Wiel 

et Ywanus datum sexta post Huberti. 

 

BP 1181 p 210v 05 vr 08-11-1398. 

Willelmus zvw Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 6 pond, die wijlen voornoemde Willelmus Loijer beurde, 

gaande uit een erfgoed aan de Vughterdijk, welke cijns Gerardus van Berkel 

nu moet betalen, en welke cijns nu aan eerstgenoemde Willelmus behoort. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Loijer hereditarium censum sex librarum 

quem dictus quondam Willelmus Loijer solvendum (dg: ex) !annuatim ex 

hereditate sita juxta aggerem Vuchtensem et quem (dg: he) censum Gerardus 

de Berkel nunc solvere tenetur annuatim et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 210v 06 vr 08-11-1398. 

Gerardus Hals zvw Godefridus van den Kolke droeg over aan Jacobus van den 

Hoevel een b-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, die Ghibo zv 

Henricus gnd Aude Heijn van Heijnxstem beloofd had met Lichtmis aan 

voornoemde Gerardus te leveren, gaande uit een stuk land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Bruggen, tussen Willelmus Hels enerzijds en voornoemde Ghibo 

anderzijds. 

 

Gerardus Hals filius quondam Godefridi van den Kolke hereditariam 

paccionem unius sextarii (dg: -s) siliginis mensure de Busco (dg: so) 

quam Ghibo filius Henrici dicti Aude Heijn de Heijnx-(dg: st)-stem 

promisit se daturum et soluturum dicto Gerardo hereditarie purificationis 

ex pecia terre sita in parochia de Roesmalen ad locum dictum Bruggen 

inter hereditatem Willelmi Hels ex uno et inter hereditatem dicti 

Ghibonis ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Jacobo van den Hoevel 

promittens super omnia ratam servare et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Moedel et Wijel datum supra. 

 

BP 1181 p 210v 07 vr 08-11-1398. 

Arnoldus Rover Boest, gemachtigd door zijn broer hr Theodericus Boest zijn 

cijnzen, renten, pachten en tegoeden te beuren en zijn goederen te beheren, 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Emundus 

Rover van Hellu met zijn goederen. 

 

Arnoldus Rover Boest potens factus ut dicebat a domino Theoderico Boest 

suo fratre monendi levandi et percipiendi suos #census# redditus et 

pacciones et credita quecumque que debentur eidem et ad bona regendi (dg: 

pro..) prout in litteris (dg: alienaciones) vendiciones et alienaciones 

quascumque factas per Emundum Rover de Hellu cum bonis suis calumpniavit. 
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Testes Dordrecht et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 210v 08 do 27-03-1399. 

Johannes van Best zvw Ghibo van Best en Henricus zv Theodericus van 

Hezewijc smid ev Gertrudis dvw voornoemde Ghibo maakten een erfdeling van 

goederen die aan hen behoren. 

Eerstgenoemde Johannes kreeg (1) een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

Hubertus zv Ancelmus van Nuwelant beloofd had met Kerstmis te betalen aan 

Jacobus Loze, gaande uit een hofstad in Hintham, welke cijns eerstgenoemde 

Johannes, tbv hem en zijn voornoemde zuster Gertrudis, gekocht had van 

voornoemde Jacobus Loze, (2) een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd 

geld, die Petrus Voegel beloofd had met Sint-Jacobus-Apostel te betalen aan 

voornoemde Jacobus Loze, gaande uit een hofstad in Hintham, welke cijns 

eerstgenoemde Johannes, tbv hem en zijn voornoemde zuster Gertrudis, 

verworven had van voornoemde Jacobus Loze, (3) een b-erfcijns van 40 

schelling geld, die Rodolphus Bever zvw Henricus Alarts soen beloofd had 

met Kerstmis te betalen aan voornoemde Jacobus Loze, gaande uit een hofstad 

in Hintham, welke cijns eerstgenoemde Johannes, tbv hem en zijn voornoemde 

zuster Gertrudis, verworven had van voornoemde Jacobus Loze, {p.211} (4) 

een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, die wijlen voornoemde Ghibo 

van Best gekocht had van Johannes gnd Bijtter, (5) een b-erfcijns van 40 

schelling voornoemd geld, die wijlen voornoemde Ghibo van Best verworven 

had van Andreas zv Jacobus van den Noddenvelt, (6) een b-erfcijns van 3 

pond voornoemd geld, die eerstgenoemde Johannes, tbv hem en zijn voornoemde 

zuster Gertrudis, gekocht had van Wautgherus zvw Johannes Daems soen van 

Berchen. 

 

Johannes de Best filius quondam Ghibonis de Best et Henricus filius (dg: 

quon) Theoderici de Hezewijc fabri maritus et tutor legitimus Gertrudis 

sue uxoris filie dicti (dg: quondam) quondam Ghibonis palam recognoverunt 

se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis ad ipsos 

spectantibus ut dicebant mediante qua divisione hereditarius census XL 

solidorum monete quem Hubertus filius Ancelmi de Nuwelant promisit se 

daturum et soluturum Jacobo Loze hereditarie nativitatis Domini ex quodam 

domistadio (dg: si) sito in Hijntham et quem censum primodictus Johannes 

ad opus sui et ad opus dicte Gertrudis sue sororis erga dictum (dg: Joh) 

Jacobum Loze emendo acquisiverat atque hereditarius census XL solidorum 

dicte monete quem Petrus (dg: Voge) Voegel promiserat se daturum et 

soluturum dicto Jacobo Loze hereditarie Jacobi apostoli ex quodam 

domistadio sito in Hijntham et quem censum XL solidorum primodictus 

Johannes ad opus sui et ad opus dicte Gertrudis sue (dg: ux) sororis erga 

dictum Jacobum (dg: acq) Loze acquisiverat item hereditarius census XL 

solidorum monete quem (dg: Rutgherus) Rodolphus Bever filius quondam 

Henrici Alarts soen promiserat se daturum et soluturum dicto Jacobo Loze 

hereditarie nativitatis Domini ex quodam domistadio sito in Hijntham quem 

censum primodictus Johannes ad opus sui et ad opus dicte Gertrudis 
!sororis erga dictum Jacobum Loze 

 

1181 p. 211r. 

 quinta post palmarum: donderdag 27-03-1399. 

 in profesto Martini: zondag 10-11-1398. 

 in crastino Martini: dinsdag 12-11-1398. 

 anno XCVIII index sexta mensis novembris die XII: dinsdag 12-11-1398. 

 in profesto Barbare: dinsdag 03-12-1398. 

 

BP 1181 p 211r 01 do 27-03-1399. 

acquisiverat item hereditarius! XL solidorum dicte monete quem dictus 

quondam Ghibo (dg: -n) de Best erga Johannem dictum Bijtter emendo 

acquisiverat item hereditarius census XL solidorum monete predicte quem 

dictus quondam Ghibo de Best erga Andream (dg: -s) filium (dg: ?qn) 

Jacobi van den !Nodenvelt acquisiverat !acquisiverat item hereditarius 
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census (dg: XL solidorum) #trium librarum# dicte monete quem (dg: dictus 

quondam Ghibo de Best) #primodictus Johannes ad opus sui et ad opus dicte 

Gertrudis sue sororis# erga Wautgherum filium quondam Johannis Daems soen 

de Berchen emendo acquisiverat (dg: item hereditarius census .. trium 

librarum dicte monete quem dictus quondam Ghibo-n de Best erga Zebertum 

die Wever de Berlikem emendo acquisiverat) {rest van deze regel was 

vrijgelaten en hier begint in margine sinistra een haal die tot en met BP 

1181 p 211r 02 doorloopt, kennelijk om ruimte vrij te laten en het hier 

geschrevene later in te vullen} 

primodicto Johanni cesserunt in partem ut alter recongnovit super quibus 

etc promittentes indivisi super omnia ratam servare et dampna equaliter 

portabunt si premissa evincentur aut si (df: d) contrapignora dictorum 

censuum pro solucione dictorum censuum dimittentur aut resignarentur. 

Testes Lucas et Ywanus datum quinta post palmarum. 

 

BP 1181 p 211r 02 do 27-03-1399. 

Voornoemde Henricus zv Theodericus van Hezewijc kreeg een huis39 en erf van 

wijlen voornoemde Ghibo van Best, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Port, tussen erfgoed dat was van 

wijlen Nijcholaus van Boekel enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes van 

den Hoevel anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Et mediante qua divisione domus et area dicti quondam Ghibonis sita in 

Busco ad finem vici Hijnthamensis extra portam dictam Pijnappels (dg: 

Port) Port inter hereditatem que fuerat quondam Nijcholai de Boekel ex 

uno et inter hereditatem quondam Johannis van den Hoevel ex alio prout 

ibidem sita est et dictus quondam Ghibo in eadem decessit dicto Henrico 

filio Theoderici de Hezewijc cessit in partem ut alter recognovit et 
!quibus et jure promittentes super omnia ratam servare et dampna 

equaliter portabunt si dicta domus et area dicto Henrico evincetur aut si 

ex dicta domo et area aliquid (dg: plus) plus esset solvendum quam unus 

grossus antiquus domino nostro duci annuatim exinde solvendus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 211r 03 zo 10-11-1398. 

Andreas Hoernken zvw Goeswinus Tacke van Erpe deed tbv de broers Lambertus 

en Andreas Hoppenbrouwer, kv voornoemde wijlen Arnoldus Lemkens en 

Aleijdis, Lambertus Priker en Nijcholaus zvw Johannes van den Bevinc 

afstand van alle geschillen, waarmee hij wijlen Arnoldus Lemkens bakker, 

diens vrouw Aleijdis en de erfg vw voornoemde Arnoldus Lemkens en diens 

vrouw Aleijdis kan aanspreken. 

 

Andreas Hoernken filius quondam Goeswini Tacke de Erpe super omnibus et 

singulis causis et impeticionibus quibus mediantibus dictus Andreas 

Arnoldum quondam Lemkens pistorem #et# Aleijdem eius uxorem atque heredes 

quoscumque dictorum quondam Arnoldi Lemkens et Aleijdis sue uxoris 

impetere posset #vel potuisset# in judicio spirituali vel in judicio 

seculari (dg: al) !alias quovis modo a quocumque tempore evoluto usque in 

diem presentem ut dicebat ad (dg: -i) opus Lamberti et Andree 

Hoppenbrouwer fratrum liberorum dictorum quondam Arnoldi Lemkens et 

Aleijdis Lamberti Priker #et# Nijcholai filii quondam Johannis van den 

Bevinc (dg: et ad o) hereditarie renunciavit promittens super habita et 

habenda ratam servare et quod ipse primodictus Andreas prefatos Lambertum 

et Andream Hoppenbrouwer fratres Lambertum Priker et Nijcholaum filium 

quondam Johannis van den Bevinc et eorum heredes #scilicet Lamberti et 

Andree fratrum Lamberti Priker et Nijcholai# atque eorum bona numquam 

imposterum impetet neque vexabit nec molestabit in judicio spirituali vel 

in judicio seculari !s aut alias quovis moco occacione premissorum. 

                         
39 Zie ← BP 1175 f 002r 14 di 04-01-1368, dit huis was overgedragen aan 

Johannes gnd Nouden handschoenmaker. 
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Testes Aggere et Wijel datum in profesto Martini. 

 

BP 1181 p 211r 04 di 12-11-1398. 

Johannes Scriver van Enghelen en zijn zoon Johannes van Drongelen 

verkochten aan Reijnerus Loeden een n-erfcijns van 5 oude Franse schilden 

of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Remigius-Belijder te 

betalen, gaande uit 5 morgen land, in Engelen, tussen die Dieze enerzijds 

en een dijk anderzijds, en uit de steenoven en andere gebouwen op 

voornoemde 5 morgen, 1 hont van voornoemde 5 morgen reeds belast met 1 

penning hertogencijns. 

 

Johannes Scriver de Enghelen (dg: Jo) et Johannes de Drongelen eius 

filius hereditarie vendiderunt Reijnero Loeden hereditarium censum 

quinque aude scilde Francie seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie Remigii confessoris ex (dg: domo et orto) quinque 

jugeribus terre dicti Johannis Scriver sitis in Enghelen inter (dg: he) 

aquam dictam die Dijese ibidem fluentem ex uno et inter aggerem! ex alio 

atque ex (dg: do) lapificina et aliis edificiis in dictis quinque 

jugeribus terre consisentibus ut dicebant promittentes indivisi super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno 

denario census domino nostro duci ex uno hont terre dictorum quinque 

jugerum terre annuatim prius solvendo et sufficientem facere. Testes 

Ywanus et Moedel datum in crastino Martini. 

 

BP 1181 p 211r 05 di 12-11-1398. 

Johannes Ocker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Ocker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 211r 06 di 12-11-1398. 

En voornoemde Johannes Scriver en zijn zoon Johannes kunnen de cijns 

terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 60 oude Franse schilden of 

de waarde, achterstallige termijnen en de cijns van het jaar van wederkoop. 

Niemand behalve voornoemde verkopers of hun erfgenamen mag terugkopen 

(zoals in het formularium). Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in 

aanwezigheid van Ywanus van Gravia, Goeswinus Moedel zv Bertoldus en 

Johannes Ocker. 

 

AA {door elkaar geschreven}. 

Et poterint dicti Johannes Scriver et Johannes eius filius seu eorum 

alter dictum censum redimere ad spacium trium annorum datam presentium 

sine medio sequentium cum sexaginta aude scilde Francie vel valore et 

arrestadiis si qui! defecerint et censu anni redempcionis tali condicione 

annexa quod nullus alter quam (dg: din) dicti venditores seu eorum alter 

#aut eorum heredes# ipsum censum redimet vel redimere potest ut in forma. 

Testes Ywanus de Gravia et Goeswinus Moedel filius Bertoldi et Johannes 

Ocker actum in camera scriptorum opidi de Busco anno XCVIII index sexta 

mensis (dg: et) novembris die XII hora none. 

 

BP 1181 p 211r 07 di 03-12-1398. 

Anselmus zvw Goeswinus van Best verhuurde aan Gerardus die Visscher de 

helft van een stenen huis in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Johannes Monic enerzijds en erfgoed van wijlen Tielmannus Mathijs soen 

anderzijds, en de helft van een stal en tuin achter voornoemd stenen huis, 

te weten de helft naast voornoemd erfgoed van Johannes Monic, voor een 

periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Jan (ma 24-06-1398), per jaar 

voor 20 Hollandse gulden, 1 Engelse nobel voor 3 Holland gulden gerekend of 

de waarde, met Sint-Jan te betalen, echter voor voornoemde Anselmus de 

voorste kelder gereserveerd die onder ?deze helft van het huis ligt. Zou 

een van beiden de huur in de laatste 3 jaar willen beëindigen dan moet hij 

die opzeggen met Kerstmis of vijftien dagen daarvoor en dan zal de huur 
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voortduren tot aan Sint-Jan daarop volgend. 

 

Anselmus filius quondam Goeswini de Best (dg: domum et aream) medietatem 

domus lapidee (dg: et aree) site in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Johannis Monic ex uno et hereditatem quondam Tielmanni 

Mathijs soen ex alio (dg: scilicet) atque medietatem stabuli et orti 

sitorum retro dictam domum lapideam scilicet illam medietatem (dg: que 

sita est) premissorum que sita est contigue juxta dictam hereditatem 

dicti (dg: quondam Tielmanni) #Johannis Monic# ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Gerardo die Visscher ab eodem ad spacium sex annorum post 

festum nativitatis Johannis proxime preteritum sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum sex annorum !XXti Hollant gulden scilicet uno Engels 

nobel pro tribus Hollant gulden computato seu valorem dandis sibi ab alio 

anno quolibet dictorum sex annorum (dg: mediatim) in festo nativitatis 

Johannis et primo (dg: pri) termino solucionis nativitatis Johannis 

proxime futuro #salvo dicto Anselmo anteriori penu stante sub medietate 

dicte domus# promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia #habita et habenda# 

tali condicione si dicta locacio non placeret alteri dictorum Anselmi et 

Gerardi tenere ad (dg: dictum) spacium #trium ultimorum annorum dictorum 

se[x annorum]# ex toto extunc (dg: ?il) alter eorundem Anselmi et Gerardi 

cui non placeret dictam! locacionem! hoc dicet et intimabit alteri eorum 

dicto spacio pendente in festo nativitatis Domini vel per quindenam ante 

festum nativitatis Domini quo sibi non placet !dicta locacio! diutius 

tenere et eo facto dicta locacio non durabit extunc d[iutius] nisi ad 

festum nativitatis Johannis baptiste extunc (dg: sq) proxime sequens. 

Testes Wiel et Ywanus datum in profesto Barbare. 

 

1181 p. 212v. 

 quinta post Martini: donderdag 14-11-1398. 

 

BP 1181 p 212v 01 do 14-11-1398. 

Johannes zvw Gheerlacus van Keeldonc beloofde aan Walterus van den 

Nuwenhuze, tbv hem, Theodericus van Herlaer, Henricus van der Bruggen 

verwer, Johannes Everaets soen en Johannes zvw Petrus van den Hoernic, hen 

te vrijwaren van aanspraken op al het eikenhout in Herlaer dat voornoemde 

Walterus, Theodericus, Henricus, Johannes Everarts en Johannes zvw Petrus 

verworven hadden van eerstgenoemde Johannes en dat zij hebben geknot en 

gezaagd. De brief overhandigen aan voornoemde Walterus. 

 

Johannes filius quondam Gheerlaci de Keeldonc promisit super omnia (dg: 

habita et habenda) Waltero van den Nuwenhuze ad opus sui et ad opus 

Theoderici de (Herlae) Herlaer Henrici van der Bruggen tinctoris Johannis 

Everaets soen et Johannis filii quondam (dg: Petri) Petri van den Hoernic 

quod ipse Johannes primodictus antedictis Waltero Theoderico Henrico 

Johanni Everaets et Johanni filii! dicti quondam Petri de omnibus lignis 

quercinis que stabant in territorio de Herlaer et que ipsi Walterus 

Theodericus Henricus Johannes Everarts et Johannes filius quondam Petri 

predicti erga primodictum Johannem alias acquisiverant et que ipsi (dg: 

ad presens) truncaverunt et secuerunt ut dicebant contra quascumque 

personas juri comparare valentes prestabit warandiam. Testes Wiel et 

Moedel datum quinta post Martini. Tradetur littera dicto Waltero. 

 

BP 1181 p 212v 02 do 14-11-1398. 

Nijcholaus gnd Coel Hannen soen verkocht aan Engbertus zvw Henricus van der 

Boijdonc een kamp, 2 morgen groot, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Eikendonk, tussen Nijcholaus gnd Coel Roelen soen enerzijds en 

Arnoldus gnd van den Kerchove anderzijds, aan hem verkocht door voornoemde 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen. Voor eerstgenoemde Nijcholaus gereserveerd 

de n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Engbertus heden beloofde 
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hieruit te leveren aan eerstgenoemde Nijcholaus. 

 

Nijcholaus dictus Coel Hannen soen (dg: di) quendam campum duo iugera 

continentem situm infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum (dg: 

Eijl) Eijkendonc inter hereditatem (dg: dicti) Nijcholai dicti Coel 

Roelen soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti van den Kerchove ex 

alio venditum sibi a dicto Nijcholao dicto Coel Roelen soen prout in 

litteris hereditarie vendidit (dg: Enghelberto) Engberto filio quondam 

Henrici van der Boijdonc supportavit cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: dn) deponere 

salva tamen (dg: primodi) primodicto Nijcholao in dicto campo hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco quam dictus (dg: Enghel) 

Engbertus dare et exsolvere promisit primodicto Nijcholao ex dicto campo 

coram scabinis infrascriptis prout in litteris (dg: d). Testes Groij et 

Moedel datum quinta post Martini. 

 

BP 1181 p 212v 03 do 14-11-1398. 

Voornoemde Engbertus beloofde aan Nijcholaus gnd Coel Hannen soen uit 

voornoemd kamp een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

te leveren, voor het eerst over een jaar (do 25-12-1399). 

 

Dictus Engbertus promisit se daturum et soluturum Nijcholao dicto Coel 

Hannen soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum ex dicto campo. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 212v 04 do 14-11-1398. 

Henricus zvw Walterus die Wandelaer wonend in Moergestel, verkocht aan 

Hermannus zv Arnoldus Cleijnnael 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), gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Moergestel, naast de plaats gnd die Katerstraat, tussen wijlen Walterus zvw 

voornoemde Walterus Wandelaer enerzijds en kinderen gnd Gobels Kijnder 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Moergestel, aan Hermannus zvw voornoemde Walterus 

Wandelaer. 

 

Henricus filius quondam Walteri die Wandelaer (dg: here g di) commorans 

in Gestel prope Oesterwijc hereditarie vendidit Hermanno filio Arnoldi 

Cleijnnael hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex domo 

et orto et hereditatibus sibi adiacentibus dicti venditoris sitis in 

parochia de Ghestel prope Oesterwijc juxta locum dictum die Katerstraet 

inter hereditatem (dg: Wal) quondam Walteri filii dicti #Walteri# quondam 

Wandelaer ex uno et inter hereditatem (dg: et ?ut) liberorum dictorum 

Gobels Kijnder ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria 

paccione unius modii siliginis (dg: dicte) mensure de Ghestel predicta 

(dg: liberis) Hermanno filio dicto quondam Walteri Wandelaer exinde 

solvenda. Testes (dg: datum supra) Groij et Ywijn datum supra. 

 

BP 1181 p 212v 05 do 14-11-1398. 

Heijmericus zvw Johannes van Auvermere en Heijmericus zvw Lambertus van 

Brakel beloofden aan Nijcholaus gnd Coel Keelbreker 50 Stramprooise gulden 

van Gelre of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1399) te 

betalen. 

 

Heijmericus filius quondam Johannis de Auvermere et Heijmericus filius 

quondam Lamberti de Brakel promiserunt indivisi super omnia Nijcholao 

dicto Coel Keelbreker L Stramproedsche gulden (dg: seu) monete Gelrie seu 
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valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Groij et Moedel 

datum supra. 

 

BP 1181 p 212v 06 do 14-11-1398. 

Nijcholaus van Luijssel deed tbv Johannes zvw Johannes van Luijssel en 

Henricus van Laerhoven zvw Nijcholaus van Laerhoven afstand van de helft 

van een stuk beemd, welk stuk genaamd is dat Proijs Broek en gelegen is in 

Boxtel, ter plaatse gnd Luissel, tussen het water gnd die Aa enerzijds en 

eerstgenoemde Nijcholaus anderzijds, met een eind strekkend aan Marcelius 

van Luijssel, te weten van de helft die was van wijlen Arnoldus van den 

Rubussche en welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft. 

 

Nijcholaus de Luijssel super #medietate# pecie prati (dg: sita) #que 

pecia prati (dg: sita est) dicta est dat (dg: Poij) Proijs Broec et est 

sita# in parochia de Bucstel ad locum dictum Luijssel inter (dg: 

hereditatem) aquam dictam die Aa ex uno et inter hereditatem dicti 

Nijcholai (dg: et Marcelii de Luij Luijssel) ex alio #tendentis cum uno 

fine ad hereditatem Marcelii de Luijssel# scilicet super illa medietate 

que (dg: fuerat quondam) fu[erat] quondam Arnoldi van den Rubussche et 

que medietas annuatim dividitur contra reliquam medietatem dicte pecie 

prati ut dicebat et super jure ad opus Johannis filii quondam Johannis 

(dg: va) de Luijssel et Henrici (dg: fil) de Laerhoven filii quondam 

Nijcholai de Laerhoven !promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum (dg: supra) Groij et 

Ywijn datum supra. 

 

BP 1181 p 212v 07 do 14-11-1398. 

Johannes zvw Johannes van Luijssel ontlastte Nijcholaus van Luijssel van 

alle schulden, die voornoemde Nijcholaus verschuldigd was aan eerstgenoemde 

Johannes. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Luijssel quitum calamavit Nijcholaum 

de (dg: Laerho) Luijssel ab omnibus debitis que dictus Nijcholaus tenetur 

primodicto Johanni a quocumque tempore evoluto usque in (dg: diem) diem 

presenti! in litteris vel extra. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 212v 08 do 14-11-1398. 

Theodericus zvw Theodericus gnd Yudaes van Alem en Walterus gnd Maes zvw 

Walterus Maes soen van Ghewanden beloofden aan Wijnricus Roempot 14 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te 

betalen met Pasen (zo 30-03-1399) en de andere helft met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1399). 

 

Theodericus (dg: Yudaes de Maren) #filius quondam Theoderici dicti Yudaes 

de Alem# et Waltero! dicto! Maes filius #quondam# Walteri Maes soen de 

Ghewanden promiserunt indivisi super omnia Wijnrico Roempot XIIII Gelre 

gulden scilicet XXXVI (dg: communibus) gemeijn placken pro quolibet 

gulden computato (dg: a) mediatim pasce et mediatim nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 212v 09 do 14-11-1398. 

Johannes gnd Laurens soen ev Mechtildis dvw Arnoldus Nollen van Scijnle en 

Arnoldus zvw voornoemde Arnoldus Nollen droegen over aan de gezusters 

Godestoedis en Katherina, dvw voornoemde Arnoldus Nollen, de helft in een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, tezamen ongeveer ½ mudzaad groot, gnd 

Stevens Hoeveke, in Heeswijk, tussen wijlen Henricus Vos enerzijds en de 

gemeint van Heeswijk anderzijds, met een eind strekkend aan Elizabeth 

Spiker en met het andere eind aan een gemene weg aldaar. 

 

Johannes (dg: filius quondam Laurencii) dictus Laurens soen maritus et 

tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam Arnoldi Nollen de 
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Scijnle et Arnoldus filius dicti quondam Arnoldi Nollen medietatem ad se 

spectantem in domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus dimidiam 

modiatam terre siliginee vel circiter #?simul# continentibus dictis 

communiter Stevens Hoeveken sitis in parochia de Hezewijc inter 

hereditatem quondam Henrici Vos ex uno et inter communitatem de Hezewijc 

ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem Elizabeth Spiker et cum 

reliquo fine ad communem viam ibidem ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Godestoedi et Katherine sororibus filiabus dicti quondam 

Arnoldi Nollen promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 212v 10 do 14-11-1398. 

Theodericus die Koc van Os en Robbertus Vilt beloofde aan Willelmus van 

Ghiessen 35 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Bartholomeus aanstaande 

(za 24-08-1398) te betalen. 

 

Theodericus die Koc de Os et Robbertus Vilt promiserunt indivisi super 

omnia Willelmo de Ghiessen XXXV Hollant gulden seu valorem ad Bartholomei 

proxime futurum persolvendos. Testes Ywanus et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 212v 11 do 14-11-1398. 

Johannes zv Johannes Wert en Gheerlacus Cnode zvw Gheerlacus Cnode metten 

Brode beloofden aan Jacobus van den Hoevel 25½ Gentse nobel of de waarde in 

goud met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1399) te betalen. 

 

Johannes filius Johannis Wert et Gheerlacus Cnode filius quondam 

Gheerlaci Cnode metten Brode promiserunt indivisi super omnia Jacobo van 

den Hoevel XXV et dimidium Gentsche nobel seu valorem #in auro# ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes Groij et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 212v 12 do 14-11-1398. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 212v 13 do 14-11-1398. 

Denkinus zvw Johannes die Swart zv Willelmus droeg over aan Henricus van 

Hoemen zvw Johannes van Hoemen (1) zijn vruchtgebruik in (1a) een hofstad 

in Maren, tussen Theodericus Brien enerzijds en Matheus zvw Henricus Gegel 

anderzijds, (1b) 2 erfgoederen gnd Twee Zandweiden, in Maren, ter plaatse 

gnd Zandweiden, tussen Johannes Hellinc enerzijds en Ghisbertus Jans soen 

anderzijds, (2) al zijn beesten, varend goed en roerende en gerede 

goederen. 

 

Solvit. 

Denkinus filius quondam Johannis die Swart (dg: W) filii Willelmi suum 

usufructum sibi competentem in quodam domistadio sito in parochia de (dg: 

Alem) Maren inter hereditatem Theoderici Brien ex uno et inter 

hereditatem Mathei (dg: Ge) filii quondam Henrici Gegel ex alio item in 

duabus hereditatibus dictis Twee Sandweijden sitis in dicta parochia ad 

locum dictum Zandweijden inter hereditatem Johannis Hellinc ex !alio et 

inter hereditatem Ghisberti Jans soen ex alio atque omnes suas bestias et 

(dg: pe) bona pecoralia et bona sua mobilia et parata quecumque quocumque 

locorum consistentes supportavit Henrico de Hoemen filio quondam Johannis 

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

obligationem (dg: ex parte sui) deponere. Testes datum supra. 

 

1181 p. 213r. 

 quinta post Martini: donderdag 14-11-1398. 

 in profesto Katherine: zondag 24-11-1398. 

 in profesto beate Elizabeth: maandag 18-11-1398. 
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 in crastino Elizabeth: woensdag 20-11-1398. 

 

BP 1181 p 213r 01 do 14-11-1398. 

Nijcholaus die Dorre droeg over aan zijn broer Zebertus die Dorre een 

b-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, die voornoemde Zebertus die 

Dorre met Lichtmis moet leveren aan voornoemde Nijcholaus, gaande uit een 

stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd Beekveld, beiderzijds tussen 

voornoemde Zebertus. 

 

Nijcholaus die Dorre (dg: hereditarie vendidit Zeberto die Dorre) 

hereditariam paccionem unius sextarii siliginis mensure de Busco (dg: s) 

quam (dg: dictus) Zebertus die Dorre dicto Nijcholao solvere tenetur 

hereditarie purificationis ex pecia terre sita in parochia de Berlikem ad 

locum! Beecvelt inter hereditatem dicti Zeberti ex (dg: uno et inter 

hereditatem) utroque latere coadiacentem ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Zeberto (dg: pro) suo fratri promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Groij et Moedel datum quinta 

post Martini. 

 

BP 1181 p 213r 02 do 14-11-1398. 

Margareta van den Veltacker droeg over aan Petrus zvw Petrus Scampart 11 

lopen rogge b-erfpacht, Bossche maat, die Johannes zv Willelmus Claes soen 

beloofd had met Lichtmis te leveren aan voornoemde Margareta, gaande uit de 

helft van 2 stukken land, in Moergestel, (1) met een huis erop, beiderzijds 

tussen Wouterus van Poperingen, met een eind strekkend aan een gemene weg, 

(2) over de straat aldaar, tussen voornoemde Walterus van Poperingen 

enerzijds en Johannes van den Goer anderzijds, met een eind strekkend aan 

een gemene weg, waarvan de andere helft behoort aan Luijtgardis wv Arnoldus 

van den Veltacker. 

 

Margareta van den Veltacker #cum tutore# undecim #(dg: cum tutore)# 

lopinos siliginis hereditarie paccionis mensure de Busco quos Johannes 

(dg: f W Wille) filius Willelmi Claes soen promisit se daturum et 

soluturum dicte Margarete hereditarie purificationis ex (dg: hereditate) 

medietate duarum peciarum terre cum suis attinentiis sitis in parochia !p 

de Gestel prope Oesterwijc quarum una supra quam domus consistet inter 

hereditatem Wouteri de Poperingen ex (dg: uno et inter) utroque latere 

tendens cum uno fine ad communem plateam et altera ultra plateam ibidem 

inter hereditatem dicti Walteri de Poperingen ex uno et (dg: cum) inter 

hereditatem Johannis van den Goer ex alio latere tendens cum uno fine ad 

communem plateam site sunt et de quibus duabus peciis terre reliqua 

medietas ad Luijtgardem relictam quondam Arnoldi van den Veltacker 

pertinet ut dicebat hereditarie supportavit Petro filio quondam Petri 

Scampart promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 213r 03 do 14-11-1398. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Margareta 22 Stramprooise gulden, 

36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (di 24-

06-1399) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit dicte Margarete XXII Stramproedsche gulden 

scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 213r 04 do 14-11-1398. 

Henricus van der Bunsbeke en Ghibo zvw Ghibo gnd Leenman beloofden aan 

Andreas zv Gerardus Emmen soen 20¾ Stramprooise gulden of de waarde met 

Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1399) te betalen. 
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Henricus van der Bunsbeke et Ghibo filius (dg: Johannis dicti Leen) 

quondam Ghibonis dicti Leenman (dg: XXI Stramprode gulden) promiserunt 

Andree filio (dg: quon) Gerardi Emmen soen (dg: XXII) #XXI# 

Stramproetsche gulden (dg: seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos) seu valorem minus quarta parte unius Stramproedsche gulden 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 213r 05 do 14-11-1398. 

Mijchael gnd Slabbart en zijn vrouw Margareta wv Walterus van Oesterwijc 

droegen over aan Nijcholaus gnd Coel zvw Henricus Louwer van Berlikem, szv 

voornoemde Margareta en wijlen Walterus van Oesterwijc, tbv hem en 

Margareta, Luijtgardis, Aleijdis en Katherina, kv voornoemde Margareta en 

wijlen Walterus, het vruchtgebruik dat voornoemde Margareta heeft in (1) de 

helft van een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hintham, ter plaatse 

gnd die Sporkt, tussen erfgoed van het leprozenhuis bij Den Bosch enerzijds 

en Oda gnd Brocs anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene steeg, 

(2) de helft van een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd in den Erten, 

tussen erfgoed van voornoemd leprozenhuis enerzijds en Thomas van Hijntham 

anderzijds, (3) de helft van een stuk land in Hintham, in de tuinen aldaar, 

tussen Batha van Enghelant enerzijds en wijlen Rodolphus van Engelant 

anderzijds, (4) in wegen die bij voornoemde erfgoederen behoren, welke 

erfgoederen met wegen wijlen voornoemde Walterus van Oesterwijc en Johannes 

die Jonge gekocht hadden van Henricus van Engelant zvw Theodericus van 

Enghelant. 

 

(dg: ?Marh) Mijchael dictus Slabbart maritus legitimus Margarete sue 

uxoris relicte quondam Walteri de Oesterwijc et dicta Margareta cum eodem 

tamquam cum tutore usufructum dicte Margarete competentem in #medietate# 

pecie terre sita! in parochia de Roesmalen in loco dicto Hijntham in loco 

dicto die Sporct inter hereditatem domus leprosorum site prope Buscum ex 

uno et inter hereditatem Ode dicte Brocs ex alio tendentis cum uno fine 

ad communem stegam atque (dg: cum) #in medietate# pecie terre sita! in 

parochia predicta in loco dicto in den Ertten inter hereditatem dicte 

domus leprosorum ex uno et inter hereditatem Thome de Hijntham ex alio 

item #in medietate# pecie (verbeterd uit: peciam) terre sitam! in Hijntam 

in ortis ibidem inter hereditatem Bathe de Enghelant ex uno et inter 

hereditatem quondam Rodolphi de Engelant ex alio prout dicte hereditates 

ibidem (dg: ?slit) site sunt (dg: st) atque in viis ad predictas 

hereditates de jure spectantibus quas hereditates simul cum dictis viis 

dictus quondam Walterus de Oesterwijc et Johannes die (dg: Joh) Jonge 

erga Henricum de Engelant filium quondam Theoderici de Enghelant emendo 

acquisiverat prout in litteris legitime supportaverunt Nijcholao dicto 

Coel filio quondam Henrici Louwer de Berlikem (dg: cu fi) genero dictorum 

Margarete et quondam Walteri de Oesterwijc ad opus sui et ad opus 

Margarete Luijtgardis Aleijdis Katherine liberorum dictorum Margarete et 

quondam Walteri promittentes ratam servare etc. Testes Dordrecht et 

Ywanus datum quinta post Martini. 

 

BP 1181 p 213r 06 zo 24-11-1398. 

Reijnerus gnd Keijmpe ev Luijtgardis, Arnoldus Pels ev Margareta, en 

Nijcholaus gnd Coel zvw Henricus Louwer van Berlikem ev Metta, dv 

eerstgenoemde Margareta en wijlen Walterus van Oesterwijc, droegen over aan 

Johannes Jonghe wollenklerenwever de helft van voornoemde 3 stukken land en 

wegen. 

 

Reijnerus dictus Keijmpe maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue 

uxoris Arnoldus Pels maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris et 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Henrici Louwer de Berlikem maritus 

et tutor elgitimus Mette sue uxoris filiarum primodicte Margarete et 

quondam Walteri de Oesterwijc medietatem dictarum trium peciarum terre et 

(dg: quondam) viarum hereditarie supportaverunt Johanni Jonghe textori 
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laneorum simul cum predictis litteris et jure promittentes indivisi super 

omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et dictorum (dg: ?lb) liberorum quondam Walteri et quorumcumque 

heredum eiusdem (dg: Wa) quondam Walteri de Oesterwijc et Margarete olim 

sue uxoris deponere. Testes Dordrecht et Moedel datum in profesto 

Katherine. 

 

BP 1181 p 213r 07 ma 18-11-1398. 

Henricus van Werthusen en Johannes van Ghemert beloofden elkaar het deel 

van de stadsmuur van Den Bosch voor gezamenlijke rekening te onderhouden, 

welk deel wijlen Arnoldus van Waderle onderhield, volgens inhoud van de 

brief die daarover is opgesteld. 

 

Henricus de Werthusen et Johannes de Ghemert promiserunt mutuo super 

omnia quod ipsi quandam partem muri oppidi de Busco quam Arnoldus quondam 

de Waderle tenere et observare consueverat et tenebatur ut dicebant iuxta 

omnes modum et continentiam litterarum inde confectarum tenebunt et 

perpetue observabunt sub eorum (dg: propriis) #communibus# laboribus et 

expensis sic quod dicto Henrico (dg: ex parte) #occacione medietatis 

antedicte partis muri predicti attingentis# dictum Johannem et dicto 

Johanni (dg: ex parte) #occacione etc# dictum Henricum dampna exinde non 

eveniant quovis modo in futurum ut ipse palam recognoverunt. Testes Wijel 

et Ywanus datum in profesto beate Elizabeth. 

 

BP 1181 p 213r 08 ma 18-11-1398. 

Voornoemde Johannes van Ghemert beloofde aan voornoemde Henricus van 

Werthusen 66 Hollandse gulden of de waarde met Epiphanie aanstaande (ma 06-

01-1399) te betalen. 

 

Dictus Johannes de Ghemert promisit super omnia dicto Henrico de 

Werthusen LXVI Hollant gulden seu valorem in festo epiphanije Domini 

proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 213r 09 wo 20-11-1398. 

Gerlacus Rover zvw hr Emondus Rover ridder droeg over aan zijn broer 

Emondus Rover zijn deel in een huis gnd het Huis te Dommecaet, en tuin, in 

Son, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes van Dijest anderzijds, met 

een eind strekkend aan Johannes Belijen soen. 

 

Gerlacus #Rover# filius quondam domini Emondi Rover militis totam partem 

et omne jus sibi quovis modo competentes in domo #dicta thuijs te 

Dommecaet# et orto sitis in parochia de Zonne (dg: ad) inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Johannis de Dijest tendentibus cum 

uno fine ad hereditatem Johannis Belijen soen ut dicebat hereditarie 

supportavit Emondo Rover suo fratri promittens super omnia ratam servare. 

Testes Aggere et Wiel datum in crastino Elizabeth. 

 

1181 p. 214v. 

 sexta post Elizabeth: vrijdag 22-11-1398. 

 quinta post octavas Martini: donderdag 21-11-1398. 

 quinta post Andree: donderdag 05-12-1398. 

 

BP 1181 p 214v 01 vr 22-11-1398. 

Rodolphus van den Zande van Bucstel droeg over aan Gerardus Colnere zv 

Petrus gnd Goetknaep Heijnen soen van Doveren en diens vrouw Ermgardis dv 

voornoemde Rodolphus, als huwelijksgeschenk, de helft (met gebouwen die 

erop staan), die aan Katharina en Johannes, kvw Goeswinus gnd Budels door 

voornoemde Goeswinus verwekt bij wijlen zijn vrouw Margareta dvw mr 

Godefridus gnd van Winckel timmerman, gekomen was na overlijden van hun 

voornoemde grootvader Godefridus van Winckel resp. die aan hen zal komen na 

overlijden van Elizabeth wv voornoemde mr Godefridus, in (1) een stukje 
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erfgoed, 16 voet breed, in Den Bosch, bij de Jodenpoort, dit stukje af te 

meten vanaf een erfgoed van Arnoldus gnd Tolinc richting erfgoed van 

Johannes van der Dijesen, welk stukje zich uitstrekt vanaf de stroom aldaar 

tot aan erfgoed van wijlen Arnoldus gnd Steenman, (2) de oude stadsmuur van 

Den Bosch, die op dit stukje staat, welk stukje met de oude stadsmuur 

wijlen voornoemde mr Godefridus in cijns verkregen had van Egidius zvw 

Johannes gnd Wouten soen van Helvoert en diens vrouw Sophia wv Henricus 

Cuper. 

 

Rodolphus van den Zande de Bucstel unam medietatem que Katharine (dg: 

filie) #et Johanni (dg: -s) liberis# quondam Goeswini dicti Budels ab 

eodem quondam Goeswino et Margareta quondam eius uxore filia quondam 

magistri #Godefridi# dicti de Winckel carpentarii pariter genitis de 

morte (dg: quo) dicti quondam Godefridi de Winckel eorum avi jure 

successionis hereditarie (dg: est) advoluta et post mortem Elizabeth 

relicte quondam dicti magistri Godefridi jure successionis (dg: 

advolvendam) advolvenda et competente in quadam particula terre sedecim 

pedatas terre in latitudine continente sita in Busco prope portam 

yudeorum videlicet mensurando huiusmodi particulam terre ab hereditate 

Arnoldi dicti Tolinc versus hereditatem Johannis van der Dijesen que vero 

particula terre predicta se !extindet ab aqua ibidem currente ad 

hereditatem #quondam# Arnoldi dicti (dg: Steennan) Steenman et in quodam 

antiquo muro lapideo oppidi de Buscoducis in dicta particula terre 

consistente quam particulam terre (dg: cum) #et# dicto antiquo (dg: a) 

muro dictus quondam magister Godefridus erga Egidium filium quondam 

Johannis dicti Wouten soen de Helvoert et Sophiam suam uxorem relictam 

quondam Henrici Cuper ad censum acquisiverat prout in litteris simul cum 

(dg: eod) edificiis in dicta medietate consistentibus ut dicebat 

hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Gerardo Colnere filio Petri 

dicti Goetknaep (dg: de Doveren) Heijnen #soen# de Doveren #cum Ermgarde 

sua filia uxore dicti Gerardi in nomine dotis et in subsidium matrimonii 

ad jus oppidi de Busco# (dg: supportavit) cum litteris et aliis et jure 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Wijel datum sexta 

post Elizabeth. 

 

BP 1181 p 214v 02 vr 22-11-1398. 

Voornoemde Rodolphus van den Zande van Bucstel droeg over aan voornoemde 

Gerardus Colnere zv Petrus gnd Goetknaep Heijnen soen van Doveren en diens 

vrouw Ermgardis dv voornoemde Rodolphus, als huwelijksgeschenk, de helft 

van (1) een stukje land, 16 voet breed, in Den Bosch, bij de Jodenpoort, 

dit stukje af te meten vanaf het erfgoed van Arnoldus Toelinc richting 

erfgoed van Johannes van der Diesen, welk stukje zich uitstrekt vanaf de 

stroom aldaar tot aan erfgoed van wijlen Arnoldus Steenman, (2) de oude 

stadsmuur van Den Bosch, die op dit stukje staat, welk stukje land en oude 

stadsmuur Godefridus van Winckel timmerman in !pacht verkregen had van 

Egidius zvw Johannes Wouten soen van Helvoirt en diens vrouw Sophia wv 

Henricus Cuper, en welke helft van dit stukje en de muur met de gebouwen 

voornoemde Rodolphus verworven had van Elizabeth wv voornoemde Godefridus 

van Winckel. 

 

{Vanaf het eind van BP 1181 p 214v 01 staat in margine sinistra een haal 

voor 02, kennelijk om hiervoor ruimte vrij te laten.} 

Dictus Rodolphus (dg: unam) medietatem particule terre sedecim pedatas 

terre in latitudine continentis site in Buscoducis prope portam judeorum 

videlicet mensurando huiusmodi particulam terre ab hereditate Arnoldi 

Toelinc versus hereditatem Johannis van der Diesen que vero particula 

terre se extendit ab aqua ibidem currente ad hereditatem quondam Arnoldi 

Steenman atque medietatem cuiusdam antiqui muri lapidei oppidi de Busco 

in dicta particula terre consistentis quam particulam terre et antiquum 

murum (dg: dictus) Godefridus de Winckel carpentarius erga Egidium filium 

quondam Johannis Wouten soen de Helvoirt maritum legitimum Sophie sue 
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uxoris relicte quondam Henrici Cuper et dictam Sophiam ad !pactum 

acquisivit et quam medietatem particule terre et medietatem muri lapidei 

cum #suis# edificiis #dictus Rodolphus# erga Elizabeth relictam dicti 

quondam Godefridi de Winckel cum suo tutore acquisiverat prout in 

litteris hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# dicto Gerardo cum 

litteris et aliis et jure ut supra promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 214v 03 do 21-11-1398. 

Henricus zvw Johannes gnd Weijlen soen van Os verkocht aan Willelmus van 

der Hoeven een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Westervelt, ter plaatse 

gnd Lokart, tussen wijlen Henricus Sanders enerzijds en wijlen Henricus 

Robbrechts soen anderzijds, een allodium. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti Weijlen soen #de Os# peciam terre 

sitam in parochia de (dg: de) Os in loco dicto Wester-(dg: laken)-velt in 

loco dicto Lokart inter hereditatem (dg: heredum) quondam Henrici Sanders 

ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Robbrechts soen ex alio (dg: 

prout) in ea quantitate qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo van der Hoeven promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Aggere et Wiel datum 

quinta post octavas Martini. 

 

BP 1181 p 214v 04 do 21-11-1398. 

Gerardus zvw Johannes van Loet verwer deed tbv Theodericus van den Hoevel 

zvw Lambertus van den Hoevel afstand van een huis en erf van wijlen 

voornoemde Lambertus, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Arnoldus Snoec zvw Lambertus Witmeri enerzijds en 

erfgoed van wijlen Petrus van Best alias gnd van Oijen bakker anderzijds. 

 

-. 

Gerardus filius quondam Johannis de Loet tinctoris super domo et area 

quondam Lamberti van den Hoevel sita in Buscoducis ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem (dg: ..) Arnoldi Snoec filii quondam (dg: 

Ger) Lamberti Witmeri ex uno et inter hereditatem quondam Petri de Best 

(dg: pi) alias dicti de Oijen pistoris ex alio ut dicebat ad opus 

Theoderici van den Hoevel filii dicti quondam Lamberti renunciavit 

promittens super (dg: omnia ratam) omnia ratam servare. 

 

BP 1181 p 214v 05 do 21-11-1398. 

Gerardus zvw Ghibo gnd die Wael gaf uit aan Arnoldus zvw Hermannus gnd 

Drinchellincs vleeshouwer de helft van een kamp van wijlen voornoemde 

Ghibo, 24 morgen groot, in Berlicum, ter plaatse gnd Lengsvoert, tussen hr 

Henricus Buc priester enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint gnd die Werft en met het andere eind aan Henricus 

Steenwech zvw Gerardus Monics, te weten de helft naast voornoemd erfgoed 

van hr Henricus Buc; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 6 pond 

geld met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (do 25-12-1399). 

 

Gerardus filius quondam Ghibonis dicti die Wael medietatem cuiusdam campi 

dicti quondam Ghibonis XXIIII iugera terre continentis siti in parochia 

de Berlikem in loco dicto Lengsvoert inter hereditatem domini Henrici Buc 

presbitri ex uno et inter communem plateam ex alio tendentis cum uno fine 

ad communitatem #dictam die Werft# et cum reliquo fine ad hereditatem 

Henrici Steenwech filii quondam Gerardi Monics scilicet illam medietatem 

dicti campi que sita !contigue juxta dictam hereditatem dicti domini 

Henrici Buc ut dicebat dedit ad hereditarium censum Arnoldo filio quondam 

Hermanni dicti Drinchellincs carnificis ab eodem hereditarie possidendam 

pro hereditario censu (dg: octo) sex librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini et pro primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum ex dicta medietate promittens super omnia 
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warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Wiel 

et Moedel datum quinta post octavas Martini. 

 

BP 1181 p 214v 06 do 21-11-1398. 

(dg: voornoemde Arnoldus en Johannes van den Doren zvw Nicholaus beloofden 

aan voornoemde Gerardus 100 Hollandse gulden of de waarde en 10 pond geld 

met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1399) te betalen). 

 

(dg: dictus Arnoldus #et Johannes van den Doren filius quondam Nicholai# 

promisit super omnia dicto Gerardo centum Hollant gulden seu valorem et X 

libras monete a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos). 

 

BP 1181 p 214v 07 do 21-11-1398. 

Voornoemde Gerardus zvw Ghibo gnd die Wael gaf uit aan Sophia dvw Hermannus 

Drinchellinc vleeshouwer de helft van de helft van voornoemd kamp, te weten 

van de helft richting voornoemde gemene weg, en dan de helft hiervan die 

ligt naast voornoemde gemeint gnd die Werft; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, voor het 

eerst over een jaar (do 25-12-1399). 

 

Dictus Gerardus (dg: quartam partem) medietatem (dg: et medietatis) 

medietatis dicti campi scilicet illius medietatis dicti campi que 

medietas sita est versus dictam communem plateam scilicet illam 

medietatem dicte medietatis dicti campi sitam contigue juxta dictam 

communitatem die Werft vocatam ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Sophie filie quondam Hermanni Drinchellinc carnificis (dg: pro) ab eadem 

hereditarie (dg: paccione) possidendam pro hereditario censu XL solidorum 

monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et primo termino 

a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum ex dicta medietate dicte 

medietatis campi predicti promittens super omnia warandiam pro premisis 

et aliam obligationem deponere et (dg: alter cum tutore repromisit) et 

alter cum tutore repromisit (dg: da). Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 214v 08 do 21-11-1398. 

Voornoemde Sophia en haar zoon Arnoldus beloofden aan voornoemde Gerardus 

40 Hollandse gulden of de waarde en 4 pond geld met Kerstmis over een jaar 

(do 25-12-1399) te betalen. 

 

Dicta Sophia #et (dg: altera) Arnoldus eius filius# promisit super omnia 

dicto Gerardo XL Hollant !seu valorem et quatuor libras monete a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 214v 09 do 21-11-1398. 

Arnoldus zvw Lambertus Drinchellinc en Johannes van den Doren zvw Nicholaus 

zv Johannes Belen soen beloofden aan voornoemde Gerardus 100 Hollandse 

gulden of de waarde en 10 pond geld met Kerstmis over een jaar (do 25-12-

1399) te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Lamberti Drinchellinc et Johannes van den Doren 

filius quondam Nicholai filii Johannis Belen soen promiserunt indivisi 

super omnia dicto Gerardo centum Hollant gulden seu valorem et X libras 

monete a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 214v 10 do 05-12-1398. 

Voornoemde Gerardus zvw Ghibo gnd die Wael verkocht aan Bernierus zv 

Henricus Berniers soen en Rutgherus zv Henricus van den Kalfshoevel de 

helft van de helft van voornoemd kamp, te weten van de helft richting 

voornoemde weg, en dan de helft hiervan richting voornoemd erfgoed van 
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Henricus Steenwech. 

 

Dictus Gerardus (dg: fi) medietatem medietatis dicti campi scilicet 

illius medietatis dicti campi que medietas sita est versus dictam plateam 

scilicet illam medietatem dicte medietatis (dg: que) dicti campi que sita 
!versus dictam hereditatem dicti Henrici Steenwech ut dicebat hereditarie 

(dg: supportavit) #vendidit# Berniero filio (dg: quondam) Henrici 

Berniers soen et Rutghero filio Henrici van den (dg: H) Kalfshoevel 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere. Testes 

Ywanus et Moedel datum quinta post Andree. 

 

BP 1181 p 214v 11 do 05-12-1398. 

Voornoemde Bernierus en Rutgherus en Henricus zvw Rutgherus Alarts soen en 

Hubertus zvw Henricus Louwers soen beloofden aan Gerardus Water zvw Ghibo 

50 Hollandse gulden en 5 pond geld met Kerstmis over een jaar (do 25-12-

1399) te betalen. 

 

Dicti Bernierus et Rutgherus et Henricus filius quondam Rutgheri Alarts 

soen et Hubertus filius quondam Henrici Louwers soen promiserunt indivisi 

super omnia Gerardo Water filio quondam Ghibonis L Hollant gulden et 

quinque libras monete (dg: ad) a nativitatis Domini proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1181 p. 215r. 

 quinta post octavas Martini: donderdag 21-11-1398. 

 sabbato post Martini: zaterdag 16-11-1398. 

 

BP 1181 p 215r 01 do 21-11-1398. 

Lambertus die Bont van Bucstel beloofde aan Johannes van Ulencoten 22½ 

Stramprooise Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 30-03-

1399) te betalen. 

 

Lambertus die Bont de Bucstel promisit super omnia Johanni de Ulencoten 

XXII et dimidium Stramproetsche Gelre gulden seu [valorem] ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes Wiel et Moedel datum quinta post 

octavas Martini. 

 

BP 1181 p 215r 02 do 21-11-1398. 

Elizabeth wv Henricus zvw Rutgherus van Ertbruggen en Hessello, Elizabeth, 

Katherina, Aleijdis en Mechtildis, kv voornoemde Elizabeth en wijlen 

Henricus, verkochten aan Elijas zv Willelmus gnd Eelkens soen een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Oirschot, ter 

plaatse gnd Ertbruggen, te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd die 

Eijgen, in Breugel, tussen Cristianus van de Eijgen enerzijds en Johannes 

gnd Grieten anderzijds, (2) 1 lopen roggeland in Oirschot, ter plaatse gnd 

Ertbruggen, beiderzijds tussen Rutgherus zvw Theodericus van der Ameijden, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Elizabeth relicta quondam Henrici filii quondam Rutgheri de Ertbruggen 

(dg: E) Hessello Elizabeth Katherina Aleijdis et Mechtildis liberi 

dictorum Elizabeth et quondam Henrici cum tutore hereditarie vendiderunt 

Elije filio Willelmi dicti Eelkens soen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in parochia de Oerscot in loco dicto Ertbruggen tradendam ex pecia terre 

dicta d[ie] #Eijgen# sita in parochia de Broegel inter hereditatem 

Cristiani van de Eijgen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Grieten ex alio item ex lopinata terre #siliginee# sita in parochia de 

Oerscot ad locum dictum Ertbruggen inter hereditatem Rutgheri filii 

quondam Theoderici van der Ameijden !utroque (dg: locare) latere 

coadiacentem ut dicebant promittentes cum tutore !habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu dominorum fundi 
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exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Dordrecht et Lucas datum 

supra. 

 

BP 1181 p 215r 03 do 21-11-1398. 

Ghisella dvw Ghibo gnd Hadewigen soen van Nijsterle verkocht aan haar broer 

Johannes zvw voornoemde Ghibo een hofstad van wijlen voornoemde Ghibo, in 

Nistelrode, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen Arnoldus van Waderle 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Johannes zvw Ghibo. 

 

(dg: Hi) Ghisella filia quondam Ghibonis dicti Hadewigen soen de 

Nijsterle cum tutore quoddam domistadium dicti quondam Ghibonis situm in 

parochia de Nijsterle inter (dg: here) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi de Waderle ex alio ut dicebat tendens cum uno 

fine ad hereditatem (dg: a) Johannis filii dicti quondam Ghibonis ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni (dg: filii d) suo fratri filio 

dicti quondam Ghibonis promittens cum tutore warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 215r 04 za 16-11-1398. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan Ludovicus Asinarius 409 oude 

Franse schilden na maning te betalen. Dordrecht heeft het contract 

meegenomen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles promisit super omnia Ludovico Asinario 

CCCC et novem aude scilde Francie ad monitionem persolvendos. Testes 

Dordrecht et Aggere datum sabbato post Martini (dg: scabini dixerunt). 

Dordrecht portavit. 

 

BP 1181 p 215r 05 do 21-11-1398. 

De broers Arnoldus en Albertus, kvw Albertus zv Arnoldus Lodewijcs soen van 

Kessel, beloofden aan Theodericus Bauderics soen 16 Stramprooise Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1399) te 

betalen. 

 

Arnoldus et Albertus fratres liberi quondam (dg: Arnoldi) Alberti filii 

Arnoldi Lodewijcs soen de Kessel promiserunt indivisi super omnia 

Theoderico Bauderics soen XVI Stramproetsche gulden monete Gelrie seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et 

Lucas datum quinta post oactavas Martini. 

 

BP 1181 p 215r 06 do 21-11-1398. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken, voor zich en zijn vrouw Gertrudis, maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door 

Johannes van Scaut met zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken pro se et pro Gertrude sua uxore 

omnes vendiciones et alienaciones (dg: f) et obligationes factas per 

Johannem de Scaut cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 215r 07 do 21-11-1398. 

Johannes van der Dussen, Johannes van Dijnther en Henricus Becker beloofden 

aan Gheerlacus zv Gheerlacus Cnoden 50 Stramprooise Gelderse gulden of de 

waarde met Epiphanie aanstaande (ma 06-01-1399) te betalen. De brief 

overhandigen aan Arnoldus Stamelart van de Kelder. 

 

Johannes van der Dussen Johannes de Dijnther et Henricus Becker 

promiserunt indivisi super omnia Gheerlaco filio Gheerlaci Cnoden 

quinquaginta Stramproedsche Ghelre gulden seu valorem ad epiphaniam 

Domini proxime futuram persolvendos. Testes Aggere et Ywanus datum supra. 
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Tradetur littera Arnoldo Stamelart de Penu. 

 

BP 1181 p 215r 08 do 21-11-1398. 

Henricus (dg: Bastart van Nuwe) nzv Willelmus van Nuwelant beloofde 

voornoemde drie schadeloos te houden. 

 

+. 

Henricus (dg: Bastart de Nuwe) filius naturalis Willelmi de Nuwelant 

promisit super omnia dictos 3 indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 215r 09 do 21-11-1398. 

Ghibo met den Gemake droegen over aan Henricus zvw Johannes van der Bruggen 

de helft in 4/6 deel, die aan de broers Henricus en Ghibo en hun zusters 

Elizabeth en Elizabeth, kvw voornoemde Johannes van den Brugge, gekomen 

waren na overlijden van hun zuster Gertrudis dvw voornoemde Johannes van 

der Bruggen, in (1) een b-erfcijns van 1½ oude groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

welke cijns en pacht Egidius zv Egidius gnd Scoerwegge van Helvoert beloofd 

had aan voornoemde Gertrudis, met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk land in Helvoirt, naast de plaats gnd aen den 

Molenberch, voor goederen van wijlen Arnoldus Berwout, tussen voornoemde 

Ghibo metten Gemaect enerzijds en wijlen Johannes van Rode gruiter 

anderzijds, achterwaarts strekkend tot aan wijlen Arnoldus Berwout, welk 

4/6 deel eerstgenoemde Ghibo en Walterus van den Nuwenhuze verworven hadden 

van voornoemde Henricus, Ghibo, Elizabeth en Elizabeth, kvw Johannes van 

der Bruggen. 

 

Ghibo met den Gemake medietatem ad se spectantem in quatuor sextis 

partibus que Henrico Ghiboni fratribus Elizabeth et Elizabeth eorum 

sororibus liberis quondam Johannis van den Brugge de morte quondam 

Gertrudis eorum sororis filie dicti quondam Johannis van der Bruggen 

successione advolutas! in hereditario censu unius et dimidii grossorum 

Turonensium antiquorum monete regis Francie atque in hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Buscoducis quem censum et quam paccionem 

Egidius (dg: dictus) #filius Egidii dicti# Scoerwegge de Helvoert 

promisit se daturum et soluturum dicte Gertrudi hereditarie (dg: And) 

Andree apostoli et in Busco tradendam ex quadam pecia terre sita in 

parochia de Helvoert juxta locum dictum aen den Molenberch ante bona 

quondam Arnoldi Berwout inter hereditatem #dicti# Ghibonis metten Gemaect 

ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de Rode (dg: gune) 

grumellatoris ex alio tendente retrorsum ad hereditatem quondam Arnoldi 

Berwout quas quatuor sextas partes dictorum census et paccionis (dg: d) 

primodictus Ghibo et Walterus van den Nuwenhuze (dg: eg) erga dictos 

Henricum Ghibonem Elizabeth et Elizabeth liberos quondam Johannis van der 

Bruggen acquisiverant prout in litteris hereditarie supportaverunt 

Henrico (dg: de Hel #Molen#) filio dicti quondam Johannis van der Bruggen 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 215r 10 do 21-11-1398. 

Ghibo metten Gemaect ev Hilla dvw Hubertus gnd Jan van der Bruggen van 

Helvoert droeg over aan Henricus zvw Johannes van der Bruggen 1/3 deel in 

een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oisterwijk, die voornoemde 

Hubertus gnd Jan van der Bruggen, voornoemde Hilla en haar dochters 

Katherina en Elizabeth met Sint-Andreas beurden, te leveren in het huis van 

Johannes van Ele, gaande uit (1) ¼ deel van goederen gelegen in Westilburg, 

bij het Broek, tussen Johannes Bac Bertouts soen enerzijds en erfgoed gnd 

te Broekehoven anderzijds, (2) de helft van een hofstad en huis, in 

Tilburg, ter plaatse gnd aen den Hoevel, eertijds van wijlen Betta gnd 

Moelners. 
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Ghibo (dg: me) metten Gemaect maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris 

filie quondam (dg: Joh) Huberti dicti Jan van der Bruggen de Helvoert 

terciam partem ad se spectantem in hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure de Oesterwijc quam dictus Hubertus dictus Jan van der 

Bruggen dicta Hilla et Katherina et Elizabeth eius filie solvendam 

habebant hereditarie Andree et in domo Johannis de Ele tradendam ex 

quarta parte bonorum sitorum in Westilborch apud paludem inter 

hereditatem Johannis Bac Bertouts soen ex uno et inter hereditatem dictam 

te Broekehoven ex alio et ex attinentiis eiusdem quarte partis atque ex 

(dg: q) medietate domistadii et domus sitarum (dg: ad locum dictum aen) 

in parochia de Tilborch ad locum dictum aen den Hoevel quod! domistadium 

et domus fuerant quondam Bette dicte Moelners ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico filio quondam Johannis van der Bruggen promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1181 p 215r 11 do 21-11-1398. 

Theodericus Scalpart beloofde aan Johannes van Ghewanden 18½ Engelse nobel 

of de waarde en 16 gemene plakken met Pasen aanstaande (zo 30-03-1399) te 

betalen. 

 

Theodericus Scalpart promisit super omnia Johanni de Ghewanden XVIII et 

dimidium Enghelsche nobel seu valorem et XVI gemeijn placken ad pascha 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1181 p. 216v. 

 quinta post octavas Martini: donderdag 21-11-1398. 

 in festo Cecilie virginis: vrijdag 22-11-1398. 

 

BP 1181 p 216v 01 do 21-11-1398. 

Arnoldus zvw Cristianus van der Heijden verkocht aan Johannes zvw Rutgherus 

gnd Alarts soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 25-12-1399), 

gaande uit (1) 1/3 deel in een stuk land gnd Goddens Hof, 9 lopen roggeland 

groot, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen Henricus van den 

Arennest enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten uit het 1/3 deel 

naast voornoemde Henricus van den Arennest, dit 1/3 deel reeds belast met 

1/3 deel van een b-erfpacht van 17 lopen rogge, (2) 1/3 deel in een stuk 

land, gnd die Brant, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, beiderzijds 

tussen voornoemde Henricus van den Arennest, te weten uit het 1/3 deel 

richting de waterlaat gnd die Beke aldaar. 

 

-. 

Arnoldus filius quondam Cristiani van der Heijden hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Rutgheri dicti Alarts soen hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

et in Busco tradendam ex (dg: pe) tercia parte ad se spectante in pecia 

terre (dg: sit a) #dictam! Goddens Hof# novem lopinatas terre siliginee 

continente sita in parochia de Berlikem in loco dicto Beilver inter 

hereditatem Henrici van den Arennest ex uno et inter communem plateam ex 

alio scilicet ex illa tercia parte que sita est contigue iuxta (dg: he) 

dictam hereditatem dicti Henrici van den Arennest atque ex tercia parte 

ad dictum venditorem spectante in pecia terre #dicta die Brant# sita (dg: 

in dicta) in parochia et loco (dg: dicto) predictis inter hereditatem 

dicti Henrici van den Arennest ex utroque latere coadiacentem scilicet ex 

illa (dg: a) tercia parte que sita est versus (dg: locum dictum) 

aqueductum dictum die Beke ibidem promittens super omnia warandiam et 

obligationem aliam deponere (dg: ?terc) excepta tercia parte hereditarie 

paccionis XVII lopinorum siliginis solvenda ex dicta tercia parte dicte 

pecie terre Goddens Hof vocate et sufficientem facere. Testes Groij et 
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Ywanus datum (dg: s) quinta post octavas Martini. 

 

BP 1181 p 216v 02 do 21-11-1398. 

Stephanus zvw Nijcholaus van den Scoer verkocht aan Henricus zvw Willelmus 

Stevens soen van Engelen een n-erfcijns van 2 oude schilden, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin in Meerwijk, tegenover 

de villa van Engelen, buitendijks, beiderzijds tussen kvw Johannes Stevens, 

(2) 4 morgen land aldaar binnendijks, ter plaatse gnd Stevens Kijnder 

Kempken, tussen erfgoed gnd den Auden Camp enerzijds en een weg gnd den 

Wech van der Ghermen anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 2 oude 

schilden en dijken en waterlaten. 

 

Stephanus filius quondam Nijcholai van den (dg: Scoer) Scoer hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Willelmi Stevens soen de Engelen 

hereditarium censum duorum aude scilde seu valorem solvendum hereditarie 

Martini ex domo et orto (dg: et) sitis in jurisdictione de Merewijc in 

opposito ville de Engelen extra aggerem inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis Stevens soen ex (dg: uno et inter hereditatem) utroque 

latere coadiacentem atque ex quatuor iugeribus terre dicti venditoris 

sitis ibidem infra aggerem in loco dicto Stevens Kijnder Kempken inter 

hereditatem den Auden Camp ex uno et inter viam dictam den Wech van der 

Ghermen ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam! 

deponere excepto hereditario censu duorum aude scilde ex premissis prius 

solvendo et exceptis aggeribus et aqueductibus ad premissa spectantibus 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 216v 03 do 21-11-1398. 

Walterus van den Nuwenhuze ev Katherina dvw Johannes van der Bruggen van 

Helvoert droeg over aan Ghibo gnd met den Gemaecke een stuk erfgoed, deels 

beemd en deels akkerland, in Helvoirt, beiderzijds tussen voornoemde Ghibo 

metten Gemaecke, belast met de grondcijns als er althans een uit gaat. 

 

Walterus van den Nuwenhuze maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filie quondam Johannis van der Bruggen de Helvoert (dg: peciam 

terre et pa) peciam hereditatis partim prati et partim terre arabilis 

sitam in parochia de Helvoert (dg: ad lo) inter hereditatem Ghibonis 

dicti metten Gemaecke ex utroque latere coadiacentem ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Ghiboni met den Gemaecke promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi si 

quis exinde de jure est solvendus annuatim. Testes Aggere et Ywanus datum 

supra. 

 

BP 1181 p 216v 04 do 21-11-1398. 

Walterus zvw Walterus van Os maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, aan eerstgenoemde Walterus overgedragen 

door Margareta wv Johannes Carnauwe. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os hereditarium censum XL solidorum 

monete supportatum primodicto Waltero a Margareta relicta quondam 

Johannis Carnauwe prout in litteris ut dicebat monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 216v 05 do 21-11-1398. 

Johannes van Boert alias gnd Goetgheselle droeg over aan Marcelius zv 

Alardus Zelen soen, 35 oude schilden, aan hem beloofd40 door Johannes van 

                         
40 Zie ← BP 1177 f 128r 02 wo 15-06-1384: Johannes van Dijnter beloofde aan 

Johannes van Boert alias gnd Goetgheselle 35 oude schilden met Kerstmis 

aanstaande (25-12-1384) te betalen. Of zie ← BP 1177 f 139r 20 za 16-07-

1384: Johannes van Dijnter beloofde aan Johannes gnd Goetgeselle alias gnd 

van Boert 35 oude schilden met Kerstmis aanstaande (25-12-1384) te betalen. 
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Dijnther, met brief en adiusticatie. 

 

Johannes de Boert alias dictus (dg: Gue) Goetgheselle triginta quinque 

aureos denarios antiquos communiter aude scilde vocatos promissos sibi a 

Johanne de Dijnther prout in litteris supportavit Marcelio filio Alardi 

Zelen soen cum litteris et jure et cum adiusticatione (dg: -s) sibi 

vigore dictorum! facta ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 216v 06 do 21-11-1398. 

Arnoldus Bac zvw Henricus Bac zvw Hubertus Bac van Berghe Eijcke beloofde 

aan Ludovicus Asinarius, tbv etc, 17 Engelse nobel met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1398; 9+25=34 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Arnoldus Bac filius #quondam# Henrici Bac filii quondam Huberti Bac de 

(dg: Eij) Berghe Eijcke promisit super omnia Ludovico Asinario ad opus 

etc XVII Engels nobel ad nativitatis Domini proxime futurum !sub pena I. 

Testes (dg: d) Groij et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 216v 07 do 21-11-1398. 

Johannes nzvw Ghisbertus Lijsscap droeg over aan Willelmus zvw Walterus Bac 

van Broechoven zijn deel in alle erfgoederen van wijlen voornoemde 

Ghisbertus, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, en in alle erfgoederen 

van wijlen voornoemde Ghisbertus, in Venloen. 

 

Johannes filius naturalis quondam Ghisberti Lijsscap totam partem et omne 

jus sibi competentes in omnibus hereditatibus (dg: si) dicti quondam 

Ghisberti sitis in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout et in 

omnibus hereditatibus dicti quondam Ghisberti sitis in parochia de 

Venloen ut dicebat hereditarie supportavit Willelmo filio quondam Walteri 

Bac de Broechoven promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 216v 08 do 21-11-1398. 

Johannes Lijsscap zvw Thomas verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Lijsscap filius quondam Thome prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 216v 09 do 21-11-1398. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Johannes nzvw Ghisbertus 

Lijsscap 10 Stramprooise gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1399) te betalen. 

 

Dictus Willelmus (dg: filius) promisit super omnia dicto (dg: Willelmo) 

Johanni filio naturali quondam Ghisberti Lijsscap X Stramproetsche gulde 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 216v 10 vr 22-11-1398. 

Destijds hadden jkvr Elizabeth ndvw Ghisbertus van Tula ridder en hr 

Willelmus van Aa ridder verklaard dat voornoemde jkvr Elizabeth ontvangen 

heeft van Marcelius van Os, die optrad namens Johannes gnd Spijerinc van 

Dijnter en diens zuster jkvr Theoderica, 200 pond geld dat gemeenlijk gaat, 

onder voorwaarde dat voornoemde jkvr Elizabeth die 200 pond in 

vruchtgebruik zou hebben voor de duur van haar leven, en dat dit geld na 

haar overlijden zou gaan naar haar zoon Johannes, en dat als deze zoon 

Johannes zou overlijden zonder wettig nageslacht dat dan die 200 pond 

zouden gaan naar voornoemde Johannes Spijerinc en jkvr Theoderica en hun 

wettige erfgenamen. Thans verklaarde Johannes van de Dijk als ev wijlen 

voornoemde jkvr Theoderica van voornoemde hr Willelmus van Aa ridder de 



Bosch’ Protocol 1398 03. 86 

helft te hebben ontvangen van voornoemde 200 pond voornoemd geld. 

 

Notum sit universis quod cum domicella Elizabeth filia naturalis quondam 

Ghisberti de Tula militis et dominus Willelmus de Aa miles palam 

recognovissent quod dicta domicella Elizabeth percepit et levavit a 

Marcelio de Os ex parte (dg: Johannis) Johannis dicti Spijerinc de 

Dijnter et domicelle Theoderice sue sororis ducentas libras monete 

communiter currentis sub tali condicione sequente quod dicta domicella 

Elizabeth dictas ducentas libras dicte monete sub sua fruitione ad suam 

vitam tenebit et possidebit post eiusdem (dg: domicelle E) domicelle 

Elizabeth decessum ad Johannem eius (dg: filium ..) filium advolvenda! et 

si (dg: eund) eundem Johannem sine prole legitima decedere contigerit 

quod extunc huiusmodi ducente libre monete predicte ad Johannem Spijerinc 

et domicellam Theodericam predictos et ad eorum legitimos heredes 

devolventur prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis Johannes de Aggere tamquam maritus et tutor legitimus dicte 

quondam domicelle Theoderice palam recognovit se recepisse a dicto domino 

Willelmo de Aa milite medietatem dictarum ducentarum librarum dicte 

monete clamans inde quitum. Testes Johannes de Aggere predictus et Lucas 

datum in festo Cecilie virginis. 

 

1181 p. 217r. 

 sexta post Elizabeth: vrijdag 22-11-1398. 

 in profesto Katherine: zondag 24-11-1398. 

 in festo Clementis: zaterdag 23-11-1398. 

 

BP 1181 p 217r 01 vr 22-11-1398. 

Johannes van Brolijo verkocht aan Johannes Berwout zv Theodericus een 

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

helft met Sint-Jan-Baptist, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (di 24-

06-1399), gaande uit een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de de Konings Brug naar de straat gnd Huls, tegenover 

de huizinge van de Lombarden aldaar, tussen erfgoed van Zibertus van 

Hoculem de jongere enerzijds en een poort en de rest van het erfgoed van 

voornoemde verkoper anderzijds, strekkend vanaf voornoemde straat 

achterwaarts over een lengte van 90 voet, af te meten, richting een ander 

erfgoed van voornoemde verkoper. 

 

Johannes de Brolijo hereditarie vendidit Johanni Berwout filio Theoderici 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim nativitatis (dg: Johannis baptiste) #Domini# et mediatim (dg: 

Domini) #Johannis baptiste# et pro primo solucionis termino nativitatis 

Johannis proxime futuro ex domo et area dicti venditoris sita in 

Buscoducis #+ {met een puntje in elke hoek; invoegen wat boven het 

contract staat:} –X in vico tendente a ponte dicto des Conings Brugge 

versus vicum dictum Huls# in opposito mansionis Lombardorum ibidem inter 

hereditatem Ziberti de Hoculem junioris ex uno et inter portam et 

reliquam hereditatem dicti venditoris ibidem sitas ex alio et que (dg: 

hereditas) domus et area a dicta (dg: communi platea) #vico# retrorsum 

#ad aliam hereditatem dicti venditoris# mensurando nonaginta pedatas in 

longitudine continet ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Aggere et Wijel datum sexta post Elizabeth. 

 

BP 1181 p 217r 02 vr 22-11-1398. 

Johannes zvw Otto Herbrechts soen van Houthem verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Ottonis Herbrechts soen de Houthem prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 217r 03 vr 22-11-1398. 

Mijchael zvw Mijchael Peters soen van Eijndoven en zijn vrouw Margareta wv 

Walterus van Oesterwijc wollenklerenwever droegen over aan Luijtgardis, dv 

voornoemde Margareta en wijlen Walterus, tbv haar en Margareta, Metta, 

Aleijdis en Katherina, dv voornoemde Margareta en wijlen Walterus, het 

vruchtgebruik dat voornoemde Margareta heeft in de helft van een kamp, 2½ 

morgen groot, van wijlen voornoemde Walterus, gelegen onder de vrijdom van 

de stad Den Bosch, tussen Petrus gnd Alart enerzijds en Laurencius gnd 

Boijen anderzijds, te weten in de helft die met een eind strekt aan een 

gemene steeg aldaar, welk kamp Johannes gnd Zwertinc en Walterus zv 

Johannes van Oesterwijc in cijns verkregen hadden van Johannes gnd Noppe. 

 

Mijchael filius quondam Mijchaelis Peters soen de Eijndoven maritus 

legitimus Margarete sue uxoris relicte quondam Walteri de Oesterwijc 

textoris laneorum et dicta Margareta cum eodem primodicto Mijchaele eius 

marito tamquam cum suo tutore usufructum dicte Margarete competentem in 

medietate cuiusdam campi duo et dimidium jugera terre continentis #dicti 

quondam Walteri# siti infra libertatem oppidi de Busco inter hereditatem 

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

alio (dg: prout) scilicet (dg: s) #in# illa medietate dicti campi que 

tendit cum uno fine ad (dg: hereditatem Henrici) communem stegam ibidem 

sitam #ut dicebat# et quem campum Johannes dictus (dh: Noppen) Zwertinc 

et Walterus (dg: de Oesterwijc) filius Johannis de Oesterwijc erga 

Johannem dictum Noppe ad censum acquisierant (dg: et de quo campo dictus 

Johannes Zwertinc suum usufructum quem dictus Johannes habuit in 

medietate dicti campi atque medietate ad se jure hereditario spectante 

#dicta medietate dicti# in eodem campi supportaverat dicto Waltero de 

Oesterwijc prout in litteris et de quo campo supradicto Johannes filius 

quondam Johannis de Oesterwijc super medietate dicti campi et super toto 

jure sibi competentes quovis modo in dicta medietate ad opus dicti 

Walteri sui fratris hereditarie renunciavit effestucando) prout in (dg: 

quibusdam) litteris continetur legitime supportaverunt Luijtgardi filie 

dictorum Margarete et quondam Walteri ad opus sui et ad opus Margarete 

Mette Aleijdis et Katherine filiarum eorundem Margarete et quondam 

Walteri promittentes indivisi et dicta Margarete cum eodem tamquam cum 

dicto suo tutore super omnia ratam servare (dg: et obligationem). Testes 

Wijel et Ywanus datum supra.  

 

BP 1181 p 217r 04 zo 24-11-1398. 

Reijnerus Keijmp ev Luijtgardis, Arnoldus Pels smid ev Margareta, en 

Nijcholaus zvw Henricus Louwer ev Mechtildis, dvw Walterus van Oesterwijc, 

verkochten voornoemde helft van het kamp aan Alardus van Berlikem, deze 

helft belast met de helft van een b-erfcijns van 6 pond geld, die Johannes 

gnd Noppen uit het gehele kamp beurt. 

 

{Van het einde van BP 1181 p 217r 03 loopt in margine sinistra een haal, 

waarbuiten een tweede haal, naar BP 1181 p 217r 04, kennelijk om hiervoor 

ruimte open te laten.} 

Reijnerus Keijmp maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris 

Arnoldus Pels faber maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris et 

Nijcholaus filius quondam Henrici Louwer maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filiarum (dg: fi) quondam Walteri de Oesterwijc 

primodictam medietatem dicti campi hereditarie (dg: supportaverunt) 

#vendiderunt# Alardo de Berlikem promittentes indivisi super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere excepto (dg: hereditario 

censu) medietate hereditarii census #sex librarum# monete quem Johannes 

dictus Noppen annuatim ex dicto integro campo habuit solvendum. Testes 

Dordrecht et Moedel datum in profesto Katherine. 

 

BP 1181 p 217r 05 za 23-11-1398. 

Gheerlacus Cnode zvw Gheerlacus Cnode met den Broede verhuurde aan Arnoldus 
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van Eijndoven zijn huizinge41 in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, over de 

stroom aldaar, tussen erfgoed van Egidius van Ghele enerzijds en erfgoed 

van Hubertus van Ghemert en wijlen Thomas van Hijntham anderzijds, met 

toebehoren en met een weg die hierbij hoort, ingaande Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1398) tot Sint-Jan-Baptist over 3 jaar (za 24-06-1402), elk van 

deze 3 jaar voor 4 Engelse nobel of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

O met puntje in centrum. 

Gheerlacus Cnode filius quondam Gheerlaci Cnode met den Broede mansionem 

suam sita! in Buscoducis ad vicum Hijnthamensem (dg: sit) ultra aquam 

ibidem currentem juxta hereditatem Egidii de Ghele ex uno (dg: ab) inter 

hereditatem Huberti de Ghemert et quondam Thome de Hijntham ex alio (dg: 

prout ibidem s) cum suis attinentiis prout ibidem ultra dictam aquam sita 

est et cum via ad dictam mansionem spectante ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Arnoldo de Eijndoven ab eodem a festo nativitatis Domini 

#proxime futuro# usque ad festum nativitatis beati Johannis baptiste 

proxime futurum libere possidendam et per spacium trium annorum (dg: a 

festo nativitatis ?dict) post festum nativitatis beati Johannis proxime 

futurum sine medio sequentium possidendam anno quolibet dictorum trium 

annorum pro quatuor Engels nobel seu valorem dandis sibi ab eodem Arnoldo 

(dg: mediatim Johannis) anno quolibet dictorum trium annorum mediatim 

Domini et mediatim Johannis et primo termino a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum et #?[si]c# deinceps aliis terminis dictorum trium 

annorum sequentibus promittens super omnia warandiam pro premissis dicto 

spacio pendente et aliam obligationem deponere et alter repromisit super 

omnia. Testes (dg: Y) Lucas et Wijel datum in festo Clementis. 

 

BP 1181 p 217r 06 za 23-11-1398. 

Johannes van Ollant zvw Johannes van Ollant droeg over aan Arnoldus 

Groetaert een b-erfpacht van 11 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, die 

Arnoldus die Leeuwe zvw Ghisbertus Koecbecker beloofd had met Lichtmis op 

het hierna genoemde onderpand te leveren aan eerstgenoemde Johannes van 

Ollant, gaande uit een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Houthem, tussen Hermannus Leijten soen enerzijds en Johannes Boekelman 

anderzijds. 

 

Johannes de Ollant filius quondam Johannis de Ollant hereditariam 

paccionem undecim lopinorum siliginis mensure de Rode sancte Ode quam 

Arnoldus die Leeuwe filius quondam Ghisberti Koecbecker promisit se 

daturum et soluturum primodicto Johanni de Ollant hereditarie 

purificationis et supra peciam terre infrascriptam traditurum et 

deliberaturum de et ex pecia terre sita in parochia de Rode sancte Ode in 

loco dicto Houthem inter hereditatem Hermanni Leijten soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Boekelman ex alio atque ex attinentiis eiusdem 

pecie terre prout in litteris supportavit Arnoldo Groetaert cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem deponere 

#et# (dg: et sufficientem facere) dictam peciam terre cum suis 

attinentiis satisfacere. Testes Dordrecht et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 217r 07 ±za 23-11-1398. 

Gerardus die Visscher zvw Johannes gnd Doncker van Rode verkocht aan 

Johannes Odeveer al zijn erfgoederen, gelegen onder Hilvarenbeek, in Veghel 

of elders. De koopsom, te weten 100 Hollandse gulden waarvoor voornoemde 

Johannes deze goederen verworven had van voornoemde Gerardus, is betaald. 

 

-. 

Gerardus die Visscher filius quondam Johannis dicti Doncker de Rode omnes 

                         
41 Zie → BP 1182 p 527r 09 wo 27-07-1401, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis. 
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hereditates ad se spectantes quocumque locorum infra parochiam de 

Hildwarenbeke et in Vechel et alibi quocumque locorum (dg: consist) 

consistentes sive sitas ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) 

#vendidit# Johanni Odeveer promittens super omnia warandiam (dg: et 

obligationem ex par) et recognovit sibi de pretio vendicionis scilicet de 

C Hollant gulden (dg: fo) pro quibus (dg: dictas hereditates) dictus 

Johannes premissa erga dictum Gerardum acquisiverat fore satis 
!satisfactum. 

 

1181 p. 218v. 

 in crastino Katherine: dinsdag 26-11-1398. 

 

BP 1181 p 218v 01 ±di 26-11-1398. 

Johannes Priker zvw Johannes van der Donc verkocht aan zijn zoon Lambertus 

Priker een n-erfcijns van 6 pond geld uit een b-erfcijns van 25 pond 

voornoemd geld, welke cijns van 25 pond voornoemde Lambertus Priker beloofd 

had te betalen aan zijn voornoemde vader Johannes Priker, een helft met 

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

erf in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes Palken enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus gnd van Pettelaer 

anderzijds. 

 

+. 

Johannes Priker filius quondam Johannis van der Donc hereditarium censum 

sex librarum monete de hereditario censu viginti quinque librarum dicte 

monete et (dg: quam) quem censum viginti quinque librarum Lambertus 

Priker filius dicti Johannis Priker promisit se daturum et soluturum 

dicto Johanni Priker suo patri hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis baptiste (dg: ex) de et ex domo et area sita in Busco ad vicum 

dictum Buerde inter hereditatem quondam Johannis Palken ex uno et inter 

hereditatem quondam Petri dicti de Pettelaer ex alio prout in litteris 

hereditarie vendidit dicto Lamberto Priker suo filio promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes. 

 

BP 1181 p 218v 02 di 26-11-1398. 

Paulus die Haest verkocht aan Johannes Broet zvw Nijcholaus een n-erfcijns 

van 34 schelling 8 penning geld, met Sint-Bartholomeus-Apostel te betalen, 

gaande uit een huis en erf van wijlen Arnoldus van Waderle, nu behorend aan 

voornoemde verkoper, in Den Bosch, aan de straat gnd Uilenburg, tussen 

erfgoed van erfg vw Gerardus Wit enerzijds en erfgoed van voornoemde 

verkoper anderzijds, welk huis en erf voor bij de straat 32 voet breed 

zijn, reeds belast met de hertogencijns. 

 

(dg: Palus Haest here) Paulus die Haest hereditarie vendidit Johanni 

Broet filio quondam Nijcholai hereditarium censum triginta quatuor 

solidorum et octo denariorum monete solvendum hereditarie Bartholomei 

apostoli ex domo et area #quondam Arnoldi de Waderle nunc spectante ad# 

dictum venditorem (verbeterd uit: penditorem) sita in Buscoducis ad vicum 

dictum Ulenborch inter hereditatem heredum quondam Gerardi Wit ex uno et 

inter hereditatem dicti venditoris ex alio (dg: et) que domus et area 

triginta duas pedatas in latitudine ante versus dictum vicum continet ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini ducis annuatim exinde prius de jure solvendo et 

satisfacere. Testes Dordrecht et Johannes de Aggere datum in crastino 

Katherine. 

 

BP 1181 p 218v 03 di 26-11-1398. 

Henricus van Haren wonend in Maren verkocht aan Theodericus Roesmont 2 

koeien, 2 vaarzen en 1 stier, staande in Maren aan het huis van voornoemde 

Henricus. Henricus zal die te schattinge van Theodericus houden. Zodra 

Theodericus van deze dieren en hun nakomelingen 11 nieuwe Gelderse gulden 
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of de waarde en 11 lichte plakken heeft ontvangen, dan zullen ze voor de 

helft van Henricus zijn en voor de andere helft van Theodericus. Henricus 

zal gedurende 3 jaar geen dieren houden, behalve de dieren die hij te 

schattinge houdt van Theodericus, dwz als Henricus er meer willen houden en 

Theodericus die voor voornoemde Henricus willen kopen. Zou echter 

Theodericus die niet willen kopen, dan mag Henricus meer beesten houden die 

van hem zijn of die hij te schattinge van een ander houdt. Henricus zal 

voornoemde beesten en hun nakomelingen niet verkopen tenzij met instemming 

van Theodericus. 

 

Henricus de Haren commorans in Maren (dg: ....) duas vaccas duas buculas 

dictas versen unum iuvencum dictum stier ad se spectantes et consistentes 

in parochia de Maren ad domum dicti Henrici ut dicebat vendidit 

Theoderico Roesmont promittens warandiam et aliam (dg: dep) obligationem 

deponere tali condicione quod dictus (dg: Theodericus) #Henricus# tenebit 

et enutriet laudabiliter ad jus stabilitionis a dicto Theoderico ita quod 

cum dictus Theodericus de premissis et inde (dg: enge) proveniendis 

perceperit (dg: XI) XI novos Gelre gulden seu valorem et undecim leves 

placken extunc premissa et inde provenienda (dg: sp) erunt mediatim dicti 

Henrici et (dg: dicti) mediatim dicti Theoderici hoc eciam addito (dg: 

si) quod dictus Henricus non tenebit (dg: aliquid) aliquas bestias vel 

bona pecoralia ad spacium trium annorum proxime futurorum nisi que (dg: 

dictus) et quas dictus Henricus tenebit ad jus stabilitionis a dicto 

Theoderico scilicet si dictus (dg: The) Henricus plures tenere voluerit 

et dictus (dg: ?L The) Theodericus ea prefato Henrico emere voluerit si 

vero dictus Theodericus ea et eas emere (dg: v) noluit extunc dictus 

Henricus plures bestias et bona (dg: pe) pecoralia (dg: a se) ad se 

spectantes vel ab alia persona (dg: ten) ad jus stabilitionis tenere 

poterit et quod dictus Henricus premissa et inde emergenda non vendet nec 

alienabit sine consensu dicti Theoderici (dg: ut). Testes Wijel et Moedel 

datum supra. 

 

BP 1181 p 218v 04 di 26-11-1398. 

Henricus zvw Henricus die Hoessche kramer ev Elizabeth dvw Arnoldus van 

Gheel verhuurde aan Hadewigis mv voornoemde Elizabeth, voor de duur van het 

leven van voornoemde Hadewigis, alle goederen, die aan voornoemde Elizabeth 

gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader Arnoldus van Gheel, 

resp. die aan haar zullen komen na overlijden van haar voornoemde moeder 

Hadewigis, van welke goederen voornoemde Hadewigis het vruchtgebruik had 

afgestaan aan Adam van Mierde tbv voornoemde Elizabeth, voor de lasten die 

eruit gaan. Johannes Wert de jongere en zijn vrouw voornoemde Hadewigis 

beloofden de lasten voor hun rekening te nemen. 

 

Henricus filius quondam Henrici (dg: -us) die Hoessche institoris maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Arnoldi de Gheel 

omnia bona dicte Elizabeth de morte dicti quondam Arnoldi de Gheel sui 

patris successione advoluta et post mortem Hadewigis sue matris 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita et de 

quibus bonis dicta Hadewigis suum usufructum quem habuit in eisdem Ade de 

Mierde ad opus dicte Elizabeth supportavit et resignavit prout in 

litteris legitime supportavit (dg: dicte Hadew) locavit dicte Hadewigi ab 

eadem quoad vixerit possidenda et non ultra pro oneribus exinde de jure 

solvendis et pro oneribus ad hoc de jure spectantibus dandis et solvendis 

et observandis a dicta Hadewige (dg: quo) ad vitam eiusdem et non ultra 

promittens ratam servare et (dg: altera) Johannes Wert junior maritus 

legitimus dicte Hadewigis et dicta Hadewigis cum eodem tamquam cum tutore 

repromiserunt super omnia dicta onera solvere et tenere (dg: quoad) 

quamdiu dicta Hadewigis vixerit et cum (dg: He) dicta Hadewigis mortua 

fuerit. 
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BP 1181 p 218v 05 di 26-11-1398. 

Johannes Wert de jongere en zijn vrouw Hadewigis dvw Sijmon van Mijrabellum 

wv Arnoldus van Gheel verhuurden, voor de duur van het leven van voornoemde 

Hadewigis, aan Henricus zvw Henricus Hoessche kramer (1) 6 morgen land van 

wijlen voornoemde Arnoldus, ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd 

Wijnrics Hoeve, (2) 3 morgen 1½ hont land van wijlen voornoemde Sijmon, 

gelegen voor Engelen, ter plaatse gnd in der Scut Kamp, voor de zegedijken 

en waterlaten die bij voornoemde 6 morgen horen. 

 

Johannes Wert junior maritus legitimus Hadewigis sue uxoris filie quondam 

Sijmonis de Mijrabello relicta! quondam Arnoldi de Gheel et dicta 

Hadewigis cum eodem tamquam cum tutore sex iugera terre dicti quondam 

Arnoldi sita in loco dicto die Hoeven in loco dicto Wijnrics Hoeve atque 

tria iugera et unum et dimidium hont (dg: he) terre dicti quondam 

Sijmonis sita ante Engelen in loco dicto in der Scut Camp prout ibidem 

sita sunt locaverunt recto locacionis modo Henrico filio quondam Henrici 

(dg: Henrici) Hoessche institoris ab eodem Henrico ad vitam dicte 

Hadewigis et non ultra (dg: poss pro) libere possidenda pro zegediken et 

aqueductibus ad dicta sex iugera terre de jure spectantibus promittentes 

warandiam (dg: dicto sp ad) et obligationem deponere ad vitam dicte 

Hadewigis et cum Hadewigis mortua fuerit etc. 

 

BP 1181 p 218v 06 di 26-11-1398. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Hadewigis 2 Hollandse gulden 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Henricus promisit dicte Hadewigi II Hollant gulden. 

 

1181 p. 219r. 

 quinta post Katherine: donderdag 28-11-1398. 

 anno XCVIII mensis novembris die antepenultima: donderdag 28-11-1398. 

 

BP 1181 p 219r 01 do 28-11-1398. 

Gertrudis dvw Henricus van Hees en haar natuurlijke dochter Gertrudis, bij 

haar verwekt door wijlen hr Willelmus van den Zande rector van de kerk van 

Oss, droegen over aan Marcelius zv Arnoldus Zelen soen een lijfpacht van 1 

malder rogge, op het leven van voornoemde Gertrudis en Gertrudis of van de 

langstlevende, met Kerstmis te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin van 

Johannes van Ghemonden, in Oss, naast Alardus Zelen soen, (2) een stuk land 

aldaar, aan het eind van voornoemd huis en tuin, tussen Johannes Mersmans 

soen de oudere enerzijds en de plaats gnd die Aenweijnden anderzijds, welke 

pacht eerstgenoemde Gertrudis, tbv haar en haar voornoemde natuurlijke 

dochter Gertrudis, verworven had van voornoemde Johannes van Gemonden. 

 

Gertrudis filia quondam Henrici de (dg: Hee) Hees et Gertrudis eius filia 

naturalis ab eadem Gertrude primodicta et domino quondam Willelmo van den 

Zande rectore olim ecclesie de Os pariter genita cum tutore vitalem 

pensionem unius maldri siliginis (dg: q) solvendam anno quolibet ad vitam 

dictarum Gertrudis et Gertrudis seu alterius earum diutius viventis et 

non ultra in festo nativitatis Domini ex domo et orto Johannis de 

Ghemonden sitis in parochia de Os juxta hereditatem Alardi Zelen soen 

atque ex pecia terre sita ibidem ad finem dictorum domus et orti inter 

hereditatem Johannis Mersmans soen senioris ex uno et inter (dg: 

hereditatem) locum dictum die Aenweijnden ex alio quam pensionem (dg: ve) 

primodicta Gertrudis ad opus sui et ad opus (dg: s) dicte Gertrudis (dg: 

sue) sue filie naturalis erga dictum Johannem de Gemonden acquisivit ut 

dicebant supportaverunt Marcelii! filii Arnoldi Zelen soen promittentes 

cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte earum 

deponere. Testes (dg: W) Lucas et Wiel datum quinta post Katherine. 

 



Bosch’ Protocol 1398 03. 92 

BP 1181 p 219r 02 do 28-11-1398. 

Luijtgardis wv Walterus gnd Kaechuijs en haar dochter Mechtildis verkochten 

aan Johannes van Amersoijen een n-erfcijns van 1 Hollandse gulden of de 

waarde {hierna is enige ruimte vrijgelaten: niet afgewerkt contract}. 

 

Luijtgardis relicta quondam Walteri dicti Kaechuijs Mechtildis eius filia 

cum tutore hereditarie vendiderunt Johanni de Amersoijen hereditarium 

censum unius Hollant gulden seu valorem solvendum nativitatis {hierna is 

enige ruimte vrijgelaten}. 

 

BP 1181 p 219r 03 do 28-11-1398. 

Arnoldus zvw Arnoldus van Weert van Vorstenbossch verkocht aan Johannes van 

Zochel een stuk land, in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbos, tussen 

voornoemde Johannes van Zochel enerzijds en Hilla dvw Henricus Hadewigen 

soen anderzijds, met een eind strekkend aan de tuin van Stephanus Wert. 

 

Arnoldus filius (dg: Ard) quondam Arnoldi (dg: Grieten soen) #de Weert# 

de Vorstenbossch peciam terre sitam in parochia de Nijsterle ad locum 

dictum Vorstenbossche inter hereditatem (dg: dicti) Johannis de Zochel ex 

uno et inter hereditatem Hille filie (dg: He) quondam Henrici Hadewigen 

(dg: dochter) #soen# ex alio tendentem cum uno fine ad ortum Stephani 

Wert ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni de Zochel promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Lucas et Wijel 

datum quinta post Katherine. 

 

BP 1181 p 219r 04 do 28-11-1398. 

Johannes zvw Petrus gnd Zeijn van Mierde ev Katherina dvw Theodericus van 

den Boegart verkocht aan Godefridus zvw Hermannus Eelkens (1) de helft, die 

aan voornoemde Johannes en diens vrouw Katherina, alsmede aan Aleijdis, 

Heijlwigis en Bela, sv voornoemde Katherina, gekomen was na overlijden van 

Metta gnd Koecs, in een stuk beemd, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd dat 

Neterssche Goer, tussen Johannes van den Eijnde van Bascot enerzijds en 

Ghibo Beenken anderzijds, (2) alle andere roerende en onroerende, erfelijke 

en gerede goederen, die aan eerstgenoemde Johannes, zijn vrouw Katherina, 

Aleijdis, Heijlwigis en Bela gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Metta Koecs, belast met (dg: 4 penning nieuwe cijns gaande uit voornoemde 

helft) lasten die eruit gaan. 

 

Johannes filius quondam Petri (dg: Zeij Zense pe) #dicti# Zeijn de Mierde 

(dg: peciam medietatem ad se de morte quondam Mette dicte Koecs 

successione advolutam in pecia prati) maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Theoderici van den Boegart medietatem 

que dictis (dg: Johannis) Johanni et Katherine sue uxori et Aleijdi 

Heijlwigi et Bele sororibus dicte Katherine (dg: successione) de morte 

quondam Mette dicte Koecs successione est advoluta in pecia prati sita 
!parochia de (dg: Be) Hildwarenbeke in loco dicto dat Neterssche Goer 

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

hereditatem Ghibonis Beenken ex alio #+ {verwijst via een + in margine 

sinistra naar BP 1181 p 219r 05}# ut dicebat hereditarie vendidit 

Godefrido filio quondam Hermanni (dg: Eelkens) Eelkens promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: quatuor denariis 

novi census ex dicta medietate annuatim de jure solvendis) #oneribus 

exinde de jure solvendis#. Testes Wiel et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 219r 05 do 28-11-1398. 

{Invoegen in BP 1181 p 219r 04}. 

(dg: atque) + atque omnia alia bona mobilia et immobilia hereditaria et 

parata primodicto Johanni Katherine sue uxori et dictis Aleijdi Heijlwigi 

et Bele sororibus dicte Katherine (dg: successione) de morte !de morte 

dicte quondam Mette Koecs successione advoluta quocumque locorum 
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consistentia sive sita ut dicebat. 

 

BP 1181 p 219r 06 do 28-11-1398. 

Johannes zv Willelmus gnd Vos van Berze verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius Willelmi dicti Vos de Berze prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 219r 07 do 28-11-1398. 

Theodericus zvw Johannes van der Weteringen verkocht aan Willelmus zvw 

Henricus van Boert de helft van een b-erfcijns van 4 pond geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een stuk land gnd des Writers Brake, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aen den Borne, tussen Henricus zv Johannes van 

den Hoevel enerzijds en een gemene weg anderzijds, met beide einden 

strekkend aan een gemene weg. 

 

-. 

Theodericus filius quondam Johannis van der Weteringen (dg: hereditarie 
!hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Henrici de Boert 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis) #medietatem hereditarii census quatuor librarum monete 

quem censum ipse solvendum habet hereditarie purificationis# ex pecia 

terre dicta des Writers Brake sita in parochia de Scijnle ad locum dictum 

aen den Borne inter hereditatem Henrici filii Johannis van den Hoevel ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio tendente cum 

utroque fine ad communem plateam ut dicebat (dg: promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere) hereditarie vendidit Willelmo 

filio quondam Henrici de Boert promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere in dicta medietate existentem. Testes Moedel et 

Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 219r 08 do 28-11-1398. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1399), met 20 Hollandse gulden of de waarde en de cijns van het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van hr Johannes van 

Orthen, mr Johannes van Best en Roverus Boest. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a purificationis proxime 

futura sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XX Hollant 

gulden seu valorem et cum censu anni redempcionis ut in forma. Acta in 

camera presentibus domino Johanni de Orthen et magistro Johanne de Best 

(dg: di) et Rovero Boest (dg: pre) datum anno XCVIII mensis novembris 

(dg: i) die antepenultima hora vesperarum. 

 

BP 1181 p 219r 09 do 28-11-1398. 

Henricus van Zulikem en Ghisbertus van Craendonc knecht van Goeswinus van 

Tula beloofden aan Andreas gnd Mathijs soen van der Sporct 52 Stramprooise 

gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande (za 01-11-1399) te 

betalen. 

 

Henricus de Zulikem et Ghisbertus de Craendonc famulus ut dicebat 

Goeswini de Tula promiserunt indivisi super omnia Andree dicto Mathijs 

soen van der (dg: Sporct) Sporct {in margine sinistra: Sporct} 

quinquaginta duos Stramproedsche gulden seu valorem ad omnium sanctorum 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 219r 10 do 28-11-1398. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 219r 11 do 28-11-1398. 

Voornoemde Henricus van Zulikem verkocht aan Willelmus van Beke zvw 

Willelmus van Beke (1) het recht van weg met kar en beesten over een dijk 

gnd den Kalverdijk van voornoemde Henricus, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Brekelaar, te weten vanaf de gemeint aldaar tot aan erfgoed van 

voornoemde Willelmus van Beke zvw Willelmus van Beke, (2) het recht van weg 

met kar en beesten over erfgoed van voornoemde Henricus, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Hezeakker, strekkend tot aan de plaats gnd die 

Spoijt Grave, te weten vanaf erfgoed van voornoemde Willelmus tot aan 

erfgoed van deze zelfde Willelmus aldaar, ter plaatse gnd Hezeakker. 

 

Dictus Henricus #de Zulikem# (dg: viam pergendi et ambigendi an) #plenam 

licenciam# eundi et redeundi et pergendi cum curru et (dg: bestias) 

bestias !ambigendi per quendam aggerem dictum den Kalverdijc #dicti 

Henrici# situm in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum 

Brekelaer scilicet a communitate ibidem usque ad hereditatem Willelmi de 

Beke filii quondam Willelmi de Beke atque plenam licenciam (dg: eundi) 

eundi et redeundi et pergendi cum curru et bestias (dg: amb b) abigendi 

per hereditatem dicti Henrici sitam in dicta parochia ad locum dictum 

Hezeacker (dg: a) tendentem ad locum dictum die Spoijt #Grave# {in 

margine sinistra: Grave} scilicet eundi redeundi pergendi et bestias 

abigendi per dictam hereditatem dicti Henrici ab hereditate dicti 

Willelmi de Beke usque ad !ad hereditatem eiusdem Willelmi sita! ibidem 

ad locum dictum Hezeacker ut dicebat hereditarie vendidit dicto Willelmo 

de Beke filio quondam Willelmi de Beke promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 219r 12 do 28-11-1398. 

Otto van Cleve droeg over aan hr Johannes van Orthen priester, tbv 

Elizabeth dvw Ghevardus van Orten, een huis met ondergrond, in Den Bosch, 

ter plaatse gnd die Oude Dieze, op het eind van het erfgoed van voornoemde 

Otto, tussen erfgoed van Henricus van Eijcke enerzijds en erfgoed van 

voornoemde hr Johannes van Orten anderzijds, met een eind strekkend aan het 

stenen bouwwerk gnd gevel van voornoemde hr Johannes en met het andere eind 

aan een paal die daar gezet is. Voornoemde Otto zal op zijn voornoemd 

erfgoed niets bouwen, tenzij ter lengte van 1, 2 of 3 gebinten, direct bij 

het achterste einde van het voorhuis van voornoemde Otto. En voornoemde 

Otto zal op zijn voornoemde erfgoed ....... ....... ....... {p.220} noch 

een latrine bouwen, tenzij in voornoemde gebouwen die door hem direct aan 

de achterkant van zijn voorhuis gebouwd worden ter lengte van 1, 2 of 3 

gebinten. 

 

Otto de Cleve quandam domum cum suo fundo sitam in Busco ad locum !die 

Aude Dijese (dg: retro hereditatem dicti O) in fine hereditatis dicti 

Ottonis inter hereditatem Henrici de Eijcke ex uno et inter hereditatem 

domini Johannis de Orten presbitri ex alio tendentem cum uno fine ad 

edificium lapideum dictum ghevel dicti domini Johannis et cum reliquo 

fine ad quendam palum ibidem fixum ut dicebat hereditarie supportavit 

domino Johanni de Orthen predicto ad opus Elizabeth filie quondam 

Ghevardi de Orten promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere (dg: tali condicione quod) #et quod ipse# dictus Otto non 

edificabit supra dictam suam hereditatem ibidem sitam nisi #+ {hier 

invoegen wat onder dit contract staat:} ad longitudinem I vel II vel III 

ligaturarum# contigue apud posteriorem finem domus (dg: post) anterioris 

dicti Ottonis et quod ipse Otto supra dictam suam hereditatem ....... 

....... .......  
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1181 p. 220v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1181 p 220v 01 do 28-11-1398. 

nec faciet aliquam latrinam nisi in (dg: ed) dictis edificiis a dicto 

Otto! imposterum (dg: apud) contigue iuxta posteriorem finem dicte sue 

domus anterioris ad longitudinem unius ligature vel II ligaturarum vel 

trium ligaturarum etc edificandis. Testes Ywijn et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 220v 02 do 28-11-1398. 

Johannes Bijts van Hezewijc verkocht aan Sijmon Vos zvw Henricus Vos van 

Hezewijc een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Heeswijk te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd Noppen Akker, in 

Heeswijk, tussen Petrus Ghiben soen enerzijds en Johannes van Dordrecht 

anderzijds, (2) een huis en tuin, in Heeswijk, tussen voornoemde Petrus 

Ghiben soen enerzijds en Johannes Funsel anderzijds, (3) 3 lopen roggeland, 

in Heeswijk, tussen voornoemde Petrus Ghiben soen enerzijds en voornoemde 

Johannes Funsel anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes Bijts de Hezewijc hereditarie vendidit Sijmoni Vos filio quondam 

Henrici Vos de Hezewijc hereditariam paccionem dimidii modii (dg: m) 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Hezewijc tradendam ex pecia terre dicta Noppen Acker sita in parochia de 

Hezewijc inter hereditatem Petri Ghiben soen ex uno [et] inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht ex alio atque ex domo et orto dicti 

venditoris sitis in dicta parochia inter hereditatem dicti Petri Ghiben 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis Funsel ex alio atque ex tribus 

lopinatis terre siliginee sitis in dicta parochia inter hereditatem dicti 

Petri Ghiben soen ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Funsel ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 220v 03 do 28-11-1398. 

Johannes zvw Hermannus gnd die Diet verkocht aan Sijmon Vos zvw Henricus 

Vos van Hezewijc een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1/3 deel, dat aan hem gekomen was 

na overlijden van voornoemde Hermannus, in een stuk land gnd die Broecsche 

Brake, in Schijndel, ter plaatse gnd aen den Borne, tussen Agnes van den 

Mortel enerzijds en Agnes dv voornoemde Agnes van den Mortel anderzijds, en 

in de gebouwen van dit stuk land, (2) 1/3 deel in een huis en tuin, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aen den Borne, tussen Arnoldus van Beke 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een huis en tuin, in Heeswijk, 

tussen Johannes Coedriver enerzijds en Elizabeth des Pipers anderzijds, 

reeds belast met grondcijnzen, 5 hoenderen en een b-erfpacht van ½ mud 

rogge. 

 

Johannes filius quondam Hermanni dicti #die# Diet hereditarie vendidit 

Sijmoni Vos filio quondam Henrici Vos de Hezewijc hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex tercia parte sibi de morte dicti 

quondam Hermanni successione advoluta in pecia terre (dg: cum suis ed) 

dicta die Broecsche Brake sita in parochia de Scijnle ad locum dictum 

(dg: de) aen den Borne inter hereditatem Agnetis van den Mortel ex uno et 

inter! Agnetis filie dicte Agnetis van den Mortel ex alio et (dg: ?e) in 

(dg: attinentiis eiu) edificiis eiusdem pecie terre item ex tercia parte 

ad dictum venditorem spectante !domo et orto sitis in parochia (dg: 

predicta) et loco predicti[s] inter hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et 

inter communem plateam ex alio item ex (dg: una tercia) domo et orto 

dicti venditoris sitis in parochia de Hezewijc inter hereditatem Johannis 

(dg: va) Coedriver ex uno et inter hereditatem Elizabeth des Pipers ex 
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alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi (dg: et here) et quinque 

pullis et hereditaria paccione (dg: din) dimidii modii siliginis exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 220v 04 do 28-11-1398. 

Petrus zvw Johannes Mannart van Erpe droeg over aan Petrus Ebben soen een 

b-erfpacht van 3 lopen rogge, maat van Erp, die wijlen voornoemde Johannes 

met Lichtmis in Erp beurde, gaande uit een stuk land in Erp, ter plaatse 

gnd in die Kerijs Acker, tussen voornoemde Petrus Ebben soen enerzijds en 

Leonius Heijnmans soen anderzijds, welk stuk land wijlen voornoemde 

Johannes Mannart had uitgegeven aan voornoemde Petrus Ebben soen, voor 2½ 

penning oude cijns en voor voornoemde pacht. 

 

#Petrus filius quondam# Johannis Mannart de Erpe hereditariam paccionem 

trium lopinorum siliginis mensure de Erpe quam #dictus quondam Johannes# 

solvendam habet! hereditarie purificationis #et in Erpe tradendam# ex 

pecia terre sita in parochia de Erpe in loco dicto in die Kerijs Acker 

inter hereditatem Petri Ebben soen ex uno et inter hereditatem Leonii 

Heijnmans soen quam peciam terre dictus #quondam# Johannes Mannart 

dederat ad pactum dicto Petro Ebben soen scilicet pro duobus et dimidio 

denariis antiqui census et pro dicta paccione prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Petro Ebben soen cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 220v 05 do 28-11-1398. 

Johannes Wert van Engelen en Marcelius Claes soen beloofden aan Arnoldus 

Volken Mijs soen 12 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Johannes Wert de Engelen (dg: promisit super omnia Arnoldo fi q) et 

Marcelius Claes soen promiserunt super omnia Arnoldo Volken Mijs soen XII 

novos Gelre gulden seu valorem ad (dg: Remigii proxime futurum 

persolvendos) nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 220v 06 do 28-11-1398. 

Elizabeth wv Arnoldus Berwout verhuurde aan Theodericus Yudaes, Walterus 

Maes soen en Henricus smid de helft in 4 morgen land, ter plaatse gnd in 

den Groet Wert van Alem, tussen Ambrosius gnd Broes Butters soen enerzijds 

en Paulus Jacobs soen anderzijds, te weten de helft naast voornoemde 

Ambrosius, voor een periode van 12 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1398), per jaar voor 9 Stramprooise gulden of de waarde met Kerstmis 

te betalen. Huurders nemen de jaarlijkse schouw van de omheiningen voor hun 

rekening. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Berwout medietatem ad se spectantem in 

quatuor iugeribus (dg: terre) terre sitis in (dg: parochia de Al) loco 

dicto in den Groet Wert van Alem inter hereditatem Ambrosii dicti Broes 

Butters soen ex uno et inter hereditatem Pauli Jacobs soen ex alio (dg: 

ut d) scilicet illa! medietate que sita !contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Ambrosii prout ibidem sita est ut dicebat locavit recto 

locacionis m[odo] (dg: Hen) Theoderico Yudaes Waltero Maes soen et (dg: 

G) Henrico fabro ab eisdem ad spacium XII annorum a festo nativitatis 

Domini proxime futuro sine medio sequentium etc (dg: an) possidendam anno 

quolibet dictorum XII annorum #pro# novem Stramproedsche gulde seu 

valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum XII annorum 

nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia et quod 
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ipse circonspectionem dictam scouwe sepium ad (dg: premis) dictam 

medietatem (dg: in bona) observabit sic quod dicte Elizabeth dampna 

exinde non eveniant. #Testes# datum supra. 

 

BP 1181 p 220v 07 do 28-11-1398. 

Matheus Gegel zvw Johannes van Os gaf uit aan Henricus zvw Johannes gnd 

Soenkens een hofstad in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Willelmus van der Hullen enerzijds en erfgoed van 

Walterus gnd Maer anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan erfgoed 

van Johannes Spiker, met recht van weg over een weg die daar loopt vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan het water; de uitgifte geschiedde voor (1) 

de hertogencijns, (2) 5 schelling geld aan dekaan en kapittel van de kerk 

van Den Bosch, (3) 32 penning voornoemd geld aan voornoemde Johannes 

Spiker, en thans voor (4) een n-erfcijns van 55 schelling voornoemd geld, 

met Sint-Jan te betalen. 

 

Matheus Gegel filius quondam Johannis de Os domistadium situm in Busco ad 

(dg: vicum) #fine! vici# Orthen[sis] inter hereditatem quondam Willelmi 

van der Hullen ex uno et inter hereditatem Walteri dicti Maer ex alio 

(dg: cu) tendens a communi platea ad hereditatem Johannis Spiker simul 

cum !eundi et redeundi per quandam viam tendentem ibidem a (dg: dicta) 

communi platea retrorsum ad communem aquam ibidem ut dicebat dedit ad 

(dg: ?cen) hereditarium (dg: pactum) #censum# Henrico filio quondam 

Johannis dicti Soenkens ab eodem hereditarie possidendum pro censu domini 

ducis et pro quinque solidis (dg: p) monete decano et capitulo ecclesie 

de Busco et (dg: du) pro (dg: du) triginta duobus denariis dicte monete 

dicto Johanni Spiker (dg: d) exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditario censu quinquaginta quinque solidorum dicte monete dando sibi 

ab alio hereditarie nativitatis Johannis ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Heijmericus et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 220v 08 do 28-11-1398. 

Johannes van der Moelen zv Arnoldus beloofde aan de secretaris, tbv 

Johannes Groet en Elizabeth wv Reijnerus Willems, 46 Stramprooise Gelderse 

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

 

Johannes van der (dg: Molen) Moelen (dg: Ar) filius Arnoldi promisit 

super omnia mihi ad opus Johannis Groet et Elizabeth relicte quondam 

Reijneri Willems XLVI Stramproedsche Gelre gulden seu valorem ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1181 p. 221r. 

 quinta post Katherine: donderdag 28-11-1398. 

 in profesto Barbare: dinsdag 03-12-1398. 

 

BP 1181 p 221r 01 do 28-11-1398. 

Luijtgardis wv Walterus Kaechuijs en Mechtildis, dv voornoemde Luijtgardis 

en wijlen Walterus, verkochten aan Johannes van Amerzoijen een n-erfcijns 

van 1 gulden van de muntslag van wijlen graaf Guillelmus van Holland of 

ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande 

uit 1 morgen land van wijlen voornoemde Walterus Kaechuis, in Groot Lith, 

ter plaatse gnd die Lange Weiden, tussen Gerardus Balijart enerzijds en 

Matheus gnd Zelen soen anderzijds, reeds belast met een cijns aan het 

kapittel van Luik, dijken en waterlaten. 

 

Luijtgardis relicta quondam Walteri Kaechuijs et Mechtildis filia 

dictorum Luijtgardis et quondam Walteri cum suis tutoribus hereditarie 

vendiderunt Johanni de Amerzoijen hereditarium censum unius floreni aurei 

communiter gulden vocati monete comitis quondam Guillelmi de Hollandia 

boni auri et justi ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris 
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solvendum hereditarie nativitatis Johannis baptiste ex quodam jugero 

terre dicti quondam Walteri Kaechuis sito in parochia de Groet Lijt ad 

locum dictum die Lange Weijden inter hereditatem Gerardi Balijart ex uno 

et inter hereditatem Mathei dicti Zelen soen ex alio ut dicebant 

promittentes indivise cum tutoribus super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu (dg: dominorum) capituli 

Leodiensis et aggeribus (dg: de) et aqueductibus ad premissa de jure 

spectantibus et sufficientem facere. Testes Ywanus et Goeswinus datum 

quinta post Katherine. 

 

BP 1181 p 221r 02 do 28-11-1398. 

Denkinus van den Loeke ?droeg over aan zijn broer Henricus van den Loeke 

een erfgoed, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshusen, tussen Elizabeth wv 

Arnoldus van Vechel en haar kinderen enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint aldaar, met de 

gebouwen die erop staan, in pacht uitgegeven aan voornoemde Denkinus door 

Walterus van Berze zv Johannes van Berze ev Bertha dv Theodericus Writer 

van Vechel, belast met de pacht en voorwaarde in de brief vermeld. 

 

Denkinus van den Loeke quandam hereditatem sitam in parochia de Nuwelant 

ad locum dictum Wilshusen inter hereditatem Elizabeth relicte quondam 

Arnoldi de Vechel (dg: ex uno et) et eius liberorum ex uno et inter 

communitatem ibidem ex alio tendentem cum utroque fine ad communitatem 

ibidem simul cum omnibus edificiis supra (dg: dictam) primodictam 

hereditatem consistentibus datam ad pactum dicto Denkino a Waltero de 

Berze filio Johannis de Berze (dg: s) marito et tutore legitimo Berthe 

sue uxoris filie (dg: quondam) Theoderici Writer de Vechel prout in 

litteris hereditarie! Henrico van den Loeke suo fratri cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis (dg: siligin) paccione et condicione in dictis litteris 

contentis. Testes Groij !datum supra. 

 

BP 1181 p 221r 03 di 03-12-1398. 

Johannes van Eten zvw Johannes van Eten ev Sophia dvw Willelmus Bastart van 

Bucstel en zijn kinderen Johannes en Cristina verkochten aan Willelmus van 

den Velde en Godefridus van der Hoeven een n-erfpacht van 6 mud rogge, 

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

jaar (ma 02-02-1400), gaande uit de helft in goederen gnd ten Everbosse van 

wijlen voornoemde Willelmus, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Liemde, 

reeds belast met een cijns en tiendhooi aan de grondheer. Willelmus, 

Henricus en Aleijdis, minderjarige kv eerstgenoemde Johannes, zullen, zodra 

ze meerderjarig zijn, garantie beloven, andere lasten afhandelen en 

voornoemde helft van waarde te houden. 

 

-. 

Johannes de (dg: Dro) Eten filius quondam Johannis de Eten #maritus et 

tutor legitimus Sophie sue uxoris filie quondam Willelmi Bastart de 

Bucstel# Johannes (dg: Willelmus) et Cristina eius liberi cum tutore 

hereditarie vendiderunt Willelmo van den Velde et Godefrido van der 

Hoeven hereditariam paccionem sex modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam (dg: p) hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex 

medietate ad primodictum Johannem et eius liberos spectante in bonis 

dictis ten Everbossche #dicti quondam Willelmi# sitis in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Luttel Lijemde et in attinentiis eorundem bonorum 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebant promittentes (dg: indivisi s) cum tutore indivisi super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu (dg: 

domini) et feno decimali domino fundi exinde solvendis et sufficientem 

facere et quod ipsi #Willelmum# Henricum Aleijdem liberos primodicti 

Johannis quamcito ad annos sue pubertatis! facient promittere dictis 
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emptoribus warandiam de dicta paccione et aliam (dg: ob) obligationem 

deponere et (dg: s) dictam medietatem sufficientem facere. Testes Groij 

et Moedel datum in profesto Barbare. 

 

BP 1181 p 221r 04 do 28-11-1398. 

Johannes van Haren wollenklerenwever droeg over aan Johannes Bloijman van 

Dijnther ev Oda svw Elizabeth ev voornoemde Johannes van Haren, (zowel Oda 

als Elizabeth zijn dvw Henricus van den Arennest en wijlen diens vrouw 

Aleijdis van den Reke) zijn vruchtgebruik in een b-erfpacht van 7 lopen 

rogge, maat van Son, die Henricus die Moelner zvw Henricus gnd Nuneman van 

Broegel met Lichtmis moest leveren aan voornoemde Elizabeth, gaande uit (1) 

een stuk land, gnd die Peracker, in Son, tussen Herbertus Fijen soen 

enerzijds en kvw Willelmus Vincke anderzijds, (2) 2 stukken van een stuk 

land, gnd die Biesacker, in Son, naast kv Willelmus van Langelaer enerzijds 

en voornoemde kvw Willelmus Vincken anderzijds, (3) 1/3 deel van een stuk 

land, eveneens gnd Bijsacker, aldaar, tussen voornoemde kv Willelmus van 

Langel enerzijds en voornoemde kv Willelmus Vincken anderzijds. 

 

Johannes de Haren textor laneorum (dg: ?Nu) suum usufructum sibi 

competentem in hereditaria paccione septem lopinorum siliginis mensure de 

Zonne quam paccionem Henricus die Moelner filius quondam Henrici dicti 

Nuneman de Broegel solvere consuevit et tenebatur (dg: E) Elizabeth uxori 

olim (dg: primodicti Johannis) dicti Johannis de Haren filie quondam 

Henrici van den (dg: Are) Arennest et Aleijdis (dg: quondam sue u) van 

den Reke quondam (dg: s) sue uxoris hereditarie purificationis ex pecia 

terre dicta die Peracker sita in parochia de Zonne inter hereditatem 

Herberti Fijen soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Willelmi Vincke ex alio cum suis attinentiis atque ex duabus partibus 

cuiusque! pecie terre dicte die Biesacker site in parochia predicta iuxta 

hereditatem liberorum Willelmi de Lange#laer# ex uno et inter hereditatem 

dictorum liberorum quondam Willelmi Vincken ex alio cum suis attinentiis 

atque ex tercia parte cuiusdam pecie terre dicta! eciam Bijsacker site 

ibidem inter hereditatem dictorum liberorum Willelmi de Langel ex uno et 

inter hereditatem dictorum liberorum Willelmi Vincken ex alio ut dicebat 

legitime supportavit Johanni Bloijman de Dijnther marito legitimo Ode sue 

uxoris (dg: filie dicti) sororis dicte quondam Elizabeth filie olim 

dictorum Henrici van den Arennest et Aleijdis van den Reecke sue uxoris 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: quo facto). Testes Groij et Ywanus datum quinta post 

Katherine. 

 

BP 1181 p 221r 05 do 28-11-1398. 

Vervolgens verkochten voornoemde Johannes Bloijman en zijn vrouw Oda 

voornoemde pacht van 7 lopen rogge, die aan hen gekomen was na overlijden 

van voornoemde Elizabeth sv voornoemde Oda, aan Henricus die Clercke van 

Zonne. 

 

Quo facto dictus Johannes Bloijman maritus et tutor legitimus #dicte# Ode 

sue uxoris (dg: dictam hereditariam paccionem) et dicta Ode cum eodem 

tamquam cum suo tutore ad hoc etc dictam paccionem septem lopinorum 

siliginis dicte mensure quam #ad# se (dg: de morte) de morte dicte 

quondam Elizabeth sororis olim dicte Ode successione advolutam esse 

dicebat hereditarie vendiderunt Henrico die Clercke de Zonne promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 221r 06 do 28-11-1398. 

Thomas zv Walterus gnd Maes soen van Sint-Oedenrode verkocht aan Andreas 

van Oudrigem een n-erfrente van 4 kapoenen, met Sint-Martinus in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) 1/3 deel, dat aan hem en aan vrouw Cristina dvw 

Godefridus Femijen soen behoort, in een huis, tuin en aangelegen erfgoed, 
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in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, tussen Arnoldus zvw Walterus van 

Nuenre Beke enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 1/3 deel, behorend 

aan voornoemde verkoper en zijn vrouw Cristina, in een stuk land gnd den 

Bult, aldaar, tussen Rodolphus van den Broec enerzijds en Johannes 

Tijerelaij anderzijds, (3) 1/3 deel, aan hen behorend, in een stuk beemd, 

gnd die Reecke, van wijlen voornoemde Godefridus, aldaar, ter plaatse gnd 

in den Reecke, reeds belast met 1 oude groot. 

 

Thomas filius Walteri dicti Maes soen de Rode sancte Ode hereditarie 

vendidit Andree de Oudrigem hereditarium redditum quatuor caponum 

solvendum hereditarie Martini et in Busco tradendum ex (dg: domo orto et 

pec) tercia parte ad ipsum et Cristinam suam uxorem filiam quondam 

Godefridi Femijen soen spectante in domo et orto ac hereditate sibi 

adiacente sitis in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Onlant 

inter hereditatem Arnoldi filii quondam Walteri de Nuenre Beke ex uno et 

inter communem plateam ex alio atque ex tercia parte ad dictum venditorem 

et Cristinam suam uxorem spectante in pecia terre dicta den Bult sita 

ibidem inter hereditatem Rodolphi van den Broec ex uno et inter 

hereditatem Johannis Tijerelaij ex alio atque ex tercia parte ad eos 

spectante in pecia prati dicta die Reecke dicti quondam Godefridi sita 

ibidem in loco dicto inden Reecke ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo prius 

exi[nde] solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1181 p. 222v. 

 in vigilia Andree: vrijdag 29-11-1398. 

 in vigilia Andree anno XCVIII: vrijdag 29-11-1398. 

 sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 11-07-1399.  

 

BP 1181 p 222v 01 vr 29-11-1398. 

Johannes Steijmpel Otten soen en Johannes van Brolio beloofden aan Johannes 

van Brede zv Johannes van Brede 75 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Johannes Steijmpel Otten soen et Johannes de Brolio promiserunt indivisi 

super omnia Johanni de Brede filio Johannis de Brede LXXV novos Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes (?dg: ...) Wiel et Ywanus datum in vigilia Andree. 

 

BP 1181 p 222v 02 vr 29-11-1398. 

Elizabeth dvw Engbertus Ludinc Dicbier wv Jacobus van Uden droeg over aan 

broeder Rodolphus van Loet kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch, voor 

de duur van zijn leven, een b-erfcijns42,43 van 7 pond, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of 

ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

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

aan de Markt, tussen erfgoed dat was van wijlen Arnoldus Poeldonc, met een 

weg ertussen, enerzijds en erfgoed van Ywanus zvw Johannes Stierken 

anderzijds, welke cijns voornoemde Elizabeth tezamen met andere cijnzen 

gekocht had van Arnoldus Hake. Na overlijden van voornoemde broeder 

Rodolphus gaat de cijns weer terug naar voornoemde Elizabeth. Zou 

voornoemde broeder Rodolphus binnen een jaar na heden overlijden, dan zal 

                         
42 Zie ← BP 1179 p 395r 04 za 31-08-1392, overdracht van de erfcijns aan 

broeder Petrus Woesic en broeder Henricus Berwout prior van het klooster 

van Porta Celi voor de duur van hun leven. 
43 Zie ← SAsH RA VB 1799 f 077r 10, ma 12-01-1394, Lijsbeth dochter wilner Engbrecht Ludinc 
Dicbiers wijf wilner Jacobs van Uden was gericht aen steenhuus ende erve gelegen in 

tsHertogenbossche aen die Merct tusschen den erve wilner Art Poeldoncs enen wech dair tusschen 

liggende aen deen side ende tusschen den erve Yewijns soen wilner Jans Stierkens aen dander 

sijde ende aen toebehoerten des selfs steenhuus ende erve alle ende een yegeliken overmids 

gebrec van erfcijns die sij daer aen heeft ende des heeft sij mechtich gemaect Daem van 

Mierde. 
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het klooster het geld beuren van een geheel jaar. 

 

Elizabeth filia quondam Engberti Ludinc Dicbier relicta quondam Jacobi de 

Uden cum tutore hereditarium censum septem librarum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis (dg: h) 

computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris (dg: quem) solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo lapidea et area 

sita in Buscoducis ad forum inter hereditatem que fuerat quondam Arnoldi 

Poeldonc quadam via interiacente ex uno et inter hereditatem Ywani filii 

quondam Johannis Stierken ex alio atque ex attinentiis eiusdem domus 

lapidee et aree singulis et universis quem censum dicta Elizabeth unacum 

quibusdam aliis censibus erga Arnoldum Hake emendo acquisiverat prout in 

litteris quas vidimus legitime supportavit fratri Rodolpho de Loet 

conventuali conventus de Porta Celi siti prope Buscumducis (dg: ab eodem 

quoad) cum litteris et jure (dg: ab e) occacione ab eodem fratre Rodolpho 

quoad vixerit et non ultra possidendum et habendum promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem in dicto censu existentem ad vitam (dg: 

dicte Eliza) dicti fratris Rodolphi deponere et cum dictus frater 

Rodolphus mortuus fuerit extunc dictus census hereditario jure revertetur 

ad dictam Elizabeth hoc tamen addito si contingat dictum fratrem 

Rodolphum decedere infra annum datam presentium sine medio sequentem 

extunc dictus conventus de Porta Celi (dg: lega) levabit et percipiet 

pecuniam proveniendam in uno integro anno (dg: proveniend) post festum 

nativitatis Domini proxime futurum sine medio sequente. Testes Lucas et 

Ywanus datum in vigilia Andree. 

 

BP 1181 p 222v 03 vr 29-11-1398. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van hr 

Johannes van Best, Petrus Becker zv Willelmus Vrieze, Nijcholaus van Berze, 

Johannes van den Hout zvw Henricus Goes en Petrus Goeswijns. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Acta in camera presentibus domino 

Johanne de Best Petro Becker filio Willelmi Vrieze Nijcholao de Berze 

Johanne van den Hout filio quondam Henrici (dg: H) Goes Petro Goeswijns 

datum in vigilia Andree anno XCVIII hora complete. 

 

BP 1181 p 222v 04 vr 29-11-1398. 

(dg: de broers Henricus en Willelmus, kvw). 

 

(dg: Henricus et Willelmus fratres liberi quond). 

 

BP 1181 p 222v 05 vr 29-11-1398. 

De broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, verkochten aan 

Willelmus en Aleijdis, kvw Nijcholaus gnd Wijnman, tbv hen en hun zuster 

Katherina dvw voornoemde Nijcholaus Wijnman, een n-erfpacht van 13 mud 

rogge, maat van Oerle, met Lichtmis in Zeelst op de nagenoemde erfgoederen 

te leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399), gaande 

uit een b-erfpacht van 24 mud 8 lopen rogge, maat van Oerle, die wijlen 

voornoemde Johannes van Haren met Lichtmis in Zeelst op de nagenoemde 

erfgoederen beurde, gaande uit (1) goederen van wijlen Walterus van Oerle, 

in Zeelst, welke goederen wijlen voornoemde Johannes van Haren had 

uitgegeven aan Henricus van der Dommellen, voor de grondcijnzen en voor 

voornoemde b-erfpacht van 24 mud 8 lopen rogge, (2) een b-erfpacht van 5½ 

mud rogge, maat van Oerle, gaande uit goederen van voornoemde Henricus van 

der Dommellen, in Acht, welke pacht voornoemde Henricus van der Dommellen 

mede tot onderpand had gesteld, welke pacht van 24 mud 8 lopen nu geheel 

aan voornoemde verkopers behoort. De brief overhandigen aan voornoemde 

Aleijdis. 
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Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Johannis de Haren 

hereditarie vendiderunt Willelmo (dg: filio quonda) et Aleijdi liberis 

quondam Nijcholai dicti Wijnman (dg: hereditariam paccionem tredecim 

modiorum siliginis) ad opus eorum et ad opus Katherine sue !uxoris filie 

dicti quondam Nijcholai Wijnma! hereditariam paccionem tredecim modiorum 

siliginis mensure de Oerle solvendam hereditarie purificatione et pro 

primo termino purificatione proxime futura #et in Zeelst supra bona 

infrascripta tradendam# de et ex hereditaria paccione (dg: viginti 

quinque modiorum siliginis minus quatuor lop) XXIIII modiorum et octo 

lopinorum siliginis dicte mensure quam paccionem XXIIII modiorum et octo 

lopinorum siliginis dicte mensure (dg: dicti ve) dictus quondam Johannes 

de Haren solvendam habuit hereditarie termino solucionis et loco 

predictis de et ex bonis quondam Walteri de Oerle sitis in parochia de 

Zeelst et ex attinentiis eorundem bonorum !et singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis que bona cum suis attinentiis 

dictus quondam (dg: Henricus van der Dommellen) Johannes de Haren dederat 

ad pactum Henrico van der Dommellen pro censibus dominorum fundi exinde 

solvendis et pro dicta hereditaria paccione XXIIII modiorum et octo 

lopinorum siliginis dicte mensure (dg: et quam paccionem XXIIII modiorum 

et VIII lopinorum dicti venditores nunc ad se spectare dicebant 

promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere et suff) atque de et ex hereditaria paccione (dg: sex) #quinque 

et dimidii (dg: m)# modiorum siliginis dicte mensure solvenda annuatim ex 

bonis dicti Henrici van der Dommellen sitis in Acht quam paccionem (dg: 

sex) #V et dimidii# modiorum siliginis dictus Henricus van der Dommellen 

simul cum dictis bonis et suis attinentiis antedicto quondam Johanni de 

Haren pro solucione dicte paccionis XXIIII modiorum et octo lopinorum 

siliginis ad pignus imposuit ut dicebant et quam paccionem XXIIII 

modiorum et VIII lopinorum siliginis dicti venditores nunc integraliter 

ad se spectare dicebant promittentes indivisi super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem in dicta paccione XXIIII modiorum et VIII 

lopinorum siliginis existentem deponere et sufficientem facere. Testes 

Groij et Wiel datum in vigilia Andree. Tradetur littera dicte Aleijdi. 

 

BP 1181 p 222v 06 vr 29-11-1398. 

Petrus zv Philippus 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 1/3 deel in een huis, tuin en aangelegen 

erfgoed, in Gerwen, tussen Henricus Wautghers soen enerzijds en Gerardus zv  

voornoemde Philippus Ghenen soen anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Petrus filius (dg: quondam Lippert Phise) Philippi (dg: de) Ghenen soen 

hereditarie vendidit Rodolpho dicto Roef Meijnnarts soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis (dg: sili) mensure de Nuenen solvendam 

hereditarie purificationis et in (dg: Nuenen tra) Gherwen tradendam ex 

(dg: don) tercia parte ad dictum venditorem spectante in domo et orto et 

hereditate sibi adiacente sitis in parochia de Gherwen inter hereditatem 

Henrici Wautghers soen ex uno et inter! Gerardi filii dicti Philippi 

Ghenen soen ex alio. 

 

BP 1181 p 222v 07 vr 29-11-1398. 

Theodericus Scout schoenmaker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 2 gulden pieter, aan voornoemde Theodericus, tbv hem en zijn 

vrouw Yda van Os, verkocht door Willelmus zvw Willelmus van Beest. 

 

Theodericus Scout sutor hereditarium censum duorum aureorum denariorum 

communiter gulden peter vocatorum venditum dicto Theoderico ad opus sui 

et ad opus Yde de Os uxoris eiusdem !uxoris a Willelmo filio quondam 

Willelmi de Beest prout in litteris ut dicebat monuit de 3 annis. Testes 

Lucas et Ywanus datum supra. 
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BP 1181 p 222v 08 vr 29-11-1398. 

Henricus zvw Jacobus Goes zvw Henricus gnd Goes droeg over aan Petrus gnd 

Vrieze zvw Willelmus Vrieze bakker en Nijcholaus gnd Pijec zvw Henricus 

Hoesch kramer zijn deel in een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te 

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

ruim 3 morgen groot, gnd Mutsarts Beemd, over de vrijdom van Den Bosch, op 

de plaats gnd Dungen, tussen Gerardus Roelen soen enerzijds en Hadewigis 

gnd Arts anderzijds, welke cijns Jacobus van Vessem, tbv kvw voornoemde 

Jacobus Goes gekocht44 had van Ancelmus zvw Henricus gnd Willems bakker. 

 

-. 

Henricus filius quondam Jacobi Goes filius quondam Henrici dicti Goes 

totam partem et omne jus sibi competentes in hereditario censu quatuor 

librarum monete solvendo hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex quodam prato tria jugera terre et amplius continente dicto communiter 

Mutsarts Beemt sito infra libertatem oppidi de Busco supra locum dictum 

Dungen inter hereditatem Gerardi Roelen soen ex uno et inter hereditatem 

Hadewigis dicte Arts ex alio quem censum quatuor librarum Jacobus de 

Vessem ad opus liberorum dicti quondam Jacobi Goes erga Ancelmum filium 

quondam Henrici dicti Willems pistoris emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Petro dicto Vrieze filio quondam 

Willelmi Vrieze pistoris et Nijcholao dicto Pijec filio quondam Henrici 

Hoesch institoris cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem (dg: ex parte sui depo) ex parte sui deponere. 

Testes Wiel et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 222v 09 vr 11-07-1399. 

Voornoemde Nijcholaus Pijec droeg de helft van voornoemde cijns van 4 pond 

over aan voornoemde Petrus Vrieze. 

 

-. 

Dictus Nijcholaus Pijec medietatem dicti census quatuor librarum 

supportavit dicto Petro Vrieze cum litteris et aliis et jure promittens 

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

Dordrecht et Moedel datum sexta post octavas Pe Pau. 

 

1181 p. 223r. 

 in vigilia Andree: vrijdag 29-11-1398. 

 

BP 1181 p 223r 01 vr 29-11-1398. 

Henricus zvw Jacobus Goes zvw Henricus Goes, Nijcholaus Piecke zvw Henricus 

die Hoessche kramer ev Elizabeth, en Petrus Vrieze zvw Willelmus Vrieze 

bakker ev Margareta, dvw voornoemde Jacobus Goes, maakten een erfdeling van 

goederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Nijcolaus Piecke kreeg (1) 8 morgen land, ter plaatse gnd 

Oetheren, ter plaatse gnd die Neder Bieshaer, waarvan wijlen voornoemde 

Henricus Goes 4 morgen verworven had van Arnoldus Berwout en 4 morgen van 

Conrardus Writer, (2) de helft, die behoorde aan wijlen voornoemde 

Henricus, in een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Vismarkt naar de tuin van de Minderbroeders, tussen erfgoed van eertijds 

Walterus Gheijnser enerzijds en erfgoed dat was van wijlen Zibertus gnd 

Zibbe van Haren anderzijds, welke helft wijlen voornoemde Henricus 

verworven had van Reijnerus metten Crommen Halse, (3) een b-erfcijns van 6 

pond geld, die Gerardus gnd Cloet en Johannes gnd Zocken beloofd hadden aan 

hr Theodericus Rover ridder, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit 3 kamers met ondergrond, in Den Bosch, over 

de Vismarkt, tussen erfgoed van wijlen Ghibo Geijnsers enerzijds en erfgoed 

van wijlen Paulus gnd Mandmaker anderzijds, (4) een b-erfcijns van 4 pond 

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

                         
44 Zie ← BP 1176 f 196r 11 di 16-07-1381, verkoop van de cijns. 
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gaande uit een huis en erf van Elizabeth van Megen dvw Henricus van Megen 

bakker, in Den Bosch, in een straat die loopt van het midden van de 

Vughterstraat naar de Vismarkt, tegenover het huis van Elizabeth mv 

Fredericus zvw Fredericus bakker, welke cijnze van 6 pond en 4 pond wijlen 

voornoemde Henricus Goes, tbv Elizabeth, Jacobus, Margareta en Henricus, 

kvw voornoemde Jacobus Goes, verworven had van hr Theodericus Rover ridder. 

 

Henricus filius quondam Jacobi Goes filii quondam Henrici Goes Nijcholaus 

(dg: filius) Piecke filius quondam Henrici die Hoessche institoris 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et Petrus (dg: Becker) 

#Vrieze# filius quondam Willelmi Vrieze pistoris maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filiarum dicti quondam Jacobi Goes palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis 

ad se spectantibus ut dicebant mediante qua divisione octo iugera terre 

sita ad locum dictum Oetheren in loco dicto die (dg: Aude) Neder Bieshaer 

de quibus octo iugeribus terre dictus quondam Henricus Goes quatuor 

iugera terre erga Arnoldum Berwout et quatuor iugera terre erga Conrardum 

Writer acquisiverat prout in litteris atque me[dietas] que ad dictum 

quondam Henricum spectabat in domo et area sita in Busco (dg: ultra pon) 

in vico tendente a forum! (dg: v) piscium versus ortum fratrum minorum 

inter hereditatem dudum Walteri Gheijnser ex uno et inter hereditatem 

(dg: quondam Zi) que fuerat quondam Ziberti dicti Zibbe de Haren ex alio 

quam medietatem dictus quondam Henricus erga Reijnerum metten Crommen 

Halse junior! acquisiverat item hereditarius census sex librarum monete 

quem Gerardus dictus Cloet et Johannes dictus Zocken promiserunt indivisi 

se daturos et soluturos domino Theoderico Rover militi hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex tribus cameris et (dg: erum fi) 

earum fundis sitis in Busco ultra pontem piscium inter hereditatem 

quondam Ghibonis (dg: Gh) Geijnsers ex uno et inter hereditatem quondam 

Pauli dicti Mandmaker ex alio (dg: et que sex libre) atque hereditarium! 

census quatuor librarum solvendus hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis de domo et area Elizabeth de Megen filie quondam Henrici de 

Megen pistoris sita in Busco in vico tendente de medio vici Vuchtensis 

versus forum piscium in opposito domus Elizabeth (dg: Fre) matris 

Frederici filii quondam Frederici pistoris quos census sex librarum et 

quatuor librarum dictus quondam (dg: Goes) Henricus Goes ad opus (dg: J) 

Elizabeth Jacobi Margarete et Henrici liberorum dicti quondam Jacobi Goes 

erga dominum Theodericum Rover militem acquisiverat dicto Nijcolao Piecke 

cesserunt in partem super quibus etc promittentes super omnia ratam 

servare et dampna equaliter portabunt. Testes Wiel et Ywanus datum (dg: 

supra) in vigilia Andree. 

 

BP 1181 p 223r 02 vr 29-11-1398. 

Eerstgenoemde Henricus zvw Jacobus Goes zvw Henricus Goes kreeg (1) 4 

morgen land uit 8 morgen land ter plaatse gnd Hueken Broec, tussen wijlen 

Ludovicus zvw Albertus van Bussel en Henricus Postel enerzijds en Henricus 

Molen anderzijds, te weten de 4 morgen naast voornoemde Henricus Moelen, 

welke 4 morgen wijlen voornoemde Henricus Goes verworven had van Reijnerus 

met den Crummen Halze, (2) een kamer met ondergrond, die behoorde aan 

Matheus zvw Godefridus Posteel, in Den Bosch, in een huis en erf van wijlen 

Henricus zv Marcelius de jongere, in Den Bosch, naast de Vismarkt, met de 

kelder van deze kamer, met de helft van de wanden aan weerszijden en met de 

helft van de stenen muur achter deze kamer, welke kamer met kelder, helft 

van wanden en helft van de stenen muur wijlen voornoemde Henricus Goes 

verworven had van voornoemde Matheus zvw Godefridus Posteel, (3) een 

b-erfcijns van 10 pond geld, aan wijlen voornoemde Jacobus Goessen verkocht 

door Theodericus zvw Godefridus Posteel, (4) ¼ deel45 van een huis en erf in 

Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, naast erfgoed van Reijnerus van Vene, 

welk huis en erf wijlen voornoemde Henricus Goes verworven had van Franco 

                         
45 Zie → BP 1181 p 662v 03 za 07-02-1400, verkoop van het ¼ deel. 
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hoefslager, (5) een b-erfcijns van 28 schelling, gaande uit een huis en erf 

in Den Bosch, in een straat gnd Oude Huls, waarin Elizabeth van Leuven dvw 

Arnoldus van Leuven woonde, welke cijns wijlen voornoemde Henricus Goes, 

tbv Elizabeth, Jacobus, Margareta en Henricus, kvw voornoemde Jacobus Goes, 

verworven had van hr Theodericus Rover ridder. 

 

Et mediante qua divisione quatuor iugera terre de octo iugeribus terre 

sitis super locum dictum Hueken Broec inter hereditatem quondam Ludovici 

filii quondam Alberti de Bussel et Henrici Postel ex uno et inter 

hereditatem Henrici Molen ex alio scilicet illa quatuor iugera terre que 

sita sunt contigue juxta hereditatem dicti Henrici Moelen que quatuor 

iugera dictus quondam Henricus Goes erga Reijnerum met den Crummen Halze 

acquisiverat item quedam camera cum suo fundo que ad Matheum filium 

quondam Godefridi Posteel spectabat sita in Buscoducis in domo et area 

quondam Henrici !Marcelii junioris sita in Busco juxta forum piscium cum 

penu eiusdem camere atque cum medietatibus parietum ab utroque latere 

dicte camere consistentium et cum medietate muri lapidei retro dictam 

cameram siti quam (dg: cam) cameram cum dicto penu et medietatibus (dg: 

p) dictorum parietum et cum medietate dicti muri dictus quondam Henricus 

Goes erga dictum Matheum filium quondam Godefridi Posteel acquisiverat 

atque hereditarium censum decem librarum monete venditus dicto quondam 

(dg: Ja) Jacobo Goessen a Theoderico filio quondam Godefridi Posteel 

prout in litteris item quarta pars domus et aree (dg: q) site in Busco in 

vico scriniparorum juxta hereditatem Reijneri de Vene quam domum et aream 

dictus quondam Henricus Goes erga Franconem calciferratorem acquisiverat 

item hereditarius census viginti octo solidorum (dg: qu) solvendus 

hereditarie ex domo et area sita in Busco in vico dicto (dg: Huls) Aude 

Huls in qua Elizabeth de Lovanio filia quondam Arnoldi de Lovanio morari 

consuevit et quem censum dictus quondam Henricus Goes ad opus Elizabeth 

Jacobi Margarete et Henrici liberorum dicti quondam Jacobi Goes erga 

dominum Theodericum Rover militem acquisiverat primodicto Henrico 

cesserunt in partem super quibus etc promittentes ratam servare et dampna 

equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 223r 03 vr 29-11-1398. 

Voornoemde Petrus Vrieze zvw Willelmus Vrieze bakker ev Margareta dvw 

Jacobus Goes kreeg (1) de helft van het zevende kamp, dat 9 morgen ½ hont 

groot is en voor Vlijmen ligt, over de weg, strekkend vanaf het kamp gnd 

des Heren Kamp tot aan de weg, tussen Arnoldus Koijts en de zijnen 

enerzijds en Hermannus Ketelleers anderzijds, welke helft wijlen voornoemde 

Henricus Goes verworven had van de stad Den Bosch, (2) een b-erfcijns van 4 

pond en 7 !pond, gaande uit de helft van voornoemd kamp, welke cijns 

eerstgenoemde Petrus Vrieze en Henricus en Elizabeth, kvw Jacobus Goes, 

verworven hadden van de stad Den Bosch, (3) ¼ deel van een huis en erf in 

Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, naast erfgoed van Reijnerus van Vene, 

welk huis en erf wijlen voornoemde Henricus Goes verworven had van Franco 

hoefslager, (4) een b-erfcijns van 6 pond geld, die mr Wolphardus van 

Ghiessen verworven had van Theodericus zvw Godefridus Posteel, en welke 

cijns Jacobus zvw Jacobus Goes, tbv hem en voornoemde Henricus, Elizabeth 

en Margareta, kvw voornoemde Jacobus Goes, verworven had van voornoemde mr 

Wolphardus, (5) 4 pond b-erfcijns, die Arnoldus Straetmaker beloofd had aan 

Petrus van Waderle, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, binnen de nieuwe 

muur van de Vismarkt, tegenover een rondeel en naast erfgoed van Petrus 

Scutte en de Dieze die daar stroomt, (6) 20 schelling b-erfcijns, gaande 

uit een huis en erf in Den Bosch, in de straat gnd Oude Huls, waarin 

Theodericus zvw Heijmericus woonde, welke 4 pond en 20 schelling wijlen 

voornoemde Henricus Goes, tbv Elizabeth, Jacobus, Margareta en Henricus, 

kvw voornoemde Jacobus Goes, verworven had van hr Theodericus Rover ridder. 
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item medietas septimi campi novem iugera et dimidium hont terre 

continentis siti ante Vlimen ultra plateam tendentis a campo dicto des 

Heren Camp #usque# ad plateam inter hereditatem Arnoldi Koijts et suorum 

in hoc consociorum ex uno et inter hereditatem Hermanni Ketelleers ex 

alio (dg: atque) quam medietatem dicti campi dictus quondam Henricus Goes 

erga oppidum de Busco acquisiverat item hereditarius census quatuor 

librarum et septem !librarum solvendus hereditarie ex dicta medietate 

dicti campi (dg: venditus) quem censum primodicti (dg: Henricus) Petrus 

Vrieze Henricus et (dg: Marga) Elizabeth liberi dicti quondam Jacobi Goes 

erga oppidum de Busco acquisiverant item quarta! domus et aree site in 

Busco in vico scriniparorum juxta hereditatem Reijneri de Vene quam domum 

et aream dictus quondam Henricus Goes erga Franconem calciferratorem 

acquisiverat item hereditarius census sex librarum monete quem magister 

Wolphardus de Ghiessen erga Theodericum filium quondam Godefridi Posteel 

acquisiverat et quem censum Jacobus filius quondam Jacobi Goes ad opus 

sui et ad opus (dg: He) dictorum Henrici Elizabeth et Margarete liberorum 

dicti quondam Jacobi Goes erga dictum magistrum Wolphardum acquisiverat 

prout in litteris item (dg: hereditarius census) quatuor libre 

hereditarii census quas Arnoldus Straetmaker Petro de Wederle! dare et 

solvere promiserat mediatim Domini et mediatim Johannis de domo et area 

sita in Busco infra novum murum fori piscium in opposito cuiusdam 

tornatuli dicti rondeel et inter hereditatem Petri Scutte et Deijsam 

ibidem fluentem atque XX solidi hereditarii census solvendi hereditarie 

(dg: terminis solucionis iamdictis) ex domo et area sitis in Busco in 

vico dicto Aude Huls in qua Theodericus filius quondam Heijmerici 

commorabatur quos quatuor libras et XX solidos hereditarii census 

iamdictos dictus quondam Henricus Goes ad opus Elizabeth Jacobi (dg: He) 

Margarete et Henrici liberorum dicti quondam Jacobi Goes erga dominum 

Theodericum Rover militem acquisiverat dicto Petro Vrieze cesserunt in 

partem etc quibus etc promittentes etc et dampna equaliter portabunt. 

Testes datum supra. 

 

1181 p. 224v. 

 in vigilia Andree: vrijdag 29-11-1398. 

 secunda post Andree: maandag 02-12-1398. 

 

BP 1181 p 224v 01 vr 29-11-1398. 

Nijcholaus van Berze zvw Johannes van Berze, Johannes, Jacobus en Hilla, 

kvw Petrus van Berze, Petrus Penninc en ?Jutta, kv voornoemde Hilla, 

droegen over aan Gerardus zvw Johannes zvw Johannes Baten soen alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van Oda dvw Hubertus van 

Berze ev Willelmus Tolinc, uitgezonderd de goederen die zij of een van hen 

hiervan hebben ontvangen en gebeurd. 

 

Nijcholaus de Berze (dg: omnia bona sibi) filius quondam Johannis de 

Berze Johannes et Jacobus fratres et Hilla liberi quondam Petri de Berze 

Petrus Penninc et J[?ut]ta liberi dicte Hille cum tutore omnia bona eis 

de morte quondam Ode filie quondam Huberti de Berze uxoris olim Willelmi 

Tolinc successione advoluta quocumque locorum consistentia supportaverunt 

Gerardo filio quondam Johannis filii quondam Johannis (dg: Baten) Baten 

soen promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere salvis tamen eis illis bonis que ipsi seu alter 

eorum de premissis (dg: perce) perceperunt et levaverunt a quocumque 

tempore usque in diem presentem. Testes Wiel et Ywanus datum in vigilia 

Andree. 

 

BP 1181 p 224v 02 vr 29-11-1398. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan Nijcholaus van Berze 57 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399) te betalen. 
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Dictus (dg: J) Gerardus promisit super omnia Nijcholao de Berze LVII 

novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 224v 03 vr 29-11-1398. 

Petrus nzvw Petrus zv Petrus gnd Tijmmerman van Nijsterle {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Petrus filius naturalis quondam Petri filii Petri dicti Tijmmerman de 

Nijsterle here. 

 

BP 1181 p 224v 04 ma 02-12-1398. 

Henricus Stakenborch van den Beirgelen droeg over aan Arnoldus Rover Boest, 

tbv nkv hr Macharius gnd Kerijs van Doerne priester zvw Johannes gnd van 

Rutte, door voornoemde hr Macharius verwekt bij Aleijdis gnd Heijlwigen 

dochter van Audenhoven, 2 bunder beemd of eusel, in Deurne, tussen de villa 

van Deurne en Vlierden, tussen Marcelius nzv Marcelius gnd Zijsken en 

Gerardus Spilmaker van Vlierden enerzijds en Godefridus van den Hoevel 

anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes Scillinc van Helmont en met 

het andere eind aan voornoemde Godefridus van den Hoevel, aan voornoemde 

Henricus Stakenborch in cijns uitgegeven door voornoemde Johannes Scillinc 

van Helmont, belast met de cijnzen in de brief vermeld. 

 

Henricus Stakenborch van den Beirgelen duo bonaria prati seu pascue dicte 

eeusel sita in parochia de Doerne inter villam de Doerne et inter 

Vlierden inter hereditatem Marcelii filii naturalis Marcelii dicti 

Zijsken et Gerardi Spilmaker de Vlierden ex uno et inter hereditatem 

Godefridi van den Hoevel ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem 

Johannis Scillinc de Helmont et cum reliquo fine ad hereditatem dicti 

Godefridi van den Hoevel data ad hereditarium censum dicto Henrico 

Stakenborch a prefato Johanne Scillinc de Helmont prout in litteris 

hereditarie supportavit Arnoldo Rover Boest ad opus liberorum naturalium 

domini Macharii dicti Kerijs de Doerne presbitri filii quondam Johannis 

dicti van Rutte ab eodem domino Machario et Aleijde dicta Heijlwigen 

dochter van Audenhoven pariter genitis! simul cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis. #Testes# 

Heijmericus et Goeswinus datum 2a post Andree. 

 

BP 1181 p 224v 05 ma 02-12-1398. 

Zegerus Pauwels soen van Waelwijc verkocht aan Gerardus Heerken de jongere 

zvw Godefridus Heerken een n-erfpacht van 21 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, hofstad en tuin, 

in Waalwijk, tussen een gemene weg enerzijds en Rutgerus Jans soen 

anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg, (2) 4 roeden gnd 

gerden land, in Waalwijk, tussen Arnoldus Pauwels soen enerzijds in het 

oosten en kv een zekere Vos Berijs soen en kvw Franco Rijcouts soen 

anderzijds richting de plaats gnd Veen, strekkend vanaf de Maas richting de 

dijk gnd die Meirdijc, (3) 5½ roeden gnd gerden land, in Waalwijk, tussen 

Danijel Wagebaert enerzijds en Petrus die Gruijter anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg naar de sloot of waterlaat gnd den Hoijgrave, reeds 

belast met dijken, waterlaten en andere lasten. De koopsom is voldaan. De 

brief overhandigen aan voornoemde verkoper. 

 

Zegerus Pauwels soen de Waelwijc hereditarie vendidit Gerardo Heerken 

juniori filio quondam Godefridi Heerken hereditariam paccionem viginti 

#unius# modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo domistadio et orto sitis 

in parochia de Waelwijc inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Rutgeri Jans soen ex alio tendentibus cum utroque fine ad 

communem plateam item ex quatuor virgatis dictis gheirden terre sitis in 
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dicta parochia inter hereditatem Arnoldi Pauwels soen (dg: ex uno) ex uno 

latere versus oriens et inter hereditatem liberorum !dicti Vos Berijs 

soen et liberorum quondam Franconis Rijcouts soen ex alio versus locum 

dictum Veen tendentibus a Mosa versus aggerem dictum die Meirdijc item ex 

quinque et dimidia virgatis dictis gheirden terre sitis in dicta parochia 

inter hereditatem Danijelis Wagebaert ex uno et inter hereditatem Petri 

#die# Gruijter ex alio (dg: ...) tendentibus a communi platea versus 

fossatum seu aqueductum dictum den Hoijgrave ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: 

omnibus et aggeribus) aggeribus et aqueductibus #ad premissa 

spectantibus# ceteris oneribus annuatim exinde prius de jure observandis 

et solvendis ut dicebat et (dg: satis f) sufficientem facere insuper 

recognovit dictus venditor sibi de pretio huiusmodi fore satisfactum. 

Testes datum supra. Et dabitur littera dicto venditori. 

 

BP 1181 p 224v 06 ma 02-12-1398. 

Hr Arnoldus Loijer priester droeg over aan Walterus van der Moelen van 

Meirhout een b-erfcijns van 15 schelling, die Theodericus Hollander moet 

betalen aan voornoemde hr Arnoldus Loijer, gaande uit een hoeve gnd 

Everaets Hoeve, in Vught, welke cijns aan voornoemde hr Arnoldus Loijer 

priester gekomen was na erfdeling na overlijden van zijn ouders Willelmus 

Loijer en diens vrouw Conegundis. 

 

Dominus Arnoldus Loijer presbiter hereditarium censum quindecim solidorum 

(dg: solvendum here) quem Theodericus Hollander solvere tenetur eidem 

domino Arnoldo Loijer annuatim et hereditarie ex manso quodam dicto 

Everaets Hoeve sito in Vucht atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis 

et universis #ut ipse dicebat et# quem censum idem dominus Arnoldus 

Loijer presbiter sibi de morte quondam Willelmi Loijer et Conegundis (dg: 

ulim) #olim# eius uxoris #suorum quondam pare[ntum]# jure successionis 

hereditarie advolutum #esse dicebat# et qui census mediante divisione 

hereditaria (dg: di) inter eundem dominum Arnoldum Loijer et suos 

coheredes in hoc simul cum quibusdam aliis bonis #eidem domino Arnoldo 

Loijer# in partem cessit prout in littera super dicta divisione confecta 

plenius continetur hereditarie supportavit Waltero van der Moelen de 

Meirhout cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam 

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

datum supra. 

 

BP 1181 p 224v 07 ma 02-12-1398. 

Voornoemde hr Arnoldus Loijer droeg over aan voornoemde Walterus van der 

Moelen 46 Hollandse gulden, aan hem beloofd door Rutgerus Cort op een 

zekere termijn te betalen. 

 

Dictus dominus Arnoldus Loijer quadraginta sex florenos Hollandie 

promissos sibi a Rutgero Cort (dg: ut dicebat) ad certum terminum 

persolvendos ut dicebat legitime supportavit dicto Waltero van der 

Moelen. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 224v 08 ma 02-12-1398. 

Arnoldus Bac zvw Henricus Bac Hubrechts soen en Mathijas zv Arnoldus van 

Baest beloofden aan Marcelius zv Alardus Selen soen van Os 13 mud rogge, 

maat van Oirschot, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399) in Oirschot te 

leveren. 

 

Arnoldus Bac filius quondam Henrici Bac Hubrechts soen et Mathijas filius 

Arnoldi de Baest promiserunt indivisi super omnia Marcelio filio Alardi 

Selen soen de Os XIII modios siliginis mensure de Oerscot ad 

purificationis proxime futurum persolvendos et in Oerscot tradendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1181 p 224v 09 ma 02-12-1398. 

Yda wv Goeswinus Campen ev Petrus nzvw Willelmus Grieten machtigde haar 

voornoemde man Petrus al haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen 

en te beuren. 

 

Yda relicta quondam Goeswini Campen uxor Petri filii naturalis quondam 

Willelmi Grieten dedit et contulit dicto Petro suo marito plenam et 

liberam potestatem etc monendi levandi et percipiendi omnes suos census 

redditus et pacciones et credita que debentur eidem etc usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 224v 10 ma 02-12-1398. 

Theodericus Bathen soen en Johannes Gerijts soen kousenmaker beloofden aan 

Johannes van Ynghen 66¼ Engelse nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

30-03-1399) te betalen. 

 

Theodericus Bathen soen et Johannes Gerijts soen caligator promiserunt 

indivisi super omnia Johanni de Ynghen LXVI Engels nobel et quartam 

partem unius Engels nobel #seu valorem# ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes. 

 

BP 1181 p 224v 11 ma 02-12-1398. 

Arnoldus Avemari en Bernardus Hughe kousenmaker beloofden aan voornoemde 

Johannes van Ynghen 66¼ Engelse nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

30-03-1399) te betalen. 

 

Arnoldus Avemari et Bernardus Hughe (dg: pannicida) caligator promiserunt 

indivisi super omnia dicto Johanni de Ynghen LXVI Engels nobel et quartam 

partem unius! #seu valorem# ad pascha proxime futurum persolvendos. 

Testes. 

 

BP 1181 p 224v 12 ma 02-12-1398. 

Wiskinus zvw Theodericus Neven soen beloofde aan voornoemde Johannes van 

Ynghen 64 Engelse nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 30-03-1399) 

te betalen. 

 

Wiskinus filius quondam Theoderici Neven soen promisit super omnia dicto 

Johanni de Ynghen LXIIII Engels nobel seu valorem ad pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes. 

 

1181 p. 225r. 

 secunda post Andree: maandag 02-12-1398. 

 in profesto Barbare: dinsdag 03-12-1398. 

 quarta post Andree: woensdag 04-12-1398. 

 quinta post Andree: donderdag 05-12-1398. 

 

BP 1181 p 225r 01 ma 02-12-1398. 

Henricus46 van Achel, Petrus Valant zvw Henricus Posteels en Rodolphus zv 

Johannes Gerijs beloofden aan Gerardus Monincs en Danijel Roesmont 87½ oude 

schild, voor ¼ deel te betalen met Kerstmis (wo 25-12-1398), ¼ deel met 

Pasen (zo 30-03-1399), ¼ deel met Sint-Jan (di 24-06-1399) en ¼ deel met 

Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1399). 

 

Verticale streep in margine sinistra waardoor vier dwarsstrepen. 

Henricus de Achel Petrus Valant filius quondam Henrici Posteels et 

Rodolphus filius Johannis Gerijs pro[miserunt indi]visi super omnia 

Gerardo (dg: Monics et) Monincs et Danijeli Roesmont seu eorum alteri 

octoginta (dg: octo) septem et dimidium aude scilde pro una quarta parte 

nativitatis Domini pro secunda quarta parte pasche pro tercia quarta 

                         
46 OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 1 30 03 1399 tot 01 10 1399, Item Henric van 
Achel weder46 assijs XL½ sc. 
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parte nativitatis Johannis et pro ultima! parte Remigii proxime futurum 

persolvendos (dg: g). Testes Wijel et Ywanus datum secunda post Andree. 

 

BP 1181 p 225r 02 di 03-12-1398. 

Henricus zvw Jacobus zvw Henricus Goes droeg over aan zijn zwager Petrus 

Vrieze een b-erfcijns van 10 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan-Baptist, gaande uit 25 morgen 1½ hont 15 

roeden land van Theodericus zvw Godefridus Posteel, gelegen voor de plaats 

gnd Engelen, naast een kamp gnd dat Slike enerzijds en Arnoldus Heijme 

anderzijds, welke erfgoederen voornoemde Theodericus verworven had van de 

stad Den Bosch en welke cijns Jacobus gnd van Vessem, tbv kvw voornoemde 

Jacobus zvw Henricus Goes, gekocht had van voornoemde Theodericus, en welke 

cijns aan eerstgenoemde Henricus gekomen was na erfdeling tussen hem en 

zijn medeërfgenamen. 

 

Henricus filius quondam Jacobi (dg: Goes) filii quondam Henrici Goes 

hereditarium censum decem librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini et !mediatim Johannis baptiste ex viginti quinque 

jugeribus uno et dimidio hont et quindecim virgatis terre Theoderici 

filii quondam (dg: Joh) Godefridi Posteel sitis ante locum dictum Engelen 

juxta campum dictum communiter dat Slike ex uno latere et inter 

hereditatem Arnoldi Heijme ex alio quas hereditates predictas dictus 

Theodericus erga oppidum de Busco acquisiverat et quem censum Jacobus 

dictus de Vessem ad opus liberorum dicti quondam Jacobi filii dicti 

quondam Henrici Goes erga dictum Theodericum emendo acquisiverat prout in 

litteris et quem censum primodictus Henricus sibi mediante quadam 

divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc coheredes in partem 

cessisse dicebat hereditarie supportavit Petro Vrieze suo sororio cum 

litteris et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui (dg: et quorumcumque suorum 

coheredum) in dicto censu existentem dicto Petro deponet omnino. Testes 

Groij et Wiel datum in profesto Barbare. 

 

BP 1181 p 225r 03 di 03-12-1398. 

Anselmus zvw Goeswinus van Best verkocht aan mr Johannes van Best, tbv hem 

en Johannes zvw Petrus gnd van Druenen alias gnd Sceffenere, een n-erfcijns 

van 100 oude Franse schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit al zijn 

goederen, die hij heeft of zal verkrijgen. De koopsom is voldaan. 

 

Anselmus filius quondam Goeswini de Best (dg: promisit super omnia) 

hereditarie vendidit magistro Johanni de Best (dg: here) ad opus sui et 

ad opus Johannis (dg: Sceffenere) filii quondam Petri dicti de Druenen 

alias dicti Sceffenere hereditarium censum centum aude scilde Francie 

solvendum hereditarie nativitatis Domini de et ex omnibus et singulis 

suis bonis ab eo ad presens habitis et imposterum ab eo habendis et 

acquirendis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et recognens sibi de 

pretio vendicionis fore satisfactum. Testes Wiel et Ywanus datum in 

profesto Barbare. 

 

BP 1181 p 225r 04 di 03-12-1398. 

Voornoemde Anselmus beloofde aan voornoemde mr Johannes, tbv hem en 

voornoemde Johannes Sceffenere, 150 oude Franse schilden na maning te 

betalen. 

 

Dictus Anselmus promisit super omnia habita et habenda dicto magistro 

Johanni ad opus sui et ad opus dicti Johannis Sceffenere (dg: seu) centum 

et quingentos aude scilde Francie ad eorum monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1181 p 225r 05 di 03-12-1398. 

Voornoemde Anselmus droeg over aan voornoemde mr Johannes, tbv hem en 

voornoemde Johannes Sceffenere, al zijn goederen, die hij heeft of zal 

verkrijgen. 

 

Dictus Anselmus omnia sua bona mobilia et immobilia hereditaria ac parata 

ab eo ad presens habita et !habenda quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebat hereditarie supportavit dicto magistro Johanni ad opus 

sui et ad opus dicti Johannis Sceffenere promittens super omnia habita et 

habenda warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 225r 06 di 03-12-1398. 

Henricus zvw Jacobus zvw Henricus Goes droeg over aan zijn zwager Petrus 

Vrieze een b-erfcijns van 28 schelling uit erfcijnzen van 48 schelling, van 

welke cijnzen van 48 schelling (1) 20 schelling betaald worden uit een huis 

en erf in Den Bosch, in de Oude Huls, in welk huis Theodericus zvw 

Heijmericus woont, (2) 28 schelling uit een huis en erf in de Oude Huls, 

waarin Elizabeth van Leuven dvw Arnoldus van Leuven woont, een helft te 

betalen met Sint-Jan-Baptist en de andere helft met Kerstmis, welke cijnzen 

Petrus van Waderle verworven had van Theodericus gnd Posteel, en welke 

cijnzen van 48 schelling Henricus Goes tbv Elizabeth, Jacobus, Margareta en 

Henricus, kvw Jacobus Goes zv voornoemde Henricus Goes, gekocht47 had van hr 

Theodericus Rover ev vrouwe Ermgardis dvw voornoemde Petrus van Waderle, en 

welke cijns van 28 schelling aan eerstgenoemde Henricus gekomen was na 

erfdeling. 

 

Henricus filius quondam Jacobi filii quondam Henrici Goes hereditarium 

censum (dg: XX) #XXVIII# solidorum de hereditariis censibus XLVIII 

solidorum de quibus censibus XLVIII solidorum predictis viginti solidi de 

domo et area sita in Busco in vico dicto Aude Huls in qua Theodericus 

filius quondam Heijmerici moratur et XXVIII solidi de domo et area in 

dicto vico sita in qua Elizabeth de Lovanio filia quondam Arnoldi de 

Lovanio moratur solvendi sunt anno quolibet pro una medietate in festo 

nativitatis beati Johannis baptiste et pro reliqua! in festo nativitatis 

Domini quos census XLVIII solidorum Petrus de Waderle erga Theodericum 

dictum Posteel acquisiverat et quos hereditarios census XLVIII solidorum 

Henricus Goes ad opus Elizabeth Jacobi Margarete et Henrici liberorum 

quondam Jacobi Goes filii dicti Henrici Goes erga dominum Theodericum 

Rover maritum et tutorem legitimum domine Ermgardis sue uxoris filie 

dicti quondam Petri de Waderle emendo acquisiverat prout #hec# in 

litteris! et quem censum (dg: XX) #XXVIII# solidorum primodictus 
!primodictus Henricus mediante quadam divisione hereditaria prius habita 

inter ipsum et suos in hoc coheredes in partem cessisse dicebat 

hereditarie supportavit (dg: here) Petro Vrieze suo sororio cum litteris 

et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui deponere. Testes Groij et Wijel datum (dg: in) 

supra. 

 

BP 1181 p 225r 07 wo 04-12-1398. 

Johannes zvw Goeswinus Heijnen soen vernaderde in afwezigheid van de broers 

Godescalcus en Walterus, kv Albertus van Kessel, 2 bunder beemd, in 

Schijndel, naast Johannes van Dordrecht, die voornoemde broers Godescalcus 

en Walterus, kv Albertus van Kessel, verworven hadden van Goeswinus zvw 

voornoemde Goeswinus Heijnen soen ev Mechtildis dvw Johannes Otten soen van 

Dijnter. 

 

Johannes filius quondam Goeswini Heijnen soen #in absentia Godescalci et 

Walteri fratrum liberorum Alberti de Kessel# prebuit et exhibuit etc ad 

                         
47 Zie ← BP 1176 f 119r 16 wo 06-04-1379 (4), verkoop van de erfcijnzen van 

48 schelling. 
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redimendum duo bonaria prati siti! in parochia de Scijnle (dg: Vl) iuxta 

hereditatem Johannis de Dordrecht que #dicti# Godescalcus et Walterus 

fratres liberi Alberti de Kessel erga Goeswinum filium dicti quondam 

Goeswini Heijnen soen maritum legitimum Mechtildis sue uxoris filie 

quondam Johannis Otten soen de Dijnter acquisiverant (dg: et). Testes 

Dordrecht Groij et Moedel datum quarta post Andree. 

 

BP 1181 p 225r 08 do 05-12-1398. 

Ancelmus zvw Henricus Willems bakker beloofde aan Sijmon van Ghewanden 7 

Engelse nobel met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1399) te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems #pistoris# promisit super omnia 

Sijmoni de Ghewanden septem Engels nobel ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes Dordrecht et Ywanus datum quinta post Andree. 

 

1181 p. 226v. 

 quinta post Andree: donderdag 05-12-1398. 

 

BP 1181 p 226v 01 do 05-12-1398. 

Godefridus zvw Luppertus Bierkens soen droeg over aan Johannes van 

Huesellingen zvw Albertus gnd die Clerc van Huesellingen een huis en tuin, 

in Woensel, tussen de gemeint van Woensel enerzijds en Godefridus gnd Gobbe 

Agnesen soen anderzijds, met een eind strekkend aan Lambertus gnd Bathen 

soen en met het andere eind aan de gemeint aldaar, zoals afgepaald, aan hem 

overgedragen door Thomas gnd Goeskens soen, belast met een b-erfpacht van 

3½ mud rogge, maat van Woensel, die voornoemde Godefridus beloofd had aan 

voornoemde Thomas. De brief overhandigen aan voornoemde Godefridus en niet 

aan de ander. 

 

Solvit. 

Godefridus filius quondam Lupperti Bierkens soen domum et ortum sitos in 

parochia de Woensel inter communitatem de Woensel ex uno et inter 

hereditatem Godefridi dicti Gobbe Agnesen soen ex alio tendentes cum uno 

fine ad hereditatem Lamberti dicti Bathen soen et cum reliquo fine ad 

communitatem ibidem prout ibidem limitati sunt supportatos sibi a Thoma 

dicto Goeskens soen prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de 

Huesellingen filio quondam Alberti dicti die Clerc de Huesellingen cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta hereditaria paccione (dg: 

quatuo) trium et dimidii modiorum siliginis mensure de Woenssel quam 

dictus Godefridus promiserat se daturum et soluturum dicto Thome ex 

premissis prout in litteris dicebat contineri. Testes Ywanus et Moedel 

datum quinta post Andree. Tradetur littera dicto Godefrido et non alteri. 

 

BP 1181 p 226v 02 do 05-12-1398. 

Destijds had Godefridus zvw Luppertus Bierkens soen beloofd aan Thomas 

Goeskens soen een b-erfpacht van 3½ mud rogge, maat van Woensel, gaande uit 

voornoemd huis en tuin. Johannes van Huessellingen zvw Albertus die Clerc 

van Huessellingen beloofde thans voornoemde Godefridus van deze pacht 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Godefridus filius quondam Lupperti Bierkens 

soen promisisset se daturum et soluturum Thome Goeskens soen hereditariam 

paccionem trium (dg: modiorum) et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Woenssel hereditarie ex domo et orto predictis prout in litteris dicebat 

contineri constitutus igitur coram scabinis infrascriptis Johannes de 

Huessellingen filius quondam Alberti die Clerc de Huessellingen promisit 

super omnia dictum Godefridum a predicta paccione ac eius solucione 

imdempnem servare. Testes datum supra. 

 



Bosch’ Protocol 1398 03. 113 

BP 1181 p 226v 03 do 05-12-1398. 

Bernijerus zvw Johannes gnd die Keijster ev Margareta ndvw Margareta wv 

Alardus van Loet verkocht aan Bernierus zv Henricus Berniers soen een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande uit een huis, tuin en 

akker, 11 lopen gerst groot, in Veghel, tussen Petrus van Hezelaer 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde 

Margareta wv Alardus van Loet gekocht had van Egidius gnd Vrieze zvw 

Willelmus Vrieze van Vechel, welke pacht wijlen voornoemde Margareta wv 

Alardus van Loet in haar testament vermaakt had aan haar natuurlijke 

dochter eerstgenoemde Margareta. 

 

Bernijerus filius quondam Johannis dicti die Keijster maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie #naturalis# quondam Margarete 

relicte quondam Alardi de Loet hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie ex domo orto et agro 

terre undecim lopinos ordei annuatim in semine capientibus sitis in 

parochia de Vechel inter hereditatem Petri de Hezelaer ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem platea! ex alio quam paccionem (dg: dictus) 

dicta quondam Margareta relicta dicti quondam Alardi de Loet erga Egidium 

dictum Vrieze filium quondam Willelmi Vrieze de Vechel emendo 

acquisiverat prout in litteris #quas vidimus# #et quam paccionem dicta 

quondam Margareta relicta quondam Alardi de Loet legaverat primodicte 

Margarete sue filie naturali in suo testamento# hereditarie vendidit 

Berniero filio (dg: quondam) Henrici Berniers soen (dg: supportavit 

supportavit cum litteris et jure) promittens super omnia (dg: ratam 

servare et obligationem et/x impeticionem ex parte sui dicte quondam 

Margarete et quorumcumque heredum eiusdem quondam Margarete deponere 

testes Lucas [et] Moedel datum supra) warandiam et obligationem deponere 

et satisfacere. Testes Dordrecht et Ywanus datum in crastino conceptionis 

Marie. 

 

BP 1181 p 226v 04 do 05-12-1398. 

Walterus zvw Luppertus Bierkens soen van Zeelst ev Elizabeth dv Anselmus 

gnd van Tulden verkocht aan zijn broer Godefridus zvw voornoemde Luppertus 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis in 

Hilvarenbeek te leveren, gaande uit een stuk land in Hilvarenbeek, ter 

plaatse gnd Westerwijc, tussen Ghibo des Snijders enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere 

eind aan Henricus gnd des Busschers, reeds belast met de grondcijns. De 

koopsom is voldaan. 

 

Solvit. 

Walterus filius quondam Lupperti Bierkens soen de Zeelst (dg: hereditarie 

vendidit) maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie Ansel-

(dg: de)-mi dicti de (dg: Du) Tulden hereditarie vendidit Godefrido suo 

fratri filio dicti quondam Lupperti hereditariam paccionem (dg: u) duorum 

modiorum siliginis mensure de Hildwarenbeke solvendam hereditarie 

purificationis et in parochia de Hildwarenbeke tradendam ex pecia terre 

sita in predicta parochia de Hildwarenbeke ad locum dictum Westerwijc 

inter hereditatem Ghibonis des Snijders ex uno et inter (dg: here) 

communem plateam ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad hereditatem Henrici dicti des Busschers ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi (dg: et) et recognovit sibi de pretio dicte 

vendicionis fore satisfactum clamans inde quitum. Testes Lucas et Moedel 

datum supra. 

 

BP 1181 p 226v 05 do 05-12-1398. 

Johannes die Borchgreve en zijn vrouw Gloria, dvw Henricus Raet en wv 

Hubertus van den Veehuze, ontlastten erfg vw voornoemde Hubertus en alle 

goederen van wijlen voornoemde Hubertus van geheel de belofte die wijlen 
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voornoemde Hubertus gedaan had aan wijlen voornoemde Henricus Raet of 

Gloria, toen voornoemde Hubertus en Gloria door het huwelijk werden 

verbonden, te weten de belofte dat voornoemde Hubertus tbv voornoemde 

Gloria 800 Hollandse gulden zou uitgeven aan erfelijke goederen, die 

voornoemde Gloria gedurende haar leven zou bezitten, en na overlijden van 

voornoemde Hubertus en Gloria naar hun gezamenlijke kinderen zouden gaan, 

als die er dan zouden zijn. Voornoemde Johannes en Gloria deden afstand van 

alle roerende en gerede goederen, die wijlen voornoemde Hubertus nagelaten 

heeft, en van al diens tegoeden. 

 

Johannes die Borchgreve maritus legitimus Glorie sue uxoris filie quondam 

Henrici Raet relicte quondam (dg: qu) Huberti van den Veehuze et dicta 

Gloria cum eodem Johanne tamquam cum tutore ad hoc etc quitaverunt et 

quitum clamaverunt quoscumque heredes dicti quondam Huberti (dg: 

quascumque) quecumque bona eiusdem quondam Huberti a tota promissione 

quam dictus quondam Hubertus promiserat dudum dicto quondam Henrico Raet 

aut dicte Glorie et cuique alteri persone ad opus eiusdem Glorie #tempore 

quo ipsi Hubertus et Gloria per matrimonium copulabantur# scilicet quod 

ipse Hubertus exponere (dg: -t) debetur VIIIc Hollant gulden pro 

hereditariis bonis (dg: que !ad) opus dicte Glorie que bona hereditaria 

dicta Gloria possidere debuisset quoad vixerit et si contigisset dictos 

Hubertum et Gloriam prolem pariter genuisse #que# post obitum eorundem 

Huberti et Glorie permansisse supervivam quod (dg: illa proles) huiusmodi 

proles (dg: he) dicta bona hereditaria post obitum dictorum quondam 

Huberti et (dg: Ode) #Glorie# hereditario jure habuisset et possedisset 

et super toto jure eis in predicta promissione competente ad opus heredum 

dicti (dg: H) quondam Huberti renunciaverunt et promiserunt super habita 

et habenda numquam jus petere [n]ec in judicio (dg: spirituali sup) 

spirituali vel seculari nec alias quovis modo occacione dictorum VIIIc 

Hollant gulden seu inde emergentium {rest van de regel vrijgelaten} 

X. 

insuper dicti Johannes et Gloria super omnibus bonis mobilibus et paratis 

que dictus quondam Hubertus in sua morte post se (dg: reliq) reliquit 

atque super omnibus creditis que persone quecumque manserunt debentes 

dicto quondam Huberto tempore obitus eiusdem Huberti ad opus heredum 

dicti quondam Huberti renunciaverunt. Testes Groij et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 226v 06 do 05-12-1398. 

Henricus zvw Hubertus van den Veehuze en Petrus van den Veehuse deden tbv 

Johannes Borchgreve en zijn voornoemde vrouw Gloria afstand van (1) het 

deel dat aan voornoemde Henricus en andere kvw voornoemde Hubertus behoort, 

in (1a) alle goederen die wijlen Henricus Raet beloofd had aan wijlen 

voornoemde Hubertus en diens vrouw Gloria dvw voornoemde Henricus Raet, 

toen voornoemde Hubertus en Gloria door het huwelijk werden verbonden, (1b) 

alle goederen die wijlen voornoemde Henricus Raet gegeven had aan wijlen 

voornoemde Hubertus en Gloria, (2) alle beloften en verplichtingen gedaan 

door voornoemde Gloria aan kinderen of erfg vw voornoemde Hubertus. Zij, 

noch andere erfg vw voornoemde Hubertus, zullen Henricus Raet, voornoemde 

Gloria of erfg en goederen van wijlen voornoemde Hubertus aanspreken. 

 

Henricus filius quondam Huberti van den Veehuze et Petrus van den Veehuse 

(dg: su totam partem) super tota parte et omni jure dicto Henrico et 

aliis liberis et heredibus dicti quondam Huberti competentibus in omnibus 

bonis et rebus que Henricus quondam Raet promiserat (dg: seu donaverat) 

dicto quondam Huberto cum Gloria sua uxore filia dicti quondam Henrici 

Raet tempore quo dicti Hubertus et Gloria per matrimonium copulabantur et 

in omnibus bonis que dictus quondam Henricus Raet dederat et 

supportaverat dicto quondam Huberto cum dicta Gloria nomine dotis usque 

in diem presentem et super omnibus promissionibus et obligationibus 

factis a (dg: dictis) dicta Gloria liberis seu heredibus quondam Huberti 

predicti seu eorum alteri et alteri persone ad opus eorundem liberorum et 
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heredum dicti Huberti seu ad opus alterius eorundem (dg: et super 

impeticonibus que) {rest van de regel is vrijgelaten} 

X. 

ad opus Johannis (dg: Borhg) Borchgreve et dicte Glorie sue uxoris 

renunciaverunt promittentes ratam! et quod (dg: ipsi) nec ipsi nec 

quicumque alii liberi et heredes dicti quondam Huberti numquam impetent 

Henricum (dg: He) Raet (dg: vl) et dictam (dg: Oda) Gloria! nec 

quoscumque heredes vel bona dicti quondam Huberti nec in judicio 

spirituali vel seculari nec alias quovis! et quod ipsi !quoscumque 

liberos! et heredes dicti quondam Huberti numquam presument se jus in 

premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 226v 07 do 05-12-1398. 

Voornoemde Henricus en Petrus beloofden aan voornoemde Johannes en Gloria 

dat zij alle schulden van wijlen voornoemde Hubertus zullen afhandelen. 

 

Dicti Henricus et Petrus promiserunt indivisi super omnia habita et 

habenda #dictis Johanni et Glorie# quod ipsi omnia credita que dictus 

Hubertus tempore obitus sui mansit debens personis quibuscumque ut 

dicebat tali[ter] dabunt et exsolvent sic quod dictis Johanni et Glorie 

dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

1181 p. 227r. 

 quinta post Andree: donderdag 05-12-1398. 

 

BP 1181 p 227r 01 do 05-12-1398. 

Henricus zvw Henricus Raet, Johannes Borchgreve ev Gloria en Willelmus van 

Diegeden ev Mechtildis, dvw voornoemde Henricus Raet, deden tbv tbv erfg vw 

Hubertus van de Veehuze afstand van alle roerende en gerede goederen en 

geldsommen, die wijlen voornoemde Hubertus had ontvangen uit de gerede 

goederen en geldsommen van wijlen voornoemde Henricus en zijn kinderen. 

 

Henricus filius quondam Henrici Raet Johannes Borchgreve maritus 

legitimus Glorie sue uxoris et Willelmus de Diegeden maritus (dg: le) et 

tutor! Mechtildis sue uxoris filiarum dicti quondam Henrici Raet super 

omnibus bonis (dg: mo) mobilibus paratis et pecuniarum summis quas 

Hubertus (dg: va) quondam vande! Veehuze perceperit de bonis paratis et 

pecuniarum summis dicti quondam Henrici et (dg: #?sciten# in quocumque 

tempore preterito ad opus heredum dicti quondam Huberti renunciaverunt 
?st) et eius liberorum aut alterius eorundem in quocumque tempore evoluto 

ad opus heredum eiusdem quondam Huberti renunciaverunt promittentes ratam 

servare. Testes Groij et Wiel datum quinta post Andree. 

 

BP 1181 p 227r 02 do 05-12-1398. 

Henricus zvw Hubertus van den Veehuze en Petrus van den Veehuze beloofden 

aan Johannes Borchgreve 77 Hollandse gulden of de waarde in goud en 10 

gemene plakken met Epiphanie aanstaande (ma 06-01-1399) te betalen op 

straffe van 10 Hollandse gulden etc. 

 

Henricus filius quondam Huberti van den Veehuze et Petrus van den (dg: 

de) Veehuze promiserunt indivisi super omnia !super habita et habenda 

Johanni Borchgreve septuaginta septem Hollant gulden seu valorem in auro 

et X communes placken (dg: ad eph in) in die epiphanie Domini proxime 

futuro persolvendos sub pena X Hollant gulden etc. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 227r 03 do 05-12-1398. 

Henricus zvw Henricus Raet en Willelmus van Diegheden beloofden aan 

Johannes Borchgreve 150 Engelse nobel of de waarde na maning te betalen. 

 

Henricus filius quondam Henrici Raet et Willelmus de Diegheden 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Borchgreve C et L Engels nobel 
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seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 227r 04 do 05-12-1398. 

Henricus zvw Hubertus van den Veehuze en Petrus van den Veehuze droegen 

over aan Henricus zvw Henricus Raet, Johannes Borchgrave en Willelmus van 

Dijegeden alle goederen van Henricus Raet en zijn zoon Henricus, aan wijlen 

voornoemde Hubertus gerechtelijk verkocht door Rutgherus van Boemel zvw 

Rutgherus van Boemel. Erfg en kvw voornoemde Hubertus zullen hierin nimmer 

rechten doen gelden wegens de koop van voornoemde goederen. 

 

Henricus filius quondam Huberti van den Veehuze et Petrus van den Veehuze 

omnia bona Henrici Raet et Henrici sui filii vendita (dg: sibi) dicto 

quondam Huberto (dg: et) a Rutghero de Boemel filio quondam Rutgheri de 

Boemel per judicem mediante sententia scabinorum !scabinorum in Busco 

prout in litteris supportaverunt Henrico filio (dg: dicti) quondam 

Henrici Raet Johanni (dg: Gr) Borchgrave et Willelmo de Dijegeden cum 

litteris et jure promittentes super (dg: hti) habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem (dg: dicti qu) eorundem et dicti 

quondam Huberti (dg: Hi Huberti) et quorumcumque liberorum et heredum 

(dg: d) eiusdem Huberti deponere et quod ipsi quoscumque heredes et 

liberos dicti quondam Huberti perpetue tales habebunt quod numquam 

presument se jus in premissis habere occacione dicte emptionis dictorum 

bonorum. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 227r 05 do 05-12-1398. 

Thomas zvw Everardus van Amersfort beloofde aan Johannes van den Bossche de 

jongere 30 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1398) te betalen. 

 

Thomas filius quondam Everardi de (dg: Eve) Amersfort promisit super 

omnia Johanni van den Bossche #juniori# XXX novos Gelre gulden (dg: ad) 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Groij et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 227r 06 do 05-12-1398. 

Mechtildis wv Udemannus die Meester en Thomas zvw Johannes die Meester van 

Berlikem bvw voornoemde Udemannus verkochten aan Matheus van den Loeken 1 

morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd in die Hodonc, 

tussen kvw Ghibo gnd Bathen soen enerzijds en een gemene weg die daar loopt 

anderzijds, aan wijlen voornoemde Udemannus in cijns uitgegeven door 

Boudewinus gnd Otten soen, voor een b-erfcijns van 3 pond geld, welke 

morgen nu aan hen behoort, belast met voornoemde cijns van 3 pond en een 

b-erfrente van een kwart wijn aan de kerk van Berlicum, welke rente van een 

kwart wijn wijlen voornoemde Udemannus vermaakt had aan voornoemde kerk, 

gaande uit voornoemde morgen, met Pasen te leveren. Voornoemde Thomas 

beloofde dat alle erfg vw voornoemde Udemannus nimmer rechten op voornoemde 

morgen zullen doen gelden. 

 

Mechtildis relicta quondam Udemanni die Meester cum (dg: ?mo) tutore 

Thomas filius quondam Johannis die Meester de Berlikem #fratris olim 

dicti quondam Udemanni# unum iuger terre situm infra (dg: lib) libertatem 

opidi de Busco in loco dicto #in# die Hodonc inter hereditatem liberorum 

quondam Ghibonis dicti Bathen soen ex uno et inter communem (dg: pl) 

plateam (dg: ex alio) ibidem tendentem ex alio in ea quantitate qua 

dictum iuger terre ibidem situm est datum ad censum dicto quondam 

Udemanno a Boudewino dicto Otten soen (dg: pro) scilicet pro hereditario 

censu (dg: trium librarum) trium librarum monete prout in litteris et 

quod nunc ad se spectare dicebant hereditarie (dg: sup) vendiderunt 

Matheo van den Loeken cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum (dg: deponere) et dicti quondam 

Udemanni deponere excepto! dicto censu trium librarum et hereditario (dg: 
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redditum) redditu unius quarte vini ecclesie de Berlikem exinde solvendis 

et quem redditum unius quarte vini dictus quondam Udemannus legaverat 

dicte ecclesie ex dicto iugero terre annuatim solvendum in festo pasce 

promisit insuper dictus Thomas !promisit super omnia quod ipse omnes 

heredes dicti quondam Udemanni perpetue tales habebit quod numquam 

presument se jus in dicto iugero terre habere. Testes Groij et Wiel datum 

supra. 

 

BP 1181 p 227r 07 do 05-12-1398. 

Johannes die Meester zvw Johannes Meester van Berlikem bood, in 

aanwezigheid van voornoemde Matheus van den Loeken, zijn penningen en de 

ander wilde niet wijken. 

 

Johannes die Meester filius quondam Johannis Meester de Berlikem in 

presentia dicti (dg: Mathe) Mathei prebuit et alter noluit cedere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 227r 08 do 05-12-1398. 

Bartholomeus zvw Bartholomeus gnd Meus Wedigen verkocht aan Johannes van 

Houthem van Scijnle een kamp van wijlen Henricus Loze, in Schijndel, ter 

plaatse gnd aen Mersmans Hoernic, tussen Nijcholaus Hagen en Arnoldus van 

den Waude enerzijds en Johannes Herbrechts soen van Dijnther, Jacobus 

Rutten soen, Mijchael Willems soen en Johannes die Wit anderzijds, belast 

met de hertogencijns. 

 

Bartholomeus filius quondam (dg: Bartho) Bartholomei dicti Meus Wedigen 

quendam campum quondam Henrici Loze situm in parochia de Scijnle ad locum 

dictum aen Mersmans Hoernic inter hereditatem Nijcholai Hagen (dg: ex u) 

et Arnoldi van den Waude ex uno et inter hereditatem Johannis Herbrechts 

soen de Dijnther Jacobi Rutten soen Mijchaelis Willems soen et Johannis 

die Wit ex alio prout ibidem situs est et ad dictum quondam Henricum Loze 

spectare consuevit ut dicebat hereditarie vendidit Johanni van (dg: den) 

Houthem de Scijnle promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu ducis exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 227r 09 do 05-12-1398. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 227r 10 do 05-12-1398. 

Henricus Gleijns beloofde aan Johannes van Gewanden 16 Engelse nobel of de 

waarde met Pasen aanstaande (zo 30-03-1399) te betalen. 

 

Henricus Gleijns promisit super omnia Johanni de Gewanden (dg: X Gentsche 

X) XVI (dg: Gentsche) #Engels# nobel seu valorem ad pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 227r 11 do 05-12-1398. 

Johannes van Houthem van Scijnle beloofde aan Bartholomeus gnd Meus zvw 

Bartholomeus Wedigen soen 84 Stramprooise gulden of de waarde met Sint-Jan 

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

 

Johannes van (dg: de) Houthem de Scijnle promisit super omnia Bartholomeo 

dicto Meus filio quondam Bartholomei Wedigen soen LXXXIIII Stramproetsche 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 227r 12 do 05-12-1398. 

Henricus die Wever van Empel en zijn zoon Theodericus beloofden aan 

Arnoldus Osman en zijn broer Hubertus 17 pond cijnsgeld na maning te 
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betalen. 

 

Henricus die Wever de Empel et Theodericus eius filius promiserunt 

indivisi super omnia Arnoldo Osman et Huberto suo fratri XVII libras 

monete censualis ad monitionem persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 227r 13 do 05-12-1398. 

Hermannus Brant droeg over aan Lambertus zvw Ghibo van Creijelt de helft, 

die aan Henricus zv Robbertus van Tuijftheze behoorde, in een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, welke pacht Lambertus zvw Lambertus gnd Ywijns soen met 

Lichtmis moest leveren aan voornoemde Henricus en Lambertus zvw Ghibo van 

Creijelt, gaande uit het deel, dat aan voornoemde Robbertus gekomen was na 

overlijden van zijn ouders, in (1) goederen gelegen in Uden, ter plaatse 

gnd Tuijftheze, (2) een beemd gnd die Gheer, ter plaatse gnd in het Ghoer, 

welke helft voornoemde Hermannus verworven had van voornoemde Henricus zv 

Robbertus van Tuijftheze. 

 

Hermannus Brant (dg: here) medietatem que ad Henricum filium Robberti de 

Tuijftheze spectabat in hereditaria paccione unius modii siliginis quam 

paccionem Lambertus filius quondam Lamberti dicti Ywijns soen dicto 

Henrico atque Lamberto filio quondam Ghibonis de Creijelt solvere tenetur 

hereditarie purificationis ex tota parte et omni jure prefat[o] Robberto 

de morte quondam suorum parentum successione advolutis in bonis sitis in 

parochia de Uden in loco dicto Tuijftheze atque in quodam prato dictorum! 

communiter die Gheer in loco dicto int Ghoer quam medietatem dictus 

Hermannus erga dictum Henricum filium Robberti de Tuijftheze acquisiverat 

prout in litteris supportavit dicto Lamberto filio quondam Ghibonis de 

Creijelt cum litteris et (dg: jur) aliis et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Wiel et 

....... ....... ....... 

 

1181 p. 228v. 

 quinta post Andree: donderdag 05-12-1398. 

 in crastino circoncisionis Domini: donderdag 02-01-1399. 

 

BP 1181 p 228v 01 do 05-12-1398. 

Bartholomeus zvw Bartholomeus gnd Wedegen droeg over aan Rijcoldus zvw 

Henricus Veren Hadewige soen (1) een stuk land, gnd die Halstacker, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aen dat Luttel Eijndse Veken, tussen wijlen 

Marcelius van Os enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 2 stukken land 

in Schijndel, ter plaatse gnd op het Kerkveld, (2a) tussen Walterus zv 

Reijnkinus van der Locht enerzijds en Henricus zv Theodericus van Hermalen 

anderzijds, (2b) tussen Egidius Coptiten enerzijds en erfgoed van de 

commendator van Ghemert anderzijds, belast met 7 penning oude cijns aan de 

grondheer. 

 

Bartholomeus filius quondam Bartholomei dicti Wedegen peciam terre dictam 

die Halstacker sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum aen dat 

Luttel Eijndsche Veken inter hereditatem Marcelii quondam de (dg: Os ex 

uno) Os ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio atque 

duas pecias terre sitas in dicta parochia ad locum dictum opt Kercvelt 

quarum una inter hereditatem Walteri filii Reijnkini van der Locht ex uno 

et inter hereditatem Henrici filii Theoderici de Hermalen ex alio et 

altera inter hereditatem Egidii Coptiten ex uno et inter hereditatem 

commendatoris de Ghemert (dg: ?b) ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Rijcoldo filio (dg: Henrici) quondam Henrici Veren Hadewige 

soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

septem denariis (dg: ex) antiqui census domino fundi exinde solvendis. 

Testes Ywanus et Moedel datum quinta post Andree. 
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BP 1181 p 228v 02 do 05-12-1398. 

Voornoemde Rijcoldus beloofde aan voornoemde Bartholomeus 31 Hollandse 

gulden of de waarde in goud met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1399) te 

betalen. 

 

Dictus Rijcoldus promisit super omnia dicto Bartholomeo XXXI Hollant 

gulden seu valorem in auro ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 228v 03 do 05-12-1398. 

Bernerus gnd Bernier zvw Johannes zvw Arnoldus gnd Veren Berthen soen van 

Berlikem droeg over aan zijn broer Martinus zvw voornoemde Johannes zvw 

Arnoldus Veren Berthen soen een b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, 

die Arnoldus zv Willelmus van den Yvelaer en Boudewinus gnd Otten soen 

beloofd hadden met Lichtmis ter plaatse gnd Yvelaer te leveren aan 

voornoemde Johannes zvw Arnoldus Veren Berthen soen en zijn kinderen 

Arnoldus en Martinus, tbv hen en voornoemde Bernerus zv Johannes, gaande 

uit een hoeve die was van wijlen voornoemde Arnoldus Veren Berthen soen, 

ter plaatse gnd Middelrode aen die Berge, en welke pacht nu geheel aan hem 

behoort. 

 

(dg: Bernijerus) #Bernerus dictus Bernier# filius quondam Johannis filii 

quondam Arnoldi dicti Veren Berthen soen #de Berlikem# hereditariam 

paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Buscoducis quam Arnoldus 

filius Willelmi van den Yvelaer et Boudewinus dictus Otten #soen# 

promiserunt indivisi se daturos et soluturos dicto Johanni filio quondam 

Arnoldi Veren Berthen soen (dg: ad opus) Arnoldo et Martino suis liberis 

#ad opus ?eorum# et dicti (dg: Bernieri) Berneri filii eiusdem Johannis 

(dg: pro) hereditarie purificationis et in loco dicto Yvelaer tradendam 

ex quodam manso qui fuerat quondam dicti (dg: quo) Arnoldi Veren Berthen 

soen sito in loco dicto Middelro[e?]de aen die Berge atque ex attinentiis 

eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum sitis prout in 

litteris et quam paccionem nunc ad se integraliter spectare dicebat 

hereditarie supportavit Martino suo fratri filio dicti quondam Johannis 

filii quondam Arnoldi Veren Berthen soen cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) 

impeticionem ex parte! et suorum coheredum deponere. Testes Dordrecht et 

Groij datum supra. 

 

BP 1181 p 228v 04 do 02-01-1399. 

Rutgherus Buernic zvw Johannes Buernics verkocht aan Walterus zv Walterus 

Sceenkens (1) 6 lopen roggeland, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd die 

Scoervoertsche Hoeve, tussen Johannes gnd Aleijten soen enerzijds en 

Johannes van den Zande en voornoemde Rutgherus Buernics anderzijds, (2) een 

stuk eusel, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd die Scoervoertsche Hoeve, 

tussen voornoemde Rutgherus Buernics enerzijds en de gemeint van Esch 

anderzijds, aan voornoemde Rutgherus in pacht uitgegeven door Petrus 

Ghevarts soen van Essche snijder, zijn vrouw Aleijdis dvw Lambertus gnd 

Colen soen wv Johannes zvw Johannes van Lijer en Gertrudis, dv Aleijdis en 

wijlen Johannes zv Johannes van Lijer, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Rutgherus Buernic filius quondam (dg: Ghibonis) Johannis Buernics sex 

lopinatas terre siliginee sitas in parochia de Vucht (dg: -s) sancti 

Petri in loco dicto die Scoervoertsche Hoeve inter hereditatem Johannis 

dicti Aleijten soen ex uno et inter hereditatem Johannis van den Zande 

(dg: ex alio) et dicti Rutgheri Buernics ex alio atque quandam pecia! 

pascue dicte communiter eeusel sitam in parochia et loco predictis inter 

hereditatem dicti Rutgheri {hier is in margine sinistra een woord 

nadrukkelijk doorgehaald} Buernics ex uno et inter communitatem de Essche 

ex alio datas ad pactum dicto Rutghero (dg: j) a Petro Ghevarts soen de 
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Essche sartore et Aleijde sua uxore filia quondam Lamberti (dg: dicti) 

dicti Colen soen relicta quondam Johannis filii quondam Johannis de Lijer 

et Gertrude filia Aleijdis et quondam Johannis filii Johannis de Lijer 

predictorum prout in litteris hereditarie vendidit Waltero filio (dg: 

quonda) Walteri Sceenkens supportavit cum litteris et (dg: jure o) jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes Groij et 

Ywanus datum in crastino circoncisionis Domini. 

 

BP 1181 p 228v 05 do 05-12-1398. 

Johannes van Houthem van Scijnle droeg over aan Bartholomeus gnd Meus zvw 

Bartholomeus gnd Meus Wedigen soen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 bunder deels 

akkerland en deels beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, aan het 

eind van een zeker erfgoed gnd die Langdonc, tussen Henricus van Braechoven 

enerzijds en erfg vw Henricus gnd Arken soen anderzijds, welke pacht aan 

hem was verkocht door Willelmus zvw Rijcoldus van der Voert van Scijnle. 

 

Johannes de Houthem (dg: filius) de Scijnle hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam (dg: d) ex duobus bonariis partim terre arabilis et 

partim prati sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum Delscot ad 

finem cuiusdam hereditatis dicte die Langdonc inter hereditatem Henrici 

de Braechoven ex uno et inter hereditatem heredum quondam Henrici dicti 

Arken soen ex alio venditam sibi a Willelmo filio quondam Rijcoldi van 

der Voert de Scijnle prout in litteris hereditarie supportavit 

Bartholomeo dicto Meus filio quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen soen 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes Groij et Wiel datum quinta 

post Andree. 

 

BP 1181 p 228v 06 do 05-12-1398. 

Everardus van den Witven verkocht aan Jacobus zvw Everardus gnd Funsel een 

stuk land, 10 1/3 lopen rogge maat van Heeswijk groot, in Heeswijk, tussen 

wijlen Ghibo Herinc enerzijds en de gemeint van Heeswijk anderzijds, met 

beide einde strekkend aan de gemeint van Heeswijk, belast met 20 schelling 

aan de grondheer, 2 oude groten aan de naburen aldaar, 1 pond was aan 

voornoemde grondheer en met recht van weg naar goederen van wijlen Ghibo 

Herinc aldaar gelegen. 

 

Everardus van den Witven peciam terre decem lopinos et terciam partem 

unius lopini siliginis mensure de Hezewijc in semine capiente! sitam in 

parochia de Hezewijc inter hereditatem quondam Ghibonis Herinc ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communitatem de Hezewijc ex alio tendentem cum 

utroque fine ad communitatem de Hezewijc in ea quantitate qua ibidem sita 

est ut dicebat hereditarie vendidit Jacobo filio quondam Everardi dicti 

Funsel promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

(dg: viginti solidis) viginti solidis domino fundi annuatim exinde 

solvendis in tali moneta in quali huiusmodi XX solidi annuatim ipso 

domino sunt solvendi et duobus grossis antiquis (dg: d) vicinis ibidem et 

una libra cere dicto (dg: f) domino fundi exinde solvendis et excepto 

(dg: u) jure viandi spectante ad bona (dg: di) quondam Ghibonis Herinc 

sita ibidem in pecia terre predicta. Testes Dordrecht et Groij datum 

supra. 

 

BP 1181 p 228v 07 do 05-12-1398. 

Johannes van Os zvw Petrus van Os van Ghewanden beloofde aan Heijlwigis ev 

Jacobus Vos van Berze, tbv voornoemde Jacobus, 40 Stramprooise gulden of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1399) te betalen. 
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Johannes de Os filius quondam Petri de Os de Ghewanden promisit super 

omnia Heijlwigi uxori Jacobi Vos de Berze ad opus eiusdem Jacobi XL 

Stramproetsche gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 228v 08 do 05-12-1398. 

Johannes van Vladeracken en Rodolphus Delft zvw Jacobus Aven soen als 

procuratores van het Groot Gasthuis in Den Bosch bij de gevangenpoort 

verkochten aan Agnes dvw Cristianus van Zanbeke de helft, die aan voornoemd 

gasthuis gekomen was na overlijden van Margareta van der Merendonc, in een 

huis en erf, in Den Bosch, in een straat die loopt van die Baseldonkse Brug 

naar Windmolenberg, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Buchoven 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Ollant de jongere anderzijds. 

 

Johannes de Vladeracken et Rodolphus Delft filius quondam Jacobi Aven 

soen tamquam (dg: magistri et) procuratores maioris hospitalis (dg: in 

Busco) siti in Busco prope portam (dg: camp) captivorum cum consensu et 

voluntate provisorum eiusdem hospitalis medietatem ad dictum (dg: 

hospitalis) hospitale (dg: spectantem et) de morte quondam Margarete van 

der Merendonc competentem et advolutam (dg: ex ea i) in domo et area sita 

in Busco in vico tendente a ponte dicto die Baseldoncsce! Brugghe versus 

Wijnmolenberch inter hereditatem quondam Johannis de Buchoven ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Ollant junioris ex alio hereditarie 

vendiderunt Agneti filie quondam Cristiani de Zanbeke promittentes 

tamquam procuratores cum consensu dictorum provisorum quod dictum 

hospitale ratam servabit. Testes Wiel et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 228v 09 do 05-12-1398. 

Henricus zvw Danijel voller van oude kleren verkocht aan voornoemde Agnes 

dvw Cristianus van Zanbeke de helft in voornoemd huis, die aan hem gekomen 

was na overlijden van zijn oom Johannes die Haen. 

 

Henricus filius quondam Danijelis fullonis antiquorum vestium medietatem 

(dg: ad sp spectantem) sibi de morte quondam Johannis die Haen sui 

avunculi successione advolutam in dicta domo et area vendidit dicte 

Agneti filie quondam Cristiani de Zanbeke promittens super omnia ratam 

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

 

1181 p. 229r. 

 quinta post Andree: donderdag 05-12-1398. 

 in crastino Nijcholai: zaterdag 07-12-1398. 

 

BP 1181 p 229r 01 do 05-12-1398. 

Johannes van Hijntham en Agnes dvw Cristianus van Zanbeke beloofden aan 

Johannes van Vladeracken en Rodolphus Delft, tbv het gasthuis in Den Bosch 

bij de Gevangenpoort, 7 nieuwe Gelderse gulden zoals die vandaag in de 

beurs gaan, met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1399) te betalen. 

 

Johannes de Hijntham et (dg: Eefsa eius) #Agnes# filia quondam Cristiani 

de Zanbeke promiserunt indivisi super omnia Johanni de Vladeracken et 

[Ro]dol[pho] Delft ad opus hospitalis siti in Busco juxta portam 

captivorum (dg: XIIII) #septem# novos Gelre gulden quales ad presens 

currunt ad bursam a nativitatis Domini (dg: proxime futuro ultra annum 

persolvendos) #proxime futuro# ultra annum persolvendos. Testes Wiel et 

Moedel datum quinta post Andree. 

 

BP 1181 p 229r 02 do 05-12-1398. 

Voornoemde Johannes en Agnes beloofden aan Henricus zvw Danijel voller van 

oude kleren 7 nieuwe Gelderse gulden zoals die vandaag gaan, met Kerstmis 

over een jaar (do 25-12-1399) te betalen. 
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Dicti Johannes et (dg: Eefsa) #Agnes# promiserunt indivisi super omnia 

Henrico filio quondam Danijelis (dg: fundi) fullonis veterum vestium 

septem novos Gelre gulden quales currunt ad (dg: pro) presens (dg: ad) a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 229r 03 do 05-12-1398. 

Johannes zv Willelmus gnd die Decker van Berze droeg over aan Petrus zvw 

Ghevardus van Essche 18 lopen rogge erfpacht, maat van Oerle, die Willelmus 

die Becker zvw Willelmus van der Donc met Lichtmis leverde aan Elijas gnd 

Lauwerens soen, gaande uit de beternis van de navolgende erfgoederen, 

gelegen in Oerle, (1) een stuk land gnd die Hostat, naast Elizabet Arts 

enerzijds en Johannes voller, eertijds Henricus van den Braken, anderzijds, 

(2) een stuk land gnd dat Weddendaal, naast Petrus zvw Petrus Smeets 

enerzijds en Henricus zvw voornoemde Petrus Smeets anderzijds, (3) een stuk 

land gnd Vijflopensaetlants, naast voornoemde Henricus enerzijds en 

Conegundis Rutgers en haar kinderen anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed van het huis van Postel, (4) een stuk land naast kvw Arnoldus 

Snijders enerzijds en Willelmus Beckers anderzijds, te weten uit de 

beternis die meer is dan (a) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Oerle, aan het huis van Postel, (b) 40 penning, die wijlen voornoemde 

Elijas hieruit beurt, en die nu aan voornoemde Willelmus Becker worden 

betaald, (c) de grondcijns; welke 18 lopen rogge eerstgenoemde Johannes 

verworven had van de broers Amelius en Arnoldus, kvw voornoemde Elijas 

Laureijns soen, en hun zwager Johannes gnd Goedens soen. 

 

Johannes filius (dg: quo) Willelmi dicti die Decker de Berze decem et 

octo lopinos siliginis hereditarie paccionis mensure de Oerle quam (dg: 

q) Willelmus die (dg: Decker) Becker filius quondam Willelmi van der Donc 

solvere consuevit (dg: hereditarie purificationis h Eliz) Elije dicto 

(dg: Lauren) Lauwerens soen (dg: so) hereditarie purificationis ex 

melioratione hereditatum infrascriptarum #in parochia de Oerle sitarum# 

videlicet pecie terre dicte die Hostat cum suis attinentiis sitis (dg: in 

parochia de Oerle) iuxta hereditatem Elizabet Arts ex uno et inter 

hereditatem Johannis fullonis que fuerat Henrici van den Braken ex alio 

atque pecie terre dicte dat Weddendael cum suis attinentiis site iuxta 

hereditatem Petri filii quondam Petri Smeets ex uno et inter hereditatem 

Henrici filii dicti quondam Petri Smeets ex alio item pecie terre dicte 

Vijflopensaetlants site iuxta hereditatem dicti Henrici ex uno et inter 

hereditatem dicte (dg: Coenen Rutgers) Conegundis Rutgers et suorum 

liberorum ex alio (dg: et inter) tendentis (dg: ad hereditatem do) cum 

uno fine ad hereditatem domus de Postula atque unius pecie terre site 

iuxta hereditatem liberorum #quondam# Arnoldi Snijders ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Beckers ex alio videlicet ex illa melioratione qua 

predicta! hereditates meliores sunt quam hereditaria paccio unius modii 

siliginis dicte mensure domui de Postula annuatim exinde solvenda et quam 

quadraginta denarii annuatim (dg: dicto quondam) {met een lijn verbonden 

met: BP 1181 p 229r 08}. 

 

BP 1181 p 229r 04 do 05-12-1398. 

Gheerwigis dvw Petrus Gijntaes soen en haar kinderen Gerardus en Aleijdis 

verkochten aan Willelmus Coelnere een b-erfcijns van 5 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit goederen gnd te Cremselaer, in Sint-

Oedenrode. 

 

Gheerwigis filia quondam Petri Gijntaes soen (dg: cum tutore) Gerardus et 

Aleijdis eius liberi cum tutore hereditarium censum quinque solidorum 

monete quem ipsi solvendum habent hereditarie nativitatis Domini ex bonis 

dictis te Cremselaer sitis in parochia de Rode sancte Ode ut dicebant 

hereditarie (dg: s) vendiderunt Willelmo Coelnere promittentes cum tutore 
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warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 229r 05 do 05-12-1398. 

Bonifacius gnd Faes zvw Henricus Daems soen van Maren verkocht aan Petrus 

Witmeri zvw Weenmarus de helft in 1 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd 

Cort Maer Hoevel, tussen Henricus Scilder enerzijds en Bernardus Weenmaers 

soen en zijn voornoemde broer Petrus Witmeri anderzijds, belast met 

zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Bonifacius dictus Faes filius quondam Henrici Daems soen de Maren (dg: 

dimidium) medietatem ad se spectantem in uno iugero terre sito in 

parochia de Maren ad locum dictum Cort Maer Hoevel inter hereditatem 

Henrici Scilder ex uno et inter hereditatem Bernardi Weenmaers soen (dg: 

de d) et Petri #Witmeri# sui fratris ex alio prout ibidem situm est ut 

dicebat hereditarie vendidit #?dicto-(dg: d...)# Petri! (dg: W) Witmeri 

filio quondam Weenmari promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis zegediken aqueductibus et fossatis ad dictam medietatem 

spectantibus et infra terram sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 229r 06 do 05-12-1398. 

Henricus gnd Wijnt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus dictus Wijnt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 229r 07 do 05-12-1398. 

Petrus van Os zvw Johannes van Os van Ghewanden beloofde aan Heijlwigis ev 

Jacobus Vos van Berze 35 Stramprooise gulden van Gelre, 36 gemene plakken 

voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1399) te 

betalen. 

 

Petrus de Os filius quondam Johannis de Os de Ghewanden promisit super 

omnia Heijlwigi uxori Jacobi Vos de Berze XXXV Stramproedsche gulden (dg: 

sc) Gelrie scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato 

(dg: ad) ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1181 p 229r 08 do 05-12-1398. 

{Vervolg van BP 1181 p 229r 03}. 

(dg: Elije) quos dictus quondam Elijas inde solvendos habuit et nunc 

dicto Willelmo Becker annuatim exinde solvendos et quam census dominorum 

fundi annuatim exinde de jure solvendus et quos decem et octo lopinos 

siliginis primodictus Johannes erga Amelium et Arnoldum fratres liberos 

dicti quondam Elije Laureijns soen et Johannem dictum (dg: Godens) 

Goedens soen eorum sororium acquisiverat ut dicebat hereditarie 

supportavit Petro (dg: Ge) filio quondam Ghevardi de Essche promittens 

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

Ywanus et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 229r 09 za 07-12-1398. 

Arnoldus Ave Mari en Bernardus Hughe beloofden aan Johannes van Mijngen 66 

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

 

Arnoldus (dg: de) Ave Mari et Bernardus (dg: de) Hughe promiserunt 

indivisi super omnia Johanni de Mijngen LXVI Engels nobel seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Moedel datum in 

crastino Nijcholai. 

 

BP 1181 p 229r 10 za 07-12-1398. 

Theodericus zvw Johannes Baten soen en Johannes Gerijts soen kousenmaker 

beloofden aan Johannes van Mijngen 66 Engelse nobel of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 30-03-1399) te betalen. 
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Theodericus filius quondam Johannis Baten soen et Johannes Gerijts soen 

caligator promiserunt indivisi super omnia Johanni de Mijngen LXVI Engels 

nobel seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 229r 11 za 07-12-1398. 

Wiskinus zvw Theodericus Neven soen beloofde aan Johannes van Mijngen 64 

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

 

Wiskinus filius quondam Theoderici Neven soen promisit super omnia 

Johanni de Mijngen LXIIII Engels nobel seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 229r 12 za 07-12-1398. 

Gerardus Daems soen beloofde aan Arnoldus zvw Jacobus Cleijnman 72 

Stramprooise gulden of de waarde, een helft te betalen met Lichtmis (zo 02-

02-1399) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 30-03-1399). 

 

Gerardus Daems soen promisit super omnia Arnoldo filio quondam Jacobi 

Cleijnman LXXII Stramproedsche gulden seu valorem (dg: ad) mediatim 

purificationis et mediatim pasche proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 229r 13 za 07-12-1398. 

Hr Theodericus Rover ridder maande 3 achterstallige jaren van de helft in 

b-erfcijnzen of b-erfrenten gnd die cijnsen van Asten, van wijlen hr 

Rijcoldus Koc ridder, waarvan de andere helft behoort aan Gerardus van 

Berkel, en welke cijnzen voornoemde hr Theodericus en Gerardus verworven 

hadden van wijlen voornoemde hr Rijcoldus. 

 

Dominus Theodericus Rover miles medietatem ad se spectantem in 

hereditariis censibus seu (dg: ve) redditibus (dg: dicti) #dictis die 

cijnsen van Asten# quondam domini Rijcoldi Koc militis (dg: solvendis ex 

hereditatibus sitis in Asten) et de quibus reliqua medietas spectat ad 

Gerardum de Berkel (dg: ut dicebat monuit de 3 annis) et quos dicti 

dominus Theodericus et Gerardus erga dictum dominum quondam (dg: 

Theodericum) Rijcoldum acquisiverant ut dicebat monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

1181 p. 230v. 

 in crastino Nijcholai: zaterdag 07-12-1398. 

 

BP 1181 p 230v 01 za 07-12-1398. 

Johannes Teije bakker en zijn vrouw Cristina dvw Thomas Zeelmaker 

verkochten aan Walterus Bac zvw Amelius van Bardwijc een huis, erf en 

aangelegen kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Willelmus Zeelmaker enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus 

Wouters anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de gemene stroom, 

en een tuin die daar over de stroom ligt, tussen erfgoed van voornoemde 

Willelmus enerzijds en erfgoed van wijlen voornoemde Petrus Wouters 

anderzijds, belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 28 schelling 

geld aan dekaan en kapittel van de Sint-Janskerk in Den Bosch en een 

b-erfcijns48 van 6 pond voornoemd geld aan Johannes van Bladel. Henricus van 

Geffen ev Cristina, dv voornoemde Johannes Teije en Cristina, deed afstand. 

 

Johannes Teije (dg: die) pistor maritus legitimus Cristine sue uxoris 

filie quondam Thome Zeelmaker et dicta Cristina cum eodem tamquam cum 

tutore domum et aream atque cameram (dg: sibi adiacentem) cum suo fundo 

                         
48 Zie ← BP 1180 p 332v 01 ma 15-03-1395 en BP 1179 p 191r 11 ma 09-08-1395, 

verkoop van een cijns van 4 pond resp. 40 schelling. 
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sibi adiacentem sitas in Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem 

Willelmi Zeelmaker ex uno et inter hereditatem quondam Petri Wouters ex 

alio tendentes (dg: cum .) a communi platea retrorsum ad (dg: aq) !coem 

communem aquam dictam die stroem atque quendam ortum situm ibidem ultra 

dictam communem (dg: pla) aquam inter hereditatem dicti Willelmi ex uno 

et inter hereditatem dicti quondam Petri Wouters ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Waltero Bac filio quondam (dg: Walteri) Amelii de 

Bardwijc supportaverunt cum (dg: litteris et ju) omnibus litteris et jure 

promittentes super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex) deponere 
!censu domini ducis et hereditario censu (dg: XL) XXVIII solidorum (dg: 
?et) monete (dg: et h) decano et capitulo ecclesie sancti Johannis in 

Busco et hereditario censu sex librarum dicte monete (dg: ex) Johanni de 

Bladel ex premissis solvendis. Quo facto Henricus de Geffen maritus et 

tutor legitimus Cristine sue uxoris filie dictorum Johannis Teije et 

Cristine super premissis et jure (dg: .. ad in premis) ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Groij et Ywanus datum in crastino 

Nijcholai. 

 

BP 1181 p 230v 02 za 07-12-1398. 

Willelmus Zeelmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Zeelmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 230v 03 za 07-12-1398. 

Voornoemde Walterus Bac beloofde aan voornoemde Johannes Teije bakker 95 

Stramprooise gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1399) 

te betalen. 

 

Dictus Walterus Bac promisit super omnia dicto Johanni Teije pistori (dg: 

..) XCV Stramproedsche gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 230v 04 za 07-12-1398. 

Niet geschreven. 

Henricus van Geffen ontlastte Johannes Teije bakker van alle goederen, die 

voornoemde Johannes beloofd had aan voornoemde Henricus en diens vrouw 

Cristina dv voornoemde Johannes. 

 

Non scribatur. 

Henricus de Geffen quitum clamavit Johannem Teije pistorem ab omnibus 

bonis que dictus Johannes promiserat dicto Henrico cum Cristina sua uxore 

filia dicti Johannis nomine dotis usque in diem presentem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 230v 05 za 07-12-1398. 

Niet geschreven. 

Voornoemde Henricus verklaarde met zijn vrouw Cristina dv Johannes Teije 

bakker ontvangen te hebben van zijn voornoemde schoonvader Johannes 60 

Stramprooise gulden in plaats van erfgoederen. Hij beloofde bij de deling 

van de goederen, die voornoemde Johannes en diens vrouw Cristina zullen 

nalaten, 60 Stramprooise gulden of de waarde in te brengen. 

 

Non scribatur. 

Dictus Henricus palam recognovit se recepisse (dg: cum Cristina) a 

Johanne Teije pistore suo socero cum Cristina sua uxore filia dicti 

Johannis LX Stramproetsche gulden tamquam hereditates et loco hereditatis 

et promisit super omnia (dg: q) dicto Johanni ad opus aliorum heredum 

eiusdem Johannis quod si ipse Henricus (dg: imposte) aut dicta Cristina 

eius uxor seu heredes eiusdem Cristine imposterum ad divisionem faciendam 

de bonis que dictus Johannes et Cristina eius uxor in sua morte post se 
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relinquent venire et ea condividere! quod extunc ipsi ad huiusmodi 

communem divisionem reimportabunt LX Stramproetsche (dg: se) gulden seu 

valorem antequam ad huiusmodi divisionem venire poterit et huiusmodi bona 

condividere seu apprehendere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 230v 06 za 07-12-1398. 

Hubertus van Gemert ev {niet afgewerkt contract}. 

 

Hubertus de Gemert maritus et tutor legitimus. 

 

BP 1181 p 230v 07 ma 09-12-1398. 

Hubertus van Gemert ev jkvr Margareta dvw Arnoldus Heijme verkocht aan 

Beatrix wv Henricus die Jonghe van Haren een b-erfcijns van 9 pond, 1 oude 

groot Toournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, welke cijns behoorde aan 

Ghisbertus Lijsscap zvw Johannes Lijsscap zvw Ghisbertus Lijsscap, in een 

b-erfcijns van 36 pond voornoemd geld, welke cijns van 36 pond voornoemd 

geld wijlen voornoemde Johannes Lijsscap en zijn zwager Arnoldus Ysebout 

beurden, een helft met Sint-Petrus-Stoel en de andere helft met Sint-

Martinus, gaande uit goederen van wijlen Goessuinus van Haren, in Haaren, 

welke goederen later waren van wijlen Ghiselbertus Lijsscap vvw voornoemde 

Johannes Lijsscap, en welke goederen behoorden aan wijlen voornoemde 

Johannes Lijsscap en Arnoldus Ysebout, en op welke goederen Johannes gnd 

Sluijter zv Hilla van Haren woonde, welke goederen Johannes Lijsscap en 

Arnoldus Ysebout uitgegeven hadden aan voornoemde Johannes Sluijter voor 

alle cijnzen die eruit gaan, voor 45 schelling b-erfcijns eertijds te 

betalen aan Jutta wv Arnoldus gnd Pape, en voor voornoemde 36 pond oude 

moneta, en welke cijns van 9 pond voornoemd geld Marcelius zv hr Godefridus 

van Os ridder, tbv voornoemde Godefridus, gekocht had van voornoemde 

Ghisbertus Lijsscap zvw Johannes Lijsscap, en van welke cijns van 9 pond 

voornoemde oude moneta voornoemde Arnoldus Heijme het deel, dat aan 

Marcelius, hr Egidius kanunnik Aijkuriensis, Theodericus, Hermannus, hr 

Johannes investiet van de kerk van Braes priester, en hun zuster Elizabeth, 

kvw voornoemde hr Godefridus van Os, Johannes Spijerinc en zijn zuster jkvr 

Theoderica, kvw Theodericus van Ghestel, Theodericus zv Johannes gnd Luwe 

en Leonius, Godefridus, Theoderica en Katherina, kvw Godefridus van Erpe 

behoorde in voornoemde cijns van 9 pond voornoemde oude moneta, van hen 

verworven had, en welke cijns van 9 pond voornoemde oude moneta voornoemde 

Hubertus nu bezit {p.231}. 

 

Hubertus de Gemert maritus et tutor legitimus ut dicebat domicelle 

Margarete sue uxoris filie quondam (dg: Hen) Arnoldi Heijme hereditarium 

censum novem librarum grosso Turonensi denario bono et legali monete 

regis Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris qui census novem librarum dicte monete ad 

Ghisbertum Lijsscap filium quondam (dg: Ghisberti) Johannis Lijsscap 

filii quondam Ghisberti Lijsscap spectare consueverat in annuo et 

hereditario censu triginta sex librarum dicte monete quem censum XXXVI 

librarum dicte monete dictus quondam Johannes Lijsscap et Arnoldus 

Ysebout eius sororius solvendum habebant hereditarie (dg: mediatim) pro 

una medietate Petri ad cathedram et pro reliqua medietate Martini ex 

bonis quondam (dg: Gosswini) Goessuini de Haren sitis in parochia de 

Haren que bona predicta postea fuerant quondam Ghiselberti Lijsscap 

patris dicti quondam Johannis Lijsscap et que bona jamdicta ad eundem 

quondam Johannem Lijsscap et Arnoldum Ysebout pertinebant et in quibus 

bonis predictis Johannes dictus Sluijter filius Hille de Haren residebat 

atque ex aggeribus ad dicta bona spectantibus necnon ex ceteris dictorum 

bonorum attinentiis universis tam in humido quam in sicco consistentibus 

que bona predicta cum dictis aggeribus et ceteris #suis# attinentiis 

universis prenominati Johannes Lijsscap et Arnoldus Ysebout dederant ad 

censum dicto Johanni Sluijter scilicet pro censibus omnibus et singulis 
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qui de dictis bonis et eorum attinentiis annuatim ante sunt solvendi 

atque pro quadraginta quinque solidis annui et hereditarii census qui 

Jutte relicte Arnoldi dicti quondam Pape de predictis bonis et eorum 

attinentiis dudum erant solvendi annuatim atque pro predictis triginta 

sex libris dicte monete veteris prout in litteris quem censum novem 

librarum dicte monete Marcelius filius domini Godefridi de Os militis ad 

opus eiusdem domini Godefridi erga predictum Ghisbertum Lijsscap filium 

dicti quondam Johannis Lijsscap emendo acquisiverat prout in litteris et 

(dg: super) #de# quo censu novem librarum dicte monete veteris 

#{invoegteken verwijst naar wat onder aan de bladzijde staat, waarbij // 

en daardoor \ met in alle vier de kwadranten een punt:} dictus Arnoldus 

Heijme totam partem et omne jus Marcelio# Marcelio {alle volgende dativi 

zijn verbeterd uit de nominativus} domino Egidio canonico Aijkuriensi 

Theoderico Hermanno (dg: fratres) domino Johanni investito ecclesie de 

Braes presbitro fratribus Elizabeth eorum sorori liberis dicti quondam 

domini Godefridi de Os Johanni Spijerinc et domicelle Theoderice eius 

sorori liberis quondam Theoderici de Ghestel Theoderico (dg: Lu fi Luwe) 

filio Johannis dicti Luwe et Leonio Godefrido Theoderice et Katherine 

liberis quondam Godefridi de Erpe (dg: totam partem et omne jus) eis in 

dicto censu (dg: compe) novem librarum dicte monete veteris competentes 

quovis modo (dg: der) erga eosdem Marcelium etc acquisiverat prout hec et 

alia in litteris continentur quas vidimus et quem censum novem librarum 

dicte monete veteris prefatus Hubertus nunc ad se ju[re] g..lit.. 

 

1181 p. 231r. 

 in crastino conceptionis Marie: maandag 09-12-1398. 

 quarta post conceptionem Marie: woensdag 11-12-1398. 

 quinta post conceptionis: donderdag 12-12-1398. 

 

BP 1181 p 231r 01 ma 09-12-1398. 

spectare dicebat hereditarie vendidit Beatrici relicte quondam Henrici 

die Jonghe de Haren supportavit cum predictis litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex par censu) impeticionem 

ex parte sui et quorundam heredum dicti quondam Arnoldi Heijme atque ex 

parte dictorum Marcelii domini Egidii Theoderici Hermanni domini Johannis 

Elizabeth Johannis Spijerinc domicelle Theoderice Theoderici filii 

quondam Johannis Luwe et Ade sui fratris dictorum Leonii Godefridi 

Theoderice et Katherine liberorum quondam Godefridi de Erpe (dg: 

deponere) in dicto censu novem librarum existentes (dg: seu) #et# 

venturas deponere (dg: et q). Testes Moedel et Ywanus datum in crastino 

conceptionis Marie. 

 

BP 1181 p 231r 02 ma 09-12-1398. 

Henricus zvw Henricus Raet, door wijlen voornoemde Henricus verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Bela dvw Henricus van den Laer, Johannes die Borchgreve 

ev Gloria, en Willelmus van Diechden ev Mechtildis, dvw voornoemde Henricus 

Raet, verkochten aan Jacobus Kesselman zv Ghibo Kesselman 2 morgen 2 hont 

land, uit de helft van 8 morgen land, gelegen in die Hoeven, op de 

waterlaat van de hertog, ter plaatse gnd in die Vijfvierdel, te weten in de 

achterste helft van de 8 morgen, welke 8 morgen Arnoldus Ysebout verkocht 

had aan Henricus van Laer en Johannes Loze, en welke helft aan voornoemde 

Henricus, Johannes en Willelmus gekomen was na overlijden van hun 

voornoemde ouders Henricus Raet en Bela.  

 

Henricus filius quondam Henrici Raet ab eodem quondam Henrico et Bela 

quondam sua uxore filia quondam Henrici van den Laer #pariter# genitus 

Johannes die Borchgreve maritus et tutor legitimus Glorie sue uxoris et 

Willelmus de Diechden maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

filiarum dicti quondam Henrici Raet duo jugera et duo hont (dg: terre) 

#terre# de medietate octo jugerum (dg: terre) #terre# sitorum in die 

Hoeven super aqueductum domini ducis in loco dicto in die Vijfvierdel 
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videlicet in medietate posteriori octo jugerum terre que octo 

#!posteriora# jugera terre predicta Arnoldus Ysebout Henrico de Laer et 

Johanni Loze vendiderat prout in litteris et quam medietatem predictorum 

octo jugerum terre dicti Henricus Johannes et Willelmus (dg: de morte sue 

dicti) sibi et dictis suis uxoribus de morte dictorum quondam Henrici 

Raet et Bele olim suorum parentum jure successionis advolutam esse 

dicebant hereditarie vendiderunt Jacobo Kesselman filio Ghibonis 

Kesselman supportaverunt cum litteris et jure #occacione# promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et ex parte (dg: p) dicti quondam Henrici de Laer et 

quorumcumque heredum dicti Henrici de Laer (dg: de) atque dicti quondam 

Henrici Raet in dictis duobus jugeribus et duobus hont terre existentem 

deponere. Testes Dordrecht et Ywanus datum supra. {Vanuit hier een haal, 

die verlengd is naast BP 1181 p 231r 03 en die loopt naar BP 1181 p 231r 

04}.  

 

BP 1181 p 231r 03 ma 09-12-1398. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus Raet, Johannes Borchgreve en Willelmus van 

Diechden verkochten aan Herbertus Hals zvw Rodolphus Hals 10 hont land uit 

de helft van de 8 morgen, gelegen in die Hoeven. 

 

Dicti Henricus filius quondam Henrici Raet ab eodem etc ut supra Johannes 

Borchgreve maritus ut supra et Willelmus de Diechden ut supra decem hont 

terre de medietate octo jugerum terre sitorum in die Hoeven ut supra 

hereditarie vendiderunt Herberto (dg: filio Rodolp) Hals filio quondam 

Rodolphi Hals supportaverunt cum litteris et jure occacione promittentes 

ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 231r 04 ma 09-12-1398. 

Goeswinus Moedel zvw Bertholdus verwerkte zijn recht van vernaderen mbt 

voornoemde 2 morgen 2 hont en 10 hont. 

 

{In margine sinistra, cirkel waarin een kruisje en in elk kwadrant een 

punt:} Goeswinus Moedel (dg: vand) filius quondam Bertholdi prebuit et 

reportavit dicta duo jugera et duo hont et decem hont predicta. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 231r 05 ma 09-12-1398. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Arnoldus Ysebout 8 morgen, 

die voornoemde Arnoldus had” en Herbertus Hals zvw Rodolphus Hals, Johannes 

zvw Ghibo Kesselman en Nijcholaus zvw Gerardus Leeuwe beloofden, zo nodig, 

de brief ter hand te stellen van voornoemde Jacobus Kesselman. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Arnoldus Ysebout octo jugera que 

dictus Arnoldus se habere dicebat et cetera et Herbertus Hals filius 

quondam Rodolphi Hals (dg: promisit super omnia t) Johannes filius 

quondam Ghibonis Kesselman et Nijcholaus filius quondam Gerardi Leeuwe 

promiserunt indivisi super omnia tradere Jacobo Kesselman predicto ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 231r 06 ma 09-12-1398. 

Voornoemde J. 

 

Dicti J. 

 

BP 1181 p 231r 07 wo 11-12-1398. 

Willelmus Duijcke van Nijements Vrient en Bartholomeus Meeus zv Nijcholaus 

Spijerinc Meeus soen beloofden aan de secretaris, tbv Zibertus van Hoculem 

de jongere, 34 nieuwe Gelderse gulden of de waarde of de waarde op zondag 

Letare-Jeruzalem aanstaande (zo 09-03-1399) te betalen. 
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Willelmus Duijcke van Nijements Vrient et Bartholomeus Meeus filius 

Nijcholai Spijerinc Meeus soen promiserunt indivisi super omnia #mihi ad 

opus# Ziberti (verbeterd uit: Ziberto) de Hoculem junioris XXXIIII nuwe 

Gelre gulden seu valorem ad letare Jerusalem proxime futuram 

persolvendos. Testes Groij et Wijel datum quarta post conceptionem Marie. 

 

BP 1181 p 231r 08 wo 11-12-1398. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 231r 09 do 12-12-1398. 

Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg ev Elsbena dv Lambertus Baten 

soen, door voornoemde Lambertus verwekt bij zijn vrouw Cristina dvw Jacobus 

van den Wit, droeg over aan Gerardus van Wiel een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

een hoeve, ter plaatse gnd Oerle, in Westilburg, welke hoeve Henricus van 

Broechoven zvw Gerardus van Broechoven in pacht verkregen had van de broers 

Gerardus en Henricus, kvw Lambertus gnd Rijxken, (2) een b-erfpacht van 5 

mud rogge, Bossche maat, die uit voornoemde hoeve gaat, welke pacht 

voornoemde Henricus van Broechoven verworven had van voornoemde broers 

Henricus en Gerardus, en welke pacht van 1 mud rogge voornoemde Jacobus van 

den Wiel gekocht had van voornoemde Henricus van Broechoven. 

 

Petrus filius quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via #maritus et tutor 

legitimus Elsbene sue uxoris filie Lamberti Baten soen ab eodem Lamberto 

et Cristina sua uxore filia quondam Jacobi van den Wit (dg: parp) pariter 

genite# hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam 

manso sito ad locum dictum Oerle in parochia de (dg: Westerll) 

Westilborch et ex suis attinentiis universis ubicumque locorum 

consistentibus sive sitis quem mansum cum suis attinentiis Henricus de 

Broechoven filius quondam Gerardi de Broechoven erga Gerardum et Henricum 

fratres liberos quondam Lamberti dicti Rijxken ad pactum acquisiverat 

atque ex hereditaria paccione quinque modiorum siliginis mensure de Busco 

solvenda hereditarie (dg: ?q) ex dicto manso cum suis (dg: u) attinentiis 

quam paccionem dictus Henricus de Broechoven erga dictos Henricum et 

Gerardum fratres acquisiverat et quam paccionem unius modii siliginis 

primodictam (dg: dictus) #dictus# Jacobus van den Wiel erga dictum 

Henricum de Broechoven emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo de Wiel cum litteris et jure promittens super habita 

et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte (dg: et 

quo) sui et quorumcumque heredum dicti quondam Jacobi deponere. Testes 

Lucas et Ywanus datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1181 p 231r 10 do 12-12-1398. 

Mechtildis Vijnnen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, aan haar verkocht door Johannes Jordens soen. 

 

Mechtildis Vijnnen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco venditam sibi a Johanne Jordens soen prout in (dg: ..) litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 231r 11 do 12-12-1398. 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini ev Mechtildis dvw Ghisbertus van Spina, door 

voornoemde wijlen Ghisbertus verwekt bij wijlen zijn vrouw Agnes dvw 

Gerardus Vos, verkocht aan Hubertus van Ghemert (1) 2 morgen land, ter 

plaatse gnd Hillen Hoeve, in Lithoijen, tussen wijlen Henricus van Beke 

enerzijds en Aleijdis wv Gerardus van den Dijke anderzijds, aan wijlen 

voornoemde Gerardus Vos verkocht door Henricus zv Johannes van Lent en 

Henricus zvw Walterus van Loet, (2) ½ morgen land, in Lithoijen, ter 
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plaatse gnd Pedelaer, tussen voornoemde Gerardus Vos enerzijds en Johannes 

gnd Kat anderzijds, welke ½ morgen wijlen voornroemde Gerardus Vos gekocht 

had van Henricus gnd Peters soen van Lijttoijen, en welke goederen nu aan 

voornoemde Jordanus behoren. 

 

Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini (dg: Tielkini) maritus et tutor 

legitimus (dg: ..) Mechtildis sue uxoris filie quondam Ghisberti de Spina 

ab eodem quondam Ghisberto et quondam (dg: Ger Vos) Agnete sua uxore 

filia quondam Gerardi Vos pariter genite duo iugera terre sita in loco 

dicto Hillen Hoeve in parochia de Lijttoijen inter hereditatem quondam 

Henrici de Beke ex uno et inter hereditatem Aleijdis relicte quondam 

Gerardi van den Dijke prout ibidem sita sunt vendita dicto quondam 

Gerardo Vos a Henrico filio Johannis de Lent et Henrico filio quondam 

Walteri de Loet prout in litteris atque (dg: ...) dimidium iuger terre 

situm in parochia de Lijttoijen in loco dicto (dg: Pedelaer) Pedelaer 

inter hereditatem #dicti# Gerardi Vos ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Kat ex alio quod dimidium iuger terre dictus quondam 

Gerardus Vos erga Henricum dictum Peters soen de Lijttoijen emendo 

acquisiverat prout in litteris (dg: hereditarie vendidit Hu) et que (dg: 

pre et) dictus Jordanus nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit 

Huberto de Ghemert cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dictorum quondam 

Gerardi Vos #et# Ghisberti de Spina et suorum heredum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 231r 12 do 12-12-1398. 

Thomas Valant zvw Thomas Valant maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 10 pond geld, aan hem verkocht door Petrus zvw Goeswinus 

Moedel van de Steenweg. 

 

Thomas Valant filius quondam Thome Valant hereditarium censum decem 

librarum monete venditum sibi a (dg: Goeswino) Petro filio quondam 

Goeswini Moedel de Lapidea Via prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

1181 p. 232v. 

 in crastino Lucie: zaterdag 14-12-1398. 

 quinta post conceptionis: donderdag 12-12-1398. 

 in crastino Thome: zondag 22-12-1398. 

 

BP 1181 p 232v 01 za 14-12-1398. 

Arnoldus van Scijnle zvw Gerardus gnd Rose droeg over aan Godefridus van 

Lijemde bakker zijn deel in (1) een b-erfcijns van 10 schelling, 1 oude 

groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningenen 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit 2 stukken land, in Schijndel, in een kamp van wijlen 

Henricus van de Broek, aldaar, tussen een hoeve van de heer van Bucstel 

enerzijds en Danijel van Scijnle anderzijds, welke cijns Henricus Rademaker 

van Scijnle gekocht had van Johannes Writer van Scijnle, (2) een b-erfcijns 

van 10 schelling voornoemd geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

voornoemde 2 stukken land, aan voornoemde Henricus Rademaker verkocht door 

voornoemde Johannes Writer van Scijnle, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die Johannes zvw Ghisbertus uter Hautart beloofd had aan 

voornoemde Henricus rademaker van Scijnle, met Sint-Andreas in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 5 bunder land waarop een huis en tuin, in Schijndel, in 

een akker, tussen Willelmus Gruijter enerzijds en Johannes gnd Loeken 

anderzijds, (4) een half deel van 1 mud rogge erfpacht die Henricus gnd 

Heijne van Rode bediende van wijlen de investiet van Den Bosch onlangs 

verworven heeft van Dennekinus gnd van der Verdonc van Scijnle en zijn 

dochter Elizabeth, welk half deel voornoemde Henricus van Scijnle rademaker 
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gekocht had van Henricus Heijne zv Yseboldus. 

 

Arnoldus de Scijnle filius quondam Gerardi dicti (dg: Ros) Rose totam 

partem et omne jus sibi competentes in hereditario censu X solidorum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in 

hiis computato (dg: seu) vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie Remigii confessoris de duabus peciis terre sitis in Scijnle 

in quodam campo quondam Henrici de Palude sito ibidem inter (dg: ?dic) 

mansum domini de Bucstel ex uno et inter hereditatem Danijelis de Scijnle 

ex alio quem censum (dg: Arnoldus de) Henricus Rademaker de Scijnle erga 

Johannem Writer de Scijnle emendo acquisiverat prout in litteris atque 
!hereditarium censum! X solidorum dicte monete solvendum hereditarie 

termino solucionis predicto ex dictis duabus peciis terre venditum dicto 

Henrico Rademaker a dicto Johanne Writer de Scijnle prout in litteris 

atque in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Johannes filius quondam Ghisberti uter Hautart promisit se daturum et 

soluturum dicto Henrico rotifici de Scijnle hereditarie Andree et in 

Busco tradenda de (dg: quinque bo) quinque bonariis terre sitis in 

Scijnle in uno arvo inter hereditatem Willelmi Gruijter (dg: ex uno) et 

inter hereditatem Johannis dicti Loeken de domo quoque orto sitis in 

eisdem quinque bonariis ac de ceteris attinentiis dictorum quinque 

bonariorum universis prout in litteris atque in (dg: in) media parte 

unius modii siliginis hereditarie paccionis quam Henricus dictus Heijne 

de Rode serviens quondam investiti de Buscoducis erga Dennekinum dictum 

van der Verdonc de Scijnle et Elizabeth eius filiam nuper comparavit quam 

mediam partem dictus Henricus de Scijnle rotifex erga (dg: dictum H) 

Henricum Heijne filium Yseboldi emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Godefrido de Lijemde pistori cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ywanus et Moedel datum in crastino Lucie. 

 

BP 1181 p 232v 02 do 12-12-1398. 

Heijlwigis Spiker maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 22 

schelling die haar grootvader Henricus Svertvager gekocht had van 

Theodericus Tolinc en welke cijns nu aan haar behoort. 

 

Heijlwigis Spiker hereditarium censum XXII solidorum quem Henricus 

Svertvager #suus avus# erga Theodericum Tolinc emendo acquisiverat prout 

in litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. 

Testes Dordrecht et Ywanus datum quinta post conceptionem. 

 

BP 1181 p 232v 03 do 12-12-1398. 

Ghibo gnd Donghelman verkocht aan Nijcholaus zv Nijcholaus van Kessel een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Arnoldus van Bergelen enerzijds en erfgoed van wijlen 

Nijcholaus Scilder en de zijnen anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns 

van 3 pond voornoemd geld. 

 

Ghibo dictus Donghelman hereditarie vendidit Nijcholao filio Nijcholai de 

Kessel hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

Remigii ex domo et area et orto sitis in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Arnoldi de (dg: Berg) Bergelen ex uno et 

inter hereditatem quondam Nijcholai Scilder et suorum consociorum ex alio 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto hereditario censu trium librarum dicte monete exinde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes Dordrecht et Moedel datum 

supra. 

 

BP 1181 p 232v 04 do 12-12-1398. 

Jkvr Aleijdis wv Johannes gnd Pape Jan van Nuwelant en haar kinderen 
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Willelmus, Gerardus, Gertrudis en Elizabeth droegen over aan Theodericus 

Rover zvw hr Emondus Rover ridder 50 pond b-erfrente49, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, of 

ander paijment van dezelfde schatting in waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jan-Baptist en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) geheel de 

huizinge van Enghelbertus gnd Ludinc zv Henricus van de Dijk, in Den Bosch, 

die was van wijlen hr Coelkinus gruiter, (2) de windmolen van voornoemde 

Enghelbertus, buiten de stad Den Bosch, aan de Vughterdijk, (3) alle andere 

goederen van voornoemde Enghelbertus, welke 50 pond aan voornoemde Henricus 

van de Dijk waren verkocht door zijn voornoemde zoon Enghelbertus Ludinc, 

en welke 50 pond voornoemd geld nu aan hem behoren {niet afgewerkt 

contract}. 

 

{In margine sinistra een haal}. 

Domicella Aleijdis relicta quondam Johannis dicti Pape Jan de Nuwelant 

Willelmus (dg: The) Gerardus Gertrudis et Elizabeth eius liberi cum 

tutore quinquaginta libras annui et perpetui redditus grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis 

computato vel alterius pagamenti eiusdem (dg: valoris) estimationis in 

valore solvendum annuatim mediatim in festo nativitatis beati Johannis 

baptiste et mediatim in festo nativitatis Domini de tota mansione 

Enghelberti dicti Ludinc filii Henrici de Aggere (dg: in) sita in 

Buscoducis que quondam fuerat domini Coelkini (dg: fermenta) 

fermentatotis ac de molendino ventagili eiusdem Enghelberti sito extra 

oppidum de Buscoducis in aggere Vuchtensi ?etc et de omnibus reliquis 

bonis dicti Enghelberti ab ipso habitis et imposterum acquirendis in 

quibuscumque consistentibus (dg: qu) venditas dicto Henrico de Aggere a 

dicto Enghelberto (dg: su) Ludinc suo filio prout in litteris et quas L 

libras dicte monete dicti census nunc ad se spectare dicebant 

supportaverunt Theoderico Rover filio quondam domini Emondi Rover militis 

cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare. 

 

BP 1181 p 232v 05 do 12-12-1398. 

Willelmus zvw mr Willelmus gnd Hondertmarke verkocht aan Johannes van 

Ulencoten ¼ deel in een kamp, 10½ morgen ½ hont groot, gelegen voor de 

plaats gnd Houtart, op de plaats gnd Bieshaer, naast een gemene weg 

enerzijds en Walterus van Oekel anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint van Vlijmen en met het andere eind aan wijlen Goeswinus gnd Cnode, 

van welk kamp wijlen voornoemde mr Willelmus Hondertmarke een helft 

verworven had van Arnoldus van Haenwijc en de andere helft van Theodericus 

zvw Johannes Bathen soen. 

 

Willelmus filius quondam magistri (dg: V) Willelmi dicti Hondertmarke 

(dg: medietatem) quartam partem ad se spectantem in uno campo decem et 

dimidium iugera et dimidium hont terre continente siti! (dg: ad locum 

dictum H) ante locum dictum Houtart supra locum dictum Bieshaer contigue 

iuxta communem plateam ex uno et inter hereditatem (dg: Rodolphi) Walteri 

de Oekel ex alio tendente cum uno fine ad communitatem de Vlimen et cum 

reliquo fine ad hereditatem quondam Goeswini dicti Cnode de quo campo 

dictus quondam magister Willelmus Hondertmarke unam medietatem erga 

Arnoldum de Haenwijc et reliquam medietatem erga Theodericum filium 

quondam Johannis Bathen soen acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendidit Johanni de Ulencoten supportavit cum! et jure (dg: occacione) 

#et aliis et jure# promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et Ywanus datum quinta post 

                         
49 Zie ← SAsH RA VB 1799 f 124r 10, ma 07-01-1398, Dirc die Rover soen wilner heren Emonts 
Rovers ridders was gericht aen die alinge woninge Engbrechts geheijten Ludincs soen Henrics 

van den Dijc gelegen in tsHertogenbosch welc wilner was her Toelkens Gruijters ende oic was 

die voirs Dirc gericht aen die wijnmolen Engbrechts Ludinc soen wilner Henrics van den Dijc 

gelegen buijten den stat van tsHertogenbosch in den Vuchteren Dijc ende aen allen anderen 

goide des voirg Engbrechts Ludincs soen Henrics van den Dijc van hem gehadt ende namaels te 

vercrigen in wat steden sij gelegen sijn overmids gebrec van erfcijns die hi daer aen had. 
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conceptionem Marie. 

 

BP 1181 p 232v 06 do 12-12-1398. 

Goeswinus zvw Willelmus van Hoelt, Arnoldus Neve zv Gerardus gnd Huge en 

Johannes Boem zvw Johannes gnd Boem van Druenen beloofden aan Wiskinus zvw 

Theodericus Neven soen, tbv Johannes zvw Wolphardus van Ghiessen, 37 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399) in Den Bosch 

te leveren. 

 

Goeswinus filius quondam Willelmi de Hoelt Arnoldus Neve filius (dg: 

quondam) Gerardi dicti Huge #et# Johannes Boem filius quondam Johannis 

dicti Boem de Druenen (dg: et Sijmon de Driel) promiserunt indivisi super 

omnia Wiskino filio quondam Theoderici Neven soen ad opus Johannis filii 

quondam Wolphardi de Ghiessen XXXVII modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

Dordrecht et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 232v 07 do 12-12-1398. 

Johannes zvw Henricus gnd Boertman van Vechel verkocht aan Johannes van der 

Hautart een b-erfpacht50 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) 7½ bunder land, in Erp, ter plaatse gnd op 

de Palssche Hoeve, tussen Walterus gnd Snijder zvw Walterus gnd Hoepkens 

enerzijds en een huis en tuin van Leonius van der Buxbruggen en de gemeint 

anderzijds, (2) voornoemd huis en tuin, aldaar, naast voornoemde 7½ bunder 

land enerzijds en de gemeint anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht51 

door voornoemde Leonius van der Buxbruggen en diens vrouw Hilla dvw 

Lambertus gnd Zannen soen en Luijtgardis, dv voornoemde Leonius en Hilla. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Boertman de Vechel hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Buscoducis tradendam et deliberandam de et ex septem 

et dimidio bonariis terre sitis in parochia de Erpe ad locum dictum op de 

Palssche Hoeve inter hereditatem Walteri dicti Snijder (dg: ex uno) filii 

quondam Walteri dicti Hoepkens ex uno et inter (dg: here) domum et (dg: 

ortum) ortum Leonii van der Buxbruggen et communitatem ex alio atque de 

et ex jamdictis domo et orto sitis ibidem juxta dicta septem et dimidium 

bonaria terre ex uno et inter communitatem ex alio venditam sibi a dicto 

(dg: Leod) Leonio van der Buxbruggen et Hilla sua uxore filia quondam 

Lamberti dicti Zannen soen atque a Luijtgarde (dg: -?r) filia dictorum 

Leonii et Hille prout in litteris hereditarie vendidit Johanni van der 

Hautart supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere promisit insuper super 

omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 232v 08 zo 22-12-1398. 

Arnoldus van den Velde zv Arnoldus van den Velde verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus van den Velde filius (dg: quondam) Arnoldi van den Velde prebuit 

et reportavit. Testes Lucas et Ywanus datum (dg: do) in crastino Thome. 

 

BP 1181 p 232v 09 do 12-12-1398. 

Walterus gnd Bac zvw Amelius van Bardwijc verkocht aan Rodolphus Noppen (1) 

een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

                         
50 Zie → SAsH RA VB 1799 f 192r 02 ma 09-01-1402, Jan van der Hautart was gericht … aen VIIJ 
boenre lants gelegen in die prochi van Erpe ter stat geheijten op die Palssche Hoeve tusschen 

den erve Wouter geheijten Snijder soen wilner Wouters geheijten Hoepkens ende tusschen erve 

ende hof Lonijs van der Buxbruggen ende die gemeijnt ende aen huijs ende hof tehans genoemt 

gelegen aldair bi die seven ende een half boenre lants op die een side ende tusschen die 

ghemeijnt op die ander side overmids gebrec van erfpacht die hij dair aen heeft. 
51 Zie ← BP 1180 p 711r 04 do 01-03-1397, verkoop van de erfapcht. 
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Jacobus gnd Noppen enerzijds en huis en erf van Henricus gnd Noppen 

anderzijds, (2) de helft van de tuin van wijlen Johannes Noppen, aldaar, 

achter de huizen van wijlen voornoemde Johannes Noppen, tussen erfgoed van 

wijlen Ghisbertus Lijsscap enerzijds en erfgoed van Sijmon van Ghewanden 

anderzijds, {p.233} te weten de helft richting voornoemd erfgoed van Sijmon 

van Ghewanden, (3) een weg, afgescheiden van de andere helft van de tuin, 

gelegen direct naast de stroom aldaar, 6 voet breed, gemeten vanaf de 

esboom aldaar richting voornoemde andere helft van de tuin behorend aan 

voornoemde Henricus Noppen, en ongeveer 30 voet lang, zoals afgepaald, aan 

hem verkocht52 door Johannes zvw Nijcholaus van Colen. 

 

Walterus dictus Bac filius quondam Amelii de Bardwijc domum et aream 

sitam in Buscoducis in vico Vuchtensi inter hereditatem Jacobi dicti (dg: 

Noppen) Noppen (dg: ex uno et inter here) ex uno et inter domum et aream 

Henrici dicti Noppen ex alio atque medietatem orti quondam Johannis 

Noppen siti ibidem retro domos dicti quondam Johannis Noppen inter 

hereditatem quondam Ghisberti Lijsscap ex uno et inter hereditatem 

Sijmonis de Ghewanden ex alio 

 

1181 p. 233r. 

 in profesto Lucie anno XCVIII: donderdag 12-12-1398. 

 in crastino Lucie: zaterdag 14-12-1398. 

 

BP 1181 p 233r 01 do 12-12-1398. 

scilicet illam medietatem dicti orti que medietas sita est versus dictam 

hereditatem dicti Sijmonis de Ghewanden atque quandam viam de reliqua 

medietate dicti orti sumptam que via !via sita est contigue iuxta aquam 

ibidem currentem et que via continet (dg: ibidem) ubique sex pedatas in 

latitudine mensurando [a] ?franche[ma] dicta esschenboem ibidem 

consistente versus dictam reliquam medietatem spectantem ad dictum 

Henricum Noppen orti predicti et que via continet triginta pedatas vel 

circiter in longitudine prout huiusmodi via ibidem sita est et limitata 

venditas sibi a Johanne filio quondam Nijcholai de Colen prout in 

litteris hereditarie vendidit Rodolpho Noppen supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 233r 02 do 12-12-1398. 

Arnoldus van Meerlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Meerlaer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 233r 03 do 12-12-1398. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan voornoemde Walterus Bac 114 Stramprooise 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399) te 

betalen. 

 

Dictus Rodolphus promisit super omnia dicto Waltero Bac centum et XIIII 

Stramproetsche Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 233r 04 do 12-12-1398. 

Petrus zvw Johannes Ermgarden en zijn ?broer Goeswinus beloofden aan 

Gerardus Scilder 24 Stramprooise gulden, 36 gemene plakken voor 1 

Stramprooise gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399) te 

betalen. 

 

Petrus filius quondam Johannis Ermgarden et (dg: Jo) Goeswinus eius 
?frater promiserunt indivisi super omnia Gerardo Scilder XXIIII 

                         
52 Zie ← BP 1180 p 154v 01 do 19-03-1394, verkoop van deze goederen. 
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Stramproetsche gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet 

Stramproetsche gulden computato ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 233r 05 do 12-12-1398. 

Arnoldus zvw Willelmus Mijnnemere beloofde aan Johannes Ulencopen 79 

Stramprooise gulden, 36 gemene plakken voor 1 Stramprooise gulden gerekend, 

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

 

Arnoldus filius quondam Willelmi Mijnnemere promisit super omnia Johanni 

(dg: U) Ulencopen! septuaginta novem Stramproetsche gulden scilicet XXXVI 

gemeijn placken pro quolibet eorundem Stramproetsche gulden computato ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 233r 06 do 12-12-1398. 

De broers Arnoldus en Willelmus, kvw Willelmus Mijnnemere, en Johannes Jans 

soen van Hees ev Elizabeth dvw voornoemde Willelmus Mijnnemere droegen over 

aan Johannes Cloet die Rademaker een brouwketel van wijlen voornoemde 

Willelmus Mijnnenmeers. Katherina wv voornoemde Willelmus en erfg vw 

voornoemde Willelmus zullen nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Arnoldus et Willelmus fratres liberi quondam Willelmi Mijnnemere et 

Johannes Jans soen de Hees maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie dicti quondam Willelmi Mijnnemere quoddam cacabarium 

braxatorium dictum brouketel dicti quondam Willelmi Mijnnenmeers ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Johanni (dg: di) Cloet die Rademaker 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem (dg: depon) 

deponere et quod ipsi Katherinam relictam dicti quondam Willelmi et 
!quorumcumque heredum! dicti quondam Willelmi (dg: deponere) perpetue 

tales habebunt quod numquam presument se jus in premissis habere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 233r 07 do 12-12-1398. 

Hr Egidius zvw hr Godefridus van Os ridder verkocht aan hr Henricus Buc 

kanunnik van Den Bosch een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hoeve, in Hees, 

ter plaatse gnd op Runne, naast Metta Rutten enerzijds en Johannes van 

Brede de oudere anderzijds, zoals Petrus gnd Wellen als hoevenaar die hoeve 

thans bezit, (2) 8 morgen land, gelegen tussen Oss en Hees, reeds belast 

met cijnzen aan de hertog en aan de naburen aldaar, en een b-erfcijns van 

40 schelling geld, gaande uit een stuk land dat tot voornoemde hoeve 

behoort. 

 

Dominus Egidius filius domini quondam Godefridi de Os militis hereditarie 

vendidit domino Henrico Buc canonico Buscensi hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et in 

Busco tradendam ex quodam manso dicti venditoris sito in parochia de Hees 

ad locum dictum op Runne iuxta hereditatem Mette Rutten ex uno et inter 

hereditatem (dg: om omn) Johannis de Brede senioris ex alio et ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis (dg: atque) quocumque 

locorum sitis prout Petrus dictus Wellen (dg: tamquam) colonus eiusdem 

tamquam (dg: bonorum) colonus eorundem ad presens possidet atque ex octo 

iugeribus terre dicti venditoris sitis inter Os et Hees prout ibidem sita 

sunt et ad dictum venditorem pertinent ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis #censibus# domini 

nostri ducis et vicinorum ibidem exinde prius solvendis et (dg: 

sufficientem facere) atque hereditario censu XL solidorum monete ex 

quadam (dg: pe) pecia terre ad dictum mansum spectante (dg: u) de jure 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 233r 08 do 12-12-1398. 

Petrus zv Rodolphus die Ridder vroeg aan zijn voornoemde vader Rodolphus om 

toestemming om te gaan en blijven buiten het huis, de leefgemeenschap en de 

kosten van zijn voornoemde vader. 

 

Petrus filius Rodolphi die Ridder petiit et supplicavit a dicto Rodolpho 

suo patre licenciam exeundi et recedendi extra (dg: den) domum conventum 

et expensos dicti Rodolphi sub debito modo vero emancipacionis et 

Rodolphus predictus in hoc annuens et favens etc. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 233r 09 do 12-12-1398. 

Mijchael zvw Marcelius van Meijel verkocht aan Arnoldus nzvw Theodericus zv 

Bartholomeus alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn broer Willelmus gnd Aleijten soen. 

 

Mijchael filius quondam Marcelii de Meijel omnia bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam Willelmi dicti (dg: 

de Meijel sui) Aleijten soen sui fratris successione advoluta quocumque 

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

#vendidit# Arnoldo filio naturali !filio quondam Theoderici filii 

Bartholomei promittens super omnia !omnia ratam servare. Testes Dordrecht 

en Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 233r 10 do 12-12-1398. 

Hiervan een instrument maken. De koopsom is voldaan. Opgesteld in de kamer 

van de schrijvers in aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Johannes van 

Best en Jordanus zv Arnoldus Tielkini. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: pre) et recognovit #sibi# de pretio 

vendicionis fore satisfactum. Acta in camera scriptorum presentibus 

dictis scabinis (dg: Jo) magistro Johanne de (dg: Boest) Best Jordano 

filio Arnoldi Tielkini (dg: Rover Koc) datum in profesto Lucie (dg: anno) 

hora complete anno XCVIII. 

 

BP 1181 p 233r 11 do 12-12-1398. 

Willelmus zvw mr Willelmus Hondertmercke ontlastte Arnoldus van Dielbeke 

van alle geschillen. 

 

Willelmus filius quondam magistri Willelmi Hondertmercke quitum clamavit 

(dg: Will) Arnoldum de Dielbeke ab omnibus (dg: cam) causis et 

impeticionibus quibus mediantibus dictus Willelmus (dg: et und) eundem 

Arnoldum impetere! a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

quacumque occacione etc (dg: usque in diem presente). Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 233r 12 do 12-12-1398. 

De gezusters Hilla en Nella, dvw Theodericus van Woudrichem, droegen over 

aan Gerardus zvw Johannes zvw Johannes Baten soen alle goederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van Oda dvw Hubertus van Berze evw 

Willelmus Tolinc. 

 

Hilla et Nella sorores filie quondam Theoderici de Woudrichem cum tutore 

omnia bona eis de morte quondam Ode (dg: Toln) filie quondam Huberti de 

Berze (dg: relicte) #uxoris# quondam Willelmi Tolinc successione advoluta 

quocumque consistentia sive sita ut dicebant supportaverunt Gerardo filio 

quondam Johannis filii quondam Johannis Baten soen promittentes cum (dg: 

tes) tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 233r 13 za 14-12-1398. 

Johannes zvw Marcelius gnd Zeel Delijen soen van Os droeg al zijn goederen 



Bosch’ Protocol 1398 03. 137 

over aan Walterus Delijen soen. 

 

Johannes filius quondam Marcelii dicti Zeel Delijen soen de Os omnia et 

singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata #habita et 

habenda# quocumque locorum consistentia (dg: sive) sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Waltero Delijen soen promittens super omnia (dg: 

warandiam) habita et habenda warandiam. Testes Ywanus et Model datum in 

crastino Lucie. 

 

BP 1181 p 233r 14 za 14-12-1398. 

Lambertus Arts soen van Vlimen en zijn vrouw Aleijdis wv Walterus zvw 

Johannes Pijnappel droegen over aan Johannes Pijnappel, zv voornoemde 

Aleijdis en wijlen Walterus, het vruchtgebruik, dat aan voornoemde Aleijdis 

behoort, in een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, van welke 3 mud 

Adam gnd Boef 2½ mud en Beatrix van Neijnsel ½ mud verkocht hadden aan 

Arnoldus zvw Brustanus van Oesterwijc, en welke pacht van 3 mud geleverd 

wordt met Sint-Andreas-Apostel, gaande uit goederen van voornoemde Adam, in 

Berkel, welke pacht van 3 mud wijlen voornoemde Johannes Pijnappel gekocht 

had van Johannes Cnode zvw {p.234} Willelmus Cnode, en welke pacht, samen 

met andere goederen, aan wijlen voornoemde Walterus gekomen was na 

erfdeling. Met achterstallige termijnen. 

 

Lambertus Arts soen de Vlimen maritus legitimus (dg: b) ut dicebat 

Aleijdis sue uxoris relicte quondam Walteri filii quondam Johannis 

Pijnappel et dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore (dg: si) 

usufructum dicte Aleijdi competentem in hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Busco de quibus tribus modiis siliginis 

dicte paccionis Adam dictus Boef duos modios et dimidium modium siliginis 

et Beatrix de Neijnsel dimidium modium siliginis dicte mensure 

hereditarie vendiderant Arnoldo filio quondam Brustani de Oesterwijc et 

que paccio trium modiorum siliginis solvenda est hereditarie Andree 

apostoli de bonis dicti Ade in Berkel consistentibus quam paccionem trium 

modiorum siliginis dictus quondam Johannis Pijnappel erga Johannem Cnode 

filium 

 

1181 p. 234v. 

 in crastino Lucie: zaterdag 14-12-1398. 

 secunda post Lucie: maandag 16-12-1398. 

 anno XCVIII index VIta mensis decembris die XVI 

  pontificis Bonifacii noni suo Xmo: maandag 16-12-1398. 

 tercia post Lucie: dinsdag 17-12-1398. 

 

BP 1181 p 234v 01 za 14-12-1398. 

quondam Willelmi Cnode emendo acquisiverat prout hec et alia in litteris 

(dg: con) et que paccio dicto quondam Waltero mediante hereditaria (dg: 

p) divisione prius habita inter ipsum et suos coheredes cessit in partem 

simul cum quibusdam aliis ut dicebant supportaverunt Johanni #Pijnappel# 

filio dictorum Aleijdis et quondam Walteri (dg: promittentes ratam s) 

simul cum arrestadiis omnibus etc promittentes ratam servare. Testes 

Lucas et Moedel datum (dg: in) in crastino Lucie. 

 

BP 1181 p 234v 02 ma 16-12-1398. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke, door wijlen voornoemde 

Gerardus verwekt bij wijlen Katherina dvw Petrus van Zonne, verkocht aan 

Johannes van den Hout zvw Henricus Goes een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die Johannes nzv Bartholomeus van Hoesden met Lichtmis 

beurde, gaande uit (1) 1½ bunder akkerland, in Loervoert, aan gene zijde 

richting de brug, richting het westen, (2) 1 bunder beemd aldaar aan het 

eind gelegen, welke pacht Henricus gnd Jonghe van Helvoert verschuldigd is 

aan voornoemde Johannes nzv Bartholomeus van Hoesden, en welke pacht 

Johannes zvw voornoemde Petrus van Zonne, tbv hem em andere kvw voornoemde 
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Petrus, door wijlen voornoemde Petrus verwekt bij zijn vrouw Elizabeth, 

gekocht had van voornoemde Johannes nzv Bartholomeus van Hoesden. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke ab eodem quondam 

Gerardo et quondam Katherina filia quondam Petri de Zonne pariter genitus 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Johannes filius naturalis Bartholomei de Hoesden solvendam! hereditarie 

purificationis in uno et dimidio bonariis terre arabilis !seminis 

siliginei sitis in Loervoert ab illo latere versus pontem videlicet 

versus occidens et de uno bonario (dg: terre) prati ibidem ad finem 

adiacente et quam paccionem unius modii siliginis (dg: pre) dicte mensure 

Henricus dictus Jonghe de Helvoert dicto Johanni filio naturali 

Bartholomei de Hoesden ex dictis bonariis solvere tenebatur hereditarie 

termino solucionis predicto et quam paccionem Johannes filius dicti 

quondam Petri de Zonne ad opus sui et ad opus aliorum liberorum eiusdem 

quondam Petri a dicto quondam (dg: quondam) Petro et Elizabeth sua uxore 

pariter genitorum erga dictum Johannem filium naturalem dicti (dg: q) 

Bartholomei de Hoesden emendo acquisiverat (dg: et) prout hec et alia in 

litteris scabinorum de Busco continentur quas vidimus hereditarie 

vendidit Johanni van den Hout filio quondam Henrici Goes promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere in dicta paccione existentem et 

sufficientem facere. Testes Ywanus et Jacobus Wiel datum secunda post 

Lucie. 

 

BP 1181 p 234v 03 ma 16-12-1398. 

En hij kan terugkopen binnen een jaar na heden, met 40 Hollandse gulden, 1 

Engelse nobel voor 3 Hollandse gulden gerekend, en 28 gemene plakken, 

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

naar rata van de verstreken tijd. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

Heijmericus Groij en Arnoldus Rover Boest. 

 

AA. 

Et poterit redimere infra annum datam presentium sine medio sequentem 

semper dicto spacio pendente cum XL florenis Hollandie scilicet uno 

Engels nobel pro tribus florenis Hollandie computato et cum XXVIII 

gemeijn placken et cum (dg: paccione) arrestadiis si que defecerint et 

cum paccione anni redempcionis juxta ratam temporis. Acta in camera 

presentibus Heijmerico Groij coniugato et Arnoldo Rover Boest anno XCVIII 

index VIta mensis decembris die XVI hora vesperarum pontificis Bonifacii 

noni suo Xmo. 

 

BP 1181 p 234v 04 di 17-12-1398. 

Lambertus die Ridder van Eijndoven en Johannes gnd Naets soen van Strathem 

beloofden aan Nijcholaus die Clopper, Henricus van Gravia en Johannes van 

Os zvw Willelmus van Panhedel 100 mud hop, Bossche maat, op de zondag na 

het octaaf van Pinksteren aanstaande (zo 01-06-1399) te leveren. 

 

Lambertus die Ridder de Eijndoven Johannes dictus Naets soen de Strathem 

promiserunt indivisi super omnia Nijcholao die Clopper #et Henrico de 

Gravia et Johanni de Os filio quondam Willelmi de Panhedel seu eorum 

alteri# centum modios lupuli mensure de Busco (dg: ad pascha penthecostes 

proxime futurum persolvendos) ad dominicam post octavas penthecostes 

proxime futuras (dg: persolvendos) sine medio sequentem persolvendos. 

Testes Ywanus et Moedel datum tercia post Lucie. 

 

BP 1181 p 234v 05 di 17-12-1398. 

Voornoemde Nijcholaus die Clopper, Henricus van Gravia zvw Henricus 

Sceelwart en Johannes van Os zvw Willelmus van Panhedel beloofden aan 

Lambertus die Ridder van Eijndoven en Johannes gnd Naets soen van Strathem 

200 nieuwe Gelderse gulden of de waarde op de zondag na het octaaf van 
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Pinksteren (zo 01-06-1399) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus die Clopper Henricus de Gravia filius quondam Henrici 

Sceelwart et Johannes de Os filius quondam Willelmi de (dg: Pan) Panhedel 

promiserunt indivisi super omnia Lamberto die Ridder de Eijndoven Johanni 

dicto Naets soen de Strathem CC novos Gelre gulden seu valorem ad 

dominicam post octavas penthecostes proxime futuras sine medio sequentem 

persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1181 p 234v 06 di 17-12-1398. 

Laurencius zvw Jacobus van den Yvenlaer beloofde aan Nijcholaus gnd Clopper 

en voornoemde Henricus van Gravia en Johannes van Os 50 mud hop, Bossche 

maat, op de zondag na het octaaf van Pinksteren aanstaande (zo 01-06-1399) 

te leveren. 

 

Laurencius filius (dg: J) quondam Jacobi van den Yvenlaer promisit super 

omnia Nijcholao dicto Clopper #Henrico de Gravia et Johanni de Os 

predictis seu eorum alteri# quinquaginta modios (dg: lupuli) lupuli 

mensure de Busco ad dominicam post octavas penthecostes proxime futuras 

sine medio sequentem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 234v 07 di 17-12-1398. 

Nijcholaus Clopper, Henricus van Gravia zvw Henricus Sceelwart en Johannes 

van Os zvw Willelmus van Panhedel beloofden aan Laurencius zvw Jacobus van 

den Yvenlaer 100 nieuwe Gelderse gulden of de waarde op de zondag na het 

octaaf van Pinksteren aanstaande (zo 01-06-1399) te betalen. 

 

Nijcholaus Clopper Henricus de Gravia filius quondam Henrici Sceelwart et 

Johannes de Os filius quondam Willelmi de Panhedel promiserunt indivisi 

super omnia Laurencio filio quondam Jacobi van den Yvenlaer (dg: centum) 

centum novos Gelre gulden seu valorem ad dominicam post octavas 

penthecostes proxime futuras sine medio sequentem persolvendos. Testes 

datum. 

 

BP 1181 p 234v 08 di 17-12-1398. 

Andreas Hoppenbrouwer zvw Arnoldus gnd Lemkens soen beloofde aan voornoemde 

Nijcholaus Clopper, Henricus van Gravia en Johannes van Os 25 mud hop, 

Bossche maat, op de zondag na het octaaf van Pinksteren aanstaande (zo 01-

06-1399) te leveren. 

 

Andreas Hoppenbrouwer filius quondam Arnoldi dicti Lemkens soen promisit 

super omnia Nijcholao Clopper #Henrico de Gravia et Johanni de Os 

predictis seu eorum alteri# XXV modios lupuli mensure de Busco ad 

dominicam post octavas penthecostes proxime futuras sine medio sequentem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 234v 09 di 17-12-1398. 

Nijcholaus Clopper, Henricus van Gravia zvw Henricus Sceelwart en Johannes 

van Os zvw Willelmus van Panhedel beloofden aan voornoemde Andreas 

Hoppenbrouwer 50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde te betalen op de 

zondag na het octaaf van Pinksteren aanstaande (zo 01-06-1399). 

 

Nijcholaus Clopper Henricus de Gravia filius quondam Henrici Sceelwart et 

Johannes de Os filius quondam Willelmi de Panhedel promiserunt indivisi 

super omnia dicto Andree Hoppenbrouwer quinquaginta (dg: novos) novos 

Gelre gulden seu valorem ad dominicam post octavas penthecostes proxime 

futuras sine medio sequentem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 234v 10 di 17-12-1398. 

Ghibo Keijot beloofde aan voornoemde Nijcholaus gnd Clopper, Henricus van 

Gravia en Johannes van Os 25 mud hop, Bossche maat, op de zondag na het 
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octaaf van Pinksteren aanstaande (zo 01-06-1399) te leveren. 

 

Ghibo Keijot promisit super omnia Nijcholao dicto Clopper #Henrico de 

Gravia et Johanni de Os predictis seu eorum alteri# XXV modios lupuli 

mensure de Busco ad dominicam post octavas penthecostes proxime futuras 

sine medio sequentem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 234v 11 di 17-12-1398. 

Voornoemde Nijcholaus Clopper, Henricus van Gravia zvw Henricus Sceelwart 

en Johannes van Os zvw Willelmus van Panhedel beloofden aan Ghibo Keijot 50 

Stramprooise Gelderse gulden of de waarde op de zondag na het octaaf van 

Pinksteren aanstaande (zo 01-06-1399) te betalen. 

 

Nota Stramproedsche gulden. 

Dictus Nijcholaus Clopper Henricus de Gravia filius quondam Henrici (dg: 

de) Sceelwart et Johannes de Os filius quondam Willelmi de Panhedel 

promiserunt indivisi super omnia Ghiboni Keijot quinquaginta (dg: novos) 

# Stramproetsche# Gelre (dg: gul) gulden seu valorem ad dominicam post 

octavas penthecostes proxime futuras sine medio sequentem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 234v 12 di 17-12-1398. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde voornoemde Henricus en Johannes van Os van 

al het voornoemde geld schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 grossos. 

Dictus Nijcholaus promisit dictos Henricum et Johannem de Os de tota 

pecunia predicta indempnes servare. Testes datum supra. 

 

1181 p. 235r. 

 quarta post Lucie: woensdag 18-12-1398. 

 in profesto conversionis Pauli: vrijdag 24-01-1399. 

 

BP 1181 p 235r 01 wo 18-12-1398. 

Willelmus van Lent zvw Henricus Mudeken, zijn broer Johannes van Lent en 

Heijmericus Buc zvw Johannes Buc van Lijt beloofden aan de heren Henricus 

Buc en Johannes van Mierde, kanunniken van de kerk van Den Bosch, tbv hen 

en Rijxkinus bode van het kapittel van Luik, 107½ oude Franse schilden of 

de waarde in goud te betalen, een helft met Sint-Petrus-Stoel (za 22-02-

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

 

Willelmus de Lent filius quondam Henrici Mudeken et Johannes de Lent eius 

frater #et# Heijmericus Buc filius quondam Johannis Buc de Lijt 

promiserunt indivisi super omnia habita et habenda dominis Henrico Buc et 

Johanni de Mierde canonicis ecclesie de Buscoducis ad #!eorum# et ad opus 

Rijxkini messigii capituli Leodiensis seu ad opus alterius eorundem 

centum et septem et dimidium aude scilde Francie seu valorem in auro 

mediatim Petri ad cathedram et mediatim nativitatis Johannis proxime 

futurum. Testes Wiel et Moedel datum quarta post Lucie. 

 

BP 1181 p 235r 02 wo 18-12-1398. 

Vervolgens beloofden voornoemde schuldenaren aan voornoemde ?crediteuren, 

tbv het kapitel, voornoemde 107½ oude schilden voor hun risico en kosten op 

genoemde termijnen te zullen betalen in de stad Luik, in het kantoor van 

het kapittel aldaar. Voornoemde Willelmus van Lent beloofde het ambt van 

schout in de villa van Lith, voorzover dat behoort aan het kapittel van de 

kerk van Sint-Lambertus in Luik, getrouw uit te oefenen, tussen nu en Sint-

Egidius aanstaande (ma 01-09-1399). Voornoemde Willelmus zal van alle 

broken en verfeijten en inkomsten vanaf afgelopen Sint-Egidius (zo 01-09-

1398) tot aan Sint-Egidius aanstaande (ma 01-09-1399), rekening afleggen 

voor de schepenen van de villa van Lith. Die rekening zal hij binnen een 
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maand na Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1399) afleveren aan het 

kapittel in Luik, voorzien van de zegels van de schepenen van Lith. 

 

Notum sit universis quod cum ita factum sit constitutus! igitur coram 

scabinis infrascriptis #dicti 3 debitores promiserunt indivisi super 

habita et habenda dictis (dg: 3) dictis [creditoribus] ad [o]p[us] et ad 

opus capituli seu alterius# quod ipsi dictos C et VII et dimidium aude! 

deliberabunt (dg: sub eorum) dictis terminis solucionis sub eorundem 

debitorum periculis et expensis in civitate Leodiensi in computario 

capituli sancti Leodiensis ibidem quoque dictus Willelmus de (dg: Lent) 

Lent officium scultetatus prout #et in quantum# spectat ad (dg: camp) 

capitulum ecclesie sancti Lamberti Leodiensis #in villa de [Lijt]# 

fideliter reget et (dg: exerc) exerceret infra hinc et festum Egidii 

proxime futurum quoque ipse Willelmus de omnibus (dg: emolumentis) 

demeritis et foref[actis] dictis theutonice broken et verfeijten ac 

emolumentis quibuscumque proveniendis (dg: #infra hinc# de dicto officio 

dicti scultetatus spectantibus ad dictum capitulum) #a festo Egidii 

proxime# a festo Egidii proxime preterito usque ad festum Egidii proxime 

futurum de dicto officio dicti scultetatus spectante ad dictum capitulum 

Leodiense faciet et reddet computum et rationem ?circum festum Egidii 

proxime futurum coram scabinis (dg: de) ville de Lijt et huiusmodi 

computum et rationem (dg: reportabit capitulo) infra (dg: inf) mensem 

post festum Egidii proxime futurum sine medio sequentem reportabit #dicto 

capitulo Leodiensi# conscriptas in litteris de sigillo scabinorum de Lijt 

sigillatis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 235r 03 vr 24-01-1399. 

Jacobus Luwe zvw Theodericus Luwe van Empel verkocht aan Rutgherus van 

Geldorp een kamp, 6 morgen groot, in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse 

gnd die Vroencampen, ter plaatse gnd die Beemden, tussen kinderen gnd 

Nobels Kijnderen enerzijds en Hermannus Scut zvw Henricus gnd Jonghe Heijn 

van Heijnxtstem anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van wijlen 

Willelmus Vrancken en met het andere eind aan een gemene steeg, belast met 

een sloot gnd den Ocberschen Grave, die bij voornmoemd kamp hoort, gelegen 

tussen dit kamp en het erfgoed van wijlen voornoemde Willelmus Vrancken. 

 

Jacobus Luwe filius quondam Theoderici Luwe de Empel quendam campum sex 

iugera terre continentem situm in jurisdictione de Merewijc ad locum 

dictum die Vroencampen in loco dicto die Beemden inter hereditatem (dg: 

Goeswini Cnode filii quondam Ghibonis Herinc) #liberorum (dg: quondam) 

dictorum Nobels Kijnderen# ex uno et inter hereditatem Hermanni Scut 

filii quondam Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnxtstem (dg: ex uno) ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem quondam Willelmi Vrancken et 

cum reliquo fine ad communem stegam ibidem ut dicebat #prout ibidem situs 

est# hereditarie vendidit Rutghero de Geldorp promittens super omnia 

habita et habenda warandiam (dg: et ob) tamquam de hereditate (dg: ab 

hereditate) ab omni censu et aggere libera et obligationem deponere 

excepto quodam fossato dicto den (dg: Orbaerschen Grav) Ocberschen Grave 

#ad dictum campum spectante# sito inter dictum campum et inter 

hereditatem ?dicti (?dg: ..) dicti quondam Willelmi Vrancken (dg: ad 

dictum ca) ut dicebat. Testes Ywanus et Moedel datum (dg: quinta post 

Lucie sexta post Agne) in profesto (dg: arconversione) conversionis 

Pauli. 

 

BP 1181 p 235r 04 vr 24-01-1399. 

Zegherus van Puppel verkocht aan Johannes van Vladeracken, tbv de armen in 

het gasthuis naast de gevangenpoort, een n-erfcijns van 20 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (za 25-12-1400), 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed 

van wijlen Johannes van Berze enerzijds en erfgoed van wijlen Reijnerus van 
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Aken anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 6 pond voornoemd geld. 

 

Zegherus de (dg: P) Puppel hereditarie vendidit Johanni de Vladeracken ad 

opus (dg: hospitalis sit) pauperum hospitalis siti in Busco juxta portam 

captivorum hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini et pro primo termino a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum ex domo et area dicti venditoris sita in Busco in 

vico! Colperstraet inter hereditatem (dg: Henrici de) quondam Johannis de 

Berze ex uno et inter hereditatem quondam Reijneri de Aken ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto (dg: cens) hereditario censu sex librarum dicte monete exinde 

prius solvendo. Testes Groij et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 235r 05 vr 24-01-1399. 

Gerardus zvw Johannes zvw Johannes gnd Baten soen, gemachtigd door zijn 

broer hr Ghisbertus, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

2½ oude schild geld van de keizer of de koning van Frankrijk, aan wijlen 

eerstgenoemde Johannes zvw Johannes Baten soen, tbv zijn voornoemde zoon hr 

Ghisbertus, verkocht door Gerisius van Os. 

 

Gerardus filius quondam Johannis filii quondam Johannis (dg: f) dicti 

Baten soen potens ad hoc factus a domino Ghisberto suo fratre in litteris 

ut dicebat hereditarium censum duorum et dimidii aude scilde monete 

cesaris vel regis Francie venditum primodicto quondam Johanni filio 

quondam Johannis Baten soen ad opus dicti domini Ghisberti sui filii (dg: 

prout) a Gerisio de Os prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 235r 06 vr 24-01-1399. 

Rutgherus van Gheldorp ev Mechtildis wv Ghibo van Best zvw Johannes maande 

3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 oude schilden, aan wijlen 

voornoemde Ghibo van Best verkocht door Johannes van Meerwijc zvw Walterus 

van Meerwijc. 

 

Rutgherus de Gheldorp maritus (dg: l) et tutor legitimus ut dicebat 

Mechtildis sue uxoris relicte quondam Ghibonis de Best filii quondam 

Johannis hereditarium censum quinque aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum venditum dicto quondam Ghiboni de Best a 

Johanne de Meerwijc filio quondam Walteri de Meerwijc prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Ywanus et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 235r 07 vr 24-01-1399. 

Rodolphus van den Broec beloofde aan Johannes van Vladeracken 7¾ Gentse 

nobel (dg: of de waarde), 4 nieuwe Gelderse gulden voor 1 Gentse nobel 

gerekend, met Pasen aanstaande (zo 30-03-1399) te betalen. 

 

Rodolphus van den Broec promisit super omnia Johanni de Vladeracken octo 

Gentsche nobel (dg: seu valorem) minus una quarta parte unius Gentsche 

nobel (dg: ad) scilicet IIII novis (?verbeterd uit: novos) Gelre gulden 

pro quolibet Gentsche nobel computatis ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes Groij et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 235r 08 vr 24-01-1399. 

Anselmus zvw Goeswinus zvw Johannes van Best maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde Johannes 

van Best verkocht door Henricus van der Bruggen. 

 

Anselmus filius quondam Goeswini filii quondam Johannis de Best 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco 

venditam dicto Johanni de Best ab Henrico van der Bruggen prout in 
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litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 235r 09 vr 24-01-1399. 

Marcelius van der Straten zvw Willelmus Veren Aleijte soen, Willelmus zv 

voornoemde Marcelius, Willelmus die Koc van Megen en zijn zoon Willelmus, 

voor zich en voor vrienden en verwanten van wijlen Ghiselbertus nzv 

Gerardus van Amstel de bastaard, van de kant van Cristina dvw voornoemde 

Willelmus Veren Aleijte soen mvw voornoemde Ghisbertus, verklaarden 

verzoend te zijn met Johannes van den Broecke, Henricus die Boch en hr 

Egidius van Hostaden ridder en hun trawanten, bloedverwanten en vrienden, 

mbt de dood van wijlen voornoemde Ghisbertus, veroorzaakt door voornoemde 

Johannes van den Broecke, Henricus die Boch en hun helpers. Ze beloofden, 

voor zich en vrienden en verwanten van wijlen voornoemde Ghisbertus, aan 

Henricus Dicbier zv Godefridus tbv etc het akkoord van waarde te houden. 

 

Marcelius (dg: f) van der Straten filius quondam Willelmi (dg: -us) 

#Veren Aleijte soen# et Willelmus filius dicti Marcelii et Willelmus die 

Koc de Megen et Willelmus eius filius pro se et quibuscumque amicis et 

consanguineis #genitis et generandis# quondam Ghiselberti filii naturalis 

(dg: quondam) Gerardi de Amstel (dg: filii naturalis quondam Willelmi de 

Amstel j) #bastardi# ex parte et latere (dg: qu) Cristine filie quondam 

Willelmi Veren Aleijte soen predicti matris dicti quondam Ghisberti (dg: 

..) palam recognoverunt se fore reconciliatos (dg: J) cum Johanne van den 

Broecke Henrico die Boch et (dg: #?dno# Egidam de) domino Egidio de (dg: 

Hos) Hostaden milite #et cum eorum in! complicibus# et cum eorum (dg: in 

complicibus) et consanguineis et amicis genitis occacione necis dicti 

quondam Ghisberti facte ut dicitur per dictos Johannem van den Broecke et 

Henricum die Boch et eorum (dg: complicibus ?pa) #coadiutores# in dictam 
!in personam dicti quondam Ghisberti promittentes indivisi #!+# super 

habita et habenda #+ {invoegen wat onder het contract staat:} Henrico 

Dicbier filio Godefridi ad opus etc# pro se (dg: s) et quibuscumque 

amicis et consanguineis genitis et generandis dicti quondam Ghisberti ex 

parte et latere dicte Cristine matris olim dicti quondam Ghisberti ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 235r 10 vr 24-01-1399. 

Willelmus van den Straten zvw Willelmus Veren Aleijten soen verklaarde met 

de zijnen aan handen van voornoemde Henricus Dicbier zv Godefridus 

hetzelfde. 

 

Simili modo Willelmus van den Straten filius quondam Willelmi Veren 

Aleijten soen recognovit ut Marcelius suprascriptus cum suis ut supra in 

eadem forma promittens super omnia habita et [habenda] ad manus dicti 

Henrici Dicbier filii Godefridi ut supra. Testes Wiel et Moedel ...... 

...... ....... 

 

1181 p. 236v. 

 quinta post Lucie: donderdag 19-12-1398. 

 

BP 1181 p 236v 01 do 19-12-1398. 

Gerardus zvw Johannes van Loet verwer droeg over aan Theodericus van den 

Hoevel zvw Lambertus van den Hoevel de oudere zijn deel in een huis en erf 

van wijlen voornoemde Lambertus, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, naast erfgoed van Arnoldus Snoec zvw Lambertus Witmeri. 

 

Gerardus filius quondam Johannis de Loet tinctoris totam partem et omne 

jus ad se spectantes in domo et area quondam Lamberti van den Hoevel 

#senioris# sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis (dg: inter 

hereditatem Cris) juxta hereditatem Arnoldi Snoec filii quondam Lamberti 

Witmeri ut dicebat supportavit Theoderico van den Hoevel filio dicti 

quondam Lamberti promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 



Bosch’ Protocol 1398 03. 144 

parte sui deponere. Testes (dg: d) Groij et Wiel datum quinta post Lucie. 

 

BP 1181 p 236v 02 do 19-12-1398. 

(dg: Ever en H). 

 

(dg: Ever et H). 

 

BP 1181 p 236v 03 do 19-12-1398. 

De broers Everardus en Henricus, kvw Johannes van Halle rademaker, maanden 

3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

aan wijlen voornoemde Johannes van Halle verkocht door Zegherus van 

Wordragen. 

 

Everardus et Henricus fratres liberi quondam Johannis de Halle rotificis 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure (dg: ?w) de 

Busco venditam dicto quondam Johanni de Halle a Zeghero de Wordragen 

prout in litteris monuerunt de 3 annis. Testes Groij et Ywanus datum 

supra. 

 

BP 1181 p 236v 04 do 19-12-1398. 

Theodericus zvw Albertus gnd Spornier van Os verkocht aan Gerardus Vilt zv 

Elizabeth, tbv hr Johannes Mersman priester en Agnes en Elizabeth, ndv 

voornoemde hr Johannes, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 25-12-

1399), gaande uit (1) 2½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd op den 

Rushoevel, tussen Johannes Becker des Heirden enerzijds en Rutgherus zv 

Johannes gnd Weijnskens anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 20 

schelling geld, (2) 1 morgen land in Oss, ter plaatse gnd op den Brant, 

tussen wijlen Lambertus Moelnere enerzijds en Yda van Keijsel anderzijds, 

(3) 2 hont in Oss, ter plaatse gnd op den Crusen Beemd, tussen jkvr 

Conegundis ev Johannes Proefts van Bucstel enerzijds en wijlen Arnoldus 

Heijme anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Alberti dicti Spornier de Os hereditarie 

vendidit Gerardo Vilt filio Elizabeth ad opus domini Johannis Mersman 

presbitr[i] et ad opus Agnetis et Elizabeth filiarum naturalium dicti 

domini Johannis hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et pro primo termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex 

duobus et dimidio iugeribus terre sitis in parochia de Os ad locum dictum 

op den Rushoevel inter hereditatem Johannis Becker des Heirden ex uno et 

inter hereditatem Rutgheri filii Johannis dicti Weijnskens ex alio item 

ex uno iugero terre sito in dicta parochia de Os ad locum dictum op den 

Brant inter hereditatem quondam Lamberti Moelnere ex uno et inter 

hereditatem Yde de Keijsel ex alio item ex duobus hont sitis in dicta 

parochia ad locum dictum op den Crusen Beemt inter hereditatem domicelle 

Conegundis uxoris Johannis Proefts de Bucstel ex !alio et inter 

hereditatem quondam Arnoldi Heijme ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu XX solidorum monete ex dictis duobus et dimidio 

iugeribus terre prius solvendo et sufficientem facere tali condicione 

quod dictus (dg: dictus Johannes) dominus Johannes dictam paccionem 

integraliter possidebit quoad vixerit post eius decessum #ad# dictas 

Agnetem et Elizabeth eius filias naturales integraliter devolvendam et 

succedendam et si contingat aliquam dictarum Agnetis et Elizabeth filias! 

naturales! dicti domini Johannis decedere absque prole legitima ab eis 

seu earum altera genita vel generanda superviva remanente extunc dicta 

paccio ad alteram earum supervivam remanentem integraliter devolvetur si 

vero contingat dictas Agnetem et Elizabeth sorores ambas decedere absque 

prole legitima ab eis seu earum altera genita vel generanda superviva 

remanente extunc dicta paccio post #decessum# earundem Agnetis et 
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Elizabeth sororum ambarum ad proximores heredes dicti domini Johannis 

devolvetur salvo semper dicto !magistro Johanni suo usufructu in dicta 

paccione. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 236v 05 do 19-12-1398. 

Johannes Broc zvw Johannes Broc verkocht aan Gerardus zvw Nijcholaus van 

Laervenne een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, met Kerstmis 

in Haaren ter plaatse gnd Belver te leveren, voor het eerst over een jaar 

(do 25-12-1399), gaande uit de helft in een beemd die was van wijlen 

Henricus van der Scueren, in Haaren, ter plaatse gnd Nortbroec, tussen hr 

Walterus van Beke priester enerzijds en Engbertus gnd Emken Elijaes soen 

anderzijds, deze helft reeds belast met een b-erfcijns van 50 schelling 

geld. 

 

Johannes Broc filius quondam Johannis Broc hereditarie vendidit Gerardo 

filio quondam Nijcholai de Laervenne hereditariam paccionem (dg: 

paccionem) unius modii siliginis mensure de Oesterwijc solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum et in parochia de Haren ad locum dictum 

Beilver tradendam ex medietate ad (dg: se spectante) dictum venditorem 

spectante in quodam prato quod fuerat quondam Henrici van der Scueren 

sito in parochia de Haren ad locum dictum Nortbroec inter hereditatem 

domini Walteri de Beke presbitri ex uno et inter hereditatem Engberti 

dicti Emken Elijaes soen ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu L 

solidorum monete ex dicta medietate prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 236v 06 do 19-12-1398. 

Elizabeth dv Jacobus gnd van der Beke van Nijsterle droeg over? aan 

Wijnkinus van den Hecke, tbv nkv voornoemde Elizabeth bij haar verwekt of 

te verwekken door voornoemde Wijnkinus, (1) een huis en erf, in Nistelrode, 

ter plaatse gnd op die Beke, tussen voornoemde Jacobus van der Beke 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) haar riem, kist en al haar 

goederen. 

 

-. 

Elizabeth filia (dg: quondam) Jacobi dicti van der Beke (dg: cum) de 

Nijsterle cum tutore domum et aream sitam in parochia de Nijsterle ad 

locum dictum op die Beke inter hereditatem (dg: Thome dicti Erenbrechts 

soen ex uno et inter hereditatem) dicti Jacobi van der Beke ex uno et 

inter communem plateam! item (dg: eius) suum lorum et scrinium et omnia 

sua bona habita et habenda quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie! Wijnkino van den Hecke ad opus pueorum naturalium 

dicte Elizabeth ab eadem Elizabeth et Wijnkino predicto pariter genitorum 

et generandorum promittens cum tutore warandiam. 

 

BP 1181 p 236v 07 do 19-12-1398. 

Ghisbertus die Hoelt ev Elizabeth dvw Willelmus Kemmer droeg over aan zijn 

schoonzoon Gerardus zv Laurencius gnd Ghenen soen van Orten de helft van de 

helft in een huis en erf in Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen erfgoed 

van wijlen Hermannus Oems enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes van 

Leijden verwer anderzijds. 

 

Ghisbertus die Hoelt maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Willelmi Kemmer (dg: medietatem) #medietatem medietatis# ad 

se et dictam Elizabeth suam uxorem spectantis in domo et area sita in 

Busco ad vicum dictum Colperstraet inter hereditatem quondam Hermanni 

Oems ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de Leijden tinctoris ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo filio Laurencii dicti 

Ghenen soen de Orten suo genero cum litteris et jure occacione promittens 
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super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Groij et Ywanus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1181 p 236v 08 do 19-12-1398. 

Voornoemde Ghisbertus die Hoelt ev Elizabeth dvw Willelmus Kemmer schonk 

aan zijn schoonzoon Gerardus zv Laurencius gnd Ghenen soen van Orten en 

diens vrouw Hadewigis dv voornoemde Ghisbertus de helft van de helft in 

voornoemd huis en erf. 

 

Dictus Ghisbertus die Hoelt ut supra medietatem medietatis ad ipsos 

spectantis in dicta domo et area hereditarie supportavit Gerardo filio 

(dg: Laurencii G) Laurencii Ghenen soen de Orthen suo genero cum Hadewige 

sua uxore filia dicti Ghisberti nomine dotis ad jus oppidi etc cum 

omnibus litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 236v 09 do 19-12-1398. 

Nijcholaus zv Gerardus die Leeuwe, Johannes Rutten soen en Johannes zvw 

Gerardus gnd van den Ham beloofden aan Arnoldus Last 48 Stramprooise 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399) te 

betalen. 

 

Nijcholaus filius Gerardi die Leeuwe Johannes Rutten soen Johannes filius 

quondam Gerardi dicti (dg: Ham) van den Ham promiserunt indivisi super 

omnia Arnoldo Last XLVIII Stramproetsche Gelre gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1181 p. 237r. 

 quinta post Lucie: donderdag 19-12-1398. 

 

BP 1181 p 237r 01 do 19-12-1398. 

Margareta dv Johannes gnd Welle wv Henricus Roest, haar zoon Johannes en 

Nijcholaus Baudekens soen van Gheffen droegen over aan Henricus zvw 

Willelmus die Hoel een huis en tuin, in Meerwijk, ter plaatse gnd die 

Cleijn Wort, tussen Johannes gnd van Vorne enerzijds en een kamp gnd die 

Gans Weijde anderzijds. 

 

Margareta filia Johannis dicti Welle relicta quondam Henrici Roest #cum 

tutore# Johannes eius filius et Nijcholaus Baudekens soe[n de] Gheffen 

domum et ortum sitos in jurisdictione de Merewijc ad locum dictum die 

Cleijn Wort inter Johannis dicti de Vorne [ex uno] et inter quendam 

campum (dg: ex) dictum die Gans Weijde ex alio ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Henrico filio quondam Willelmi die Hoel promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Groij et Ywanus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1181 p 237r 02 do 19-12-1398. 

Voornoemde Margareta dvw Johannes gnd Welle wv Henricus Roest verkocht aan 

Henricus zvw Willelmus die Hoel een kamp, gnd die Gans Weijde, in Meerwijk, 

ter plaatse gnd die Cleijn Wort, tussen Johannes Luwe enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen voornoemde 

Johannes Welle en met het andere eind aan Johannes Rogge, belast met twee 

hoenderen, een b-erfcijns van 12 schelling 6 penning (dg: gemeen paijment) 

geld, 5 schreden dijk ter plaatse gnd Diependijk, tussen de dijk van 

Johannes Roggeijn enerzijds en de dijk van Henricus die Custer anderzijds, 

en een stuk dijk ter plaatse gnd die Wasplake, tussen de dijk van Hermannus 

Sint Willems soen enerzijds en de dijk van Bernardus Otten soen anderzijds. 

Johannes, zv voornoemde Margareta en wijlen Henricus Roest, en Nijcholaus 

Baudekens soen ev Aleijdis, dv voornoemde Margareta en wijlen Henricus 

Roest, deden afstand. 
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Dicta Margareta filia (dg: qui) quondam Johannis dicti Welle #relicta ut 

immediate# cum tutore quendam (dg: d) campum dictum die Gans Weijde situm 

in jurisdictione de Merewijc ad locum dictum die Cleijn Wort inter 

hereditatem (dg: dicti quondam Welle Johannis Welle ex uno et inter 

Johannis) Johannis Luwe ex uno et inter communem stegam ex alio tendentem 

cum uno fine ad hereditatem #dicti quondam# Johannis (dg: dicti) Welle 

predicti #et# !et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis Rogge prout 

ibidem situs !sest ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio quondam 

Willelmi die Hoel promittens cum tutore warandiam et obligationem 

deponere exceptis duabus pullis et hereditario censu XII solidorum et sex 

denariorum (dg: communis pagamenti) monete exinde solvendis atque quinque 

passibus dictis screden aggeris sitis ad locum dictum (dg: die Pend) 

Diependijc (dg: juxta) #inter# aggerem Johannis Roggeijn et inter (dg: 

hereditatem) #aggerem# Henrici die Custer (dg: e) atque quadam pecia 

aggeris sita (dg: ad) ad locum dictum die Wasplake inter (dg: 

hereditatem) #aggerem# Hermanni Sint Willems soen et inter aggerem 

Bernardi Otten soen ad dictum campum de jure spectantem. Quo facto 

Johannes filius dictorum Margarete et (dg: Johannis Welle) #quondam 

Henrici Roest# et Nijcholaus Baudekens soen maritus et tutor Aleijdis sue 

uxoris filie dicte Margarete et quondam (!dg: Johannis Welle) super dicto 

campo et jure ad opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes indivisi 

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

datum supra. 

 

BP 1181 p 237r 03 do 19-12-1398. 

Ghisbertus zv Nijcholaus Baudekens soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Ghisbertus filius Nijcholai Baudekens soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 237r 04 do 19-12-1398. 

Voornoemde koper beloofde aan Nijcholaus Baudekens soen van Geffen 36 

Stramprooise gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1398) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit super! Nijcholao Baudekens soen de Geffen XXXVI 

Stramproedsche gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 237r 05 do 19-12-1398. 

Gerardus zvw Gerardus van Hees smid maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 12 groten geld, aan hem verkocht door Godefridus Heerkini. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi (dg: de L) de Hees fabri hereditarium 

censum duodecim grossorum monete venditum sibi a Godefrido Heerkini prout 

in litteris (dg: hereditarie supportavit) monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 237r 06 do 19-12-1398. 

Henricus zvw Theodericus gnd Bauderics beloofde aan Arnoldus zvw Johannes 

Vrancken soen 5 Gentse nobel53 of de waarde op zondag Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 09-03-1399) te betalen. 

 

Henricus (dg: Bau) filius quondam Theoderici dicti Bauderics promisit 

super omnia Arnoldo filio quondam Johannis Vrancken soen quinque Gentsche 

nobel seu valorem ad letare Jherusalem proxime futuram persolvendos. 

                         
53 Zie → BP 1182 p 361r 09 ma 28-03-1401, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Testes Groij et Lucas (dg: testes) datum supra. 

 

BP 1181 p 237r 07 do 19-12-1398. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus gnd Loijer, gemachtigd door zijn moeder Yda 

wv voornoemde Willelmus, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 3 pond geld, aan wijlen voornoemde Willelmus Loijer verkocht door 

Jacobus zvw Stephanus gnd Broecriemmaker. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi dicti Loijer potens ad hoc 

factus #ab Yda sua (dg: uxore) matre relicta dicti quondam Willelmi# in 

litteris scabinorum (dg: etc) ut dicebat hereditarium censum trium 

librarum monete venditum dicto quondam Willelmo Loijer a Jacobo filio 

quondam Stephani dicti Broecriemmaker prout in litteris monuit (dg: de 3 

ad ?e) de 3 annis !annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 237r 08 do 19-12-1398. 

Johannes Scrage maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 7 pond 

geld, aan hem verkocht door Petrus zvw Petrus Becker zvw Petrus gnd die 

Heirde bakker. 

 

Johannes Scrage hereditarium censum septem librarum monete venditum sibi 

a Petro (dg: filio quondam quo) filio quondam Petri Becker filii quondam 

Petri dicti die Heirde pistoris prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 237r 09 do 19-12-1398. 

Petrus Nagel zvw Johannes van Eijndoven verkocht aan Willelmus van den 

Arennest zvw Nijcholaus van den Arennest en Johannes van Geldorp 

schoenmaker zvw Franco een n-erfcijns van 18 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit (1) een huis54 en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Henricus van den Rennen enerzijds en 

erfgoed van Jacobus van den Weghe anderzijds, (2) al zijn andere 

erfgoederen, reeds belast met lasten. De brief aan een van beiden 

overhandigen. 

 

Petrus Nagel filius quondam Johannis de Eijndoven hereditarie vendidit 

Willelmo van den Arennest filio quondam Nijcholai van den Arennest et 

(dg: Johanni) Johanni de (dg: Ghestel so) #Geldorp# sutori filio quondam 

Franconis hereditarium censum XVIII librarum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex domo et area sita in Busco (dg: ad) in vico (dg: 

Vuchtensi) #Hijnthamensi# inter hereditatem Henrici van den Rennen ex uno 

et inter hereditatem (dg: Johannis) #Jacobi# van den Weghe ex alio atque 

de et ex omnibus aliis hereditatibus et (dg: bonis) (dg: quocumque 

locorum) ab (dg: d) eodem emptore habitis et habendis quocumque 

consistentibus sive sitis promittens super (dg: omnia ha) omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis oneribus exinde solvendis. Testes datum 

supra. Tradetur littera alteri eorundem. 

 

BP 1181 p 237r 10 do 19-12-1398. 

Yda wv Petrus die Haen beloofde aan Willelmus die Haen gedurende 5 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Sint-Jacobus 4 Hollandse gulden of de waarde 

te betalen. 

Zou Petra, dv voornoemde Yda en wijlen Petrus die Haen, in tussentijd 

overlijden, dan zal voornoemde Yda ontlast zijn van al het geld van de 

termijnen die dan nog moeten verschijnen. Echter, van het jaar van 

overlijden van voornoemde Petra zal voornoemde Willelmus de 4 Hollandse 

gulden beuren, naar rata van de tijd die van dat jaar verstreken is. 

 

                         
54 Zie ← BP 1179 p 178v 06 do 03-06-1395, verkoop van de helft van dit huis. 
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Solvit II grossos. 

Yda relicta quondam Petri die Haen promisit super omnia (dg: Willelmo die 

Haen) se daturam (dg: soluturam) et soluturam Willelmo die Haen ad 

spacium quinque annorum datam presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum quinque annorum quatuor Hollant gulden seu valorem in 

festo Jacobi et primo termino Jacobi proxime futuro tali condicione si 

contingat Petram filiam dictorum Yde et quondam Petri die Haen decedere 

dicto spacio quinque annorum pendente quod extunc dicta Yda de tota 

pecunia de dicta promissione provenienda (dg: post ?ob) in (dg: terminis) 

dictis terminis (dg: dicte) dicte promissionis obitum eiusdem Petre filie 

dicte Yde sequentibus erit quita et absoluta et si dicta Petra filia 

dicte #Yde# decesserit infra dictum spacium (dg: annorum exti) dictorum 

quinque annorum extunc dictus Willelmus habebit dictos quatuor Hollant 

gulden pro rata illius anni in quo eadem Petra mortua fuerit (dg: et 

residuum) et non plus de dictis quatuor (dg: annis) Hollant! (dg: ius) 

illius anni. Testes Groij et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 237r 11 do 19-12-1398. 

Henricus Weijhaze verkocht aan Johannes Steijmpel, tbv hem en zijn 

natuurlijke zoon Johannes verwekt bij wijlen een vrouw gnd Enghelberen, een 

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

leveren, gaande uit (1) de helft in 5 lopen roggeland, in Helvoirt, naast 

de windmolen, tussen Willelmus van Beke enerzijds en {p.238} Margareta van 

Uden en haar kinderen anderzijds, (2) 3 dagmaten beemd, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd die Crumvoertsche Beemde, tussen Johannes gnd 

Potter enerzijds en Johannes Leijten soen anderzijds, reeds belast met 

lasten die eruit gaan. Voornoemde Johannes Steijmpel zal deze pacht beuren, 

en na zijn overlijden zal voornoemde Johannes die beuren. 

 

Henricus Weijhaze legitime vendidit Johanni Steijmpel ad opus! et ad opus 

Johannis sui filii #naturalis# ab eodem Johanne Steijmpel et (dg: 

quondam) quondam muliere dicta (dg: Had) Enghelberen pariter geniti seu 

ad opus alterius eorum diutius viventis vitalem pensionem (dg: unius 

modii siliginis) dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad! eorum Johannis et Johannis sui filii predictorum seu 

alterius eorum diutius viventis et non ultra Jacobi et in Busco tradendam 

ex medietate ad dictum venditorem spectante in quinque lopinatis terre 

siliginee sitis in parochia de Helvoert juxta molendinum venti inter 

hereditatem Willelmi de Beke ex uno et inter hereditatem 

 

1181 p. 238v. 

 quinta post Lucie: donderdag 19-12-1398. 

 in vigilia Thome: vrijdag 20-12-1398. 

 in festo beati Thome apostoli: zaterdag 21-12-1398. 

 

BP 1181 p 238v 01 do 19-12-1398. 

Margarete de Uden et eius liberorum ex alio atque ex tribus diurnatis 

prati dicti venditoris sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco 

dicto die Crumvoertsche Beemde inter hereditatem Johannis (dg: dicti P) 

dicti Potter ex uno et inter hereditatem Johannis Leijten soen ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: ex) oneribus exinde prius solvendis 

et sufficientem facere et (dg: alter diutius) dictus Johannes Steijmpel 

dictam pensionem integraliter possidebit quo (dg: ad) ad vixerit et post 

eius decessum dictus Johannes eius filius naturalis dictam pensionem 

integraliter possidebit quoad vixerit et cum ambo mortui fuerint etc. 

Testes Groij et Moedel datum quinta post Lucie. 

 

BP 1181 p 238v 02 vr 20-12-1398. 

Johannes van Berze zvw Jacobus van Berze droeg over aan Gerardus zvw 

Johannes zvw Johannes Bathen soen alle goederen, die aan hem gekomen waren 
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na overlijden van Oda dvw Hubertus van Berze ev Willelmus Tolinc. 

 

Johannes de Berze filius quondam Jacobi de Berze omnia bona sibi de morte 

quondam Ode filie quondam Huberti de Berze uxoris olim Willelmi Tolinc 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita hereditarie 

supportavit Gerardo filio quondam Johannis filii quondam Johannis Bathen 

soen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: H) Groij et Lucas datum in vigilia Thome. 

 

BP 1181 p 238v 03 vr 20-12-1398. 

Godefridus Mersken zvw Johannes van Dommellen droeg over aan Arnoldus van 

den Aven een stuk land, gnd die Hambossche Acker, in Someren, tussen 

Johannes gnd sPapen enerzijds en Margareta gnd des Bruijnen anderzijds, met 

een eind strekkend aan erfg vw Willelmus van Laervenne en met het andere 

eind aan kinderen gnd van der Meir, aan hem verkocht door Henricus zvw 

Henricus zvw Henricus Wiebouts. 

 

Godefridus Mersken filius quondam Johannis de Dommellen peciam terre 

dictam die (dg: Hambo) Hambossche Acker sitam in parochia de Zoemeren 

inter hereditatem Johannis dicti sPapen ex uno et inter hereditatem 

Margarete dicte des Bruijnen ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem heredum quondam Willelmi de (dg: Laerv) Laervenne et cum 

reliquo fine ad hereditatem liberorum dictorum van der Meir venditam sibi 

ab Henrico filio quondam Henrici filii quondam Henrici Wiebouts (dg: 

soen) prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo van den Aven (dg: 

pro) cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum) Wiel et Ywanus 

datum supra. 

 

BP 1181 p 238v 04 vr 20-12-1398. 

Voornoemde Godefridus Mersken zvw Johannes van Dommellen droeg over aan 

Arnoldus zvw Matheus van den Avenne (1) 6 lopen rogge b-erfpacht, maat van 

Someren, met Lichtmis te leveren, gaande uit erfgoederen van Johannes gnd 

Nennen soen van der Meir, die waren van Heijlwigis van Verscoer, in 

Someren, ter plaatse gnd Velthen, tussen erfgoed van het huis van Postel 

enerzijds en Johannes gnd tsVroeden en Johannes gnd Smedekens anderzijds, 

(2) 3 lopen rogge erfpacht, maat van Someren, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit huizen en tuin en hun hofsteden, in Someren, ter plaatse gnd aen 

Gheen Eijnde Scoets, tussen erfg vw Henricus gnd Ghisels soen enerzijds en 

een zekere Hannarts van Orle anderzijds, welke pachten voornoemde 

Godefridus verworven had van voornoemde Arnoldus zvw Matheus van den 

Avenne. 

 

Dictus Godefridus sex lopinos siliginis annue et hereditarie paccionis 

mensure de Zoemeren solvendos hereditarie purificationis ex hereditatibus 

Johannis dicti Nennen soen van der Meir que fuerant Heijlwigis de 

Verscoer sitis in parochia de Zoemeren ad locum dictum Velthen inter 

hereditatem domus de Postula ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

tsVroeden et Johannis dicti Smedekens ex alio atque tres lopinos 

siliginis hereditarie paccionis (dg: si) dicte mensure solvendos 

hereditarie dicto termino solucionis ex domibus et ortis ac suis 

domistadiis sitis in parochia de Zoemeren ad locum dictum aen Gheen 

Eijnde Scoets inter hereditatem heredum quondam Henrici (dg: H) dicti 

Ghisels soen ex uno et inter hereditatem cuiusdam dicti Hannarts de Orle 

ex alio quas pacciones dictus Godefridus erga Arnoldum filium quondam 

Mathei van den Avenne acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Arnoldo filio quondam (dg: The) Mathei van den Avenne 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 238v 05 vr 20-12-1398. 

Aleijdis wv Gerardus van Geffen molenaar maande55 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 6 pond geld, aan wijlen voornoemde Gerardus verkocht56 

door Ancelmus zvw Henricus Willems bakker en zijn dochter Hilla. 

 

Aleijdis relicta quondam Gerardi de Geffen multoris hereditarium censum 

sex librarum monete venditum dicto quondam Gerardo ab Ancelmo filio 

quondam Henrici Willems pistoris et Hilla eius filia prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 238v 06 vr 20-12-1398. 

Voornoemde Aleijdis wv Gerardus van Geffen molenaar maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, aan wijlen 

voornoemde Gerardus verkocht door Gerisius van Os zvw Lodekinus van Os. 

 

Dicta Aleijdis hereditariam paccionem (dg: duorum) duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco venditam dicto quondam Gerardo a Gerisio de Os 

filio quondam Lodekini de Os prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 238v 07 za 21-12-1398. 

Henricus van Werthusen zvw hr Henricus van Werthusen ridder verkocht aan 

Johannes Monic zvw Arnoldus Monics een kamp van wijlen Arnoldus van 

Waderle, nu aan hem behorend, ongeveer 6 morgen groot, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Boschbuenre, tussen Gerardus van Bruggen enerzijds en 

Wellinus van Beke anderzijds, belast met de hertogencijns, waterlaten en 

sloten. Johannes van Ghemert ev jkvr Mechtildis dvw voornoemde hr Henricus 

van Werthusen ridder verklaarde dat voornoemd kamp, samen met andere 

goederen, gekomen was aan voornoemde Henricus van Werthusen, na erfdeling 

tussen voornoemde Henricus van Werthusen en Johannes van Ghemert van de 

goederen van wijlen voornoemde hr Henricus van Werthusen en wijlen zijn 

vrouw vrouwe Ermgardis, ouders van voornoemde Henricus van Werthusen en 

diens zuster jkvr Mechtildis. Voornoemde Johannes van Ghemert ev voornoemde 

jkvr Mechtildis deed afstand. 

 

Henricus de Werthusen filius domini quondam Henrici de Werthusen militis 

quendam campum quondam Arnoldi de Waderle nunc ad se spectantem sex 

iugera terre vel circiter continentem situm in parochia de Roesmalen ad 

locum dictum die Boschbuenre inter hereditatem Gerardi de Bruggen ex uno 

et inter hereditatem Wellini de Beke ex alio prout huiusmodi campus 

#ibidem situs est et# ad dictum quondam Arnoldum de Waderle spectare 

consuevit ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Monic filio quondam 

Arnoldi Monics promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini nostri ducis et aqueductibus 

#et fossatis# ad dictum campum de jure spectantibus. Quo facto Johannes 

de Ghemert maritus et tutor legitimus domicelle Mechtildis sue uxoris 

filie dicti quondam domini Henrici de Werthusen militis palam recognovit 

quod huiusmodi campus sex iugera vel circiter continens prefato Henrico 

de Werthusen mediante quadam divisione hereditaria inter dictos Henricum 

de Werthusen et eundem Johannem de Ghemert prius habita de bonis 

antedicti quondam domini Henrici de Werthusen et domine quondam Ermgardis 

sue legitime olim conthoralis parentum dictorum Henrici de Werthusen et 

domicelle Mechtildis sue sororis simul cum quibusdam aliis bonis in 

partem cessit atque idem Johannes de Ghemert tamquam maritus et tutor 

legitimus dicte domicelle Mechtildis super dicto campo et jure ad opus 

dicti emptoris renunciavit effestucando promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes #Lucas et# Ywanus 

                         
55 Zie → BP 1182 p 884v 01 do 22-06-1402, zelfde maning. 
56 Zie ← BP 1179 p 560v 03 wo 14-05-1393, verkoop van deze cijns. 
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datum in festo beati Thome apostoli. 

 

BP 1181 p 238v 08 za 21-12-1398. 

Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus filius quondam Godescalci Roesmont prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 238v 09 za 21-12-1398. 

Gertrudis wv Henricus zvw Godefridus Posteel schonk aan Theodericus zv 

Nijcholaus gnd Coel van Mairnheze smid en diens vrouw Elizabeth, dv 

voornoemde Gertrudis en wijlen Henricus, haar vruchtgebruik in (1) een 

b-erfcijns van 3 pond geld, die Goeswinus Coppen soen van Engelen beloofd 

had met Kerstmis aan voornoemde Henricus zvw Godefridus Posteel te betalen, 

gaande uit (1a) een tuin in Den Bosch, over de Visbrug, binnen de 

stadsmuur, achter het huis en erf van voornoemde Goeswinus, tussen erfgoed 

van Willelmus van den Zande enerzijds en erfgoed van voornoemde Henricus 

anderzijds, welke tuin 69 voet lang is en 17½ voet breed, (1b) een huis en 

erf van voornoemde Goeswinus Coppen soens, dat hij tot meerdere zekerheid 

tot onderpand had gesteld, (2) een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd 

geld, die Gerardus Loij zv Willelmus beloofd had met Kerstmis te betalen 

aan voornoemde Henricus zvw Godefridus gnd Posteel, gaande uit (2a) een 

tuin, 45 voet lang en 15 voet breed, in Den Bosch, over de Visbrug, binnen 

de stadsmuur, achter het huis en erf van voornoemde Gerardus Loij, tussen 

erfgoed van Goeswinus Coppen soen van Engelen enerzijds en erfgoed van 

Johannes Coppen soen anderzijds, (2b) een huis en erf van voornoemde 

Gerardus Loij, dat hij mede tot onderpand had gesteld, (3) een n-erfcijns 

van 20 schelling voornoemd geld, uit een b-erfcijns van 3 pond van 

hetzelfde geld, welke cijns van 3 pond Theodericus Zuetmelc de jongere 

beloofd had te betalen aan wijlen voornoemde Henricus Posteel zv Godefridus 

gnd Posteel, een helft met Kerstmis en de andere helft met {p.239} 

Sint-Jan-Baptist, gaande uit (3a) een deel van een erfgoed, 3½ voet breed, 

in Den Bosch, aan de Vismarkt, achter erfgoed van Aleijdis van Orthen, 

strekkend van erfgoed van voornoemde Theodericus in lengterichting naast 

erfgoed van voornoemde Aleijdis tot aan de Dieze die daar stroomt, (3b) een 

huis en erf van voornoemde Theodericus Zuetmelc, waarin hij woonde, in Den 

Bosch aldaar, aan de Vismarkt, dat hij mede tot onderpand had gesteld, (4) 

1/8 deel van 6 morgen land, uit Duizend Morgen van de gemeint van Den 

Bosch, voor de plaats gnd Maalstram, tussen Henricus Steenwech enerzijds en 

wijlen Petrus van Waderle anderzijds, welke 6 morgen wijlen voornoemde 

Godefridus Posteel gekocht had van de stad Den Bosch, (5) de helft van 1 

morgen land, tussen wijlen voornoemde Petrus enerzijds en erfgoed gnd die 

Twintig Morgen anderzijds, welke morgen wijlen voornoemde Godefridus 

Posteel verworven had van Theodericus Buc, (6) ¼ deel van een kamp van 

wijlen voornoemde Godefridus Posteel, welk kamp 7 morgen groot is, gelegen 

achter de plaats gnd Oetheren, naast de plaats gnd den Verkenen Kamp. 

Voornoemde Theodericus verklaarde dat hiermee voornoemde Gertrudis aan 

alles voldaan heeft, aan voornoemde Theodericus door haar beloofd als 

huwelijksgift. 

 

Gertrudis relicta quondam Henrici filii quondam Godefridi Posteel #cum 

suo tutore etc# suum usufructum sibi competentem in hereditario censu 

trium librarum monete quem Goeswinus Coppen soen de Engelen promisit se 

daturum et soluturum dicto Henrico filio quondam Godefridi Posteel 

hereditarie nativitatis Domini ex quodam orto sito in Busco ultra pontem 

piscium infra murum oppidi de Busco retro domum et aream dicti Goeswini 

inter hereditatem Willelmi van den Zande ex uno et inter hereditatem 

dicti Henrici ex alio (dg: que) #{verwijst via een teken in margine 

sinistra naar wat onder het contract staat:} et qui ortus predictus 

sexaginta novem pedatas in longitudine et decem et septem ac dimidiam 

pedatas terre in latitudine continet# atque ex domo et area dicti 
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Goeswini Coppen soens quam domum et aream dictus Goeswinus ad maiorem 

securitatem solucionis antedicti census trium librarum dicte monete 

#simul cum dicto orto# ad pignus imposuit dicto Henrico et firmiter 

obligavit prout in litteris insuper in hereditario censu XL solidorum 

dicte monete quem Gerardus Loij filius Willelmi promisit se daturum et 

soluturum dicto Henrico filio quondam Godefridi dicti Posteel hereditarie 

nativitatis Domini ex quodam orto quadraginta quinque pedatas in 

longitudine et quindecim pedatas #terre# in latitudine continente sito in 

Busco ultra pontem piscium infra murum oppidi de Busco retro domum et 

aream dicti Gerardi Loij inter hereditatem Goeswini Coppen soen (dg: ex 

uno) de Engelen ex uno et inter hereditatem Johannis Coppen soen ex alio 

atque ex domo et area dicti Gerardi Loij quam domum et aream dictus 

Gerardus Loij ad maiorem securitatem solucionis dicti census XL solidorum 

dicte monete simul cum dicto orto prefato Henrico ad pignus imposuit et 

firmiter obligavit prout in litteris atque in hereditario censu viginti 

solidorum dicte monete de annuo et hereditario censu trium librarum 

eiusdem monete quem censum trium librarum jamdictum Theodericus Zuetmelc 

(dg: pro) junior promisit se daturum et soluturum dicto Henrico (dg: 

filio quondam Godefridi Posteel) dicto Posteel filio Godefridi dicti 

Posteel hereditarie mediatim nativitatis Domini et mediatim nativitatis 

 

1181 p. 239r. 

 in die innocentium: zaterdag 28-12-1398. 

 secunda ante nativitatis Domini: maandag 23-12-1398. 

 

BP 1181 p 239r 01 za 21-12-1398. 

beati Johannis baptiste de quadam parte hereditatis tres et dimidiam 

pedatas in latitudine continente sita in Busco ad forum piscium retro 

hereditatem Aleijdis de Orthen tendentis ab hereditate eiusdem Theoderici 

longitudinaliter iuxta hereditatem dicte Aleijdis ad Dijesam ibidem 

fluentem atque ex domo et area dicti Theoderici Zuetmelc in qua idem 

Theodericus morabatur (dg: quam domum et aream si) sita in Buscoducis 

ibidem ad forum piscium (dg: retro hereditatem Aleijdis) quam domum et 

aream dictus Theodericus simul cum dicta parte hereditatis prefato 

Henrico ad maiorem securitatem solucionis dicti census trium librarum ad 

pignus imposuit (!dg: et firmiter) obligavit prout in litteris item in 

#una# octava parte sex iugerum terre de mille iugeribus terre 

communitatis oppidi de Busco sitorum ante locum dictum Maelstram inter 

hereditatem Henrici Steenwech ex uno et inter hereditatem quondam Petri 

de Waderle ex alio que sex jugera terre dictus quondam Godefridus Posteel 

erga oppidum de Busco emendo acquisiverat atque in medietate unius 

jugeris! terre siti inter hereditatem dicti quondam Petri ex uno et inter 

hereditatem dictam die Twentich Marghen ex alio quod iuger terre 

iamdictum dictus quondam Godefridus Posteel erga Theodericum Buc 

acquisiverat necnon in quadam quarta parte cuiusdam campi dicti quondam 

Godefridi Posteel septem iugera terre continentis siti retro locum dictum 

Oetheren iuxta locum dictum den Verkenen Camp ut dicebat legitime 

supportavit Theoderico filio Nijcholai dicti Coel de Mairnheze fabri cum 

Elizabeth sua uxore filia predictorum Gertrudis et quondam Henrici in 

nomine dotis ad ius oppidi de Busco promittens cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: ?if) et hiis 

mediantibus dictus Theodericus recognovit sibi fore satisfactum per 

dictam Gertrudem ab omnibus et singulis bonis dicto Theoderico seu 

cuicumque alteri persone ad opus (dg: suum) sui cum dicta Elisabeth sua 

uxore (dg: p) in subsidium matrimonii promissis. Testes Ywanus et 

Goeswinus datum supra. Et fient due littere de censibus una et (dg: de) 

reliqua de hereditatibus. 

 

BP 1181 p 239r 02 za 28-12-1398. 

Voornoemde Theodericus {er staat: Henricus} droeg voornoemde cijns van 3 
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pond, die nu aan hem behoort, over aan Johannes zvw Arnoldus Tolinc. 

 

{In margine sinistra}. Dictus !Henricus dictum censum trium librarum quem 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Johanni filio quondam 

Arnoldi Tolinc cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui et dicti quondam Henrici Posteel et 

quorumcumque heredum eiusdem Henrici Posteel deponere. Testes Groij et 

Ywanus datum in die innocentium. 

 

BP 1181 p 239r 03 ma 23-12-1398. 

Jkvr Jutta dvw Henricus van Merlaer wv Matheus zvw Henricus bakker maande 3 

achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, aan 

voornoemde Matheus verkocht door Godefridus van Herzel, (2) een b-erfcijns 

van 20 schelling voornoemd geld, aan wijlen voornoemde Henricus bakker 

verkocht door de broers Gheroldus en Johannes, zvw Paulus van Gijffen, (3) 

een b-erfcijns van 20 schellingvoornoemde oude moneta, aan wijlen 

voornoemde Henricus bakker verkocht door Arnoldus zv Paulus van Gijffen, 

welke cijnzen nu aan haar behoren, (4) een b-erfcijns van 3 schelling 6 

penningen oude pecunia, 2/3 deel van 10 schelling oude pecunia en 2 

hoenderen, en 2/3 deel van ½ hoen, aan wijlen voornoemde Henricus van 

Merlaer verkocht door Wellinus zv Henricus gnd Henssen soen 

handschoenmaker. 

 

Domicella Jutta #filia quondam Henrici de Merlaer# relicta quondam Mathei 

(dg: Becker) filii quondam Henrici (dg: dicti Becker) #pistoris# 

hereditarium censum XX solidorum grosso Turonensi !Turonensi (dg: ant) 

monete regis Francie antiquo pro sedecim (dg: p-) denariis in hiis 

computato venditum dicto Matheo a Godefrido de Herzel prout in litteris 

atque hereditarium censum XX solidorum dicte monete vendit[um] dicto 

quondam Henrico pistori a Gheroldo et Johanne fratribus filii! quondam 

Pauli de (dg: Gij) Gijffen prout in litteris atque hereditarium censum XX 

solidorum dicte monete veteris venditum dicto quondam Henrico pistori ab 

(dg: Arnoldo f) Arnoldo filio (dg: Pal) Pauli de Gijffen prout in 

litteris et quos nunc ad se !?ste spectare dicebat (dg: monuit de 3 

annis) item hereditarium censum trium soli-(dg: ..... #dorum ..#)-dorum 

et sex denariorum (dg: antiquorum) antique pecunie atque duas partes 

decem solidorum antique pecunie et duorum pullorum atque duas partes (dg: 

v) dimidii pulli venditas dicto quondam Henrico [de] Merlaer a Wellino 

filio (dg: q) Henrici dicti Henssen soen cijrothecario prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Lucas et Ywanus datum secunda ante nativitatis 

Domini. 

 

BP 1181 p 239r 04 ma 23-12-1398. 

Johannes Raet maande 3 achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns van 40 

schelling geld, die Johannes van Arle handschoenmaker ?verworven had van 

Johannes zv Lambertus van den Hovel, (2) een b-erfcijns van 40 schelling 

voornoemd geld, aan wijlen voornoemde Johannes van Arle verkocht door 

Johannes gnd Tijrelaij van Sint-Oedenrode, welke nu aan hem behoren. 

 

Johannes (?dg: de) Raet hereditarium censum XL solidorum monete quem 

Johannes de Arle cijrothecarius erga (dg: Joh fil) Johannem filium 

Lamberti van den Hovel !prout in litteris atque hereditarium censum 

quadraginta solidorum dicte monete venditum dicto quondam! de Arle (dg: 

J) a Johanne dicto Tijrelaij de Rode sancte Ode prout in litteris et quos 

census primodictus! nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 239r 05 ma 23-12-1398. 

De broers Godefridus en Arnoldus, kvw Johannes gnd van den Wijer, 

verkochten aan Willelmus die Haen (1) een stuk land gnd Luten Acker, in 
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Waderle, achter de tuin van Oda gnd Tijs, tussen Johannes gnd Koc enerzijds 

en Tielkinus gnd Scampart anderzijds, (2) een stukje beemd, gnd dat 

tGoerle, in Waderle, tussen de gemeint enerzijds en Johannes gnd Theeuwen 

soen anderzijds, welk stuk land en stukje beemd wijlen voornoemde Johannes 

van den Wijer gekocht had van Jordanus van Hoculem en die nu aan hen 

behoren. Theodericus en Mathijas, minderjarige kvw Johannes van den Wijer, 

zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. Johannes en Elizabeth, kv 

Johannes van den Wijer, zullen nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Godefridus #et# Arnoldus fratres liberi quondam Johannis dicti van den 

Wijer peciam terre dictam communiter Luten Acker sitam in parochia de 

Waderle retro ortum Ode dicte Tijs inter hereditatem Johannis dicti Koc 

ex uno et inter hereditatem Tielkini dicti Scampart ex alio atque quandam 

particulam prati dictam dat tGoerle sitam in predicta parochia inter 

communitatem ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Theeuwen #soen# 

ex alio (dg: ut dicebant) quas peciam terre et particulam prati dictus 

quondam Johannes van den Wijer erga Jordanum de Hoculem acquisiverat (dg: 

atque) emendo prout in litteris et quos nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt Willelmo die Haen #supportaverunt# cum litteris 

et jure promittentes super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum #!et# (dg: dicti# deponere et quod ipsi (dg: 

Joh el) Theodericum et Mathijam (dg: Elizabeth) liberos quondam Johannis 

van den Wijer quamcito ad (dg: ad) annoss! pubertatis pervenerint super 

premissis et jure ad opus emptoris facient renunciare et quod ipsi 

Johannem et (dg: ...) Elizabeth liberos Johannis van den Wijer (dg: 

super) perpetue tales habebunt quod numquam presument se jus in premissis 

habere. Testes Groij et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 239r 06 ma 23-12-1398. 

Voornoemde Willelmus koper beloofde aan voornoemde Godefridus en Arnoldus 

verkopers 30 Stramprooise gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar 

(ma 02-02-1400) te betalen. 

 

Dictus Willelmus emptor promisit super omnia dictis Godefrido et Arnoldo 

(dg: ep) venditoribus XXX Stramproetsche gulden seu (dg: val) valorem 

(dg: ad) a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 239r 07 ma 23-12-1398. 

(dg: Theodericus). 

 

BP 1181 p 239r 08 ma 23-12-1398. 

Theodericus gnd Bathen soen droeg over aan Johannes Mutsart voller een 

b-erfcijns van 30 schelling geld, uit een b-erfcijns van 6 pond geld, welke 

cijns van 6 pond voornoemde Johannes Mutsart beloofd57 had te betalen aan 

voornoemde Theodericus, een helft met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit de helft van de navolgende erfgoederen, gelegen in Den 

Bosch, achter de plaats gnd die Oude Dieze, over de stroom aldaar, te weten 

uit (1) de helft van een hofstad, waarop het woonhuis van wijlen Johannes 

van Boemel stond, te weten de helft richting erfgoed van wijlen Franco 

Luborgen, welke helft met een eind reikt tot aan de stroom aldaar, (2) de 

helft van een tuin aldaar, voor de huidenspanner van Hermannus van Zonne de 

jongere, te weten uit de helft richting het woonhuis van wijlen Hermannus 

van Zonne de oudere, (3) de helft van een erfgoed aldaar, naast het water, 

tussen de osendrup van het huis van Gerisius van Os enerzijds en een weg 

die loopt naar een trap aldaar, 6 voet breed, anderzijds, te weten de helft 

richting voornoemde trap, (4) het recht dat aan voornoemde Theodericus 

                         
57 Zie ← BP 1178 f 361r 02 ma 21-03-1390 en BP 1178 f 361r 03 ma 21-03-1390, 

belofte de erfcijns te betalen en recht van wederkoop. 
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behoorde in een brug, trap en alle wegen aldaar. 

 

Theodericus dictus Bathen soen hereditarium censum (dg: ?m) triginta 

solidorum monete de hereditario censu sex librarum monete quem censum sex 

librarum Johannes Mutsart fullo promisit se daturum et soluturum dicto 

Theoderico hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex 

medietatibus hereditatum infrascriptarum sitarum in Busco retro locum 

dictum die Aude Dijese ultra aquam ibidem currentem videlicet ex 

medietate domistadii siti ibidem !ibidem supra quod domistadium domus 

habitationis quondam Johannis de (dg: d) Boemel stare consuevit scilicet 

ex illa medietate que (dg: sita est) sita versus hereditatem quondam 

Franconis Luborgen et que medietate! tendit cum uno fine usque ad aquam 

ibidem currentem insuper ex medietate (dg: cuiusdam) orti siti ibidem 

ante pannitensorium Hermanni de Zonne junioris scilicet ex (dg: a) illa 

medietate dicti orti que sita est versus domum habitationis quondam 

Hermanni de Zonne senioris atque ex medietate cuiusdam hereditatis site 

ibidem juxta aquam inter stillicium domus Gerisii de Os ex uno et inter 

(dg: hereditatem) quandam viam tendentem ibidem versus (dg: quoddam g) 

quendam gradum ibidem consistentem et que via continet sex pedatas in 

(dg: la) latitudine ex alio scilicet ex illa medietate jamdicte 

hereditatis que medietas sita est versus dictum gradum atque ex toto jure 

quod dicto Theoderico competebat in (dg: ponte) ponte gradum! et omnibus 

viis ibidem consistentibus sitis !ut tendentibus prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Johanni Mutsart cum litteris et jure 

occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

1181 p. 240v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1181 p 240v 01 ma 23-12-1398. 

Otto Bruijstens verkocht aan Johannes Molle, Godefridus Mersken zvw 

Johannes van Dommelen, Johannes Meester zvw Henricus Meester, Gerardus die 

Wilde, Henricus Buekentop, Petrus Witmeri, Arnoldus zvw Johannes Lemkens, 

Gerardus Vrieze zvw Godefridus van Weert en Gerardus zvw Lambertus gnd Abt, 

tbv hen, Henricus van Merlaer en Bernardus Witmeri, een stuk erfgoed buiten 

de poort gnd die Valport, behorend aan de stad Den Bosch, welk stuk erfgoed 

daar ligt voorbij de Swengelbrug aldaar in de Hinthamerdijk, welk stuk 

erfgoed ligt naast voornoemde Hinthamerdijk, strekt vanaf die dijk tot aan 

de sloot van een kamp gnd Koeldonks Kamp, welk stuk land met een eind reikt 

tot aan het water gnd die Aa, en welk stuk erfgoed in de lengte 180 voet 

groot is te meten vanaf die Aa naast voornoemde Hinthamerdijk, richting de 

plaats of kamp gnd Pijnappels Kamp. Verkoper zal voornoemde Hinthamerdijk, 

voorzover die gelegen is naast resp. voor en tegenover voornoemd stuk 

erfgoed, onderhouden, in breedte en hoogte volgens inhoud van de brief met 

het zegel van de stad Den Bosch, met welke brief voornoemde Otto die dijk 

verkregen had van de stad Den Bosch. Verkoper beloofde in en naast 

voornoemde dijk en op erfgoederen die tot die dijk aldaar behoren, te weten 

vanaf de Valbrug tot aan de eerstvolgende stenen brug aldaar naast de 

windmolen die was van het klooster van Sint-Clara, geen huizen te bouwen of 

bomen te planten, waardoor de wind ontnomen zou kunnen worden aan de 

windmolen die op voornoemd stuk erfgoed geplaatst wordt, uitgezonderd 

geknotte wilgen, die redelijk geknot zullen moeten zijn, en waarop nimmer 

takken zullen staan die ouder zijn dan 2 jaar. Voornoemde verkoper zal op 

voornoemde dijk, strekkend vanaf de Swengelbrug tot aan voornoemde 

windmolen die was van het klooster van Sint-Clara, aan de kant richting de 

poort van de Orthenstraat, nimmer een windmolen plaatsen, noch tussen 

voornoemde Swengelbrug en voornoemde windmolen die was van het klooster 

Sint-Clara, noch aan de kant van die dijk, enig erfgoed verkopen of 

vervreemden om daarop een windmolen te plaatsen. 

 



Bosch’ Protocol 1398 03. 157 

Otto Bruijstens quandam peciam hereditatis sitam extra portam (dg: oppidi 

de Busco) dictam die Valport (dg: sitam dictam) ad oppidum de Buscoducis 

spectantem (dg: s ?sub) que quidem pecia hereditatis sita est ibidem 

ultra pontem dictum (dg: Valbrug) Swengelbrugge ibidem in aggere 

Hijnthamensi (dg: consistente ?do..) consistente! et que pecia 

hereditatis sita est ibidem contigue iuxta dictum aggerem et tendit ab 

(dg: a) huiusmodi aggere usque ad fossatum cuiusdam campi dicti Koeldoncs 

Camp et que pecia terre tendit cum uno fine !aquam dictam die Aa et (dg: 

qu) que pecia hereditatis continet in longitudine (dg: X) centum et 

octoginta (dg: v) pedatas mensurando a dicta aqua die Aa vocata juxta 

dictum (dg: aquam) #aggerem# versus (dg: camp) locum seu campum dictum 

Pijnappels Camp #prout ibidem sita est# ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Molle Godefrido Mersken filio quondam Johannis de Dommelen 

Johanni Meester filio quondam Henrici Meester Gerardo die Wilde Henrico 

Buekentop (dg: Henrico de Meerlaer filio seniori Rodolphi de d Merlaer 

Bernardo Witmeri) et Petro Witmeri (dg: suo fratri) Arnoldo filio quondam 

Johannis Lemkens (dg: Ger) Gerardo Vrieze filio quondam Godefridi de 

Weert Gerardo filio quondam Lamberti dicti Abt ad opus eorum et ad opus 
!dictorum Henrici de Merlaer et Bernardi Witmeri promittens super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere et quod ipse dictum aggerem 

(dg: ?numqd) in quantum idem (dg: ager) agger situs est contigue iuxta 

(dg: ant) dictam peciam (dg: aggeris) #hereditatis# et ante (dg: ..) 

dictam peciam (dg: aggeris) #hereditatis# et in opposito eiusdem pecie 

(dg: aggeris) #hereditatis# perpetue in bona disposicione observabit in 

#(dg: ....) omni# (dg: ?lone) latitudine et in altitudine (dg: 

#observabit perpetue#) juxta omnem continentiam litterarum sigillo oppidi 

de Busco sigillatarum mediantibus quibus dictus Otto dictum aggerem erga 

dictum (dg: aggerem) #oppidum de Busco# acquisiverat sic quod dictis 

emptoribus dampna exinde non eveniant #quovis modo in futurum# promisit 

insuper (dg: omnia super) dictus venditor super habita et habenda quod 

ipse in dicto aggere et juxta dictum aggerem et supra hereditates ad 

dictum aggerem spectantes #ibidem sitas# scilicet a (dg: dicta porta 

dicta Val) a ponte dicto Valbrugge usque ad #proximum# pontem lapideum 

situm #ibidem# juxta (dg: mole) molendinum venti dudum conventus sancte 

(dg: sancte) Clare numquam (dg: plant) edificabit domos nec plantabit 

aliquas arbores per quam? et quas ventus quovis modo possit impediri 

molendino venti situando supra dictam peciam hereditatis exceptis tamen 

(dg: salib) salicibus truncatis dictis communiter geknoet wilgen que (dg: 

hereb) salices erunt truncate ad rationabilem (dg: l) altitudinem salicum 

truncatarum dictarum gecnoetken wilgen sed supra huiusmodi salices 

truncatas dictas geknoet wilgen (dg: nun st) numquam stabunt nec erunt 

(dg: et p) nec permanebunt rami vel plante antiquiores quam duorum 

annorum quodque ipse venditor supra dictum aggerem tendentem a dicto (dg: 

ponte ponte) ponte Swengelbrugge vocato usque ad dictum (dg: molen) 

molendinum dudum conventus sancte Clare et in latere eiusdem aggeris (dg: 

a) scilicet a dicto ponte dicto Swengelbrugge usque ad dictum molendinum 

venti dudum sancte Clare (dg: ..) scilicet in latere (dg: eus) eiusdem 

aggeris (dg: vest) versus portam vici (dg: Orten) Ortensis numquam 

situabit molendinum venti nec ibidem (dg: ex) #scilicet in dicto aggere 

nec# inter dictum pontem dictum Swengelbrugge et dictum molendinum venti 

dudum dicti conventus sancte Clare nec in latere eiusdem aggeris ibidem 

numquam vendet et alienabit nec (dg: alienabit) #exponet# aliquam 

hereditatem ad situandum molendinum venti ibidem. Testes Groij et Ywanus 

datum supra. {Met haal in margine sinistra verbonden met BP 1181 p 240v 

04.} 

 

BP 1181 p 240v 02 ma 23-12-1398. 

Johannes van der Hautert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes van der Hautert prebuit et reportavit. Testes Dordrecht et (dg: 

Groij) #Ywanus# datum supra. 

 

BP 1181 p 240v 03 ma 23-12-1398. 

Johannes van den Hout zvw Henricus Goes visser maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 10 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

aan wijlen voornoemde Henricus verkocht door Rutgherus zvw Gerardinus. 

 

Johannes van den Hout filius quondam Henrici Goes piscatoris hereditarium 

censum decem solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini 

venditum (dg: po) dicto quondam Henrico a Rutghero filio quondam 

Gerardini prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 240v 04 ma 23-12-1398. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Wij scepenen etc” en 

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

voornoemde Petrus Witmeri tbv voornoemde kopers. 

 

{Met haal in margine sinistra verbonden met BP 1181 p 240v 01.} 

Et fiet vidimus (dg: dictarum) !littera incipiente wij scepenen etc et 

dictus Otto promisit super omnia (dg: tradere) dicto Petro Witmeri ad 

opus dictorum emptorum tradere dictis emptoribus ut in forma. Testes 

datum supra. 

 

1181 p. 241r. 

 secunda ante nativitatis Domini: maandag 23-12-1398. 

 in vigilia nativitatis Domini: dinsdag 24-12-1398. 

 anno XCVIII in vigilia nativitatis Domini pontificis Bonifacii noni 

  anno suo Xo: dinsdag 24-12-1398. 

 

BP 1181 p 241r 01 ma 23-12-1398. 

Gerardus van Abruggen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

10 pond geld, die hij verworven had van mr Wolphardus van Ghiesen. 

 

Gerardus de Abruggen hereditarium censum X librarum monete (dg: quem 

ipse) quem ipse erga magistrum Wolphardum de (dg: Ghiese) Ghiesen 

acquisiverat prout in litteris dicebat contineri monuit de 3 annis. 

Testes Groij et Ywanus datum secunda ante nativitatis Domini. 

 

BP 1181 p 241r 02 ma 23-12-1398. 

Voornoemde Gerardus van Abruggen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 5 pond, die hij verworven had van hr Gerardus Groij. 

 

Dictus Gerardus (dg: q) hereditarium censum quinque librarum quem ipse 

erga dominum Gerardum Groij acquisiverat prout in litteris ut dicebat 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 241r 03 ma 23-12-1398. 

Petrus zvw Gerardus Peters soen van Engelen en Henricus Tielmans soen van 

Engelen beloofden aan Matheus zvw Matheus snijder van Nuwelant 50 Hollandse 

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

 

Petrus filius quondam Gerardi Peters soen de Engelen et Henricus Tielmans 

soen de Engelen promiserunt indivisi super omnia Matheo filio quondam 

Mathei sartoris de Nuwelant L Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 241r 04 di 24-12-1398. 

Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten verkocht aan Hermannus Coenen 1/3 deel in 

een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 1½ mud 

behoorde aan Mechtildis dvw Jacobus !Coptiten, in een b-erfpacht van 9 mud 
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rogge, Bossche maat, welke pacht van 9 mud met Lichtmis geleverd wordt, 

gaande uit goederen die eertijds waren van Willelmus van Langhelaer, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, en welke pacht van 9 mud Walterus van 

Erpe ev Jutta dvw voornoemde Jacobus Coptiten, staande hun huwelijk, 

gekocht had van voornoemde Willelmus van Langhelaer, en welke pacht van 1½ 

mud rogge wijlen voornoemde Mechtildis in haar testament had nagelaten aan 

voornoemde Ghisbertus, zijn broer Jacobus en zijn zuster Jutta, kvw 

voornoemde Willelmus Coptiten. 

 

Ghisbertus filius quondam Willelmi Coptiten terciam partem ad se 

spectantem in hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco que paccio spectare consuevit ad Mechtildem filiam 

quondam Jacobi !Coptiten in hereditaria paccione novem modiorum siliginis 

dicte mensure que quidem paccio novem modiorum siliginis dicte (dg: s) 

mensure solvenda est anno quolibet hereditarie purificationis ex bonis 

que fuerant dudum Willelmi de Langhelaer (dg: sitis in) sitis in parochia 

de Oesterwijc in loco dicto Udenhout et quam paccionem novem modiorum 

siliginis Walterus de Erpe maritus legitimus olim Jutte sue uxoris filie 

dicti quondam Jacobi Coptiten {de letter p geschreven door de letter l} 

stante integro thoro inter eosdem Walterum et Juttam erga (dg: dictam) 

dictum Willelmum de Langhelaer emendo acquisiverat prout in litteris 

dicebat contineri et quam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

dicte mensure iamdicta quondam Mechtildis prenominato Ghisberto Jacobo 

suo fratri et Jutte sue sorori liberis dicti quondam Willelmi Coptiten in 

suo testamento legaverat ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) 

vendidit Hermanno Coenen promittens super omnia (dg: w) ratam servare et 

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

vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1181 p 241r 05 di 24-12-1398. 

Hiervan een instrument maken en hij verklaarde dat de koopsom is voldaan. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Johannes 

van Best, Johannes Groet en Roverus Boest. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem et recognovit sibi de pretio fore 

satisfactum. Acta in camera presentibus dictis scabinis magistro Johanne 

de Best Johanne Groet Rovero Boest testibus datum anno XCVIII (dg: ?ns) 

in vigilia nativitatis Domini hora prope nonam pontificis Bonifacii noni 

anno suo Xo. 

 

BP 1181 p 241r 06 di 24-12-1398. 

Rodolphus zvw Ghibo gnd van der Rennendonc maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 8 pond geld, aan hem verkocht door zijn broer 

Johannes zvw voornoemde Ghibo. 

 

Rodolphus filius quondam Ghibonis dicti van der Rennendonc hereditarium 

censum octo librarum monete venditum sibi a Johanne suo fratre filio 

dicti quondam Ghibonis prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 241r 07 di 24-12-1398. 

Wijnricus Screijnmaker maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 

6 mud rogge, Bossche maat, en 4 cijnshoenderen, aan hem verkocht door 

Jacobus van Engelant. 

 

Wijnricus Screijnmaker hereditariam paccionem sex modiorum siliginis 

mensure de Busco et quatuor pullos censuales venditos sibi a (dg: Jacobo 

de) Jacobo de Engelant monuit de 3 annis. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 241r 08 di 24-12-1398. 

Voornoemde Wijnricus Screijnmaker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 4 pond geld, aan hem verkocht door Goeswinus zvw Goeswinus 

van Orthen. 

 

Dictus Wijnricus hereditarium censum quatuor librarum monete venditum 

sibi a Goeswino filio quondam Goeswini de Orthen prout in litteris monuit 

de 3 annis. 

 

BP 1181 p 241r 09 di 24-12-1398. 

Willelmus zvw Willelmus Posteel, gemachtigd door Elizabeth wv Arnoldus zvw 

Arnoldus Berwout, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

schelling, die Petrus Conincs sone van Lit gekocht had van Elizabeth 

Reijnkini, en welke cijns nu aan voornoemde Elizabeth behoort. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi (dg: Posteel) Posteel potens ad hoc 

(dg: factus) factus ab (dg: Heijlwige sua matre relicta dicti quondam 

Willelmi Posteel hereditarium cens) Elizabeth relicta quondam Arnoldi 

(dg: ?de) filii quondam Arnoldi Berwout hereditarium censum XX solidorum 

quem Petrus Conincs sone de Lit erga Elizabeth Reijnkini emendo 

acquisiverat prout in litteris [et] quem censum nunc ad dictam Elizabeth 

spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Dordrecht et Ywanus datum 

supra. 

 

BP 1181 p 241r 10 di 24-12-1398. 

Johannes van Dordrecht zvw Heijmericus van Dordrecht verkocht aan Hubertus 

van Ghemert de helft, die aan wijlen voornoemde Heijmericus van Dordrecht 

en diens vrouw jkvr Elizabeth dvw Theodericus van Boeghen, ouders van 

voornoemde Johannes van Dordrecht, behoorde in 3 pond erfcijns58, 1 groot 

Tournoois van de koning van Frankrijk voor 17 kleine penningen gerekend, 1 

oude Tournooise van de hertog van Brabant voor 16 penning gerekend, en 4 

Parisienses voor 5 penning gerekend bij de betaling van voornoemde cijns, 

met Sint-Dijonisius te betalen, gaande uit alle erfelijke goederen van 

wijlen Willelmus van Merewijc, in Sint-Oedenrode, naast het kerkhof van de 

kerk van Sint-Oda, welke goederen Arnoldus van Moenle verworven had van 

voornoemde Willelmus van Merewijc, en welke goederen voornoemde Arnoldus 

van Moenle in cijns had uitgegeven aan voornoemde Willelmus van Merewijc, 

voor (1) 9 schelling aan voornoemde kerk van Sint-Oda, (2) 3 penning aan 

Roverus van Tartwijc, (3) voornoemde 3 pond voornoemd geld b-erfcijns, en 

welke helft van voornoemde 3 pond voornoemd geld b-erfcijns aan voornoemde 

Heijmericus en diens vrouw jkvr Elizabeth, ouders van voornoemde Johannes 

van Dordrecht, gekomen was na overlijden van voornoemde Arnoldus van 

Moenle, oom van wijlen voornoemde jkvr Elizabeth, en welke helft van de 3 

pond voornoemd geld b-erfcijns nu aan eerstgenoemde Johannes behoort. 

 

Johannes de Dordrecht filius quondam Heijmerici de Dordrecht medietatem 

que ad (dg: ?dictum) dictum quondam Heijmericum de Dordrecht et 

domicellam Elizabeth eius uxorem filiam quondam Theoderici de Boeghen 

{ruimte vrijgelaten, opgevuld met een liggende streep} parentes dicti 

Johannis de Dordrecht spectare consuevit in tribus libris annui et 

hereditarii census grosso Turonensi denario regis Francie pro decem (dg: 

se) et septem (dg: den) parvis denariis antiquum Turonense domini ducis 

Brabantie pro decem et sex denariis et quatuor (dg: Paris) Parisienses 

pro quinque denariis in solucione dicti census computando solvendis 

singulis annis in festo beati Dijonisii (dg: confes) ex omnibus bonis 

hereditariis quondam Willelmi de Merewijc in edificiis pomeriis (dg: 

vicinis viceis) vineis et ortis #(dg: sitis) in Rode sancte Ode# juxta 

cijmiterium ecclesie sancte Ode situatis que bona hereditaria Arnoldus de 

Moenle (dg: dederat ad censum dicto Willelmo de Merewijc et) erga dictum 

                         
58 Zie → BP 1181 p 589r 06 za 20-12-1399, overdracht van geheel de erfcijns. 
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Willelmum de Merewijc acquisiverat et que bona hereditaria dictus 

Arnoldus de Moenle dedit et reddidit ad censum dicto Willelmo de Merewijc 

scilicet pro novem solidis dicte ecclesie (dg: deinde) sancte Ode et pro 

tribus denariis Rovero de Tartwijc annuatim exinde solvendis atque pro 

dictis tribus libris hereditarii census monete (dg: pro) predicte ut 

dicebat et que (dg: tres) #medietas dictarum trium# librarum dicti 

hereditarii census dicte monete dictis Heijmerico et domicelle Elizabeth 

sue uxori parentibus olim dicti Johannis de Dordrecht de morte dicti 

quondam Arnoldi de Moenle avunculi olim dicte domicelle quondam Elizabeth 

jure successionis hereditarie adven-(dg: erunt)-it et devoluta (dg: sunt) 

est et que medietas dictarum librarum dicti census dicte monete nunc ad 

primodictum Johannem spectat ut dicebat hereditarie vendidit Huberto de 

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

impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam 

Heijmerici deponere. Testes Ywijn et Moedel datum supra. 

 

1181 p. 242v. 

 in vigilia nativitatis Domini: dinsdag 24-12-1398. 

 sexta post nativitatis Domini: vrijdag 27-12-1398. 

 festo sanctorum innocentium: zaterdag 28-12-1398. 

 in profesto circoncisionis Domini: dinsdag 31-12-1398. 

 

BP 1181 p 242v 01 di 24-12-1398. 

Henricus Weijer en Henricus Stakenborch beloofden aan Herbertus van Ghemert 

150 Franse kronen op 1 maart aanstaande te betalen, of dat voornoemde 

Henricus Weijer op die dag op de gevangenpoort in Den Bosch zal gaan, om 

die niet te verlaten zonder toestemming van voornoemde Hubertus, tenzij die 

150 Franse kronen eerst zijn betaald, op straffe van 10 Franse kronen aan 

de hertog. Ingeval Henricus Weijer op die eerste maart de gevangenpoort 

binnengaat, zal voornoemde Henricus Stakenborch van deze belofte zijn 

ontlast, maar niet van andere beloften eerder aan voornoemde Hubertus 

gedaan door voornoemde Henricus Stakenborch. 

 

Henricus Weijer et Henricus Stakenborch promiserunt indivisi (dg: super 

omnia) #super omnia# Herberto de Ghemert C et L Vrancrijcsche (dg: 

cronen) cronen seu valorem in auro (dg: a) in prima die marcii proxime 

futura persolvendos seu dictus Henricus Weijer (dg: con) ipso primo die 

mensis marcii proxime futuro intrabit portam captivorum oppidi de Busco 

inde non exiturus sine consensu dicti Huberti vel nisi dictus Hubertus de 

dictis C (dg: et L) et L Vrancrijx cronen prius fuerit satisfactum sub 

pena X Francrijcs (dg: ?co) cronen domino duci danda si (dg: d) premissa 

non fecerit hoc addito quod in casu quo dictus Henricus Weijer in dicto 

primo (dg: ?die) die mensis marcii proxime futuro intraverit dictam 

portam captivorum extunc dictus Henricus Stakenborch erit a (dg: prem) 

presenti promissione #erit!# quitus salvos! tamen dicto Huberto et sibi 

extunc reservatis omnibus #aliis# promissionibus dicto Huberto prius 

factis a dicto (dg: Huberto) Henrico Stakenborch tam coram scabinis in 

(dg: Busco) Busco quam alias in suo vigore extunc permansuris. Testes 

Ywanus et Moedel datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1181 p 242v 02 di 24-12-1398. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium !alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 242v 03 vr 27-12-1398. 

Rodolphus zvw Ghibo van der Rennendonc verkocht aan Jacobus van den Hoevel 

een b-erfcijns van 8 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd die Rennendonk, tussen Gerardus Claes soen enerzijds en een 

gemene weg aldaar anderzijds, welke cijns voornoemde Rodolphus gekocht had 
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van zijn broer Johannes zvw voornoemde Ghibo. Met 8 pond achterstallige 

termijn van afgelopen Kerstmis (wo 25-12-1398). 

 

(dg: #Rodolph#) Rodolphus filius quondam Ghibonis van der Rennendonc 

hereditarium censum octo librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis ex domo orto et hereditatibus (dg: s) ipsis adiacentibus 

sitis infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum die Rennendonc 

inter hereditatem Gerardi Claes soen ex uno et inter communem plateam 

ibidem ex alio quem censum dictus Rodolphus erga Johannem suum fratrem 

filium dicti quondam Ghibonis emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie vendidit Jacobo van den Hoevel supportavit cum litteris et 

jure #et (dg: ar) octo libris sibi de festo nativitatis Domini proxime 

preterito restantibus# promittens super habita et habenda ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijmericus et Lucas datum 

sexta post nativitatis Domini. 

 

BP 1181 p 242v 04 vr 27-12-1398. 

Theodericus zvw Ghibo van der Rennendonc verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Theodericus filius quondam Ghibonis van der Rennendonc prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 242v 05 za 28-12-1398. 

Johannes van Gravia zvw Egidius van Gravia droeg over aan Johannes zv 

Johannes sGraets soen, tbv de H.Geest in Eindhoven, (1) een b-erfpacht van 

6 lopen rogge, maat van Tongerle, die Martinus zv Johannes die Blake van 

Tongherle beloofd had aan voornoemde Johannes van Gravia, met Lichtmis op 

het onderpand te leveren, gaande uit de helft van een stuk eusel, in 

Tongerle, tussen Johannes van Derentheren enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd Sceepstal en met het 

andere eind aan Theodericus zv Henricus gnd Jans soen, te weten uit de 

helft richting de plaats gnd Sceepstal, (2) een b-erfpacht van 5 mud rogge, 

maat van Tongerle, die voornoemde Martinus zv Johannes die Blake beloofd 

had aan voornoemde Johannes van Gravia, met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren, gaande uit (2a) een stuk land, gnd die Kerkakker, in Tongerle, 

tussen voornoemde Johannes die Blake enerzijds en Marcelius van der Scueren 

anderzijds, (2b) een beemd in Tongerle, tussen Hebkinus gnd Tresianen soen 

enerzijds en voornoemde Johannes van den Grave anderzijds, met een eind 

strekkend aan het water gnd die Aa, (2c) een stukje land, gnd dat 

Busselken, in Tongerle, tussen Willelmus zv Metta gnd Art enerzijds en 

voornoemde Johannes Blake anderzijds. 

 

Johannes de Gravia filius quondam Egidii de Gravia hereditariam paccionem 

sex lopinorum siliginis mensure de Tongherle quam Martinus filius 

Johannis die Blake de Tongherle promisit se daturum et soluturum dicto 

Johanni de Gravia hereditarie purificationis de et ex medietate pecie 

hereditatis dicte eeusel site in parochia de Tongherle inter hereditatem 

Johannis de Derentheren ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex 

alio tendentis cum uno fine ad locum dictum Sceepstal et cum reliquo fine 

ad hereditatem Theoderici filii (dg: quo) Henrici dicti Jans soen 

scilicet ex illa medietate dicte pecie hereditatis eeusel vocate que 

medietas sita est versus dictum locum Sceepstal vocatum prout in litteris 

#et in dicta pecia tradendam# atque hereditariam paccionem quinque 

modiorum siliginis mensure de Tongherle quam dictus Martinus filius 

Johannis die Blake promisit se daturum et soluturum dicto Johanni de 

Gravia hereditarie purificationis et supra hereditates infrascriptas 

tradendam ex quadam pecia terre dicta die Kercacker sita in dicta 

parochia de Tongherle inter hereditatem dicti (dg: Joh) Johannis die 

Blake ex uno et inter hereditatem Marcelii van der (dg: Scue) Scueren ex 

alio atque ex quodam prato sito in dicta parochia inter hereditatem 
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Hebkini dicti Tresianen soen ex uno et inter hereditatem dicti Johannis 

van den Grave ex alio tendente cum uno fine ad aquam dictam die Aa 

insuper ex quadam particula terre dicta communiter dat Busschelken sita 

in dicta parochia inter hereditatem Willelmi filii Mette dicte Art ex uno 

et inter hereditatem predicti Johannis Blake ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni filio Johannis sGraets soen ad opus mense 

sancti spiritus in Eijndoven cum litteris et jure promittens super omnia 

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

sufficientem facere. Testes Lucas et Moedel datum in festo sanctorum 

innocentium. 

 

BP 1181 p 242v 06 di 31-12-1398. 

Henricus zvw Willelmus van Stakenborch droeg over aan zijn zuster jkvr 

Margareta van Stakenborch wv Johannes van Kessel (1) het voorste deel van 

de huizinge van wijlen voornoemde Willelmus Stakenborch, in Den Bosch, aan 

de Hinthamerstraat, tegenover het klooster van Sint-Clara, over het gemene 

water aldaar, te weten het voorste deel dat naast voornoemd gemeen water 

ligt, strekkend vanaf dit gemene water achterwaarts tot aan palen die naast 

voornoemd voorste deel zijn gesteld, met de gebouwen van voornoemd voorste 

deel, zoals dit voorste deel aan voornoemde Henricus gekomen was na 

erfdeling, (2) het achterste deel van voornoemde huizinge, welk achterste 

deel zich uitstrekt vanaf de palen die geplaatst zijn tussen dit achterste 

deel en voornoemd voorste deel, achterwaarts tot aan de gemene stroom 

aldaar, welk achterste deel voornoemde Henricus gekocht59 had van zijn broer 

Reijnerus, (3) met het recht dat aan voornoemde Henricus behoort in een weg 

die in voornoemde huizinge loopt, en in een weg die loopt vanaf de 

Hinthamerstraat tot aan voornoemde huizinge, belast met de voorwaarden die 

in de brief staan en met een b-erfcijns van 1 oude gouden schild? uit 

voornoemd voorste deel aan zijn zuster jkvr Mechtildis van Stakenborch. 

 

Henricus filius quondam Willelmi de Stakenborch anteriorem partem 

mansionis dicti quondam Willelmi Stakenborch sitam in Busco ad vicum 

Hijnthamensem in opposito conventus sancte Clare ultra aquam #communem# 

ibidem scilicet illam anteriorem partem que sita est contigue iuxta 

dictam aquam communem tendentem a dicta communi aqua retrorsum (dg: ad) 

usque ad palos a latere anterioris partis predicte fixos cum edificiis 

dicte anterioris partis prout huiusmodi anterior pars ibidem sita est et 

dicto Henrico mediante divisione hereditaria prius habita inter eundem 

Henricum et suos in hoc coheredes cessit in partem prout in litteris 

atque posteriorem partem dicte mansionis que posterior pars tendit a 

palis ibidem fixis et positis inter eandem posteriorem partem et inter 

supradictam partem anteriorem dicte mansionis retrorsum usque ad communem 

aquam ibidem currentem quam partem posteriorem prenominatus Henricus erga 

Reijnerum suum fratrem emendo acquisiverat (dg: et cum sil) prout in 

litteris simul cum toto jure ad dictum Henricum spectante in quadam via 

tendente ibidem in dicta mansione atque in via tendente a dicto vico 

Hijnthamensi ad mansionem predictam ut dicebat hereditarie supportavit 

domicelle Margarete de Stakenborch sue sorori relicte quondam Johannis de 

Kessel cum #omnibus# litteris (dg: et aliis) et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

condicionibus in dictis litteris contentis et hereditario censu unius 
!aurei denarii antiqui! ex dicta anteriori parte domicelle Mechtildi de 

Stakenborch #eius sorori# solvendo annuatim (dg: prout i) ut dicebat. 

Testes Lucas et Goeswinus datum in profesto circoncisionis Domini. 

 

BP 1181 p 242v 07 di 31-12-1398. 

Willelmus zvw Willelmus van Stakenborch droeg over aan zijn zuster jkvr 

Margareta van Stakenborch wv Johannes van Kessel (1) een kamp met gebouwen, 

                         
59 Zie ← BP 1181 p 085r 04 wo 09-01-1398, verkoop van dit achterste deel met 

recht van weg. 
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gnd die Donc, in Someren, rondom tussen gemene wegen, (2) een beemd gnd die 

Cuijlen, in Someren, tussen de gemeint enerzijds en Gerlacus van Erpe en 

kvw Henricus gnd Bruijn anderzijds, (3) een b-erfcijns van 6 pond, die 

wijlen Walterus gnd van den Eckenbroec betaalde aan wijlen voornoemde 

Willelmus van Stakenborch, gaande uit erfgoederen van voornoemde Walterus, 

in {p.243} Someren, (4) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Someren, 

die Henricus van der Hozij leverde aan wijlen voornoemde Willelmus 

Stakenborch, gaande uit 2 stukken land, in Someren, ter plaatse gnd die 

Hozij, (5) cijnzen en cijnshoenderen, die wijlen Ermegardis gnd Knuijts en 

haar erfg aan wijlen voornoemde Willelmus Stakenborch leverden, gaande uit 

erfgoederen van wijlen voornoemde Ermegardis en haar erfg, in Someren, 

welke voornoemde erfgoederen en goederen aan eerstgenoemde Willelmus 

gekomen waren na erfdeling tussen hem en zijn medeërfgenamen. De brief 

overhandigen aan haar of aan een van de beide schepenen. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Stakenborch (dg: fiu) quendam campum 

(dg: -s) dictum communiter die Donc ?scum suis edificiis et attinentiis 

situm in parochia de Zoemeren inter communem plateas circumquaque 

adiacentes atque quoddam pratum dictum die Cuijlen situm in dicta 

parochia inter communitatem ex uno et inter hereditatem Gerlaci de Erpe 

et liberorum quondam Henrici dicti Bruijn ex alio item hereditarium 

censum sex librarum quem Walterus quondam dictus van den Eckenbroec dicto 

quondam Willelmo de Stakenborch solvere consuevit et tenebatur annuatim 

ex hereditatibus eiusdem Walteri sitis in dicta parochia 

 

1181 p. 243r. 

 in crastino circoncisionis: donderdag 02-01-1399. 

 

BP 1181 p 243r 01 di 31-12-1398. 

de Zoemeren atque hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Zoemeren quam Henricus van der Hozij dicto quondam Willelmo Stakenborc[h] 

solvere tenebatur annuatim ex duabus peciis terre sitis in parochia de 

Zoemeren in loco dicto die Hozij atque (dg: h) tales census et pullos 

censuales quos Ermegardis dicta quondam Knuijts et sui heredes et 

successores antedicto quondam Willelmo Stakenborch solvere consueverunt 

annuatim et hereditarie ex hereditatibus eorundem quondam Ermegardis et 

suorum heredum et successorum sitis in parochia de Zoemeren que bona et 

hereditates iamdicti! primodicto Willelmo mediante hereditaria divisione 

inter ipsum et suos in hoc coheredes cesserunt in partem prout in 

litteris hereditarie supportavit domicelle Margarete de Stakenborch sue 

sorori relicte quondam Johannis de Kessel cum litteris et jure promittens 

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

datum supra. Tradetur littera sibi vel alteri dictorum scabinorum. 

 

BP 1181 p 243r 02 di 31-12-1398. 

Rutgerus zvw Johannes Waterman, Henricus van Berze zvw Theodericus van 

Westelberze en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes Waterman droegen over aan 

Marcelius van Luijssel zv Marcelius nzvw Marcelius Meijssen soen, tbv zijn 

zuster Elizabeth dv voornoemde Marcelius nzvw Marcelius Meijssen soen, hun 

deel in (1) een stuk land gnd die Hostat, in Gemonde, tussen een gemene weg 

enerzijds en Conrardus van den Wijel anderzijds, (2) 3 bunder beemd, in 

Gemonde, ter plaatse gnd Eilde, tussen Johannes van Auden Buessellaer 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Rutgerus filius quondam Johannis Waterman et Henricus de Berze filius 

quondam Theoderici de Westelberze maritus legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis Waterman et ipsa cum eodem 

tamquam cum tutore totam partem et omne jus eis competentes in pecia 

terre dicta die Hostat sita in parochia de Gemonden inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Conrardi (dg: Arts) van den Wijel ex 

alio atque in tribus bonariis prati sitis in dicta parochia in loco dicto 
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Eilde inter hereditatem Johannis de Auden Buessellaer ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebant hereditarie supportaverunt Marcelio 

de (dg: Lijesh) Luijssel (dg: ad opus Elizabet sue sororis filie quondam) 

#filio# Marcelii (dg: de) filii (dg: naturalis) quondam naturalis 

Marcelii Meijssen soen ad opus Elizabeth sue sororis filie dicti Marcelii 

filii (dg: quondam) naturalis (dg: ?Moe) quondam dicti Marcelii Meijssen 

soen promittentes #cum tutore# ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ywanus et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1181 p 243r 03 do 02-01-1399. 

Johannes Steijmpel zvw Otto Herbrechts soen beloofde aan Petrus zvw 

Godefridus Andries soen van Berlikem 17 Stramprooise gulden of de waarde 

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

 

Johannes Steijmpel filius quondam Ottonis Herbrechts soen promisit super 

omnia Petro filio quondam Godefridi Andries soen de Berlikem XVII 

Stramproetsche gulden seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. 

Testes Groij et Ywanus datum (dg: quinta) in crastino circoncisionis. 

 

BP 1181 p 243r 04 do 02-01-1399. 

Theodericus zv Reijmboldus Dircs soen verkocht aan Gerisius van Lijttoijen 

½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd in den Podenlaer, tussen 

Johannes zv Arnoldus Ghenen soen enerzijds en wijlen Heijmericus Huijsman 

anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten, sluizen en sloten. 

 

Theodericus filius (dg: quondam) Reijmboldi (dg: Dircs j dim) Dircs soen 

dimidium juger terre situm in parochia de Lijttoijen in loco dicto in den 

Podenlaer inter hereditatem (dg: Ard) Johannis filii Arnoldi Ghenen soen 

ex uno et inter hereditatem #quondam# Heijmerici Huijsman ex alio (dg: 

in) in ea quantitate etc hereditarie vendidit Gerisio de Lijttoijen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 
!zegidiken (dg: ?et) aqueductibus slusis et fossatis ad hoc spectantibus 

et infra terram sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 243r 05 do 02-01-1399. 

Petrus zvw Baudewinus die Ridder van Os verkocht aan zijn broer Johannes 

zvw voornoemde Baudewinus 1/3 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden 

van voornoemde Baudewinus resp. aan hem zal komen na overlijden van zijn 

moeder Yda, in 4 morgen broekland, in Oss, ter plaatse gnd op den 

Rushoevel, van welke 4 morgen er 2 liggen tussen Albertus van Derenborch 

enerzijds en Johannes van Boemel van Berchen anderzijds, en de andere 2 

tussen Johannes Gruijter de oudere enerzijds en wijlen Lambertus molenaar 

anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Baudewini (dg: des) #die# Ridder (dg: -s soen) #de 

Os# terciam partem (dg: ad se spectantem) #sibi de morte dicti quondam 

Baudewini successione advolutam et post mortem Yde sue matris successione 

advolutam!# in quatuor iugeribus terre paludialis sitis in parochia de Os 

in loco dicto op den Rushoevel (dg: inter here) de quibus (dg: du) 

quatuor iugeribus terre duo iugera terre inter hereditatem (dg: Alb) 

Alberti de Derenborch ex uno et inter hereditatem Johannis de Boemel de 

Berchen ex alio et reliqua duo iugera terre inter hereditatem Johannis 

Gruijter senioris ex uno et inter hereditatem quondam Lamberti multoris 

ex alio sunt sita prout ibidem per mensuram dictam hoefslach sita sunt 

hereditarie vendidit Johanni suo fratri filio dicti quondam Baudewini 

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

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 243r 06 do 02-01-1399. 

Johannes Swalu van Lijt verkocht aan Henricus Yegher zv Adulphus een 

n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, met Kerstmis te 
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betalen, gaande uit (1) een hofstad, huis en tuin in Lith, tussen Willelmus 

Jans soen enerzijds en Wijerus gnd Weijer Hadewigen soen anderzijds, (2) 2½ 

hont land aldaar, tussen voornoemde Willelmus Jans soen enerzijds en kvw 

Alardus Zebrechts soen anderzijds, (3) 2 hont land, in Lith, ter plaatse 

gnd Stegeackeren, tussen wijlen Willelmus van Hees enerzijds en voornoemde 

Willelmus Jans soen anderzijds, (4) een stuk land, 3½ hont groot, in Lith, 

ter plaatse gnd Westerbeemde, tussen Egidius zvw Walterus gnd Willems soen 

enerzijds en Willelmus Herbrechts soen anderzijds, (5) 2½ hont land, 

aldaar, ter plaatse gnd Westerbeemde, tussen Willelmus van den Reke 

enerzijds en Denkinus zvw Walterus Wellens soen anderzijds, reeds belast 

met 6 groten gemeen paijment. 

 

Johannes Swalu de Lijt hereditarie vendidit Henrico Yegher filio Adulphi 

hereditarium censum duorum (dg: aid) aude scilder! Francie seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quodam domistadio (dg: dicti 

venditoris sito) #domo# et orto dicti venditoris sitis in parochia de 

Lijt inter hereditatem Willelmi Jans soen ex uno et inter hereditatem 

Wijeri dicti Weijer Hadewigen soen ex alio atque ex duobus et dimidio 

hont terre sitis ibidem inter hereditatem dicti Willelmi Jans soen ex uno 

et inter hereditatem (dg: Al) liberorum quondam Alardi Zebrechts soen ex 

alio item ex duobus hont terre sitis in parochia predicta ad locum dictum 

Stegeackeren inter hereditatem quondam Willelmi de Hees ex uno et inter 

hereditatem dicti Willelmi Jans soen ex alio item ex pecia terre #IIIJ 

hont continente# sita in parochia predicta ad locum dictum Westerbeemde 

inter hereditatem Egidii filii quondam Walteri dicti Willems soen (dg: -

s) ex uno et inter hereditatem Willelmi Herbrechts soen ex alio item (dg: 

de) ex duobus et dimidio hont terre sitis ibidem in dicto loco 

Westerbeemde (dg: ex a) inter hereditatem Willelmi van den Reke ex uno et 

inter hereditatem Denkini filii quondam Walteri Wellens soen ex alio ut 

dicebat promittens super omnia (dg: wa) habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis sex grossis (dg: communis) communis 

pagamenti exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 243r 07 do 02-01-1399. 

Egidius zv Gheldolphus gnd Ghelden zvw Gerardus die Man verkocht aan 

Johannes van Ghenderen goudsmid een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche 

maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit 1 morgen land, 

in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen voornoemde 

Geldolphus enerzijds en wijlen Albertus Sceenkens anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns. 

 

Egidius filius Gheldolphi dicti Ghelden filii quondam Gerardi die Man 

hereditarie vendidit Johanni de Ghenderen aurifabro hereditariam 

paccionem (dg: qu) duorum sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: pur) Martini et in Busco tradendam ex uno 

iugero prati sito in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto 

Crumvoert inter hereditatem dicti Geldolphi ex uno et inter hereditatem 

(dg: Al) quondam Alberti (dg: Scoen) Sceenkens (dg: s) ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini ducis et sufficientem facere. Testes Lucas et Wiel datum 

supra. 

 

BP 1181 p 243r 08 do 02-01-1399. 

Stephanus zvw Hermannus Scuijwinc droeg over aan Hermannus Loden soen 1 

morgen land, in Empel, ter plaatse gnd die Nederste Hostaden, tussen 

Nijcholaus zvw voornoemde Hermannus Scuijwinc enerzijds en Nijcholaus gnd 

des Raets soen anderzijds, aan hem verkocht door Albertus zvw Arnoldus 

Lodewijchs soen van Kessel. 

 

-. 

Stephanus filius quondam Hermanni Scuijwinc (dg: he) unum iuger terre 
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situm in jurisdictione de Empel in loco dicto die Nederste Hostaden inter 

hereditatem Nijcholai filii quondam Hermanni Scuijwinc predicti ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai dicti des Raets soen ex alio in ea quantitate 

qua (dg: ibidem) dictum iuger terre ibidem situm !sest venditum sibi ab 

Alberto filio quondam Arnoldi Lodewijchs soen de Kessel prout in litteris 

hereditarie supportavit Hermanno Loden soen (dg: pro) cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ywanus (dg: d) et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 243r 09 do 02-01-1399. 

Voornoemde Hermannus Loden soen: 1 morgen land in {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Dictus Hermannus Loden soen unum juger terre situm in jurisdictione. 

 

 


