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Bosch’ Protocol jaar 1399 01. 2 

 

 

1181 p. 175r. 

 in die innocentium: zaterdag 28-12-1398. 

 in profesto circoncisionis Domini: dinsdag 31-12-1398. 

 in crastino circoncisionis: donderdag 02-01-1399. 

 

BP 1181 p 175r 01 vr 27-12-1398. 

Elizabeth wv Johannes zv Godefridus zadelmaker droeg over aan Godefridus, 

Johannes en Yda, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Johannes, en aan 

Rutgherus zvw Henricus Berwout ev Aleijdis, dv voornoemde Elizabeth en 

wijlen Johannes, haar vruchtgebruik in een b-erfcijns van 40 schelling 

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

Pasen, gaande uit een huis en tuin van Reijnerus gnd Zwaens van Oesterwijc, 

in Oisterwijk, tussen Henricus van Beke enerzijds en Johannes Vogel 

anderzijds, welke cijns voornoemde Johannes zv Godefridus zadelmaker 

gekocht had van voornoemde Reijnerus. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis filii Godefridi sellipari cum tutore 

usufructum sibi competentem in hereditario censu XL solidorum monete 

solvendo hereditarie mediatim Bartholomei et mediatim pasche ex domu! et 

orto Reijneri dicti Zwaens de Oesterwijc sitis in Oesterwijc inter 

hereditatem Henrici de Beke ex uno et inter hereditatem Johannis Vogel ex 

alio quem censum dictus Johannes filius Godefridi selliparus erga dictum 

Reijnerum acquisiverat emendo prout in litteris legitime supportavit 

Godefrido Johanni Yde #liberis dictorum Elizabeth et quondam Johannis# 

Rutghero (dg: Ber) filio quondam Henrici Berwout marito et tutori 

legitimo Aleijdis sue uxoris filie dictorum Elizabeth et quondam Johannis 

promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. (in die Johannis 

ewangeliste). 

 

BP 1181 p 175r 02 vr 27-12-1398. 

(dg: Voornoemde kinderen en Rutgherus droegen voornoemde cijns over aan 

Arnoldus Groetart zvw Lambertus van Engelant). 

 

{Later ertussen geschrven}. 

(dg: Dicti liberi et Rutgherus dictum censum hereditarie supportaverunt 

Arnoldo Groetart filio quondam Lamberti de Engelant cum litteris et jure 

et arrestadiis promittentes cum tutore super [omnia] #ratam servare et 

obligationem ex parte eorum et dicti quondam Johannis#). 

 

BP 1181 p 175r 03 za 28-12-1397. 

Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg ev Elsbena, dvw Lambertus 

Bathen soen en wijlen diens vrouw Cristina dvw Jacobus van den Wiel, droeg 

over aan Godefridus van Lijemde bakker (1) een b-erfcijns van 25 schelling 

6 penning geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis en erf, gelegen oder de Korenbrug, tussen 

erfgoed van Gerardus Pauweter enerzijds en erfgoed van wijlen Eelkinus 

vleeshouwer anderzijds, (2) 13 schelling voornoemd geld b-erfcijns, gaande 

uit een huis en erf, dat was van wijlen Petrus Bruijninc, over de 

Korenbrug, naast een poort waardoor men op de stadsmuur komt, (3) 10 

schelling voornoemd geld b-erfcijns, gaande uit 6 morgen land, gnd die 

Buesenneggen, in Empel, die waren van wijlen Gerardus van Driel, welke 

cijnzen wijlen voornoemde Jacobus van den Wiel, samen met andere cijnzen, 

gekocht had van Willelmus zvw Eelkinus vleeshouwer, en welke cijnzen nu aan 

voornoemde Petrus behoren. 

 

Petrus filius quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via maritus et tutor 

legitimus Elsbene sue uxoris filie quondam Lamberti Bathen soen ab eodem 

Lamberto et quondam Cristina sua uxore filia quondam Jacobi van den Wiel 

pariter genite hereditarium censum XXV solidorum et sex denariorum monete 
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solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area sita ulta pontem bladi inter hereditatem Gerardi Pauweter ex uno et 

inter hereditatem quondam Eelkini carnificis ex alio item XIII solidos 

dicte monete hereditarii census solvendos annuatim et hereditarie ex domo 

et area que fuerant quondam Petri (dg: Brunij) Bruijninc sita ultra 

dictum pontem bladi iuxta portam ibi itur supra murum opidi de Busco item 

decem solidos dicte monete hereditarii census solvendos annuatim et 

hereditarie ex sex jugeribus terre dictis communiter die Buesenneggen 

sitis in Empel que fuerant quondam Gerardi de Driel quos census predictos 

simul cum aliis censibus dictus quondam Jacobus van den Wiel erga 

Willelmum filium quondam Eelkini carnificis emendo acquisiverat prout hec 

et alia in litteris et quos census ipse nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Godefrido de Lijemde pistori simul cum litteris 

et jure occacione promittens super omnia habita et habenda ratam servare 

et obligationem ex parte sui et ex parte dicti quondam Jacobi van den 

Wiel et quorumcumque heredum eiusdem quondam Jacobi deponere. Testes 

Groij et Ywanus datum in die innocentium. 

 

BP 1181 p 175r 04 za 28-12-1397. 

Voornoemde Godefridus, Johannes en Yda, kvw Johannes zv Godefridus 

zadelmaker, en Rutgherus zvw Henricus Berwout droegen voornoemde cijns van 

40 schelling over aan Arnoldus Grotart zvw Lambertus van Engelant. 

 

(dg: Theodericus) Dicti liberi #cum tutore# et Rutgherus maritus et tutor 

legitimus ut asserebat dicte Aleijdis (dg: cum tutore) dictum censum XL 

solidorum hereditarie supportaverunt Arnoldo Grotart filio quondam 

Lamberti de Engelant cum litteris et jure et arrestadiis promittentes cum 

tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

et (dg: quorumcumque heredum) dicti quondam Johannis deponere. Testes 

Groij et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 175r 05 di 31-12-1397. 

Maria ndvw hr Egidius van der Wagen priester droeg over aan Nijcholaus Coel 

Cnoden soen van Vucht een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit de helft van de goederen van wijlen Laurencius gnd 

Lepeleer, gelegen in Sint-Oedenrode, op de plaats gnd Creijmslaer, welke 

cijns aan Johannes van de Kloot clericus tbv voornoemde Maria was verkocht 

door Johannes Scillinc. 

 

Maria filia naturalis quondam domini Egidii van der Wagen presbitri cum 

suo tutore hereditarium censum viginti solidorum monete solvendum 

hereditarie [p]urificationis de dimidietate bonorum quondam Laurencii 

dicti Lepeleer sitorum in parochia de Rode super locum #dictum# 

conventualiter Creijmslaer venditum Johanni de Globo clerico ad opus 

eiusdem Marie a Johanne Scillinc prout in litteris hereditarie 

supportavit Nijcholao Coel #Cnoden soen# de Vucht cum litteris et aliis 

et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Groij et Ywanus datum in profesto circoncisionis Domini. 

 

BP 1181 p 175r 06 do 02-01-1399. 

Johannes Herinc zvw Johannes Herinc verhuurde aan Johannes zvw Rutgherus 

sMoren 4 morgen land, behorend aan het altaar van Sint-Katherina in de kerk 

van Nuland, gelegen in Nuland, waarvan (1) 1 morgen ter plaatse gnd 

Hoognuland, (2) de andere twee ter plaatse gnd in Nulander Bos, voor een 

periode van 3 jaar, ingaande heden, elk jaar voor de schouw van de hekken. 

 

Johannes Herinc filius quondam Johannis Herinc quatuor jugera terre 

spectantia ad altare sancte Katherine sito! in ecclesia de Nuwelant sita 

in parochia de Nuwelant quorum uno! in loco dicto Hoechnuwelant et 

reliqua duo in loco dicto in Nuwelander Bosch sita sunt ut dicebat (dg: 

locs) locavit recto locacionis modo Johanni filio quondam Rutgheri sMoren 
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ab eodem ad spacium (dg: quatuor) #trium# annorum datam presentium sine 

medio sequentium (dg: anno quolibet) possidenda anno quolibet dictorum 

trium annorum pro circumspeccione (dg: sc) dicta scouwe sepium ad ipsa de 

jure spectantium promittens super omnia warandiam pro !dictorum trium 

spectantium! et aliam obligationem deponere et alter repromisit (dg: p) 

super omnia pro dicta circumspeccione. Testes Groij et Ywanus datum in 

crastino circoncisionis. 

 

BP 1181 p 175r 07 do 02-01-1399. 

Ghisbertus Huijsmans van Lijttoijen verkocht aan Hubertus van Ghemert een 

n-erfcijns van 1 Hollandse gulden die Willelmus graaf van Holland liet 

maken, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een huis, hofstad en tuin, 

in Lithoijen, tussen Petrus van Conden enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Ghisbertus Huijsmans de Lijttoijen hereditarie vendidit Huberto de 

Ghemert hereditarium censum unius Holland gulden quem dudum comes 

Willelmus dux Hollandie fieri fecerat vel valorem solvendum hereditarie 

Martini ex domo domistadio (dg: sitis) et orto sitis in parochia de 

Lijttoijen inter hereditatem Petri de Conden ex uno et inter communitatem 

ex alio promittens super omnia habita et habenda warandiam et (dg: aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere) questionem proximitatis 

[et] aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Groij et 

Ywanus datum in crastino circoncisionis. 

 

BP 1181 p 175r 08 do 02-01-1399. 

Mathias Werner beloofde aan Johannes van Gewanden 10 Engelse nobel of de 

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

 

Mathias Werner promisit super omnia Johanni de Gewanden X Engels nobel 

vel valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 175r 09 do 02-01-1399. 

Johannes en Yda, nkvw Yda dvw Henricus Yden soen, droegen over aan Mathijas 

van den Elscot zvw Henricus Skijns een erfpacht van 4 mud rogge, maat van 

Son, die voornoemde Yda dvw Henricus Yden soen beloofd had aan Adam van 

Mierde, tbv voornoemde Johannes en Yda, met Kerstis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit alle goederen, die aan voornoemde Yda dv Henricus Yden 

soen gekomen waren na overlijden van haar moeder Aleijdis resp. {176v} die 

aan haar zouden komen na overlijden van haar voornoemde vader Henricus, en 

uit alle overige goederen van voornoemde Yda. 

 

Johannes et Yda pueri naturales quondam Yde filie quondam Henrici Yden 

soen cum tutore hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure 

de Zonne quam dicta Yda filia dicti quondam Henrici Yden soen promiserat 

ut debitrix principalis super habita et habenda se daturam et soluturam 

#(dg: eisdem) [+] {verwijst naar wat onder het contract staat:} + Ade de 

Mierde ad opus dictorum# dictis Johanni et Yde #!se daturam et soluturam# 

anno quolibet hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam de et 

ex omnibus et singulis bonis dicte Yde filie (dg: quondam) Henrici Yden 

soen de morte quondam Aleijdis sue 

 

1181 p. 176v. 

 in crastino circoncisionis: donderdag 02-01-1399. 

 sexta post epiphanijam Domini: vrijdag 10-01-1399. 

 

BP 1181 p 176v 01 do 02-01-1399. 

#. 

[ma]tris jure successionis hereditarie advolutis et post mortem dicti 

Henrici sui patris advolvendis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis atque ex ceteris bonis omnibus et singulis (dg: primo)-dicte Yde ab 

ea ad presens habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive 
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sitis prout in litteris hereditarie supportaverunt Mathije van den Elscot 

#filio quondam Henrici Skijns# #cum tutore# cum litteris et jure 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Groij et Ywanus datum in 

crastino circoncisionis. 

 

BP 1181 p 176v 02 do 02-01-1399. 

Voornoemde Johannes en Yda, nkvw Yda dvw Henricus Yden soen, droegen over 

aan voornoemde Mathijas zvw Henricus Skijns het deel dat aan voornoemde 

Mathijas, Lambertus en Henricus, kvw Henricus Skijns, behoort in alle 

goederen die aan hen gekomen waren na overlijden van hun zuster Yda, van 

welk deel voornoemde broers Mathijas, Lambertus en Henricus afstand hadden 

gedaan tbv Yda ndvw voornoemde Yda. 

 

#. 

Dicti Johannes et Yda totam partem et omne jus Mathije Lamberto et 

Henrico liberis quondam Henrici Skijns quovis modo competentes in omnibus 

bonis eisdem (dg: de morte L) Mathije Lamberto et Henrico de morte 

quondam Yde eorum sororis successione advolutis super quibus parte et 

jure dicti (dg: Lamber) Mathijas Lambertus et Henricus fratres ad opus 

Yde filie naturalis dicte quondam Yde renunciaverunt ut dicebant 

hereditarie supportaverunt dicto Mathije promittentes #cum tutore# super 

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

supra. 

 

BP 1181 p 176v 03 do 02-01-1399. 

Voornoemde Mathijas verkocht aan voornoemde Yda een n-erfpacht van 12 lopen 

rogge, maat van Son, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (ma 02-02-1400), gaande uit een beemd, in Broegel, tussen 

Oerle en Broegel, tussen een hoeve van wijlen Bela van Oerle enerzijds en 

Henricus zvw voornoemde Henricus Yden soen anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

#. 

Dictus Mathijas (!dg: hereditarie vendidit) dicte Yde hereditariam 

paccionem XII lopinorum siliginis mensure Zonne solvendam hereditarie 

(dg: d) purificationis et primo termino (dg: vl) a purificatione proxime 

futura ultra #annum# et in Busco tradendam ex quodam prato sito in 

parochia de Broegel inter Oerle et Broegel inter (dg: hereditatem) mansum 

quondam Bele de Oerle ex uno et inter hereditatem Henrici filii quondam 

dicti Henrici Yden soen ex alio ut dicebat promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

et sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 176v 04 do 02-01-1399. 

Johannes Matmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{In margine sinistra:} Johannes Matmaker prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 176v 05 vr 10-01-1399. 

Zebertus zvw Johannes gnd Weert droeg over aan Johannes Gherijs (1) een 

huis en tuin, in Oss, tussen wijlen Zerisius schoenmaker enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) 1 morgen land, in Oss, op de gemeint, tussen 

Walterus Delijen soen enerzijds en een zekere Visscher nzvw hr Godefridus 

van Os ridder anderzijds, aan hem verkocht door Rutgherus gnd Pijn zvw 

Henricus van Derenborch, belast met een b-erfcijns van 4 pond geld, in de 

brief vermeld. 

 

Zebertus filius quondam Johannis dicti Weert domum et ortum sitos in 

parochia de Os inter hereditatem quondam Zerisii sutoris ex uno et inter 
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communem plateam ex alio atque unum juger terre situm in dicta parochia 

supra communitatem inter hereditatem Walteri Delijen soen ex uno et inter 

hereditatem cuiusdam dicti Visscher filii naturalis quondam domini 

Godefridi de Os militis ex alio venditos sibi a Rutghero dicto Pijn filio 

quondam Henrici de Derenborch prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni Gherijs cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepto hereditario censu quatuor 

librarum monete in dictis litteris contento. Testes Erpe et Ywanus datum 

sexta post epiphanijam Domini. 

 

BP 1181 p 176v 06 vr 10-01-1399. 

Walterus, Johannes, Katherina en Elizabeth, kv Rutgherus van der 

Tangherrijt, droegen over aan Tijelmannus zvw Tijelmannus van den Zande (1) 

een akker, gnd die Tangerrijt, met een aangelegen beemdje gnd die 

Waterlaet, in Nuenen, tussen kv Godefridus gnd Sijmons Zwager enerzijds en 

Amelius zvw Amelius van der Scueren anderzijds, (2) een beemd, in Nuenen, 

tussen Johannes Tempeleer enerzijds en Johannes Moijaert anderzijds, (3) 

een beemdje gnd een geerken, in Nuenen, tussen kinderen gnd Loekemans 

Kijnder enerzijds en voornoemde Johannes Moijaert anderzijds, aan 

voornoemde Rutgherus van der Tangherrijt in pacht uitgegeven door Matheus 

zvw Henricus zv Matheus, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Walterus et Johannes fratres Katherina et Elizabeth eorum sorores liberi 

(dg: quonda) Rutgheri van der Tangherrijt #cum tutore# quendam agrum 

terre dictum communiter die Tangherrijt cum quodam pratulo ipsi adiacente 

dicto communiter die Waterlaet situm in parochia de Nuenen inter 

hereditatem liberorum Godefridi dicti Sijmons Zwager ex uno et inter 

hereditatem Amelii filii quondam Amelii van der Scueren ex alio atque 

quoddam pratum (dg: ?p) situm in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis Tempeleer ex uno et inter hereditatem Johannis Moijaert ex alio 

insuper pratulum dictum communiter een gheerken situm in dicta parochia 

inter hereditatem {hier staan twee puntjes} liberorum dictorum Loekemans 

(dg: Kijnderen) Kijnder ex uno et inter hereditatem #predicti# Johannis 

Moijaert ex alio datos ad pactum dicto Rutghero van der Tangherrijt a 

Matheo filio quondam Henrici filii Mathei prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Tijelmanno filio quondam Tijelmanni van den Zande cum 

litteris et jure promittentes super habita et habenda cum tu[tore] ratam 

servare et obligationem #et impeticionem# ex parte eorum et dicti 

Rutgheri eorum patris deponere excepta (dg: censibus) #paccione# in 

dictis litteris contenta. Testes (dg: Lucas) datum supra. 

 

BP 1181 p 176v 07 vr 10-01-1399. 

Willelmus van der Aa zvw Gerardus des Persoens soen verkocht aan Walterus, 

Johannes, Katherina en Elizabeth, kv Rutgherus van der Tangerrijt, de helft 

in een stuk land, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, ter plaatse gnd aan 

den Heuvel, tussen Paulus molenaar enerzijds en de Kerkweg anderzijds. De 

brief overhandigen aan wie het eerst komt.  

 

Willelmus van der Aa filius quondam Gerardi des Persoens soen medietatem 

ad se spectantem in pecia terre sita in parochia de Nuenen ad locum 

dictum Wetten (dg: juxta) #ad# locum dictum aen den Hoevel inter 

hereditatem Pauli multoris ex uno et inter hereditatem (dg: Gerardi) viam 

dictam Kercwech ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Waltero Johanni 

Katherine et Elizabeth liberis (dg: quondam) Rutgheri van der Tangerrijt 

promittens super omnia (dg: warandiam et obligationem depo) habita et 

habenda warandiam [et] obligationem deponere. Testes datum supra. 

Tradetur littera alteri eorum prius venienti. 

 

BP 1181 p 176v 08 vr 10-01-1399. 

Elizabeth wv Johannes van Brabant zvw Nijcholaus van Brabant droeg over aan 

haar kinderen Johannes en Nijcholaus haar vruchtgebruik in (1) 1/3 deel dat 
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aan Arnoldus van den Mortel van Scijnle behoorde van een beemd gnd die 

Lange Beemd, ter plaatse gnd Griensvenne, op de stroom gnd die Aa, tussen 

Theodericus van der Boijdonc enerzijds en kv Albertus gnd van den Keer en 

Rutgherus zv Arnoldus gnd Hutmans anderzijds, (2) ½ hont land aldaar, naast 

voornoemd 1/3 deel van de beemd, welk 1/3 deel en ½ hont Enghelbertus zvw 

voornoemde Nijcholaus van Brabant in cijns verkregen had van voornoemde 

Arnoldus van den Mortel, en welk 1/3 deel en ½ hont aan wijlen voornoemde 

Johannes van Brabant gekomen waren na overlijden van wijlen zijn voornoemde 

broer Enghelbertus. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis de Brabant filii quondam Nijcholai de 

Brabant cum tutore (dg: medietatem) suum usufructum quem habuit in (dg: p 

terr) tercia parte que ad Arnoldum van den Mortel de Scijnle spectabat 

(dg: in) cuiusdam prati dicti die Langhe Beemt siti in loco dicto 

Griensvenne super aquam ibidem {hier staan twee puntjes} currentem dictam 

communiter die Aa {hier staan twee puntjes} inter hereditatem Theoderici 

van der (dg: Boij) Boijdonc ex uno et inter hereditatem liberorum Alberti 

dicti van den Keer (dg: ex alio) et Rutgheri filii Arnoldi dicti Hutmans 

ex alio atque in dimidio hont terre sito ibidem contigue iuxta dictam 

terciam partem prati supradicti quas terciam partem et dimidium hont 

terre Enghelbertus filius dicti quondam Nijcholai de Brabant erga dictum 

Arnoldum van den Mortel ad (dg: p) censum acquisiverat prout in litteris 

et que tercia pars (dg: et) dicti prati et dimidium hont terre dicto 

Johanni quondam de Brabant de (dg: de) morte dicti quondam Enghelberti 

sui fratris successione fuerant advolute ut dicebat supportavit Johanni 

et Nijcholao suis liberis {hier staan twee puntjes} promittens cum tutore 

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

Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 176v 09 vr 10-01-1399. 

Elizabeth dv Johannes gnd Reghenborch verkocht aan Hermannus zvw Lambertus 

van der Hoeven van Zochel 1/3 deel, dat aan haar gekomen was na overlijden 

van haar grootvader Nijcholaus van Zochel, in een stuk land in Hees, ter 

plaatse gnd Zochel, tussen Nijcholaus zvw Arnoldus van Zochel enerzijds en 

Johannes zv Johannes van Brede anderzijds. 

 
?II Elizabeth filia Johannis dicti Reghenborch cum tutore (dg: peciam 

terre) terciam partem sibi de morte quondam Nijcholai de Zochel sui avi 

successione advolutam in (dg: par) pecia terre sita in parochia de Hees 

ad locum dictum Zochel inter hereditatem Nijcholai filii quondam Arnoldi 

de Zochel e[x] uno et inter hereditatem Johannis (dg: van ?W) filii 

Johannis de Brede ex alio ut dicebat (dg: pro) hereditarie vendidit 

Hermanno filio quondam Lamberti van der Hoeven (dg: pro) de Zochel 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 176v 10 vr 10-01-1399. 

Nijcholaus Grieten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus Grieten soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1181 p. 177r. 

 sexta post circoncisionem: vrijdag 03-01-1399. 

 quinta post epijphaniam: donderdag 09-01-1399. 

 

BP 1181 p 177r 01 vr 03-01-1399. 

Johannes nzvw hr Willelmus heer van Bucstel gaf uit aan Willelmus van 

Dormalen een beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Groter Liemde, tussen 

Gerardus Hessels soen enerzijds en een oude sloot van voornoemde Johannes 

anderzijds, met de aanliggende helft van die sloot; de uitgifte geschiedde 

voor 2 oude groot grondcijns en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, 
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Bossche maat, met Lichtmis in Boxtel te leveren. 

 

Solvit {voor een haal voor BP 1181 p 177r 01 en 02}. 

Johannes filius naturalis domini quondam Willelmi (dg: de) domini de 

Bucstel (dg: quendam campum pa pratum situm) quoddam pratum situm in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Groter Lijemde inter hereditatem 

Gerardi Hessels soen ex uno et (dg: quen) inter quendam antiquum fossatum 

dicti Johannis ex alio atque medietatem eiusdem antiqui fossati #scilicet 

cum [?illa] medietate que sita est versus dictum (dg: pratum) pratum# ut 

dicebat (dg: here) dedit ad hereditarium pactum Willelmo de Dormalen ab 

eodem hereditarie possidendum pro duobus grossis antiquis domino fundi 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Buscoducis danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Bucstel tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Ywanus et Moedel datum sexta post circoncisionem. 

 

BP 1181 p 177r 02 vr 03-01-1399. 

Lambertus van Luijssel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus de Luijssel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 177r 03 vr 03-01-1399. 

Willelmus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder droeg over aan 

Henricus van de Kloot, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel bij Den Bosch te leveren, 

gaande uit land van Henricus gnd Haene zvw Arnoldus Haene van Eijnschijt, 

in Enschot, 1 mud roggezaad groot, welke pacht Arnoldus Dicbier grootvader 

van wijlen voornoemde hr Henricus van Nuwelant gekocht had van voornoemde 

Henricus Haene, en welke pacht nu aan hem behoort. De overdracht vond 

plaats voor en in plaats van een erfpacht van 1 mud rogge, die wijlen 

voornoemde hr Henricus van Nuwelant in zijn testament vermaakt had aan het 

Geefhuis, op een zekere plaats op een land aan te wijzen. Met 

achterstallige termijnen van eerstgenoemde pacht. 

 

Willelmus de Nuwelant filius quondam domini Henrici de Nuwelant militis 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie in festo beati Andree apostoli et apud Buscumducis (dg: s) 

tradendam de terra Henrici dicti Haene #filii quondam Arnoldi Haene# de 

Eijnschijt sita in Einschijt (dg: q) unum modium siliginis in semine 

capiente quam paccionem (dg: Henricus) #Arnoldus Dicbier (dg: Dicbi)# 

avus olim dicti domini quondam Henrici de Nuwelant erga dictum Henricum 

Haene emendo acquisiverat prout in litteris et quam paccionem nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Henrico de Globo ad opus mense 

sancti spiritus in Buscoducis cum litteris et jure scilicet pro 

hereditaria paccione et loco hereditarie paccionis unius modii siliginis 

quam dictus dominus quondam Henricus de Nuwelant antedicte mense sancti 

spiritus in suo (dg: s) testament legaverat et ad huiusmodi hereditariam 

paccionem unius modii siliginis quam dictus dominus quondam Henricus de 

Nuwelant dicte mense sancti spiritus legaverat ut prefertur in certo loco 

et ad et supra terram hereditarie assignandam {hier staan drie puntjes} 

simul cum arrestadiis de primodicta paccione restantibus a quocumque 

tempore! usque in diem presentem promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum coheredum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 177r 04 vr 03-01-1399. 

Heijmericus gnd van Alphen droeg over aan Robbertus van Neijnsel, tbv het 

gasthuis in Den Bosch in de Hinthamerstraat dat gesticht was door wijlen hr 

Henricus van Neijnsel, een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land en een stuk beemd, gnd dat 
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Dorre Venne, in Loen bij Vessem, ter plaatse gnd Hoger Casteren, tussen de 

gemeint aldaar enerzijds en Henricus gnd Tielen soen anderzijds, met beide 

einden strekkend aan de gemeint, welke pacht aan hem was verkocht door 

Henricus zvw Theodericus die Decker van Berze. 

 

Heijmericus dictus de Alphen hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex pecia 

terre et pecia prati dictis communiter dat Dorre Venne sitis in parochia 

de Loen prope Vessem in loco dicto communiter Hoger Casteren inter 

communitatem ibidem ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Tielen soen 

ex alio tendentibus (dg: ab) #cum# utroque fine ad communitatem venditam 

sibi ab Henrico filio quondam Theoderici die Decker de Berze prout in 

litteris hereditarie supportavit Robberto de Neijnsel ad opus hospitalis 

siti in Busco in vico Hijnthamensi quod dominus quondam Henricus de 

Neijnsel fundavit cum litteris #et aliis# et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 177r 05 vr 03-01-1399. 

Hermannus zvw Lambertus van der Hoeven van Zochel beloofde aan Elizabeth dv 

Johannes Reghenberch 6 Stramprooise gulden of de waarde met 

Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (do 01-05-1399) te betalen. 

 

Hermannus filius quondam Lamberti van der Hoeven de Zochel promisit super 

omnia Elizabeth filie Johannis Reghenberch (dg: XV) #sex# Stramproetsche 

(dg: scl) gulden seu valorem ad festum beatorum Philippi et Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 177r 06 vr 03-01-1399. 

Petrus zvw Henricus gnd Everaets soen en zijn dochters Ermegardis en 

Conegundis verkochten aan Nijcholaus van Berze en Gerardus Wael zvw Ghibo 

Wael de helft in ½ en ¼ bunder beemd, in Rosmalen, ter plaatse gnd in den 

Blok, tussen Amelius gnd Diependijc en Hilla wv Johannes gnd die Koc 

enerzijds en wijlen Matheus Beckers anderzijds, deze helft belast met ½ 

oude groot, de dijk gnd zegedijk en waterlaten. Verkopers en met hen Petrus 

zvw Mijchael Loekens soen beloofden dat Henricus minderjarige zv 

eerstgenoemde Petrus afstand zal doen zodra hij meerderjarig is. 

 

Petrus filius quondam Henrici dicti Everaets soen (dg: quartam partem) 

Ermegardis et Conegundis eius filie cum tutore (dg: quartam partem ad se 

spectantem in uno et dimidio bonariis prati sitis in parochia de 

Roesmalen in loco dicto in den Blocke inter) medietatem ad se spectantem 

in dimidio bonario et quarta parte unius bonarii prati sitorum in 

parochia de (dg: Roesma) Roesmalen in loco dicto in (dg: der) den Bloc 

inter hereditatem Amelii dicti Diependijc et Hille relicte quondam 

Johannis dicti die Koc ex uno et inter hereditatem quondam Mathei Beckers 

ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Nijcholao de Berze et Gerardo 

Wael filio quondam Ghibonis Wael promittentes cum tutore super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis dimidio grosso 

antiquo ex dicta medietate solvendo et aggere dicto zeghedike et 

aqueductibus ad dictam medietatem de jure spectantibus et promiserunt 

indivisi dicti venditores cum tutore et cum eis (dg: Petrus) Petrus 

filius quondam Mijchaelis Loekens soen indivisi super habita et habenda 

quod ipsi Henricum filium (dg: d) primodicti Petri quamcito ad annos 

pubertatis pervenerit super #dicta# medietate (dg: s) ad opus dictorum 

emptorum facient renunciare et eundem Henricum de dicta medietate facere 

promittere warandiam dictis emptoribus. Testes Groij et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 177r 07 do 09-01-1399. 

Johannes zv Petrus gnd die Decker van Essche verkocht aan Henricus zvw 

Walterus gnd Bulle een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 
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Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd Gruennincs Hoeve, beiderzijds tussen Johannes 

Peters soen. 

 

Johannes filius Petri dicti die Decker de Essche hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Walteri dicti Bulle hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco #solvendam hereditarie nativitatis 

Domini# et in Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de Vucht 

sancti Petri ad locum dictum Gruennincs Hoeve inter hereditatem Johannis 

Peters soen ex utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Aggere et Moedel datum quinta post epijphaniam. 

 

BP 1181 p 177r 08 do 09-01-1399. 

Rodolphus zv Lambertus Wijnrics soen van Os verkocht aan Aleijdis ev 

Arnoldus van Uden, tbv voornoemde Arnoldus, 2 hont land, in Oss, tussen 

Petrus van den Noetboem enerzijds en voornoemde Arnoldus anderzijds, belast 

met waterlaten en sloten. 

 

Rodolphus filius Lamberti Wijnrics soen de Os duo hont terre sita in 

parochia de Os inter hereditatem Petri van den Noetboem ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de Uden ex alio hereditarie vendidit Aleijdi uxori 

dicti Arnoldi ad opus eiusdem Arnoldi promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis aqueductibus et 

fossatis ad premissa de jure spectantibus. Testes Dordrecht et Moedel 

datum quinta post epijphaniam. 

 

BP 1181 p 177r 09 do 09-01-1399. 

Egidius zvw Goeswinus Jacobs soen verkocht aan Johannes die Bruijn zvw 

Andreas die Bruijn een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Nistelrode te leveren, gaande uit (1) 1/6 deel in een kamp in 

Nistelrode, ter plaate gnd op Wijen, tussen Johannes Bergher en zijn zoon 

Willelmus enerzijds en voornoemde koper anderzijds, {p.178} (2) alle 

goederen die aan voornoemde verkoper gekomen waren na overlijden van zijn 

grootvader Henricus Cuijlman, resp. die aan hem zullen komen na overlijden 

van zijn groortmoeder Elizabeth wv voornoemde Henricus Cuijlman. 

 

Egidius filius quondam Goeswini Jacobs soen hereditarie vendidit Johanni 

die Bruijn filio quondam Andree #die Bruijn# hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in parochia de Nijsterle tradendam ex sexta parte (dg: 

dicto venditori advoluta in quodam) ad dictum venditorem spectante in 

quodam campo sito in parochia de Nijsterle ad locum dictum op Wijen inter 

hereditatem Johannis Bergher et Willelmi eius filii ex uno et inter 

hereditatem dicti emptoris ex alio atque ex (dg: sexta parte) 

 

1181 p. 178v. 

 quinta post epijphaniam: donderdag 09-01-1399. 

 dominica post epijphaniam: zondag 12-01-1399. 

 

BP 1181 p 178v 01 do 09-01-1399. 

ex omnibus et singulis bonis dicto venditori de morte quondam Henrici 

Cuijlman avi olim dicti venditoris jure successionis hereditarie 

advolutis et post mortem Elizabeth relicte dicti quondam Henrici Cuijlman 

avie eiusdem venditoris successione advolvendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Aggere et Moedel 

datum quinta post epijphaniam. 

 

BP 1181 p 178v 02 do 09-01-1399. 

Henricus Bloijman van Dijnther beloofde aan Henricus gnd Ghecke gedurende 3 
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jaar, elk jaar met Lichtmis, 4 Stramprooise Gelderse gulden of de waarde te 

betalen. 

 

Henricus Bloijman de Dijnther promisit super omnia se daturum et 

soluturum Henrico dicto Ghecke ad spacium trium annorum festum 

purificationis proxime futurum sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum trium annorum quatuor Stramproetsche Gelre gulden vel valorem 

purificationis et pro primo solucionis termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et sic deinceps dicto spacio pendente. Testes Groij et 

Wiel datum quinta post epijphaniam. 

 

BP 1181 p 178v 03 do 09-01-1399. 

Lucelius zvw Johannes Pedeleer droeg over aan Hubertus van Hellu 1/3 deel 

in een deel van een erfgoed in Nuland, tussen Johannes Ysvoghels enerzijds 

en kv Goddinus smid anderzijds, strekkend vanaf de tuin van Rutgherus Pels 

neerwaarts naar een sloot gnd die Nieuwe Grave, welk deel van het erfgoed 

wijlen voornoemde Johannes Pedeleer in cijns verkregen had van Henricus van 

den Laer. 

 

(dg: Ze) Lucelius filius quondam Johannis Pedeleer terciam partem ad se 

spectantem (dg: ut dicebat sitam) in quadam parte hereditatis site in 

parochia de Nuwelant inter hereditatem Johannis Ysvoghels ex uno et inter 

hereditatem liberorum Goddini fabri ex alio tendentis de orto Rutgheri 

Pels inferius ad quoddam fossatum dictum vulgaliter die Nuwe Grave quam 

partem primodicte hereditatis dictus quondam Johannes Pedeleer erga 

Henricum van den Laer ad censum acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Huberto de Hellu cum litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 178v 04 do 09-01-1399. 

Henricus Coppen soen uter Hasselt beloofde aan mr Johannes van Best, tbv 

Anselmus zvw Goeswinus van Best, 12¼ Stramprooise Gelderse gulden of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1399) te betalen. 

 

Henricus Coppen soen uter Hasselt promisit super omnia magistro Johanni 

de Best #ad opus Anselmi filii quondam Goeswini de Best# XII 

Stramproetsche Gelre gulden et quartam partem unius Stramproetsche Gelre 

gulden vel valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

Groijn et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 178v 05 do 09-01-1399. 

Hr Henricus Buc priester maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

bezwaringen, gedaan door (1) Johannes Spikerman en zijn kinderen, (2) 

Andreas van den Noddenvelt en zijn kinderen, (3) Nijcholaus van Baerle en 

zijn kinderen, (4) Bela wv Johannes Houbraken en haar kinderen, met hun 

goederen. 

 

Dominus Henricus Buc presbiter omnes et singulas vendiciones et 

obligationes factas per Johannem Spikerman et eius liberos seu eorum 

alterum cum suis bonis quibuscumque ac per Andream van den Noddenvelt et 

eius liberos seu eorum alterum cum suis bonis quibuscumque ac omnem etc 

scilicet per Nijcholaum de Baerle et eius liberos seu eorum alterum cum 

bonis suis quibuscumque ac omnes vendiciones etc scilicet per Belam 

relictam quondam Johannis Houbraken et eius liberos seu per eorum alterum 

cum bonis suis quibuscumque ut dicebat calumpniavit. Testes Groij et 

Lucas datum supra. 

 

BP 1181 p 178v 06 do 09-01-1399. 

Margareta wv Henricus Bruijn en Arnoldus en Johannes, kv voornoemde 

Margareta en wijlen Henricus, schonken aan Walterus van den Eijnde en diens 
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vrouw Elizabeth, dv voornoemde Margareta en wijlen Henricus Bruijn, een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren en een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

in Someren te leveren, gaande uit goederen die waren van wijlen Johannes 

gnd Mijen soen, nu behorend aan Arnoldus Stamellart van Bruheze zvw 

Arnoldus Stamellart van Bruheze, in Bakel, welke pachten Theodericus gnd 

van Rutte, tbv voornoemde Henricus Bruijn, gekocht had van eerstgenoemde 

Arnoldus Stamellart; deze schenking in afkorting van de goederen, aan 

voornoemde Walterus beloofd bij zijn huwelijk met voornoemde Elizabeth. 

 

Margareta relicta quondam Henrici Bruijn #cum tutore# Arnoldus et 

Johannes liberi dictorum Margarete et quondam Henrici hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam atque hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie termino solucionis predicto et in Zoemeren tradendam et 

deliberandam ex bonis que fuerant quondam Johannis dicti Mijen soen nunc 

ad Arnoldum Stamellart de Bruheze filium quondam Arnoldi Stamellart de 

Bruheze spectantibus sitis in parochia de Bakel atque ex attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis ubicumque locorum situatis quas 

pacciones Theodericus dictus de Rutte ad opus dicti Henrici Bruijn erga 

primodictum Arnoldum Stamellart emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Waltero van den Eijnde cum Elizabeth sua uxore 

filia dictorum Margarete et quondam Henrici Bruijn nomine dotis ad jus 

opidi de Busco in abbreviationem et defalcationem bonorum dicto Waltero 

in subsidium matrimonii cum dicta Elizabeth sua uxore promissorum ut 

dicebant cum litteris et jure promittentes indivisi (dg: super) cum 

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

impeticionem ex parte eorum et dicti quondam Henrici Bruijn et 

quorumcumque heredum eiusdem quondam Henrici Bruijn deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 178v 07 zo 12-01-1399. 

Hr Paulus van Haestrecht ridder schout in Den Bosch beloofde aan Eustatius 

van Hedichusen 26 Gentse nobel na maning te betalen. 

 

Dominus Paulus de Haestrecht miles scultetus in Buscoducis promisit super 

omnia Eustatio de Hedich[usen] XXVI Gentssche nobel ad eius monitionem 

persolvendos. Testes Dordrecht et Aggere datum dominica post epijphaniam. 

 

1181 p. 179r. 

 tercia post octavas epijphanie: dinsdag 14-01-1399. 

 in crastino octavarum epijphanie: dinsdag 14-01-1399. 

 quarta post octavas epijphanie: woensdag 15-01-1399. 

 quinta post Agnetis: donderdag 23-01-1399. 

 

BP 1181 p 179r 01 di 14-01-1399. 

Hr Henricus Poirter priester en zijn broer Johannes, kvw Arnoldus Poirter, 

verkochten aan Sijmon van Langhel zv Arnoldus van Langhel een n-erfcijns 

van 4 Hollandse gulden of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit een hoeve lands, in Mierlo, ter plaatse gnd Geen 

Hont, reeds belast met grondcijnzen en 9 mud rogge b-erfpacht aan andere 

mensen. De brief overhandigen aan hem of aan Reijnerus van Langel. 

 

Dominus Henricus Poirter #presbiter# et Johannes eius frater liberi 

quondam Arnoldi Poirter hereditarie vendiderunt Sijmoni de Langhel filio 

Arnoldi de Langhel hereditarium censum quatuor Hollans gulden seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex quodam manso (dg: dicto th sito) terre ad ipsos spectante 

sito in parochia de Mierle ad locum dictum op Gheen Hont et ex 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 
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consistentibus sive sitis ut dicebant promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et 

novem modiis siliginis hereditarie paccionis aliis hominibus annuatim 

exinde de jure solvendis et sufficientem facere. Testes Groij et Ywanus 

datum tercia post (dg: ep) octavas epijphanie. Tradetur littera sibi vel 

Reijnero de Langel. 

 

BP 1181 p 179r 02 di 14-01-1399. 

Mechtildis Crullijarts en haar zuster Elizabeth, kvw Arnoldus Crullijart, 

verkochten aan Amelius zvw Lambertus Melijs soen een n-erfcijns van 10 oude 

Franse schilden of ander paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Willelmus Daem enerzijds en erfgoed van 

Laurencius van Orthen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Mechtildis Crullijarts et Elizabeth eius soror liberi quondam Arnoldi 

Crullijart #cum tutore# hereditarie vendiderunt Amelio filio quondam 

Lamberti Melijs soen (dg: de) hereditarium censum decem aude scilde 

monete regis Francie seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie purificationis ex domo et area sita in Busco ad finem vici 

Orthensis inter hereditatem Willelmi Daem ex uno et inter hereditatem 

Laurencii de Orthen ex alio ut dicebant promittentes cum tutore indivise 

super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini (dg: fundi) #ducis# prius exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Groij et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 179r 03 di 14-01-1399. 

Danijel van Beke verkocht aan Elizabeth wv Arnoldus Berwout een n-erfcijns 

van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

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

Kleerherstellerstraat, tussen erfgoed van Johannes Boen chirurgijn 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus Pasteijbecker anderzijds, welk huis en 

erf voornoemde Danijel verworven had van Johannes van Vucht, reeds belast 

met de hertogencijns, een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld aan 

dekaan en kapittel van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch en een 

b-erfcijns van 6 pond voornoemd geld aan Willelmus Bac Mathijs soen. 

 

Danijel de Beke hereditarie vendidit Elizabeth relicte quondam Arnoldi 

Berwout hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area dicti venditoris 

sita in Busco in vico reparatorum antiquorum vestium inter hereditatem 

Johannis Boen cijrurgici ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Pasteijbecker ex alio quam domum et aream dictus Danijel erga Johannem de 

Vucht acquisiverat ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam !warandiam et aliam obligationem deponere excepto! censu domini 

nostri ducis et hereditario censu XL solidorum monete predicte decano et 

capitulo ecclesie beati Johannis ewangeliste in Busco et hereditario 

censu #sex# (dg: quinque) librarum eiusdem monete Willelmo Bac Mathijs 

soen prius exinde solvendis et sufficientem facere. 

 

BP 1181 p 179r 04 di 14-01-1399. 

Willelmus van Beke zvw Johannes beloofde aan Johannes Oem 3½ Gentse nobel 

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

 

Willelmus de Beke filius quondam Johannis promisit super omnia Johanni 

Oem tres et dimidium Gentssche nobel vel valorem ad pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes Wiel et Ywanus datum in crastino octavarum 

epijphanie. 

 

BP 1181 p 179r 05 wo 15-01-1399. 

Elizabeth dvw Johannes van Vranckenvoert verkocht aan Hubertus zvw Johannes 
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van Vranckenvoert zvw voornoemde Johannes van Vranckenvoirt de helft van 

een stuk land in Veghel, ter plaatse gnd in den Scoet, tussen wijlen 

Fredericus Hoernkens soen enerzijds en Arnoldus van der Borch anderzijds. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis de Vranckenvoert #cum tutore# (dg: 

peciam terre e) medietatem #ad se spectantem# pecie terre site in 

parochia de Vechel ad locum dictum in den Scoet inter hereditatem 

#quondam# Frederici Hoernkens soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

van der Borch ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Huberto filio 

quondam Johannis de Vranckenvoert filio dicti quondam Johannis de 

Vranckenvoirt promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Wijel et Ywanus datum quarta post octavas epijphanie. 

 

BP 1181 p 179r 06 wo 15-01-1399. 

(dg: Voornoemde Elizabeth beloofde). 

 

(dg: Dicta Elizabeth cum tutore pro). 

 

BP 1181 p 179r 07 do 23-01-1399. 

Henricus van der Ynden zvw Willelmus Heijnkens soen verkocht aan Johannes 

zv Johannes Zeghers soen een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Wijtbosch, tussen voornoemde Johannes zv Johannes Zeghers soen enerzijds en 

Johannes die Laet en Leonius Belen soen van Eijrde anderzijds. 

 

-. 

Henricus van der Ynden filius quondam Willelmi Heijnkens soen peciam 

terre sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum Wijtbosch inter 

hereditatem Johannis filii (dg: quon) Johannis Zeghers soen ex uno et 

inter hereditates Johannis die Laet et Leonii Belen soen de Eijrde ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni filio Johannis Zeghers 

soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Groij et Wijel datum quinta post Agnetis. 

 

BP 1181 p 179r 08 do 23-01-1399. 

Yda wv Willelmus van der Rijt en Johannes, Henricus en Mathijas, kv 

voornoemde Yda en wijlen Willelmus, verkochten aan Zegherus van Baerle een 

n-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit (1) een hofstad en aangelegen stuk land, 

in Bakel, tussen Arnoldus van den Goer enerzijds en Nijcholaus van der 

Hildacker anderzijds, (2) een b-erfpacht van 20 lopen rogge, die kvw 

Philippus Pluchaes met Lichtmis leveren aan eerstgenoemde Johannes, gaande 

uit (2a) erfgoederen in Gemert, (2b) 2 vrachten hooiland, in Gemert, tussen 

Johannes Loijen Neve enerzijds en erfgoed van de heren van Gemert 

anderzijds, (2c) een hoeve van wijlen voornoemde Willelmus van der Rijt, in 

Bakel, ter plaatse gnd tot Genen Einde, (3) 3 stukken roggeland, in Asten, 

(3a) ter plaatse gnd op Brasel, (3b) ter plaatse gnd Pasakker, (3c) ter 

plaatse gnd Hagelkruis, (4) ½ bunder {p.180} beemd, in Asten, ter plaatse 

gnd Werdingen, (5) ½ bunder beemd, aldaar, ter plaatse gnd Huesdom?, (6) ½ 

bunder beemd, aldaar, ter plaatse gnd op Houbraken, zoals deze hoeve, 3 

stukken land en 1½ bunder beemd behoord hadden aan wijlen voornoemde 

Willelmus van der Rijt, reeds belast met de grondcijns. Willelmus, 

Heijlwigis en Yda, kv voornoemde Yda en wijlen Willelmus, zullen met deze 

verkoop instemmen. De pacht van 20 lopen moet als laatste onderpand worden 

opgenomen. 

 

Et ponetur dicta paccio XX lopinorum siliginis pro ultimo contrapignore. 

Yda relicta quondam Willelmi van der Rijt cum tutore Johannes Henricus et 

Mathijas liberi dictorum Yde et quondam Willelmi hereditarie vendiderunt 

Zeghero de Baerle hereditariam paccionem sex modiorum siliginis mensure 

de Helmont solvendam hereditarie purificationis et (dg: in) supra 

hereditates infrascriptas tradendam ex domistadio et pecia terre sibi 
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adiacente sitis in parochia de Bakel inter hereditatem Arnoldi van den 

Goer ex uno et inter hereditatem Nijcholai van der Hildacker ex alio et 

ex hereditaria paccione XX lopinorum siliginis dicte mensure quam liberi 

quondam Philippi Pluchaes (dg: dicti) primodicto Johanni solvere tenentur 

annuatim termino solucionis predicto ex hereditatibus sitis in Ghemert 

atque ex duabus plaustratis feni sitis in Ghemert inter hereditatem 

Johannis Loijen Neve ex uno et inter hereditatem dominorum de Ghemert ex 

alio atque ex quodam manso dicti quondam Willelmi van der Rijt sito in 

parochia de Bakel ad locum dictum tot Ghenen Eijnde atque ex attinentiis 

eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis (dg: ut dicebant promittentes indivisi cum tutore) atque ex tribus 

peciis terre siliginee sitis in parochia de Asten quarum una ad locum 

dictum op Brasel altera ad locum dictum Paschacker et tercia ad locum 

dictum Haghelcruijs site sunt atque ex dimidio bonario 

 

1181 p. 180v. 

 anno XCIX index VII mensis aprilis die quinta pontificis Bonifacii 

  noni anno suo Xmo: zaterdag 05-04-1399. 

 quinta post Agnetis: donderdag 23-01-1399. 

 

BP 1181 p 180v 01 do 23-01-1399. 

prati sito in parochia de Asten predicta ad locum dictum Werdingen (dg: 

int) atque ex dimidio bonario prati sito ibidem ad locum dictum 

Huesdo[m?] et ex dimidio bonario prati sito ibidem ad locum dictum op 

Houbraken ut dicebant prout huiusmodi mansus cum suis attinentiis tres 

pecie terre et unum et dimidium bonaria prati ad dictum quondam Willelmum 

van der Rijt spectare consueverunt ut dicebant promittentes cum tutore 

indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepto censu dominorum fundi ex dictis hereditatibus de jure prius 

solvendis et sufficientem facere promiserunt insuper cum tutore sub 

obligatione premissa quod ipsi Willelmum Heijlwigem et Ydam liberos 

liberos dictorum Yde et quondam Willelmi dicte vendicioni facient 

consentire. Testes Ywanus et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 180v 02 do 23-01-1399. 

Yvels zv Johannes van Berlikem verkocht aan Andreas Hoppenbrouwer zvw 

Arnoldus Lemkens een n-erfcijns1 van 30 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis2 en erf, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van het klooster van de predikeren enerzijds en een straatje 

dat loopt vanaf de Hinthamerstraat naast de huizinge van het Geefhuis naar 

de gemene stroom aldaar anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en 12 

pond voornoemd geld b-erfcijns. 

 

-. 

Yvels filius Johannis de Berlikem hereditarie vendidit Andree (dg: filio) 

Hoppenbrouwer filio quondam Arnoldi Lemkens hereditarium censum XXX 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et area 

dicti venditoris sita in Busco in vico Hijnthamensi inter (dg: d.n) 

hereditatem conventus predicatorum ex uno et inter quendam viculum 

tendentem a dicto vico Hijnthamensi juxta mansionem mense sancti spiritus 

in Busco ad communem aquam ibidem currentem ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et #aliam# obligationem deponere exceptis #censu 

domini ducis et# XII libris hereditarii census dicte monete prius exinde 

solvendis (dg: s) et sufficientem facere. Testes Groij et Wiel datum 

supra. 

 

                         
1 Zie → BP 1182 p 023r 07 do 11-03-1400, overdracht van de erfcijns. 
2 Zie ← BP 1180 p 443r 04 vr 12-05-1396, uitgifte van een hofstad met 

gebouwen op deze plaats. 



Bosch’ Protocol jaar 1399 01. 16 

BP 1181 p 180v 03 za 05-04-1399. 

En hij kan terugkopen3 gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 14 Hollandse 

gulden of de waarde en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van Gerardus Wael en Henricus Moele zvw Johannes van 

Loen. 

 

Et poterit dictus venditor dictum censum redimere ad spacium trium 

annorum datam presentium sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente cum XIIII Hollant gulden vel valorem et cum arrestadiis si que 

defecerint. Acta in camera anno XCIX (dg: mensis) index VII mensis (dg: 

januarii) #aprilis# die (dg: XXIII) {aprilis en het navolgende zijn later 

genoteerd:} die quinta hora prime (dg: ponth index VII-ma) pontificis 

Bonifacii noni anno suo Xmo presentibus (dg: Gedo) Gerardo Wael et 

Henrico Moele filio quondam Johannis de Loen. Acta in camera. 

 

BP 1181 p 180v 04 do 23-01-1399. 

Ghibo Loden soen van der Sporct verkocht aan Rodolphus nzvw Rodolphus van 

der Sporct de helft van een kamp dat iets groter is dan 2 bunder, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Eilde, tussen Nijcholaus gnd Coel die Dorre 

enerzijds en Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct anderzijds. 

 

Ghibo Loden soen van der Sporct medietatem cuiusdam campi duo bonaria et 

modicum plus continentis siti in parochia de Berlikem in loco dicto 

Eijlde inter hereditatem Nijcholai dicti Coel die Dorre ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Buc filii quondam Godescalci van der Sporct ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho filio naturali quondam 

Rodolphi van der Sporct promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere (dg: tamquam de vero hereditate). Testes Groij et Wijel datum 

quinta post Agnetis. 

 

BP 1181 p 180v 05 do 23-01-1399. 

Johannes Herinc zvw Johannes Herinc en Gerlacus zvw Gerlacus Cnode metten 

Broede beloofden aan Arnoldus Meijs 13 Gentse nobel of de waarde met 

Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1399) te betalen. 

 

-. 

Johannes Herinc filius quondam Johannis Herinc (dg: promisit super o) et 

Gerlacus filius quondam Gerlaci Cnode metten Broede promiserunt indivisi 

super omnia Arnoldo Meijs XIII Gentssche nobel vel valorem ad festum 

sancti Jacobi proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1181 p 180v 06 do 23-01-1399. 

Voornoemde Johannes en Gerlacus beloofden aan Willelmus van Enoden 15 

Engelse nobel of de waarde in goud met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399) 

te betalen. 

 

-. 

Dictus Johannes et Gerlacus promiserunt indivisi super omnia Willelmo de 

Enoden XV Engels nobel vel valorem in auro ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1181 p 180v 07 do 23-01-1399. 

Ghisbertus Daneels soen verkocht aan Johannes van den Hoernic zvw Henricus 

van den Hoernic ½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd ten Poel, ter 

plaatse gnd Asmijt, tussen Hermannus Scut zvw Willelmus Luwe enerzijds en 

Margareta wv voornoemde Henricus van den Hoernic van der Asmijt anderzijds, 

met de helft van een stuk dijk welke helft bij voornoemde ½ morgen behoort, 

                         
3 Zie → BP 1182 p 023r 08 do 11-03-1400, hernieuwde erkenning van recht van 

wederkoop aan zowel de huidige trasnportant als de oorspronkelijke 

verkoper. 
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welk stuk dijk gelegen is in Empel, tussen de dijk van Hermannus Loden en 

de dijk van erfg vw Johannes Haijken, belast met het onderhoud van 

voornoemde helft van het stuk dijk en met het onderhoud van een stuk 

omheining dat bij deze ½ morgen hoort, ter plaatse gnd den Poel. 

 

Ghisbertus Daneels soen (dg: de Empel p) dimidium juger terre situm in 

parochia de Empel ad locum dictum ten Poel in loco dicto Asmijt inter 

hereditatem Hermanni Scut filii quondam Willelmi Luwe ex uno et inter 

hereditatem Margarete relicte quondam Henrici van den Hoernic van der 

Asmijt ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est simul cum medietate 

pecie (dg: terre) aggeris ad dictum dimidium juger terre spectant#e# site 

(verbeterd uit sit..) in dicta parochia inter aggerem Hermanni Loden et 

inter aggerem heredum #quondam# Johannis Haijken (dg: atque cum terra ad 

di) hereditarie vendidit Johanni van den Hoernic (dg: predicto) filio 

dicti quondam Henrici van den Hoernic promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere excepta conservacione dicte 

medietatis pecie aggeris supradicte et excepta conservacione pecie sepis 

(dg: ad consistentis) ad dictum dimidium juger terre spectantis 

consistentis ad dictum locum den Poel vocatum. Testes Dordrecht et Ywanus 

datum quinta post Agnetis. 

 

BP 1181 p 180v 08 do 23-01-1399. 

Walterus van den Hoernic zvw Johannes van den Hoernic van Vechel verkocht 

aan Nijcholaus zvw Wautgherus van Bredelaer een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

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

hofstad, tuin en aangelegen stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd in die 

Brueselse Buenre, tussen erfgoed gnd die Hoge Desselt enerzijds en Martinus 

Peters soen en Johannes Metten soen anderzijds, (2) een beemd, in Veghel, 

ter plaatse gnd in die Brueselse Buenre, tussen de gemeint enerzijds en 

voornoemde Martinus anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 5 

schelling 6 penning aan Rutgherus Kort en een b-erfcijns van 16 schelling 

geld aan Bernela gnd van Vledrickem. 

 

Walterus van den Hoernic filius quondam Johannis van den Hoernic de 

Vechel hereditarie vendidit Nijcholao filio quondam Wautgheri de 

Bredelaer hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

domistadio orto et pecia terre sibi adiacente sitis in parochia de Vechel 

in loco dicto in die Brueselsche Buenre inter hereditatem dictam die 

Hoghe Desselt ex uno et inter hereditates Martini Peters soen #et# 

Johannis Metten soen ex alio atque ex quodam prato dicti venditoris sito 

in parochia et loco predictis inter communitatem ex uno et inter 

hereditatem dicti Martini ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis #hereditario# censu 

quinque solidorum et se[x] denariorum Rutghero Kort et hereditario censu 

(dg: monete) XVI solidorum monete Bernele dicte de Vledrickem exinde 

prius de jure solvendis et sufficientem facere. Testes Groij et Wijel 

datum supra. 

 

1181 p. 181r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1181 p 181r 01 do 23-01-1399. 

Gerardus zvw Cristianus van der Heijden en zijn broer Sijmon beloofden aan 

Arnoldus Groetart zvw Lambertus van Enghelant en Mijchael Loeken gedurende 

10 jaar4, elk jaar met Sint-Remigius-Belijder 10 mud hop, Bossche maat, in 

Berlicum te leveren. 

 

                         
4 Zie → BP 1182 p 450v 07 vr 03-06-1401, Mijchael van Loeken draagt zijn 

helft van de 8 laatste jaren over aan Arnoldus Groet Art. 
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Gerardus filius quondam Cristiani van der Heijden et Sijmon eius frater 

promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Groetart filio quondam Lamberti 

de Enghelant et Mijchaeli Loeken (dg: q) se daturos et soluturos dictis 

Arnoldo et Mijchaeli ad spacium decem annorum proxime futurorum anno 

quolibet dictorum decem annorum decem modios boni lupuli mensure de Busco 

in festo beati Remigii confessoris et in parochia de Berlikem tradituros. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 181r 02 do 23-01-1399. 

Voornoemde Arnoldus en Mijchael beloofden aan voornoemde Sijmon 14 nieuwe 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 nieuwe gulden gerekend, met 

Sint-Remigius-Belijder over 4 jaar (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Solvit. 

Dicti (dg: An) Arnoldus et Mijchael promiserunt indivisi super omnia 

dicto Sijmoni XIIII nu gulden scilicet triginta sex gemeijn placken pro 

quolibet nuwe gulden computato a festo beati Remigii confessoris proxime 

futuro ultra (dg: quinque) #quatuor# annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 181r 03 do 23-01-1399. 

Goeswinus zvw Goeswinus Heijnen soen en Theodericus van den Eijnde 

beloofden aan Jacobus Kesselman 12 Gentse nobel of de waarde met 

Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1399) te betalen. 

 

Goeswinus filius quondam Goeswini Heijnen soen et Theodericus van den 

Eijnde promiserunt indivisi super omnia Jacobo Kesselman XII Gentssche 

nobel vel valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 181r 04 do 23-01-1399. 

Johannes nzvw Johannes van Hees zag tbv Elizabeth ndv Margareta dvw 

Walterus Robbrechts af van alle goederen, waarin voornoemde Margareta was 

overleden, en van alle geschillen. 

 

Johannes filius #naturalis# quondam Johannis de Hees super omnibus 

#bonis# in quibus Margareta (dg: W) filia quondam Walteri Robbrechts 

decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis necnon super omnibus 

et singulis causis et impeticionibus #quibus mediantibus# dictus Johannes 

(dg: dictam) Elizabeth (dg: Margaretam #Elizabeth) filiam naturalem dicte 

Margarete# aut eius bona impetere posset ut dicebat ad opus #dicte# 

Elizabeth filie naturalis dicte quondam Margarete renunciavit promittens 

super habita et habenda dictam (dg: Joh) Elizabeth aut eius bona numquam 

impetere in judicio spirituali vel seculari. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 181r 05 do 23-01-1399. 

Henricus Groijs zvw Henricus Groijs droeg over aan Nijcholaus Plaetmaker 

der Kijnder (1) 3 hont land, in Alem, ter plaatse gnd op die Steel Beemden, 

tussen Nijcholaus van Kessel enerzijds en Johannes Blaijr anderzijds, (2) 

1½ hont land, in Alem, ter plaatse gnd op die Drie Geerden, tussen 

voornoemde Nijcholaus Plaetmaker enerzijds en Alardus Reijmbouts soen 

anderzijds, belast met waterlaten en dijken gnd weteringdijk. 

 

Henricus Groijs filius quondam Henrici Groijs tria hont terre sita in 

parochia de Alem ad locum dictum op die Steel Beemde inter hereditatem 

Nijcholai de Kessel #ex uno# et inter hereditatem Johannis Blaijr ex alio 

atque unum et dimidium hont terre sita in parochia predicta ad locum 

dictum op die Drie Gheerden inter hereditatem Nijcholai Plaetmaker der 

Kijnder ex uno et inter hereditatem Alardi Reijmbouts soen ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Nijcholao Plaetmaker promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis aqueductibus et 
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aggeribus dictis weteringdijc ad premissa de jure spectantibus. Testes 

Groij et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 181r 06 do 23-01-1399. 

Henricus Vinckelman droeg over aan Gerardus van Wijel (1) een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, met Pinksteren te betalen, gaande uit een huis en 

tuin in Vught Sint-Petrus, tussen Johannes Grieten soen enerzijds en 

Clemencia van Bladel anderzijds, welke cijns aan voornoemde Henricus was 

verkocht door Lambertus zvw Arnoldus zv Reijnerus van Vucht, (2) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een stuk land gnd dat Driebroek, in Vught Sint-Petrus, tussen 

Reijnkinus van Enode enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke pacht 

aan voornoemde Henricus Vinckelman was verkocht door Lambertus zvw Arnoldus 

Reijners soen. Met achterstallige termijnen. 

 

Henricus Vinckelman hereditarium (dg: p) censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie penthecostes ex domo et orto sitis in parochia de 

Vucht sancti Petri inter hereditatem Johannis Grieten soen ex uno et 

inter hereditatem Clemencie de Bladel ex alio venditum dicto Henrico (dg: 

ab) a Lamberto filio quondam (dg: Lamberti) #Arnoldi# filii Reijneri de 

Vucht prout in litteris atque hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex pecia 

terre dicta dat Driebroec sita in dicta parochia de Vucht sancti Petri 

inter hereditatem Reijnkini de Enode ex uno et inter communem plateam ex 

alio venditam dicto Henrico Vinckelman a Lamberto filio quondam Arnoldi 

Reijners soen prout in aliis litteris hereditarie supportavit Gerardo de 

Wijel cum litteris #et cum arrestadiis# et jure promittens super omnia 

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

Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 181r 07 do 23-01-1399. 

Voornoemde Henricus Vinckelman droeg over aan Gerardus van Wijel 10 nieuwe 

gulden geld van Gelre of ander paijment van dezelfde waarde, aan hem 

beloofd5 door Lambertus zvw Arnoldus Reijners soen van Vucht. 

 

Dictus Henricus Vinckelman decem novos aureos florenos (dg: Ge) 

communiter gulden vocatos monete Gelrie seu aliud pagamentum eiusdem 

valoris promissos sibi a Lamberto filio quondam Arnoldi Reijners soen de 

Vucht prout in litteris supportavit dicto Gerardo de Wijel cum litteris 

et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 181r 08 do 23-01-1399. 

Nijcholaus Plaetmaker der Kijnder droeg over aan Theodericus van Hollant 

een hofstad en tuin in Alem, tussen een gemene weg enerzijds en Nijcholaus 

Hubrechts soen anderzijds, belast met (1) 5½ penning en ½ cijnshoen aan de 

abt van het klooster van Sint-Truiden, (2) een b-erfcijns van 2 oude 

schilden, aan erfg vw Andreas Mol, (3) 4½ vadem dijk gnd Laetdijc, in Alem, 

tussen de dijk van Mechtildis wv Henricus van Kessel en de dijk van Jacobus 

Judaes. 

 

Nijcholaus Plaetmaker der Kijnder domistadium et ortum sitos in parochia 

de Alem inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

Hubrechts soen ex alio (dg: dedit ad hereditarium censum) #ut dicebat 

hereditarie supportavit# Theoderico de Hollant ab eodem (dg: hereditarie 

possidendos et habendos promittens s) #super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis# quinque et dimidio denariis et dimidio 

pullo censuali abbati conventus sancti Trudonis exinde solvendis et (dg: 

pro) hereditario censu duorum aureorum denariorum antiquorum communiter 

                         
5 Zie ← BP 1180 p 417r 09 do 16-03-1396, belofte 10 nieuwe Gelre gulden te 

betalen in twee helften, op 24-06-1396 en 25-12-1396. 
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aude scilde vocatorum heredibus quondam Andree Mol exinde de jure 

solvendo et (dg: pro) quatuor et dimidio mensuris dictis vademen aggeris 

dicti Laetdijc ad premissa de jure spectantibus (dg: dandis tenendis et 

observandis etc) sitis in dicta parochia inter aggerem (dg: H) Mechtildis 

relicte quondam Henrici de Kessel et inter aggerem Jacobi Judaes (dg: 

dandis solvendis tenendis et observandis etc promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere). Testes Groij et Wijel datum 

supra. 

 

BP 1181 p 181r 09 do 23-01-1399. 

Voornoemde Theodericus van Hollant beloofde aan voornoemde Nijcholaus 

voornoemde 4½ vadem dijk gnd Laetdijc te onderhouden en voornoemde cijns 

van 2 oude schulden te betalen. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum esset constitutus dictus (dg: 

Nijcho) Theodericus de Hollant promisit super omnia dicto Nijcholao quod 

ipse dictas quatuor et dimidiam mensuras dictas vademen aggeris Laetdijc 

vocati et dictum censum duorum aureorum denariorum antiquorum singulis 

annis et perpetue terminis (dg: s) ad hoc consuetis taliter conservabit 

et faciet ex premissis quod dicto Nijcholao et supra eius bona dampna non 

eveniant quovis modo in futurum. Testes datum supra. 

 

1181 p. 182v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1181 p 182v 01 do 23-01-1399. 

Voornoemde Nijcholaus Plaetmaker der Kijnder droeg, bij wijze van 

erfwisseling, over aan voornoemde Theodericus van Hollant 2 hont land, in 

Alem, buiten de maasdijk, tussen erfgoed van de investiet in Alem enerzijds 

en voornoemde Theodericus van Hollant anderzijds, belast met 4½ vadem 

maasdijk gnd Laetdijc, tussen de dijk van het klooster van Sint-Truiden en 

de dijk van Gerardus van Huesenijngen. 

 

Dictus Nijcholaus duo hont terre sita in parochia de Alem extra aggerem 

Mose inter hereditatem spectantem ad investitum pro tempore in Alem 

existentem ex uno et inter hereditatem dicti Theoderici de Hollant ex 

alio #in ea quantitate qua ibidem sita sunt# hereditarie supportavit 

dicto Theoderico in modum hereditarie permutationis promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor et dimidia 

mensuris dictis vademen aggeris #Mose# dicti Laetdijc ad premissa de jure 

spectantibus (dg: int) sitis in dicta parochia inter aggerem conventus 

sancti Trudonis et inter (dg: ?Th) aggerem Gerardi de Huesenijngen. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 182v 02 do 23-01-1399. 

Voornoemde Theodericus van Hollant droeg, bij wijze van erfwisseling, over 

aan voornoemde Nijcholaus Plaetmaker der Kijnder een stuk land gnd 

Zandweide, 1½ hont land groot, in Maren, beiderzijds tussen voornoemde 

Nijcholaus Plaetmaker, belast met maasdijken, andere dijken, waterlaten en 

sloten. 

 

Dictus Theodericus peciam terre dictam Zandweijde unum et dimidium hont 

terre continentem (dg: inter hereditatem) sitam in parochia de Maren 

inter hereditatem dicti Nijcholai Plaetmaker ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat #in ea quantitate qua ibidem sita sunt# 

hereditarie supportavit dicto Nijcholao in modum hereditarie 

permutationis promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis aggeribus Mose aliis aggeribus aqueductibus et fossatis ad 

premissa de jure spectantibus. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 182v 03 do 23-01-1399. 

Reijnerus van Mechelen ev Elizabeth, dvw Johannes van den Hoevel zvw 

Walterus van den Hoevel door voornoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Elizabeth, droeg over aan Godefridus Ommaten alias gnd Colnere (1) 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, uit een b-erfcijns van 3 pond van 

hetzelfde geld, die Henricus zvw Henricus Coelborner beloofd had aan Petrus 

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

een zekere hofstad, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Matheus van Wetten enerzijds en erfgoed van Gerardus Wouters soen 

anderzijds, welke cijns van 40 schelling Henricus zvw Waltherus Loeder 

gekocht had van voornoemde Petrus Bierman, en welke cijns van 40 schelling 

wijlen voornoemde Johannes van den Hoevel verworven had van Hermannus zvw 

Waltherus Loeder en zijn zoon Walterus Ymmen soen, (2) een b-erfcijns van 

20 schelling voornoemd geld, met Sint-Lambertus-Martelaar te betalen, 

gaande uit voornoemde cijns van 3 pond voornoemd geld, welke cijns van 3 

pond Petrus Bierman met Sint-Lambertus-Martelaar beurde, gaande uit 

voornoemd deel van de hofstad, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Matheus van Wetten enerzijds en erfgoed van !Godefridus Wouters 

soen anderzijds, te weten uit het deel naast voornoemd erfgoed van Matheus, 

welke cijns van 20 schelling voornoemd geld Godefridus van Peelt verworven6 

had van voornoemde Petrus Bijerman, en welke cijns van 20 schelling 

voornoemde Elizabeth wv Johannes gekocht had van voornoemde Godefridus van 

Peelst!. Met achterstallige termijn van 1 jaar. 

 

Reijnerus de Mechelen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Johannis van den Hoevel filii quondam Walteri van den 

Hoevel ab eodem Johanne et quondam Elizabeth sua uxore pariter genite 

hereditarium censum XL solidorum monete de hereditario censu trium 

librarum eiusdem monete quem Henricus filius quondam Henrici Coelborner 

promiserat se daturum et soluturum Petro Bierman hereditarie Lamberti 

martiris de quadam parte cuiusdam domistadii siti in Busco ad aggerem 

vici Vuchtensis inter hereditatem Mathei de Wetten ex uno et inter 

hereditatem !Gerardi Wouters soen ex alio quem censum XL solidorum 

Henricus filius quondam Waltheri Loeder erga dictum Petrum Bierman emendo 

acquisiverat et quem censum XL solidorum dictus quondam Johannes van den 

Hoevel erga Hermannum filium quondam Waltheri Loeder et Walterum Ymmen 

soen eius filium acquisiverat prout in litteris necnon hereditarium 

censum XX solidorum dicte monete solvendum hereditarie termino solucionis 

predicto ex dicto hereditario censu trium librarum dicte monete quem 

censum trium librarum Petrus Bierman solvenum habuit hereditarie termino 

solucionis predicto ex dicta parte domistadii predicti siti in Busco ad 

aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem dicti Mathei de Wetten ex uno 

et inter hereditatem !Godefridi Wouters soen ex alio scilicet ex illa 

parte dicti domistadii que pars sita est juxta dictam hereditatem 

antedicti Mathei quem censum XX solidorum dicte monete Godefridus de 

Peelt erga dictum Petrum Bijerman acquisiverat et quem censum XX 

solidorum dicta Elizabeth relicta dicti quondam Johannis erga dictum 

Godefridum de Peelst! emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Godefrido Ommaten alias dicto Colnere cum litteris et aliis 

et jure et cum arrestadiis unius anni promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui et dictorum quondam Johannis van den 

Hoevel et Elizabeth sue uxoris deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 182v 04 do 23-01-1399. 

Otto van Cleve verkocht aan Johannes van Best, tbv Elizabeth dvw Ghevardus 

van Orthen, een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis en tuin in Den Bosch, op de Oude Dieze, tussen erfgoed 

van Henricus Scellens enerzijds en erfgoed van Elizabeth van Zonne 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en 40 schelling voornoemd 

                         
6 Zie ← BP 1176 f 115r 10 do 21-07-1379, verkoop van deze cijns. 
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geld. 

 

Otto de Cleve hereditarie vendidit Johanni de Best ad opus Elizabeth 

filie quondam (dg: Gh Everardi) #Ghevardi# de Orthen hereditarium censum 

XX solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et 

orto ipsius venditoris sitis in Busco supra antiquum Dijsam inter 

hereditatem Henrici Scellens ex uno et inter hereditatem Elizabeth de 

Zonne ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et XL solidis dicte 

monete prius exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 182v 05 do 23-01-1399. 

Arnoldus die Smijt zvw Willelmus smid van Vechel droeg over aan zijn zwager 

Gerardus van Mulsen 2 hont land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Pettelaar, tussen Johannes Lemkens soen van den Pettelaer 

enerzijds en Johannes van Udenhout anderzijds, belast met 1 lopen, gnd een 

sleijc lopen, rogge. 

 

Arnoldus die Smijt filius quondam Willelmi fabri de Vechel duo hont terre 

sita infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum Pettelaer inter 

hereditatem Johannis Lemkens soen van den Pettelaer ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Udenhout ex alio #in ea quantitate qua ibidem 

sita sunt# ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo de Mulsen suo 

sororio promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

uno lopino non cumulato siliginis dicto een sleijc lopen rogge #annuatim# 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 182v 06 do 23-01-1399. 

Theodericus van Hollant beloofde aan Heijlwigis ev Jacobus van Berze 17 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-

1399) te betalen. 

 

Theodericus de Hollant promisit super omnia #Heijlwigi uxori Jacobi de 

Berze (?dg: ad opus eiusdem Jacobi)# XVII nu Gelre gulden vel valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 182v 07 do 23-01-1399. 

Yda dvw Gerardus van Mulsen verklaarde dat kvw Matheus zvw Lambertus Biggen 

soen hem 14 Brabantse dobbel mottoen voldaan hebben, die wijlen voornoemde 

Matheus hem verschuldigd was. 

 

Solvit. 

Yda filia quondam Gerardi de Mulsen palam recognovit sibi per liberos 

quondam Mathei filii quondam Lamberti Biggen soen plenarie fore 

satisfactum de XIIII Brabant dobbel mottoen quos dictus quondam Matheus 

sibi tenebatur clamans dictum Matheumn et eius bona et heredes inde 

quitos promittens dicta Yda #super omnia# quod ipsa dictos heredes et 

bona dicti quondam Mathei (dg: eci) ab omnibus dampnis et impeticionibus 

sibi occacione dicte pecunie evenientibus quitabit et relevabit. Testes 

datum supra. 

 

1181 p. 183r. 

 in festo conversionis Pauli: zaterdag 25-01-1399. 

 tercia post conversionem Pauli: dinsdag 28-01-1399. 

 

BP 1181 p 183r 01 za 25-01-1399. 

Elizabeth dvw Lambertus Buekentop droeg7 over aan Theodericus nzv hr 

                         
7 Zie ← BP 1180 p 209r 16 do 15-10-1394, identieke overdracht van dit huis, 

echter alleen aan Petrus. Daarna ook belofte van een lijfrente aan 

Elizabeth. Echter zonder verhuur van een kamer aan Elizabeth. 
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Theodericus Buekentop priester, tbv hem en Margareta ndv voornoemde hr 

Theodericus, een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus Becker enerzijds en 

erfgoed van Hermannus Zanders soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg achterwaarts tot aan het water, belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 40 schelling geld. Voornoemde Elizabeth zal haar leven lang 

een kamer in dit huis hebben met recht van weg. 

 

#. 

Elizabeth filia quondam Lamberti Buekentop cum tutore domum aream et 

ortum sitos in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem quondam 

Henrici Becker ex uno et inter hereditatem Hermanni Zanders #soen# ex 

alio tendentes a communi platea retrorsum usque ad communem aquam ut 

dicebat hereditarie supportavit Theoderico (dg: ad opus) filio naturali 

domini (dg: quondam) Theoderici Buekentop presbitri ad opus sui et ad 

opus (dg: Henr) Margarete et (dg: Johannis puerorum naturalium) #filie 

naturalis# dicti domini Theoderici promittens cum tutore super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu XL solidorum monete #annuatim# exinde solvendis tali 

condicione annexa quod dicta Elizabeth habebit ad eius vitam unam cameram 

in domo predicta cum pleno jure eundi et redeundi per dictos domum aream 

et ortum ad cameram predictam. Testes (dg: datum supra) Testes Ywanus et 

Moedel datum in festo (dg: Jacobi) Pauli. 

 

BP 1181 p 183r 02 za 25-01-1399. 

Voornoemde hr Theodericus beloofde aan voornoemde Elizabeth een lijfrente 

van 2 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus dominus Theodericus promisit super omnia habita et habenda se 

daturum et soluturum dicte Elizabeth vitalem pensionem duorum Hollansche 

gulden vel valorem anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex omnibus et singulis bonis suis ab 

eo ad presens habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 183r 03 za 25-01-1399. 

Voornoemde hr Theodericus en zijn zoon Theodericus verhuurden een kamer van 

het huis aan voornoemde Elizabeth. 

 

Dictus dominus Theodericus et Theodericus eius filius quandam cameram 

dicte domus et ?vie locaverunt dicte Elizabeth promittentes indivisi 

super omnia ratam. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 183r 04 za 25-01-1399. 

Johannes zvw Johannes Sluijsman verkocht aan Godefridus Keteleer een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

b-erfpacht van 22 lopen rogge, maat van Geldrop, die voornoemde verkoper 

met Lichtmis beurt, gaande uit (1) ¼ deel, dat aan eerstgenoemde Johannes 

behoorde, in een kamp, gnd die Hoeve, in Geldrop, ter plaatse gnd 

Braechuijsen, tussen Hadewigis Gheerboets enerzijds en kinderen gnd Rutten 

Kijnderen anderzijds, (2) het deel, dat aan verkoper behoorde, in een huis, 

dat op het kamp staat, (3) ¼ deel dat aan voornoemde verkoper behoorde, in 

een beemd en een aangelegen stuk eusel, in Geldrop, ter plaatse gnd 

Braechuijsen, over de gemene weg aldaar, tussen Henricus van Aken enerzijds 

en Theodericus Diddekens soen anderzijds, welke erfgoederen voornoemde 

verkoper destijds had uitgegeven aan Jacobus zvw Egidius van den Bogarde 

voor de grondcijnzen die eruit gaan en voor voornoemde pacht, (4) het deel, 

dat aan voornoemde Jacobus behoort, in voornoemd kamp, beemd en stuk eusel, 

dat voornoemde Jacobus mede tot onderpand had gesteld. 
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Johannes filius quondam Johannis Sluijsman hereditarie vendidit Godefrido 

Keteleer hereditarium censum IIIIor librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex hereditaria paccione XXII lopinorum siliginis 

mensure de Gheldorp quam dictus venditor solvendam habuit hereditarie 

purificationis ex quarta parte que ad primodictum Johannem spectabat in 

quondam campo dicto communiter die Hoeve sito in parochia de Gheldorp in 

loco dicto Braechuijsen inter hereditatem Hadewigis Gheerboets ex uno et 

inter hereditatem liberorum dictorum Rutten Kijnderen ex alio atque ex 

tota parte que ad dictum venditorem spectabat in domo consistente supra 

campum predictum insuper ex quarta parte que ad dictum venditorem 

spectabat in quodam prato et pecia pascue dicte eeusel eidem prato 

adiacente sitis in parochia et loco predictis ultra communem plateam 

ibidem inter hereditatem Henrici de Aken ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Diddekens soen ex alio quas hereditates suprascriptas dictus 

venditor dudum dederat ad pactum Jacobo filio quondam Egidii van den 

Bogarde pro censibus dominorum fundi annuatim exinde solvendis et pro 

paccione predicta atque ex tota parte et omni jure dicto Jacobo 

competentibus in campo prato et pecia pascue predictis quas partem et jus 

dictus Jacobus primodicto (dg: vi) Johanni simul cum dicta quarta parte 

premissorum pro solucione dicte paccionis !imposuit prout in litteris 

(dg: promittens super quas vidimus) promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem in dicta paccione existentem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 183r 05 za 25-01-1399. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes zvw Johannes 

Sluijsman” en voornoemde verkoper beloofde, zo nodig, de brief ter hand te 

stellen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes filius quondam Johannis 

Sluijsman et dictus venditor promisit super omnia tradere dicto emptori 

ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 183r 06 di 28-01-1399. 

Zegherus van Vlierden droeg over aan Johannes van Bruheze 4 bunder beemd of 

eusel, in Deurne, tussen de villa van Deurne en Vlierden, tussen voornoemde 

Zegherus van Vlierden en Godefridus van den Hoevel enerzijds en heideland 

van Johannes gnd Scillinc van Helmont anderzijds, met een eind strekkend 

aan voornoemde Godefridus van den Hoevel en met het andere eind aan 

voornoemde Johannes Scillinc, aan voornoemde Zegherus in pacht uitgegeven 

door Johannes Scillinc van Helmont, belast met cijnzen en voorwaarden in de 

brief vermeld. 

 

-. 

Zegherus de Vlierden quatuor bonaria prati seu pascue dicte eeusel sita 

in parochia de Doerne inter villam de Doerne et inter Vlierden inter 

hereditatem dicti Zegheri de Vlierden et hereditatem Godefridi van den 

Hoevel ex uno et inter terram mericalem Johannis dicti Scillinc de 

Helmont !tendentia cum uno fine ad hereditatem dicti Godefridi van den 

Hoevel et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Johannis Scillinc data 
!et hereditarium censum dicto Zeghero a Johanne Scillinc de Helmont 

predicto prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de Bruheze cum 

litteris (dg: et jure) et (dg: con) cum conditionibus in #dictis# 

litteris contentis et cum toto jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus et condicionibus 

in dictis litteris contentis. Testes Dordrecht et Erpe datum 3a post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1181 p 183r 07 di 28-01-1399. 

Godefridus Sceijvel, gemachtigd door vrouwe Heijlwigis van Reijmerswaele 

abdis van het klooster van Sint-Clara in Den Bosch, maande 3 achterstallige 
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jaren van een b-erfcijns van 15 pond geld, met Kerstmis in Den Bosch te 

betalen, gaande uit de navolgende erfgoederen die waren van Johannes Jonge, 

(1) een kamp gnd die Drielse Kamp, 7 morgen groot, in Meerwijk, naast 

Gewande, (2) 14 hont land aldaar, naast Heijlwigis Theoderici enerzijds en 

Elizabeth wv Marcelius gnd Zeel die Hoele anderzijds, strekkend vanaf de 

maasdijk aldaar tot aan voornoemd kamp, welke cijns aan Henricus van de 

Kloot, tbv abdis en klooster van Sint-Clara in Den Bosch, was overgedragen 

door Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover rider. 

 

Godefridus Sceijvel (dg: hereditarium ce) potens ad hoc factus a domina 

Heijlwige de Reijmerswaele abbatissa conventus sancte Clare in Busco 

hereditarium censum quindecim librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendum et deliberandum ex hereditatibus 

infrascriptis que quondam fuerant Johannis (dg: ?dicti) Jonge videlicet 

de quodam campo dicto vulgaliter die Drielsche Campe septem jugera terre 

continente sito !territorio domini de Merewijc iuxta Gewanden atque de 

quatuordecim hont terre sitis ibidem iuxta hereditatem Heijlwigis 

Theoderici ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Marcelii 

dicti Zeel die Hoele ex alio tendentibus ab aggere Mose ibidem ad dictum 

campum supportatum Henrico de Globo ad opus abbatisse et conventus 

monasterii sancte Clare in Busco a Theoderico Rover filio quondam domini 

Johannis Rover militis prout in litteris monuit de tribus annis. Testes 

Erpe et Ywijn datum 3a post Pauli. 

 

BP 1181 p 183r 08 di 28-01-1399. 

Jacobus zvw Arnoldus zv Theodericus verkocht aan Henricus van den Hoevel 

zvw Cristianus een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden, met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit (1) 1 morgen, in Groot Lith, ter plaatse gnd in 

Reijners Kijnder Hoeve, tussen Reijnerus Bernts soen enerzijds en 

Reijmboldus Dircs soen anderzijds, reeds belast met 4 penning cijns aan het 

kapittel van Sint-Lambertus in Luik, (2) een stuk land, in Groot Lith, ter 

plaatse gnd in des Ombesceijdes Kamp, ter plaatse gnd die Lang Weiden, 

tussen Albertus Buc van Lijt enerzijds en Johannes Uden soen van Tefelen 

anderzijds, reeds belast met 3 oude groot aan het kapittel van 

Sint-Lambertus in Luik,  (3) een hofstad van voornoemde verkoper, met 

gebouwen, waarop voornoemde verkoper thans woont, aldaar, tussen Johannes 

van Tricht enerzijds en Johannes van Malsen anderzijds. 

 

Jacobus filius quondam (dg: Ard) Arnoldi filii Theoderici hereditarie 

vendidit Henrico van den Hoevel filio quondam Cristiani hereditarium 

censum duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum monete Francie solvendum hereditarie Martini hyemalis ex uno 

jugero! sito in parochia de Magno Lijt in loco dicto in Reijners Kijnder 

Hoeve inter hereditatem Reijneri Bernts soen ex uno et inter hereditatem 
!Reijmbodi Dircs soen ex alio atque ex pecia terre sita in dicta parochia 

in loco dicto in des Ombesceijdes Camp ad locum dictum die Lang Weijden 

inter hereditatem Alberti Buc de Lijt ex uno et inter hereditatem 

Johannis Uden soen de Tefelen ex alio necnon ex domistadio dicti 

venditoris cum suis edificiis in quibus dictus venditor ad presens 

moratur sito ibidem inter hereditatem Johannis de Tricht ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Malsen ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et #aliam# obligationem deponere exceptis IIII denariis census 

(dg: domino) capitulo sancti Lamberti Leodiensis ex dicto jugero terre 

atque tribus (dg: aude) antiquis grossis dicto capitulo sancti Lamberti 

Leodiensis ex supradicta pecia terre solvendis annuatim de jure ut 

dicebat et sufficientem facere. Testes Dordrecht et Groij datum 3a post 

conversionem Pauli. 

 

1181 p. 184v. 

 tercia post Pauli conversionem: dinsdag 28-01-1399. 
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 in octavis Agnetis: dinsdag 28-01-1399. 

 

BP 1181 p 184v 01 di 28-01-1399. 

Theodericus van Bathenborch zvw Gerardus van Bathenborch verkocht aan 

Theodericus Rover van Oijen, tbv Henricus zv voornoemde Theodericus Rover, 

een kamp, 8 morgen groot, in Oijen, gnd des Coilners Kamp, tussen Gerardus 

van Tefelen nzvw Johannes van Tefelen enerzijds en erfgoed van de vicarius 

van de kerk van Oijen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint van 

Lithoijen, belast met 8 roeden maasdijk, richting de plaats gnd die Brant, 

in Oijen, boven naast de dijk van Gerardus Mudekens soen. 

 

Theodericus de Bathenborch filius quondam Gerardi de Bathenborch #quendam 

campum# octo jugera terre #continentem# situm (verbeterd uit: sita) in 

parochia de Oijen (dg: ad locum in quodam campo) dictum communiter des 

Coilners Camp (dg: qui campus situs ?est) inter hereditatem Gerardi de 

Tefelen filii naturalis quondam Johannis de Tefelen ex uno et inter 

hereditatem vicarie ecclesie de Oijen #ex alio# tendens! cum uno fine ad 

communitatem de Lijttoijen (dg: et que octo jugera terre predicta sita 

sunt in medio dicti campi inter hereditatem) hereditarie vendidit 

Theoderico Rover de Oijen ad opus Henrici (dg: sui) filii eiusdem 

Theoderici Rover promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis octo virgatis (dg: terre) aggeris Mose ad dictum campum 

spectantibus sitis (dg: ad) #versus# locum dictum die Brant in dicta 

parochia de Oijen #contigue iuxta# (dg: inter) aggerem Gerardi Mudekens 

soen #superius# (dg: ex uno et inter aggeres) ut dicebat. Testes 

Dordrecht et Groij datum 3a post Pauli conversionem. 

 

BP 1181 p 184v 02 di 28-01-1399. 

Willelmus zvw Willelmus Butkens droeg over aan zijn broer Walterus het 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn tante Gertruijdis gnd 

des Ridders, of dat aan hem door zijn tante in haar testament was vermaakt, 

in goederen van wijlen voornoemde Gertrudis, gelegen in Oss. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Butkens totam partem et omne jus sibi 

#de morte quondam# Gertruijdis dicte des Ridders olim sue matertere iure 

successionis hereditarie advolutas seu primodicto Willelmo per eandem 

quondam Gertruijdem olim suam materteram in suo testamento (dg: al) 

legatas in quibuscumque bonis eiusdem quondam Gertrudis sue matertere in 

#parochia de# Os sitis ut dicebat hereditarie supportavit Waltero suo 

fratri promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: da) datum supra. 

 

BP 1181 p 184v 03 di 28-01-1399. 

Willelmus Loijer zvw Willelmus Loijer droeg over aan de secretaris, tbv 

Godefridus zv eerstgenoemde Willelmus, zijn vruchtgebruik in 1 dagmaat 

beemd, gelegen buiten Den Bosch, naast de Vughterdijk, ter plaatse gnd die 

Maet, en in 1/5 deel van een dagmaat beemd, behorend aan erfg vw Arnoldus 

van de Kloot, aldaar gelegen. 

 

Willelmus Loijer filius quondam Willelmi Loijer usufructum sibi 

competentem in diurnata prati sita (dg: iuxta) #extra# oppidum de 

Buscoducis iuxta aggerem Vuchtensem ad locum dictum die Maet et in quinta 

parte (dg: #ad# unius) diurnate prati ad heredes quondam Arnoldi de Globo 

spectantis site ibidem prout huiusmodi diurnata prati primodicta et 

quinta pars ultimodicte diurnate prati ibidem site sunt et ad Willelmum 

Loijer primodictum spectare dinoscuntur legitime supportavit mihi ad opus 

Godefridi sui filii promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Wijel et Goeswinus Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 184v 04 di 28-01-1399. 

Hr Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 4 
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mud rogge, die Walterus van Hijntham aan hem moet leveren. 

 

#Dominus# Adam de Mierde hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis quam Walterus de Hijntham sibi solvere tenetur annuatim prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes Groij et Ywanus datum (dg: terc) in 

octavis Agnetis. 

 

BP 1181 p 184v 05 di 28-01-1399. 

Voornoemde hr Adam maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 2 

oude schilden, die Henricus van der Aa zvw Johannes van Middelrode aan hem 

moet betalen. 

 

Dominus Adam predictus hereditarium censum IIII (dg: ald) annuum et 

hereditarium censum II aude scilde (dg: m) quos! Henricus van der Aa 

filius quondam Johannis de Middelrode sibi solvere tenetur annuatim prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 184v 06 di 28-01-1399. 

Voornoemde hr Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Hessello 

zvw Lambertus gnd Smijt van Sint-Oedenrode. 

 

Dominus Adam de Mierde (dg: he) predictus hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco venditam sibi ab Hessellone filio 

quondam Lamberti dicti Smijt de Rode sancte Ode prout in litteris monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 184v 07 di 28-01-1399. 

Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Nijcholaus gnd Nijcoel van Oesterwijc droeg al 

zijn goederen en tegoeden over aan Johannes Broc zv Petrus en Johannes van 

Helvoert zvw Henricus van Helvoert, tbv hen en Ghibo gnd Bathen soen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Johannes Broc. 

 

Nijcholaus dictus Nijcoel filius quondam Nijcholai dicti Nijcoel de 

Oesterwijc omnia et (dg: psa) singula sua bona mobilia et immobilia 

hereditaria et (dg: ..) parata quocumque locorum consistentia sive sita 

atque credita sua quecumque que sibi (dg: s) debentur a personis 

quibuscumque (dg: ut dicebat) in litteris vel extra ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni Broc filio Petri Johanni de Helvoert 

filio quondam Henrici de Helvoert ad opus (dg: opus) eorum et ad opus 

Ghibonis dicti Bathen #soen# promittens super omnia warandiam. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Johanni Broc. 

 

BP 1181 p 184v 08 di 28-01-1399. 

Arnoldus Rover Boest maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door voornoemde Nijcholaus Nijcoel. 

 

Arnoldus Rover Boest omnes vendiciones et alienaciones factas per dictum 

Nijcholaum Nijcoel calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 184v 09 di 28-01-1399. 

Beatrix wv Franco gnd die Wert van Berlikem, haar kinderen Jacobus en 

Henricus, en Lambertus zv Johannes zvw Lambertus van den Yvenlaer ev Hilla, 

dv voornoemde Beatrix en wijlen Franco, verkochten aan Elizabeth wv 

Gerardus van Eijcke een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd Beekveld, 

ter plaatse gnd op het Ent, tussen erfgoed van de abdij van Berne enerzijds 

en Henricus Everaets soen anderzijds. Een allodium. 

 

Beatrix relicta quondam Franconis dicti die Wert de Berlikem cum tutore 

Jacobus et Henricus eius liberi et Lambertus filius Johannis (dg: dicti) 

filii quondam Lamberti van den Yvenlaer #maritus et tutor legitimus Hille 
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sue uxoris filie dictorum Beatricis et quondam Franconis# peciam terre 

sitam in parochia de Berlikem ad locum dictum Beecveelt! in loco dicto 

opt Ent inter hereditatem monachorum de Berna ex uno et inter hereditatem 

Henrici Everaets soen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Elizabeth relicte quondam Gerardi de Eijcke promittentes cum tutore 

indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 184v 10 di 28-01-1399. 

Petrus nzvw Elizabeth dvw Godefridus gnd Snijder van Werdart droeg over aan 

Aleijdis wv Henricus van Huessen een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Wedert, die Johannes zvw voornoemde Godefridus Snijders beloofd had aan 

voornoemde Petrus, met lichtmis in Wedart te leveren, gaande uit 3 lopen 

roggeland, die aan voornoemde Petrus gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde moeder Elizabeth, gelegen in Wedert, tussen Jacobus gnd Bisscops 

soen enerzijds en Johannes gnd Scovers anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemeint en met het andere eind aan Sijmon gnd Moens soen en zijn 

kinderen. 

 

Petrus filius naturalis quondam Elizabeth filie quondam Godefridi dicti 

Snijder de Werdart hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Wedert quam Johannes filius dicti quondam Godefridi Snijders promisit 

se daturum et soluturum dicto Petro hereditarie purificationis et in 

Wedart traditurum ex tribus lopinatis terre siliginee que advenerunt 

dicto Petro de morte dicte Elizabeth sue matris sitis in parochia de 

Wedert inter hereditatem Jacobi dicti Bisscops soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Scovers ex alio tendentibus cum uno fine ad 

communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Sijmonis dicti Moens soen 

et suorum liberorum ut dicebat hereditarie supportavit Aleijdi relicte 

quondam Henrici de (dg: Huessch) Huessen promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1181 p 184v 11 di 28-01-1399. 

Arnoldus Rover Boest, gemachtigd door zijn broer hr Theodericus Boest, 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, 

gedaan door Nijcholaus Nijcoel zvw Nijcholaus Nijchoel van Oesterwijc met 

zijn goederen. 

 

Arnoldus Rover Boest potens ad hoc factus a domino Theoderico Boest suo 

fratre omnes vendiciones et alienaciones (dg: f) et obligationes factas 

per Nijcholaum Nijcoel filium quondam Nijcholai Nijchoel de Oesterwijc 

cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 184v 12 di 28-01-1399. 

Yudocus Bruijsten beloofde aan Rodolphus van den Grave 44 Gentse nobel of 

de waarde na maning te betalen. 

 

Yudocus Bruijsten promisit super omnia Rodolpho van den Grave XLIIII 

Gentsche nobel seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 184v 13 di 28-01-1399. 

Johannes die Jonghe van Herpen beloofde aan zijn zoon Johannes 100 

Brabantse dobbel mottoen (dg: of de waarde) na maning te betalen. 

 

Johannes die Jonghe de Herpen promisit super omnia Johanni suo filio 

centum Brabant dobbel #mottoen# (dg: seu valorem) ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1181 p. 185r. 

 sexta post Pauli conversionem: vrijdag 31-01-1399. 
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 quinta post reminiscere: donderdag 27-02-1399. 

 

BP 1181 p 185r 01 vr 31-01-1399. 

Johannes Hollander zvw Johannes die Hollander en Yvels van Berlikem ev Oda 

dvw voornoemde Johannes die Hollander verkochten aan Egidius zvw Johannes 

Bruechovens 1/5 deel in een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, die Mathijas wettige zvw Mathijas gnd tsFleeshouwers van 

Rode met Lichtmis beurde, gaande uit een beemd, in Veghel, tussen het water 

gnd die Aa enerzijds en Rutgerus van der Donc anderzijds, met een eind 

strekkend aan die Aa. 

 

Johannes Hollander filius quondam Johannis die Hollander et {hier staan 

twee puntjes} Yvels de Berlikem maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris 

filie dicti quondam Johannis die Hollander quintam partem ad ipsos 

spectantem in hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de 

Rode quam paccionem Mathijas quondam filius legitimus Mathije dicti 

tsFleeshouwers de Rode solvendam habuit hereditarie purificationis ex 

quodam prato sito in parochia de Vechel inter aquam die Aa vocatam ex uno 

et inter hereditatem Rutgeri van der Donc ex alio tendente cum uno fine 

ad dictam aquam die! vocatam ut dicebant hereditarie vendiderunt Egidio 

filio quondam Johannis Bruechovens promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem (dg: imp) et impeticionem ex parte sui et dicti 

quondam Mathije filii quondam Mathije et suorum heredum deponere. Testes 

Ywanus et (dg: ?Lueldus) Goeswinus datum sexta post Pauli. 

 

BP 1181 p 185r 02 vr 31-01-1399. 

Henricus Vos van Berze zvw Willelmus Vos verkocht aan Theodericus van den 

Hoevel Corstiaens soen een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, 

met Lichtmis in Oirschot te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-

02-1400), gaande uit 16 bunder land, ter plaatse gnd Landsvoert, tussen de 

gemeint van Oisterwijk enerzijds en erfgoed gnd des Costers Buenre van 

Bucstel anderzijds, met beide einden strekkend aan erfgoed van de 

heerlijkheid Boxtel, belast met grondcijnzen. 

 

Henricus Vos de Berze filius quondam Willelmi Vos hereditarie vendidit 

Theoderico van den Hoevel Corstiaens soen hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo solucionis termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Oerscot tradendam ex sedecim bonariis terre ad 

dictum venditorem spectantibus sitis in (dg: parochia de Oesterwijc) ad 

locum dictum Landsvoert inter (dg: ..) communitatem de Oesterwijc ex uno 

et inter (dg: hereditatem) hereditatem (dg: c) #dictam des Costers (dg: 

Be) Buenre van (dg: Bu) Bucstel# {hier was een stuk vrijgelaten} (dg: 

custodis de Bucstel) ex alio tendentibus cum utroque fine ad hereditatem 

spectantem ad dominium de Buxstel ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Ywanus et 

Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 185r 03 vr 31-01-1399. 

Hr Arnoldus zvw Willelmus Loijer priester droeg over aan Gerardus van Wiel 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, een helft te leveren met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) de helft van de 

windmolen onder Den Bosch, aan de plaats gnd aen Windmolenberg, op een 

hofstad van wijlen mr Danijel, (2) geheel het erfgoed dat bij de molen of 

voornoemde hofstad hoort, welke pacht voornoemde hr Arnoldus gekocht had 

van mr Egidius timmerman in Heusden, zijn zoon Godefridus en Arnoldus 

Kijevit szv voornoemde mr Egidius. 

 

Dominus Arnoldus filius quondam Willelmi Loijer presbiter hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam (dg: her) 
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hereditarie nativitatis {in margine sinistra:} mediatim Johannis et 

mediatim Domini de dimidietate molendini venti siti infra Buscumducis ad 

locum dictum aen Wijnmolenberch super domistadium (dg: pertinentem 

pertinens) quondam magistri Danijelis et de tota hereditate ad premissum 

molendinum seu ad prefatum domistadium pertinente ubicumque situata (dg: 

ho) quam paccionem dictus dominus Arnoldus erga magistrum Egidium 

carpentatorem in Hoesden Godefridum eius filium et Arnoldum (dg: Kij) 

Kijevit generum dicti magistri Egidii emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Gerardo de Wiel 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 185r 04 do 27-02-1399. 

Voornoemde Gerardus van Wiel droeg voornoemd pacht over aan Johannes van 

Best zvw Willelmus Broeder. Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus beloofden 

de onderpanden van waarde te houden. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Gerardus de Wiel dictam paccionem supportavit Johanni de Best 

filio quondam Willelmi Broeder cum litteris #aliis# et jure promittens 

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

facto Rutgherus Cort et Henricus eius filius promiserunt indivisi super 

omnia dicta contrapignora sufficientem facere. Testes Dordrecht et Ywijn 

datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1181 p 185r 05 vr 31-01-1399. 

Rutgherus Cort, zijn zoon Henricus en Gerardus van Wiel beloofden aan 

Walterus van der Molen 46 Hollandse gulden of de waarde, voor 1/3 deel te 

betalen met Sint-Jan (di 24-06-1399), voor 1/3 deel met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1399) en voor 1/3 deel met Sint-Jan over een jaar (do 24-06-

1400). 

 

Rutgherus Cort et Henricus eius filius et Gerardus de Wiel promiserunt 

indivisi super omnia Waltero van der Molen XLVI Hollant gulden seu 

valorem pro una tercia parte nativitatis #Johannis# pro secunda tercia 

parte nativitatis Domini proxime futuro et pro ultima tercia parte a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 185r 06 vr 31-01-1399. 

Voornoemde Rutgherus en zijn zoon Henricus beloofden voornoemde Gerardus 

van Wiel schadeloos te houden. 

 

Dicti Rutgherus et Henricus eius filius promiserunt dictum Gerardum de 

Wiel indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 185r 07 vr 31-01-1399. 

Johannes van Os zvw Petrus van Os verkocht aan Reijnerus van Langel zv 

Arnoldus en Aleijdis dvw Johannes gnd Scoenmaker van Mierle 6 vadem land, 

in Maren, ter plaatse gnd die Nederste Delen, tussen wijlen voornoemde 

Petrus van Os enerzijds en Reijnerus gnd die Groet en Ermegardis gnd Ghiben 

anderzijds, welke 6 vadem voornoemde Johannes van Os, samen met 

verschillende andere erfgoederen, gekocht had van Willelmus uter Voert ev 

Johanna dvw Henricus gnd Lodewijch van Kessel, belast met zegedijken, 

waterlaten en sloten aan de einden van voornoemde 6 vadem. 

 

Johannes de Os filius quondam Petri de Os sex mensuras dictas vademen 

terre sitas in parochia de Maren in loco dicto die Nederste Delen inter 

hereditatem #dicti quondam# Petri de Os ex uno et inter hereditatem 

Reijneri dicti (dg: Gr) die Groet et Ermegardis dicte Ghiben ex alio (dg: 

ut dicebat here) quas sex mensuras dictas vademen terre dictus Johannes 
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de Os erga Willelmum uter Voert maritum et tutorem legitimum Johanne sue 

uxoris filie quondam Henrici dicti Lodewijch de Kessel simul cum diversis 

aliis hereditatibus emendo acquisiverat prout in litteris continetur quas 

vidimus hereditarie vendidit Reijnero de Langel filio Arnoldi et Aleijdi 

(dg: filie quondam A) filie quondam Johannis dicti Scoenmaker de Mierle 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegediken et aqueductibus et fossatis ad fines dictarum sex mensurarum 

dictarum vademen terre sitarum et ad has de jure spectantibus. Testes 

Ywanus et Moedel datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1181 p 185r 08 vr 31-01-1399. 

Matheus zvw Mathias rademaker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande uit goederen van Johannes 

gnd Monec van Boeterwijc, in Oirschot, ter plaatse gnd Boterwijk. 

 

Matheus filius quondam Mathie rotificis hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Buscoducis quam solvendam habet (dg: ex) 

annuatim ex bonis Johannis dicti Monec de Boeterwijc sitis in parochia de 

(dg: Oes) Oerscot ad locum dictum Boeterwijc et de attinentiis eorundem 

bonorum singulis et universis (dg: ut dicebat monuit de 3 an) prout in 

litteris dicebat contineri monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 185r 09 vr 31-01-1399. 

Walterus zvw Arnoldus van Essche verkocht aan Lambertus die Monick van 

Vrilichoven een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Liemde te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1400), gaande uit 

(1) 2 stukken land, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, (1a) 3 lopen groot, 

tussen voornoemde Lambertus koper enerzijds en Arnoldus zv Henricus die Man 

anderzijds, (1b) 1 zesterzaad rogge groot, tussen voornoemde Arnoldus zvw 

Henricus Man enerzijds en kv Berta van der Vlasvoert anderzijds, deze 2 

stukken reeds belast met de grondcijns, een b-erfpacht van 10½ lopen rogge, 

(2) een huis en tuin, in Liemde, tussen een gemene weg enerzijds en 

voornoemde Bertha van der Vlasvoert anderzijds, dit huis en de tuin reeds 

belast met 3 oude groten. 

 

Walterus filius quondam Arnoldi de Essche hereditarie vendidit Lamberto 

die Monick de Vrilichoven hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Lijemde 

tradendam ex duabus peciis terre sitis in parochia de Bucstel in loco 

dicto !dingbanc de Lijemde quarum una tres lopinatas terre continetur 

inter hereditatem dicti Lamberti emptoris ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi filii Henrici die Man ex alio et altera unum sextarium siliginis 

in semine capiente! inter hereditatem (dg: Ar) dicti Arnoldi filii 

quondam Henrici Man ex uno et inter hereditatem liberorum Berte van der 

Vlasvoert ex alio sunt site #prout ibidem site sunt# atque ex domo et 

orto sitis in dicta jurisdictione de Lijemde inter (dg: h) communem 

plateam ex uno et inter hereditatem dicte Berthe van der Vlasvoert ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione X et dimidii 

lopinorum siliginis ex dictis duabus peciis terre et tribus grossis 

antiquis ex dictis domo et orto prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

1181 p. 186v. 

 sexta post conversionem Pauli: vrijdag 31-01-1399. 

 anno nonagesimo nono mensis januarii die ultimo: vrijdag 31-01-1399. 

 

BP 1181 p 186v 01 vr 31-01-1399. 

Johannes zvw Lambertus gnd Yewijns soen verkocht aan Gerardus van Mekeren 

een b-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te 
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leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen akker gnd die 

Hezeacker, in Veghel, ter plaatse gnd aan het Haanveld, tussen Godefridus 

gnd Yewijns soen enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een kamp, gnd die 

Werve Akker, in Veghel, rondom tussen de gemeint, welke pacht aan hem was 

verkocht door Egidius gnd Yewijns soen van Vechel. 

 

Johannes filius quondam Lamberti dicti Yewijns soen hereditariam 

paccionem unius (dg: modei) modii ordei mensure de Vechel solvendam 

hereditarie !hereditarie purificationis et in Vechel tradendam ex domo et 

orto et agro dicto die Hezeacker eis adiacente sitis in parochia de 

Vechel ad locum dictum aent Haenvelt inter hereditatem Godefridi dicti 

Yewijns soen ex uno et inter communitatem ex alio atque ex quodam campo 

dicto die Werve Acker sito in dicta parochia inter communitatem 

circumquaque coadiacentem venditam sibi ab Egidio (dg: s) dicto Yewijns 

soen de Vechel prout in litteris hereditarie vendidit Gerardo de Mekeren 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Moedel datum sexta 

post conversionem Pauli. 

 

BP 1181 p 186v 02 vr 31-01-1399. 

Nijcholaus zvw Henricus der Kijnder alias gnd Plaetmaker maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan 

hem verkocht door Henricus Berwout zvw Henricus Berwout. 

 

Nijcholaus filius quondam Henrici der Kijnder alias dictus Plaetmaker 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco venditam 

sibi ab Henrico Berwout filio quondam Henrici Berwout prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 186v 03 vr 31-01-1399. 

Bruijstinus Jans soen van Oesterwijc droeg over aan Johannes die Bije zvw 

Arnoldus die Bije de navolgende erfgoederen, in Oisterwijk gelegen, (1) een 

akker, gnd die Konings Akker, naast de plaats gnd Kerkhoven, minus 1/8 deel 

van deze akker, (2) een stuk land, 4 lopen rogge groot, naast de plaats gnd 

Kerkhoven, tussen wijlen Walterus Broc enerzijds en kvw Arnoldus die Bije 

anderzijds, minus 1/8 deel van dit stuk land, (3) 1/7 deel van een hofstad, 

naast de weg die loopt van Oisterwijk naar de plaats gnd tot Nedervonderen, 

tussen Johannes Brabant enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) 1 

bunder beemd, gnd die Sterlauwe, gelegen achter de watermolen gnd ter 

Borch, minus 1/8 deel van deze bunder, (5) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Oisterwijk, die Johannes van Katwijc moet leveren aan voornoemde 

Bruijstinus, gaande uit 2 stukken land, gelegen aan de plaats waarover men 

gaat naar de plaats gnd ter Borch wart, minus 1/8 deel van deze pacht, (6) 

1 zesterzaad roggeland, gelegen achter Oisterwijk, tussen Johannes die 

Yoede enerzijds en Rodolphus Roesmont anderzijds, (7) een stuk land, 1 

zester rogge groot, gelegen achter Oisterwijk, tussen erfgoed van de 

investiet van Oisterwijk enerzijds en kvw Walterus Broc anderzijds. 

 

Bruijstinus Jans soen de Oesterwijc hereditates infrascriptas sitas in 

parochia de Oesterwijc #minus una octava parte earundem# scilicet quendam 

agrum dictum die Conincs Acker situm (dg: in lo) iuxta locum dictum 

Karrichoven (dg: inter pe) minus tamen octava parte eiusdem agri item 

peciam (dg: pecia) terre quatuor lopinos siliginis in semine capientem 

sitam iuxta locum dictum Karrichoven inter hereditatem quondam Walteri 

Broc ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi die Bije ex 

alio minus tamen octava parte eiusdem pecie terre item septimam partem 

cuiusdam domistadii siti iuxta viam per qua itur ab Oesterwijc ad locum 

dictum tot Nedervonderen inter hereditatem Johannis Brabant ex uno et 

inter communem plateam ex alio item unum bonarium prati dictum die 

Sterlauwe situm retro (dg: lu) molendinum aquatile dictum ter Borch minus 

tamen una octava parte eiusdem bonarii prati item hereditariam paccionem 
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dimidii modii siliginis mensure de Oesterwijc quam Johannes de Katwijc 

(dg: junior) dicto Bruijstino solvere tenetur annuatim ex duabus peciis 

terre sitis ad locum per quem (dg: ?peciam) itur ad locum dictum ter 

Borch wart minus tamen octava parte eiusdem paccionis item (dg: d) unam 

sextariatam terre siliginee sitam retro Oesterwijc inter hereditatem 

Johannis die Yoede ex uno et inter hereditatem Rodolphi Roesmont ex alio 

atque peciam terre sextarium siliginis in semine (dg: s) capientem sitam 

retro Oesterwijc inter hereditatem spectantem ad investitum de Oesterwijc 

ex uno et inter hereditatem (dg: W) liberorum quondam Walteri Broc ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni die (dg: filio) Bije 

filio quondam Arnoldi die Bije promittens super omnia ratam servare (dg: 

et obligationem ex par). Testes Dordrecht et Groij. 

 

BP 1181 p 186v 04 vr 31-01-1399. 

Arnoldus van Scijnle, zvw Gerardus Rose verwekt bij diens vrouw Sophia dvw 

Arnoldus van Scijnle snijder, verkocht aan Johannes zvw Johannes Rijcarts 

soen van der Voert een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit erfgoederen van Theodericus 

gnd Rummel, in Schijndel, (1) een stuk land gnd die Hoge Strate, (2) een 

stuk land, gnd Denkens Braec, aldaar, tussen een weg gnd die Nederwech en 

de plaats gnd die Apelture, (3) een stuk land, gnd Tonlaet, bij de kerk van 

de villa van Schijndel, richting de plaats gnd die Elshout, welke pacht 

wijlen voornoemde Arnoldus van Scijnle snijder gekocht had van voornoemde 

Theodericus Rummel, en welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Arnoldus de Scijnle filius quondam Gerardi Rose ab eodem quondam Gerardo 

et Sophia sua uxore filia quondam Arnoldi de Scijnle sartoris pariter 

genitus hereditariam paccionem (dg: unius) unius modii siliginis mensure 

de Busco dandam et solvendam anno quolibet in festo beati Martini 

hyemalis et ad Buscumducis tradendam de hereditatibus Theoderici dicti 

Rummel sitis in Scijnle videlicet de parte terre dicta die Hoghe Strate 

de alia quoque portione terre dicta Denkens Braec ibidem sita inter viam 

dictam die Nederwech et locum dictum die Apelture et de pecia terre dicta 

Tonlaet sitam! prope ecclesiam (dg: eiusdem) eiusdem ville de (dg: Scill) 

Scijnle versus locum dictum die Elshout (dg: quas p) quam paccionem 

dictus quondam Arnoldus de Scijnle sartor erga dictum Theodericum Rummel 

emendo acquisivit prout in litteris et quam paccionem nunc ad se 

spectare! hereditarie vendidit Johanni filio quondam Johannis Rijcarts 

soen van der Voert cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam 

Arnoldi de Scijnle et quorumcumque heredum eiusdem quondam Arnoldi de 

Scijnle deponere. Testes Dordrecht et Groij datum sexta post conversionem 

Pauli. 

 

BP 1181 p 186v 05 vr 31-01-1399. 

Voornoemde Arnoldus van Scijnle verkocht aan Johannes zvw Johannes zvw 

voornoemde Rijcardus zvw Rutgherus van der Voert een b-erfcijns van 20 

schelling, 1 groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit 3 bunder beemd van Rijcardus zvw Rutgherus van der 

Voert van Scijnle, in Schijndel, achter de plaats gnd die Lange Donk, welke 

cijns wijlen voornoemde Arnoldus van Scijnle snijder gekocht had van 

voornoemde Rijcardus zvw Rutgherus van der Voert, en welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Dictus (dg: Arnoldus de) Arnoldus de Scijnle ut supra hereditarium censum 

XX solidorum grosso Turonensi denario (dg: denario) monete regis Francie 

pro sedecim denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris dandum et solvendum anno quolibet in festo purificationis de 

tribus bonariis prati Rijcardi filii quondam Rutgheri van der Voert de 

Scijnle sitis in (dg: Scijnle) Scinle retro locum dictum die Langhe Donc 
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quem (dg: paccionem) censum dictus quondam Arnoldus de Scijnle sartor 

erga dictum Rijcardum filium quondam Rutgheri van der Voert emendo 

acquisiverat prout in litteris #et quem censum nunc ad se spectare 

dicebat# hereditarie vendidit Johanni filio quondam Johannis filii dicti 

quondam Rijcardi filii quondam Rutgheri van der Voert supportavit cum 

litteris et (dg: al) jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Arnoldi de 

Scijnle et quorumcumque heredum eiusdem quondam Arnoldi deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 186v 06 vr 31-01-1399. 

Johannes die Bije zvw Godefridus gnd Nuwelaet van Hermalen verkocht aan 

Johannes van den Eijnde van Hezewijc een n-erfpacht van ½ 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 en tuin, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Hermalen, tussen Mijchael zvw Willelmus van Overacker enerzijds 

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

 

Johannes die Bije filius quondam Godefridi dicti Nuwela[e]t de Hermalen 

hereditarie vendidit Johanni van den (dg: Eijd) Eijnde de Hezewijc 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradendam ex !ex do[mo] et orto sitis in 

parochia de Scijnle ad locum dictum Hermalen inter hereditatem Mijchaelis 

filii quondam Willelmi de (dg: Ove) Overacker ex uno et inter communem 

plateam ex alio promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde! et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 186v 07 vr 31-01-1399. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1399), met 19 Stramprooise Gelderse gulden of de waarde en 1 mud 

rogge. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Henricus Bac zvw 

Godescalcus Roesmont, mr Johannes van Best en Henricus Buekentop. 

 

XX. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a festo purificationis 

proxime futuro sine medio sequentium (dg: anno) semper dictis 3 annis 

durantibus cum XIX Stram[proedsche] Gelre gulden seu valorem et cum (dg: 

pacc) uno modio siliginis ut in forma. Testibus dictis scabinis et 

Henrico Bac filio quondam (dg: Rodolphi) Godescalci Roesmont magistro 

Johanne de Best Henrico Buekentop datum anno nonagesimo nono mensis 

januarii die ultimo hora vesperarum. 

 

1181 p. 187r. 

 sexta post conversionem Pauli: vrijdag 31-01-1399. 

 in profesto purificationis: zaterdag 01-02-1399. 

 in crastino purificationis: maandag 03-02-1399. 

 

BP 1181 p 187r 01 vr 31-01-1399. 

Johannes zvw Johannes Rijcarts soen van Scijnle beloofde aan Arnoldus van 

Scijnle zvw Gerardus gnd Rose 21 Franse kronen of de waarde en 42½ 

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

betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Rijcarts soen de Scijnle promisit super 

omnia Arnoldo de Scijnle filio quondam Gerardi dicti Rose XXI 

Vrancrijcsche cronen seu valorem et XLII et dimidium Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Dordrecht et Groij datum sexta post conversionem Pauli. 
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BP 1181 p 187r 02 vr 31-01-1399. 

Johannes die Bije zv Arnoldus die Coedriver vernaderde in afwezigheid van 

Petrus van der Hautart en Engbertus Peters soen een stuk land gnd 

Rijsbrake, in Schijndel, dat voornoemde Petrus verworven had van Johannes 

die Bije zvw Godefridus Nuwelaet van Hermalen. 

 

Johannes die Bije filius Arnoldi (dg: dicti) die Coedriver (dg: pre) in 

absentia #Petri van der Hautart et# Engberti Peters soen prebuit suos 

patentes denarios ad redimendum peciam terre (dg: sitam in parochia de 

Scijnle) dictam Rijsbrake sitam in parochia de Scijnle quam peciam terre 

dictus Petrus erga Johannem die Bije filium quondam Godefridi (dg: de 

Hermalen) Nuwelaet de Hermalen !ut dicebat. Testes Dordrecht et Groij 

datum supra. 

 

BP 1181 p 187r 03 vr 31-01-1399. 

Gheerlacus Cnode zvw Gheerlacus Cnode alias gnd met den Brode droeg over 

aan Henricus Buekentop een b-erfcijns van 1½ oude groot en een b-erfcijns 

van 8 pond 10 schelling geld, welke cijnzen Arnoldus Groetart zvw Lambertus 

van Engelant beloofd8 had te betalen aan eerstgenoemde Gheerlacus Cnode, 

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

van 2 kamers met ondergrond, in Den Bosch, in De Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van voornoemde Henricus Buekentop enerzijds en het woonhuis van 

wijlen voornoemde Gheerlacus Cnode dat nu aan Bruijstinus Palart behoort 

anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts tot aan de stal 

van voornoemde Bruijstinus minus 2 voet, te weten uit de helft naast 

voornoemd erfgoed van Henricus Buekentop, zoals afgepaald. Voornoemde 

Henricus Buekentop zal uit deze cijns! de hertogencijns betalen die uit 

deze helft gaat van de hofstad gaat. 

 

Gheerlacus Cnode filius quondam Gheerlaci Cnode alias dicti met den Brode 

hereditarium censum unius et dimidii grossorum antiquorum atque 

hereditarium censum octo librarum et decem solidorum monete (dg: quem) 

quos Arnoldus Groetart filius quondam Lamberti de Engelant promisit se 

daturum et soluturum primodicto Gheerlaco Cnode (dg: promisit se daturum 

et soluturum) hereditarie mediatim nativitatis Domini et mediatim 

Johannis de et ex medietate duarum camerarum cum suo fundo sitarum in 

Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Henrici Buekentop ex uno et 

inter domum habitationis dicti quondam Gheerlaci Cnode nunc ad 

Bruijstinum Palart spectantem ex alio tendentium a dicto vico retrorsum 

usque ad stabulum dicti Bruijstini minus duabus pedatis scilicet ex illa 

medietate dictarum duarum camerarum cum suo fundo que medietas sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Henrici Buekentop prout huiusmodi 

medietas ibidem sita est et limitata prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico Buekentop predicto cum litteris et jure promittens 

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

hoc addito quod dictus Henricus Buekentop censum domini ducis ex 

medietate de jure solvendum nunc (dg: h) annuatim dare et solvere 

tenebitur (dg: ex) #de# dicto censu!. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 187r 04 vr 31-01-1399. 

Henricus zvw Johannes Bijerincs van Straten verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Johannis Bijerincs de Straten prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 187r 05 vr 31-01-1399. 

Jkvr Katherina dvw Henricus van der Scant verklaarde dat Johannes van 

Audehuesden zvw Johannes van Audehuesden alle achterstallige termijnen 

                         
8 Zie ← BP 1178 f 358v 09 do 24-02-1390, uitgifte voor de twee cijnzen. 
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heeft voldaan van een lijfrente van 16 pond geld9,10, en een lijfrente van 

de helft van 27 oude groten Tournoois, welke lijfrenten voornoemde Johannes 

moet betalen aan voornoemde Katherina; niet betaald zijn 27 oude groten die 

afgelopen Kerstmis (wo 25-12-1398) waren vervallen. 

 

Domicella Katherina filia quondam Henrici van der Scant palam recognovit 

sibi per Johannem de Audehuesden filium quondam Johannis de Audehuesden 

fore satisfactum ab omnibus arrestadiis dicte Katherine deficientibus a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem occacione vitalis 

pensionis XVI librarum monete (dg: quam quam) et medietatis XXVII 

antiquorum grossorum Turonensium quas pensiones dictus Johannes dicte 

Katherine solvere tenetur (dg: ad eius vitam) #annuatim# ut dicebat 

exceptis a premissis XXVII antiquis grossis que dicte Katherine 

provenerunt (dg: de dicta) in festo nativitatis Domini proxime preterito 

videlicet de dicta pensione XXVII antiquorum grossorum. Testes Groij et 

Ywanus datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1181 p 187r 06 za 01-02-1399. 

Henricus die Wit szvw Johannes Wilgeman maande 3 achterstallige jaren van 

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

leveren, aan hem verkocht door Henricus die Moelnere zvw Johannes die 

Moelnere van Bucstel. 

 

Henricus die Wit gener quondam Johannis Wilgeman hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam venditam sibi ab Henrico die 

Moelnere filio quondam Johannis die Moelnere de Bucstel prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Groij et Ywanus datum in profesto 

purificationis. 

 

BP 1181 p 187r 07 za 01-02-1399. 

Hubertus van Ghemert droeg over aan Weijndelmoedis wv Johannes gnd Camp een 

stenen huis en erf van wijlen Adam gnd van Ghestel, in Den Bosch, aan de 

Markt, tussen erfgoed van hr Theodericus Rover ridder enerzijds en erfgoed 

van wijlen Goeswinus Moedel van de Steenweg anderzijds, strekkend vanaf de 

Markt achterwaarts tot aan het gemene water, met het recht dat behoort bij 

de gebouwen achter voornoemd stenen huis staande in het achterhuis en in 

andere bouwwerken van wijlen voornoemde Goeswinus Moedel van de Steenweg, 

zoals dat recht aan voornoemd stenen huis en gebouwen behoort volgens 

testament van wijlen voornoemde Adam van Ghestel, voor de kinderen van 

wijlen voornoemde Goeswinus Moedel het recht gereserveerd te mogen bouwen 

in de stenen muur van voornoemd stenen huis van wijlen voornoemde Adam en 

een weg die eertijds lag direct naast de muur van voornoemd stenen huis, te 

weten onder de zolder, welk stenen huis met toebehoren voornoemde Hubertus 

verworven had van voornoemde Johannes Camp. 

 

+. 

Hubertus de Ghemert domum lapideam et aream cum suis attinentiis quondam 

Ade dicti de Ghestel sitam in Busco ad forum inter hereditatem #domini# 

Theoderici Rover militis ex uno et inter hereditatem quondam Goeswini 

Moedel de Lapidea Via ex alio tendentem a dicto foro retrorsum ad 

                         
9 Zie ← BP 1180 p 535r 08 do 20-01-1396, Johannes zvw Johannes van 

Audehoesden betaalde alle achterstallige termijnen van een lijfrente van 32 

pond geld, die vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht ridder 

betaalde aan voornoemde Katherina en wijlen haar broer Walterus. 
10 Zie → BP 1182 p 814v 02 wo 12-04-1402, Johannes van Audehoesden betaalde, 

van de kant van vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht ridder, de 

achterstallige termijnen van een lijfrente van 16 pond geld, die vrouwe 

Katherina van Mordrecht aan voornoemde Katherina, op haar leven, moet 

betalen. 
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communem aquam simul cum jure spectante ad edificia retro dictam domum 

lapideam consistentia in domo posteriori et in aliis edificiis dicti 

quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via prout huiusmodi jus ad dictam 

domum lapideam et ad dicta sua edificia pertinet juxta edicionem 

testamenti dicti quondam Ade de Ghestel salvis tamen liberis dicti 

quondam Goeswini Moedel jure edificandi in muro lapideo dicte domus 

lapidee dicti quondam Ade atque quadam via que olim (dg: spectabat ad di) 

#consistebat# contigue juxta murum dicte domus (dg: et a) lapidee 

scilicet sub solario quam domum lapideam cum dictis suis attinentiis 

dictus Hubertus erga Johannem dictum Camp acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Weijndelmoedi #relicte dicti quondam Johannis 

Camp# cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

#.......# obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Moedel 

datum supra. 

 

BP 1181 p 187r 08 za 01-02-1399. 

Voornoemde Hubertus van Ghemert droeg over aan voornoemde Weijndelmoedis wv 

Johannes gnd Camp een b-erfpacht van ½ mud raapzaad, Bossche maat, die 

Gerardus zvw Hermannus Bathen soen beloofd had aan Johannes Yoede 

wisselaar, met Sint-Jacobus-Apostel te betalen, gaande uit alle goederen 

van voornoemde Gerardus, welke pacht voornoemde Hubertus verworven had van 

voornoemde Johannes Yoede. Met achterstallige termijnen. 

 

Dictus Hubertus hereditariam paccionem dimidii modii (dg: siliginis) 

seminis raparum mensure de Busco quam Gerardus filius quondam Hermanni 

Bathen soen promiserat super habita et habenda se daturum et soluturum 

Johanni Yoede campsori hereditarie Jacobi apostoli ex omnibus et singulis 

bonis dicti Gerardi habitis et habendis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis quam paccionem dictus Hubertus erga !erga dictum Johannem 

Yoede acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit dicte 

Weijndelmoedi cum litteris et aliis et jure (dg: promittens ut supra) et 

cum arrestadiis promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 187r 09 za 01-02-1399. 

Henricus Sijmons soen Lange Smijt van Zoemeren beloofde aan Arnoldus Heijme 

34½ Stramprooise gulden, 36 plakken voor 1 Stramprooise gulden gerekend of 

de waarde, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1399) te betalen. 

 

Henricus Sijmons !soen Lange Smijt de Zoemeren promisit super omnia 

Arnoldo Heijme XXXIIII et dimidium Stramproedsche gulden scilicet XXXVI 

placken pro quolibet Stramproedsche gulden seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes Groij et Wijel datum in profesto 

purificationis. 

 

BP 1181 p 187r 10 ma 03-02-1399. 

Rijcoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman en Gerardus Vilt zvw Gerardus Vilt 

beloofden aan Goeswinus Moedel van den Donc 7 Brabantse dobbel mottoen of 

de waarde, een helft te betalen met Sint-Petrus-Banden (vr 01-08-1399) en 

de andere helft met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1400). 

 

Rijcoldus Mersman filius quondam Arnoldi Mersman et Gerardus Vilt filius 

quondam Gerardi Vilt promiserunt indivisi super omnia Goeswino Moedel van 

den Donc VII Brabant dobbel mottoen seu valorem mediatim ad vincula Petri 

et mediatim purificationem proxime futuram persolvendos. Testes Erpe et 

Goeswinus Moedel Bertouts soen datum in crastino purificationis. 

 

1181 p. 188v. 

 in crastino Agate: donderdag 06-02-1399. 

 sexta post purificationis: vrijdag 07-02-1399. 
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BP 1181 p 188v 01 do 06-02-1399. 

Rutgerus zvw Henricus Veren Yden soen verkocht aan Rodolphus zvw Henricus 

Bubben soen, tbv hem, zijn moeder Metta wv voornoemde Henricus Bubben en 

andere kv voornoemde Metta en wijlen Henricus Bubben, de helft van een 

gehele hofstad in Oss, ter plaatse gnd Dorsselaers Straten, tussen kvw 

Rutgerus zvw Johannes van Derenborch enerzijds en Albertus Buc van Lijt 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, te weten de helft 

naast voornoemde kvw Rutgerus zvw Johannes van Derenborch, deze helft 

belast met 5 schelling (dg: gemeen paijment) geld aan de kerkfabriek van 

Oss. 

 

Rutgerus filius quondam Henrici Veren Yden soen medietatem cuiusdam 

integri domistadii siti in parochia de Os ad locum dictum (dg: da) 

Dorsselaers Straten inter hereditatem liberorum quondam Rutgeri filii 

quondam Johannis de Derenborch ex uno et inter hereditatem Alberti Buc de 

Lijt ex alio #tendentis cum uno fine ad communem plateam# scilicet illam 

medietatem que sita est versus (dg: iam-) dictam hereditatem liberorum 

quondam dicti Rutgeri filii quondam Johannis de Derenborch ut ipse 

dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Rodolpho filio quondam 

Henrici Bubben soen ad opus sui et ad opus Mette sue matris relicte dicti 

quondam Henrici Bubben et ad opus aliorum liberorum a dictis Mette et 

quondam Henrico Bubben pariter genitorum promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis quinque solidis (dg: communis 

pagamenti) monete fabrice ecclesie de Os ex primodicta medietate annuatim 

de jure solvendis ut dicebat. Testes Dordrecht et Ywijn datum in crastino 

Agate. 

 

BP 1181 p 188v 02 do 06-02-1399. 

Johannes Went zvw Johannes Went van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Went filius quondam Johannis Went de Os prebuit et reportavit. 

Testes datum (dg: testes d) supra. 

 

BP 1181 p 188v 03 do 06-02-1399. 

Voornoemde Rutgerus zvw Henricus Veren Yden soen beloofde aan voornoemde 

Rodolphus zvw Henricus Bubben soen, tbv hem, zijn moeder Metta wv 

voornoemde Henricus Bubben en andere kv voornoemde Metta en wijlen Henricus 

Bubben, een lijfpacht te zullen leveren van 1½ mud rogge, Bossche maat, aan 

Katherina Scilders, die uit de gehele hofstad gaat. De brieven overhandigen 

aan voornoemde Rodolphus. 

 

Dictus Rutgerus filius quondam Henrici Veren Yden soen promisit super 

habita et habenda dicto Rodolpho filio quondam Henrici Bubben soen ad 

opus sui et ad opus ut supra quod ipse dictus Rutgerus annuam et vitalem 

pensionem (dg: trium modiorum) #unius et dimidii modiorum# siliginis 

mensure de Busco Katherine Scilders ex dicto integro domistadio ad eius 

vitam solvendam et non ultra #ut dicebat# nunc deinceps annuatim ad eius 

vitam dabit et exsolvet sic quod dictis Rodolpho Mette eius matri et eius 

liberis et ad et supra primodictam medietatem dicti domistadii (dg: eis) 

dampna non eveniant quovis modo in futurum. Testes datum supra. Tradentur 

littere dicto Rodolpho. 

 

BP 1181 p 188v 04 do 06-02-1399. 

Johannes van Ghemert en Godefridus van Roede beloofden aan Ludovicus 

Asinarius tbv etc 36 Hollandse gulden met Pasen aanstaande (zo 30-03-1399; 

22+30=52 dgn) te betalen. 

 

Johannes de Ghemert et Godefridus de Roede promiserunt indivisi super 

omnia Ludovico Asinario ad opus etc XXXVI Hollant gulden ad pascha 

proxime futurum persolvendos. Testesd Wijel et Moedel datum supra. 
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BP 1181 p 188v 05 do 06-02-1399. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

-. 

Primus promisit reliquum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 188v 06 do 06-02-1399. 

Katherina wv Johannes van Heirzel droeg over aan Johannes zv Rutgerus van 

der Donc, tbv haar zoon Henricus van Heirzel, haar vruchtgebruik in een 

b-erfcijns van 100 dobbel mottoen geld van Brabant, die Johannes Scillinc 

beloofd had aan Nijcholaus Spijerinc, tbv Johannes van Heirzel, gaande uit 

al zijn goederen, met Sint-Martinus te betalen. 

 

Katherina relicta quondam Johannis de Heirzel cum suo tutore usufructum 

sibi competentem in hereditario censu centum aureorum denariorum 

communiter dobbel mottoen vocatorum monete Brabantie quem Johannes 

Scillinc promisit super se et bona sua omnia ab eo ad presens habita et 

acquisita et imposterum ab eodem habenda et acquirenda Nijchola[o] 

Spijerinc ad opus Johannis de Heirzel (dg: q se dare et persol ipse 

Johannes dabit et exsolvet) se dare et exsolvere dicto Johanni de Heirzel 

hereditarie Martini hyemalis ex omnibus et singulis bonis Johannis 

Scillinc predicti mobilibus et immobilibus hereditariis atque paratis ab 

eodem Johanne Scillinc habitis et acquisitis et imposterum (dg: habendis) 

ab eodem habendis et acquirendis prout (dg: in litteris) quocumque 

locorum consistentibus sive sitis prout in litteris legitime supportavit 

Johanni filio Rutgeri van der Donc ad opus (dg: Johannis) #Henrici# de 

Heirzel sui filii promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Wijel et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 188v 07 do 06-02-1399. 

Matheus zvw Willelmus Posteel verpachtte aan Jacobus gnd Copken Aleijten 

soen een hoeve, in Heeswijk, ter plaatse gnd den Veedijk, zoals voornoemde 

Jacobus die hoeve thans als hoevenaar bezit, voor een periode van 4 jaar, 

ingaande pinksteren aanstaande (zo 18-05-1399), voor de cijnzen, hoenderen 

en was, die eruit gaan, en 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aan 

voornoemde Matheus te leveren. Jacobus zal de hoeve in het 5e jaar te 

pachters recht bezitten. Jacobus zal de oogst hebben van het lopende jaar. 

Jacobus zal in het 5e jaar de hoeve goed bezaaid achterlaten, zoals hij die 

dit jaar zal aantreffen. Alle beesten zullen van Jacobus zijn. Als Jacobus 

iets bouwt, mag hij dat aftrekken. Voornoemde Jacobus en Johannes Bijts zvw 

Willelmus Cuijper beloofden de voorwaarden na te komen. 

 

Matheus filius quondam Willelmi Posteel quendam mansum ad se spectantem 

situm in parochia de Hezewijc ad locum dictum den Veedijc cum omnibus 

suis attinentiis quocumque locorum consistentibus sive sitis (dg: ut 

dicebat dedit ad annum pactum) prout et in quantum Jacobus dictus Copken 

Aleijten soen dictum mansum cum attinentiis ad presens tamquam colonus 

possidet ut dicebat dedit ad annuum pactum dicto Jacobo ab eodem ad 

spacium quatuor annorum festum penthecostes proxime futurum deinceps sine 

medio sequentium possidendum et habendum pro censibus (dg: dominorum 

fundi ..) #pullis et cera# annuatim exinde de jure solvendis dandis et 

solvendis a dicto Jacobo etc atque pro (dg: hereditaria) octo modiis 

siliginis mensure de Busco dandis et solvendis dicto Matheo a prenominato 

Jacobo anno quolibet dictorum quatuor annorum purificationis et pro primo 

solucionis termino purificationis proxime futuro tali condicione quod 

dictus Jacobus quinto anno scilicet anno dictos quatuor annos immediate 

sequente dictum mansum cum suis attinentiis ad jus coloni possidebit item 

quod dictus Jacobus fructus et proventus in anno presenti supra dictum 

mansum cum suis attinentiis crescentes et provenientes solus obtinebit 

item quod dictus Jacobus in quinto anno scilicet illo anno qui dictos 

quatuor annos immediate sequetur huiusmodi mansum cum suis attinentiis 
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bene et laudabiliter !sub suis propriis seminibus seminabit prout dictus 

Jacobus dictum mansum cum suis attinentiis seminatum anno presenti 

inveniet #+ {in margine sinistra:} item quod omnes bestie dicto spacio 

pendente erint et spectabunt solummodo ad Jacobum predictum et si dictus 

Jacobus ad! dictorum quinque annorum supra dictum mansum cum suis 

attinentiis edificaverit quod hoc dictus Jacobus abstrahere poterit sine 

contradictione Mathei# et secundum istas condiciones promisit dictus 

Matheus super o[mnia] warandiam pro dictis censibus pullis cera et 

paccione et aliam obligationem deponere. Quo facto repromiserunt dictus 

Jacobus et Johannes Bijts filius quondam Willelmi Cuijper super omnia se 

daturos et soluturos et dictas condiciones fideliter facere et cum 

effectu adimplere. Testes. 

 

BP 1181 p 188v 08 vr 07-02-1399. 

Johannes van Dommellen zvw Baudewinus Kijst droeg over aan Godefridus die 

Ridder een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Eindhoven, die voornoemde 

Godefridus beloofd had aan voornoemde Johannes, met Lichtmis ter plaatse 

gnd Stratem te leveren, gaande uit een beemd, gnd die Heuvelse Weide, in 

Woensel, ter plaatse gnd Stratem, tussen Katherina wv Walterus molenaar 

enerzijds en Jutta wv Henricus gnd Ridder anderzijds, welke beemd 

voornoemde Godefridus in pacht verworven had van voornoemde Johannes voor 

1½ oude groot aan de hertog en voor voornoemde pacht. 

 

Solvit. 

Johannes de Dommellen filius quondam Baudewini Kijst hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Eijndo[ven] quam 

Godefridus die Ridder promiserat se daturum et soluturum dicto Johanni 

hereditarie purificationis et in loco dicto Stratem traditurum et 

deliberaturum de et ex quodam prato dicto die Hoevelssche Weijde sito in 

parochia de Woensel in dicto loco Stratem vocato inter hereditatem 

Katherine relicte quondam Walteri multoris ex uno et inter hereditatem 

Jutt[e] relicte Henrici quondam dicti Ridder ex alio quod pratum dictus 

Godefridus erga dictum Johannem pro uno [et] dimidio antiquis grossis 

domino nostro duci annuatim exinde de jure solvendis et pro predicta 

paccione ad pactum acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Godefrido cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et Ywanus datum 

sexta post purificationis. 

 

1181 p. 189r. 

 sabbato post Aghate: zaterdag 08-02-1399. 

 in crastino purificationis: maandag 03-02-1399. 

 quinta post penthecostes: donderdag 22-05-1399. 

 

BP 1181 p 189r 01 za 08-02-1399. 

Anselmus zvw Goeswinus van Best maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan ....... ....... ....... ........ 

 

Anselmus filius quondam Goeswini de Best omnes vendiciones et 

alienaciones et obligationes factas ... ....... ....... ....... ....onis 

van den ....... ....... ....... Testes Groij et Ywanus datum sabbato post 

A[g]hate. 

 

BP 1181 p 189r 02 za 08-02-1399. 

Maria dvw Johannes Rongge: 1/3 deel dat aan haar gekomen was na overlijden 

van Margareta wv Theodericus Greve. {Niet afgewerkt contract}. 

 

Maria filia quondam Johannis Rongge cum tutore terciam partem (dg: ad se 

spectantem) sibi de morte q[uon]dam M[ar]g[ar]e[te] relicte quondam 

Theoderici Greve. 
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BP 1181 p 189r 03 za 08-02-1399. 

Willelmus zvw Willelmus Posteel droeg over aan Godefridus Posteel zvw 

Henricus Posteel een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan-Baptist 

te betalen, gaande uit (1) 1/3 deel, dat behoort aan Ludekinus nzvw 

Henricus gnd van den Poerten, in een huis en erf van wijlen mr Johannes 

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

Wolterus van Vucht enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus van Wesel 

anderzijds, welk 1/3 deel gelegen is naast voornoemd erfgoed van wijlen 

Wolterus van Vucht enerzijds en het deel van voornoemd huis en erf dat 

behoort aan Arnoldus van Vlijmen kramer anderzijds, (2) het deel van 

voornoemde Ludekinus van een stal, in een straatje dat tegenover voornoemd 

huis en erf loopt naast erfgoed dat was van Willelmus zv Arnoldus Tielkini, 

welk deel gelegen is tussen erfgoed van wijlen Reijnerus gnd Willems 

enerzijds en erfgoed van Heijlwigis gnd Vrancken anderzijds, welke cijns 

wijlen voornoemde Willelmus Posteel gekocht11 had van voornoemde Ludekinus 

nzvw Henricus van der Poerten, en welke cijns Heijlwigis wv voornoemde 

Willelmus Posteel, samen met andere goederen, geschonken had aan haar zoon 

eerstgenoemde Willelmus met diens vrouw Postulima dvw Arnoldus Berwout. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Posteel hereditarium censum quadraginta 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis baptiste ex 

tercia parte ad Ludekinum filium naturalem quondam Henrici dicti van den 

Poerten spectante in domo et area quondam magistri Johannis Basijn sita 

in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam Wolteri de Vucht ex 

uno et inter hereditatem quondam Arnoldi de Wesel ex alio que [tercia] 

pars sita est contigue iuxta hereditatem predictam dicti quondam Wolteri 

de Vucht ex uno et inter quandam partem dicte domus et aree spectan[tem] 

ad Arnoldum de Vlijmen institorem ex alio atque ex quadam parte ipsius 

Ludekini cuiusdam stabuli siti in quodam viculo tendente in opposito 

dicte domus et aree contigue iuxta hereditatem que fuerat Willelmi filii 

Arnoldi Tielkini et que pars sita est inter hereditatem quondam Reijneri 

dicti Willems ex uno et inter hereditatem Heijlwigis dicte Vrancken ex 

alio et quem censum dictus quondam Willelmus Posteel erga dictum 

Ludekinum filium naturalem quondam Henrici van der Poerten emendo 

acquisiverat prout in litteris et quem censum XL solidorum Heijlwigis 

relicta dicti quondam Willelmi Posteel (dg: primodicta) simul cum aliis 

bonis #pridem# dederat primodicto Willelmo (dg: Posteel) eius filio cum 

Postulima filia quondam Arnoldi Berwout sua uxore in nomine dotis ut 

dicebat hereditarie supportavit Godefrido Posteel filio quondam Henrici 

Posteel simul cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem #et impeticionem# ex parte sui et dicti quondam Willelmi 

Posteel sui patris et quorumcumque heredum eiusdem quondam Willelmi 

Posteel deponere. Testes Wijel et Moedel datum sabbato post Agathe. 

 

BP 1181 p 189r 04 za 08-02-1399. 

Maria dvw Johannes die Ronde rademaker droeg over aan Johannes zvw Henricus 

die Meester haar deel in erfgoederen van wijlen Margareta gnd des Greven, 

gelegen onder Roezel en Arendonc. 

 

Maria filia quondam Johannis die Ronde rotificis (dg: totam par) #cum 

tutore# totam partem et omne jus sibi (dg: de morte quondam Margarete) 

competentem in quibuscumque hereditatibus quondam Margarete dicte des 

Greven ubicumque locorum infra parochias de Roezel et de Arendonc 

situatis ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio quondam Henrici 

die Meester promittens cum tutore super habita et habenda ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 189r 05 za 08-02-1399. 

Elizabeth wv Ludekinus zvw Henricus van der Poerten, Elizabeth dv 

                         
11 Zie ← BP 1179 p 126v 09 di 16-01-1392, verkoop van de cijns. 
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voornoemde Elizabeth en wijlen Ludekinus, en Elizabeth dv voornoemde 

Elizabeth dv eerstgenoemde Elizabeth en wijlen Ludekinus verkochten aan 

Margareta dvw Johannes die Gorter wv Jacobus van Campen een n-erfcijns12 van 

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

Lichtmis, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Gevangenpoort naar het gemene water, naast de kerker, aan de kant 

van deze kerker richting de Hinthamerstraat, tussen het gemene water 

enerzijds en erfgoed van wijlen Elizabeth gnd Lize Moije anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld. 

  

Elizabeth (dg: filia quondam) relicta quondam Ludekini filii quondam 

Henrici van der Poerten Elizabeth filia dictorum Elizabeth et quondam 

Ludekini et Elizabeth filia dicte Elizabeth filie primodicte Elizabeth et 

quondam Ludekini cum tutore hereditarie vendiderunt Margarete filie 

quondam Johannis die Gorter relicte quondam Jacobi de Campen hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim purificationis ex domo et area sita in Busco in vico tendente a 

porta captivorum versus communem (dg: p) aquam contigue iuxta carcerem in 

latere (dg: v) eiusdem carceris versus vicum Hijnthamensem inter communem 

aquam ex uno et inter hereditatem quondam Elizabeth dicte Lize Moije ex 
!attinentiis atque ex attinentiis dicte domus et aree universis ut 

dicebant promittentes cum tutore indivisi super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu XX 

solidorum dicte monete exinde prius solvendo et sufficientem facere. 

Testes Lucas et Ywanus datum sabbato post Agate. 

 

BP 1181 p 189r 06 za 08-02-1399. 

Petrus Coecman zvw Arnoldus Coecman droeg over aan Marcelius zv Alardus 

Zelen soen van Os alle tegoederen die aan wijlen zijn broer Johannes van Os 

zvw voornoemde Arnoldus, ten tijde van diens overlijden, verschuldigd 

waren, en die aan hem gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes. 

 

Petrus Coecman filius quondam Arnoldi Coecman omnia credita que 

debebantur Johanni quondam de Os suo fratri filio dicti quondam Arnoldi 

tempore obitus eiusdem quondam Johannis a personis quibuscumque tam in 

litteris quam extra et que credita sibi de morte dicti quondam [J]ohannis 

succesione sunt advoluta ut dicebat supportavit Marcelio filio (dg: 

quondam) Alardi Zelen soen de Os etc. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 189r 07 ma 03-02-1399. 

Gerlacus zv Wellinus Roveri ev Katherina dvw Johannes gnd Boef droeg over 

aan mr Johannes van Best een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Oisterwijk, die Henricus gnd Boef zvw voornoemde Johannes Boef beloofd had 

met Lichtmis te leveren aan zijn voornoemde zuster Katherina, gaande uit 

alle goederen van voornoemde Henricus Boef. Deze pacht behoort aan Johannes 

van de Dijk. 

 

Gerlacus filius Wellini Roveri maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filie quondam Johannis dicti Boef hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de (dg: q) de Oesterwijc quam Henricus dictus 

Boef filius dicti quondam Johannis Boef promisit se daturum et soluturum 

dicte Katherine sue sorori hereditarie purificationis de et ex omnibus et 

singulis bonis dicti Henrici Boef ubicumque locorum tam in duro quam in 

molli (dg: con) quam in humido et in sicco consistentibus sive sitis ut 

dicebat hereditarie supportavit magistro Johanni de Best (dg: cu) 

                         
12 Zie → SAsH RA VB 1799 f 189r 06 ma 09-01-1402, Margriet dochter wilner Jans geheijten die 
Gorter wijf wilner Jacops van Campen was gericht … aen huijs ende erve gelegen in 

tsHertogenbosch in een straet streckende van der Gevangenpoirten ten gemeijnen water waert 

aldernaest bij den carker in der siden des selfs carkers ter Hijnthemerstraten wart tusschen 

den gemeijnen water op deen side ende tusschen den erve wilner Lijsbetten geheiten Lizemoij op 

dander side ende aen toebehoerten des selfs huijs ende erfs een ijegelijc overmids gebrec van 

erfcijns dien sij daer aen had. 
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promittens super omnia (dg: ratam servare et) habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicte Katherine 

sue uxoris deponere et sufficientem facere. Testes Aggere et Ywanus datum 

in crastino purificationis. Et ista paccio spectat ad Johannem de Aggere. 

 

BP 1181 p 189r 08 ma 03-02-1399. 

Eligius van Goirle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

[El]igius de Goirle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 189r 09 do 22-05-1399. 

Voornoemde mr Johannes droeg voornoemde pacht over aan Johannes van de 

Dijk. 

 

{Dit contract is later ertussen geschreven}. 

Dictus magister Johannes dictam paccionem supportavit Johanni de Aggere 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lucas et Moedel datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1181 p 189r 10 ma 03-02-1399. 

Ludovicus van Kessel verkocht aan de broers Johannes van Ghewanden en 

Sijmon 10 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd Ecpoelen, beiderzijds 

tussen voornoemde Johannes van Ghewanden en zijn broer Sijmon, welke 10 

hont voornoemde Ludovicus na vonnis van de heemraden van de dijk van 

Kessel, wegens gebrek aan de dijk die bij voornoemde 10 hont hoort, gekocht 

had. Belast met dijken en waterlaten. Ludovicus zal de dijken die bij deze 

10 hont horen onderhouden. 

 

[L]udovicus de Kessel decem hont terre sita in parochia de Kessel ad 

locum dictum Ecpoelen inter hereditatem Johannis de Ghewanden [et] 

Sijmonis sui fratris (dg: ut dic) ex utroque latere coadiacentem et que X 

hont terre dictus Ludovicus per sententiam diffinitorum dictorum heenraet 

aggeris de Kessel occacione defectus aggeris ad dicta X (dg: ju) hont 

spectantis emendo acquisiverat ut dicebat [he]reditarie vendidit dictis 

Johanni de Ghewanden et Sijmoni fratribus promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere #exceptis aggeribus aqueductibus ad 
?mose# et quod ipse Ludovicus aggeres ad dicta [X] hont terre spectantes 

perpetue in bona disposicione observabit sic quod dictis emptoribus et ad 

et supra dicta X hont terre dampna [ex]inde non eveniant. 

 

1181 p. 190v. 

 tercia post Aghate: dinsdag 11-02-1399. 

 in crastino ascensionis Domini: vrijdag 09-05-1399. 

 sexta post exaudi: vrijdag 16-05-1399. 

 quarta post Mathei: woensdag 25-09-1398. 

 

BP 1181 p 190v 01 ma 03-02-1399. 

Johannes gnd Mijspelboem: een stuk land, 1½ bunder groot, in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Berkel {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes dictus Mijspelboem peciam terre unum et dimidium bonara 

continentem sitam in parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel ?ac 
?Johannes. 

 

BP 1181 p 190v 02 di 11-02-1399. 

Emondus van Ghemert zv Albertus Buc van Lijt beloofde aan Lucas van Erpe 20 

mud rogge, maat van Bakel, met Hemelvaart aanstaande (do 08-05-1399) in 

Bakel te leveren.  

 

Emondus (dg: fi) de Ghemert filius Alberti Bu[c] de Lijt promisit super 

omnia Luce de Erpe XX modios siliginis mensure de Bakel ad festum 
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assumptionis proxime futurum persolvendos et in Bakel tradendos. Testes 

#Wiel# Ywanus (dg: et Lucas) datum tercia post Agate. 

 

BP 1181 p 190v 03 di 11-02-1399. 

Hr Johannes Dargartmaker priester en Gerardus Loij beloofden aan Arnoldus 

Stamellart van Spanct 50 Stramprooise gulden met Pinksteren aanstaande (zo 

18-05-1399) te betalen. 

 

Dominus Johannes Dargartmaker #presbiter# et Gerardus Loij promiserunt 

indivisi super omnia Arnoldo Stamellart de Spanct L strampr[oedsche] 

gulden vel valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

Lucas et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 190v 04 di 11-02-1399. 

Voornoemde Henricus en zijn vrouw Beatrix beloofden voornoemde hr Johannes 

schadeloos te houden. 

 

Dictus Henricus et Beatrix eius uxor promiserunt indivisi super omnia 

dictum dominum Johannem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 190v 05 di 11-02-1399. 

Theodericus Scalpart beloofde aan Theodericus Waelwijns soen en Andreas van 

Audrigem 70 Stramprooise Gelderse gulden {niet afgewerkt contract13}. 

 

Theodericus Scalpart promisit super omnia Theoderico Waelwijns soen et 

Andree de Audrigem LXX strampr[oedsche] Gelre gulden. 

 

BP 1181 p 190v 06 vr 09-05-1399. 

Johannes Ermgarden soen van den Boegarde van Os verkocht aan Walterus van 

Os een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit (1) een huis en tuin in Oss, tussen Johannes Vilt Arnts soen enerzijds 

en Gerardus van Helden anderzijds, (2) een stuk land, 3 lopen rogge groot, 

in Oss, tussen kvw Petrus Folpken enerzijds en Reijnkinus Tijmmerman 

anderzijds. 

 

Johannes Ermgarden soen van den Boegarde de Os (dg: promisit super omnia) 

hereditarie vendidit Waltero de Os hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto sitis in 

Os inter hereditatem Johannis Vilt Arnts soen ex uno et inter hereditatem 

Gerardi de Helden ex alio atque ex quadam pecia terre tres lopinos 

siliginis in semine capiente sita in Os predicta inter hereditatem 

liberorum quondam Petri Folpken ex uno et inter hereditatem Reijnkini 

Tijmmerman ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam deponere !obligationem et sufficientem facere. Testes 

Groij et Ywanus datum in crastino ascensionis Domini. 

 

BP 1181 p 190v 07 vr 09-05-1399. 

Arnoldus zvw Johannes van den Bolst maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen gedaan door Johannes nzvw Walterus Leonii van Erpe met 

zijn goederen. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis van den Bolst vendiciones et 

alienaciones quascumque factas per Johannem filium naturalem quondam 

Walteri #Leonii# de Erpe cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 190v 08 vr 09-05-1399. 

Nijcholaus Nijcoel van Oesterwijc beloofde aan Theodericus {niet afgewerkt 

                         
13 Voor afgewerkt contract zie BP 1181 p 338v 05 do 27-03-1399. 
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contract}. 

 

Nijcholaus Nijcoel de Oesterwijc promisit super omnia Theoderico. 

 

BP 1181 p 190v 09 vr 16-05-1399. 

Willelmus van Ouden verkocht aan Leonius van Erpe zvw Godefridus (1) een 

stenen huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Nuenen, ter plaatse gnd die 

Beekstraat, tussen Ghisbertus Reijners soen enerzijds en Theodericus 

Hennens soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene straat tot aan Johannes 

van Ouden, (2) een stuk land en aangelegen stuk beemd, in Nuenen, ter 

plaatse gnd die Beekstraat, tussen voornoemde Ghisbertus Reijners soen 

enerzijds en Johannes Coninc anderzijds, strekkend vanaf voornoemde straat 

tot aan de gemeint, (3) al zijn erfgoederen in Nuenen, (4) alle 

b-erfpachten en b-erfcijnsen, die hij onder Nuenen beurt, belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge, gaande uit voornoemd stuk 

land en stuk beemd. 

 

Willelmus de Ouden domum (dg: et ortum) lapideam et ortum (dg: dicti 

Willelmi sitos in) et hereditates (dg: di) sibi adiacentes ?!dictum 

Willelmum sitos in parochia de Nuenen ad locum dictum die Beecstraet 

inter hereditatem Ghisberti Reijners soen ex uno et inter !Theoderici 

Hennens soen ex alio tendentes a communi platea (dg: pl) ad hereditatem 

Johannis de Ouden atque peciam terre et peciam prati sibi adiacentem 

sitas in parochia et loco predictis inter hereditatem Ghisberti Reijners 

soen predicti #ex uno# et inter hereditatem Johannis Coninc #ex alio# 

tendente a dicta platea ad communitatem item omnes hereditates quas ipse 

habet in parochia predicta situatas item omnes hereditarios pacciones et 

census quos ipse infra parochiam de Nuenen habet solvendos (dg: ut 

dicebat) annuatim hereditarie vendidit Leonio de Erpe filio quondam 

Godefridi promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi [ex] premissis et hereditaria paccione (dg: ex 

dicta pecia terre et pecia) duorum modiorum siliginis ex dicta pecia 

terre et pecia prati de jure solvendis ut dicebat. Testes Aggere et 

Moedel datum sexta post exaudi. 

 

BP 1181 p 190v 10 vr 16-05-1399. 

Walterus Sceenken droeg over aan Petrus zv Gevardus van Essche (1) 6 lopen 

roggeland, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Scoervoert, tussen 

Johannes Aleijten soen enerzijds en Johannes van den Zande anderzijds, (2) 

een huisje aldaar, (3) een stuk eusel aldaar, tussen de gemeint enerzijds 

en Rutgherus Buernic anderzijds, (4) 3 roeden moer, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Stalberg Venne, (5) al zijn beesten en varend goed op 

voornoemde goederen. 

 

#Walterus Sceenken# (dg: Petrus filius quondam Ghevardi de Essche 
?decimam) sex lopinatas terre siliginee sitas in parochia de Vucht sancti 

Petri in loco dicto Scoervoert inter hereditatem Johannis Aleijten soen 

ex uno et inter hereditatem Johannis van den Zande ex alio atque 

domunculum !eisdem consistentem necnon peciam pascue dicte eeusel sitam 

ibidem inter communitatem ex uno et inter hereditatem Rutgheri Buernic ex 

alio atque tres virgatas hereditatis dicte moer dicti (dg: Petri) 

#Walteri# sitas in parochia de Oesterwijc in loco dicto Stalberch Venne 

item omnes bestias et bona pecoralia (dg: quas) dicti (dg: Petri) 

#Walteri# sup(dg: -er)-ra premissa consistentes hereditarie supportavit 

Petro filio Gevardi de Essche promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 190v 11 ±vr 27-09-1398. 

Jan Boijens soen van den Dungen Henric Leijten soen ende Jan Lemmens soen 

van den Yvelair tuijgen #etc# dat Lauwreijns Jan Rutger Wautgher ende Peter 

kijnder wilner Jacobs van den Yvelair opten Dungen geboren werden ende 
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inden vunte tot tsHertogenbossch gedoipt ende te corsten gedaen sijn ende 

dat sij geboren poirteren zijn ende hoir vader ende audevader geboren 

poirteren waren. Testes Sta Hu Vla Pijnappel datum sexta post .......#. 

 

BP 1181 p 190v 12 wo 25-09-1398. 

Henricus Rijt, Jacobus Geenkens et Henricus Becker verklaarden dat Zegerus 

zvw Paulus Zegers soen een geboren poorter van Den Bosch is. 

 

Henricus Rijt Jacobus Geenkens et Henricus Becker testati sunt quod 

Zegerus filius quondam Pauli Zegers soen est natus oppidanus oppidi [de] 

Busco. Testes Spanct Gestel et Hubertus datum quarta post Mathei. 

 

 


