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Bosch’ Protocol jaar 1399 03. 2 

 

 

1181 p. 253r. 

 in crastino epiphanije: dinsdag 07-01-1399. 

 anno XCIX mensis januarii die nona: donderdag 09-01-1399. 

 

BP 1181 p 253r 01 di 07-01-1399. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke, door voornoemde Gerardus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Katherina dvw Petrus van Zonne voller, 

verkocht aan Willelmus van Derentheren een huis1 en erf van wijlen Ulmannus 

wollenklerenwever, waarin voornoemde Ulmannus woonde, in Den Bosch, op de 

Oude Dieze, welk huis en erf wijlen voornoemde Petrus van Zonne verworven 

had van Johannes zvw voornoemde Ulmannus, en welk huis en erf nu aan hem 

behoren. Wat uit dit huis en erf meer moet worden betaald dan een 

b-erfcijns van 16 schelling geld aan dekaan en kapittel van de kerk van Den 

Bosch, zal voornoemde verkoper afhandelen. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam (dg: de) Gerardi de Eijcke ab eodem 

quondam Gerardo et Katherina quondam sua uxore filia quondam Petri de 

Zonne fullonis pariter genitus domum et aream quondam (dg: Ul) Ulmanni 

textoris laneorum (dg: si) in qua idem Ulmannus commorari consuevit sitam 

in Buscoducis super antiquam Dijsam quam domum et aream dictus quondam 

Petrus de Zonne erga (dg: d) Johannem filium dicti quondam Ulmanni 

acquisiverat prout in litteris #et quam nunc ad se spectare [dicebat]# 

hereditarie (dg: si) vendidit Willelmo de Derentheren supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia (dg: ratam) #habita# et 

habenda ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) impeticionem 

ex parte sui et dicti quondam Petri de Zonne et quorumcumque (dg: suorum) 

heredum eiusdem quondam Petri in premissis existentes deponere promisit 

insuper sub obligatione premissa quod (dg: ipse) si ex dicta domo et area 

plus esset solvendum quam hereditarius census sedecim solidorum monete 

decano et capitulo ecclesie de Busco exinde solvendus ut dicebat hoc 

dictus Henricus venditor dicto emptori deponeret. Testes Lucas et Ywanus 

datum in crastino epiphanije. 

 

BP 1181 p 253r 02 di 07-01-1399. 

Petrus van Eijcke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Eijcke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 253r 03 di 07-01-1399. 

Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel ontlastte Henricus Mutsart van alle 

schulden, die voornoemde Henricus hem verschuldigd was. 

 

Solvit. 

Ludolphus filius quondam Ludolphi de Boemel quitavit Henricum Mutsart ab 

omnibus debitis que dictus Henricus debebat primodicto Ludolpho a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. Testes Wiel et Ywanus 

datum in crastino epiphanije. 

 

BP 1181 p 253r 04 di 07-01-1399. 

Henricus van Boert droeg over aan Lucas van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke 

alle erfgoederen, die Johannes zvw Johannes gnd Grieten soen van Boect, 

Theodericus van den Beerne en Johannes gnd Henten onder Son hadden liggen, 

aan voornoemde Henricus van Boert gerechtelijk verkocht door Ghiselbertus 

van den Zande, na schepenvonnis in Sint-Oedenrode. 

 

{In margine sinistra een haal voor BP 1181 p 253r 04 en 05}. 

Henricus de Boert omnes hereditates #quas# Johannes filius quondam 

                         
1 Zie → BP 1183 f 287r 06 do 13-03-1404, overdracht van het huis. 
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Johannis dicti Grieten soen de Boect Theodericus van den Beerne et 

Johannes dictus Henten infra (dg: parochiam de) jurisdictionem dictam 

dingbanc de Zonne habebant situatas venditas dicto Henrico de Boert !erga 

Ghiselbertum van den (dg: Zan) Zande per iudicem mediante sententia 

scabinorum in Rode !acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Luce 

de Eijcke filio quondam Gerardi de Eijcke promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1181 p 253r 05 di 07-01-1399. 

Henricus van Boert droeg over aan Lucas van Eijke zvw Gerardus van Eijke 

alle erfgoederen, die Engbertus van Boect zvw Johannes gnd Grieten soen van 

Boect, Johannes gnd Houbraken, Johannes die Laet, Petrus van Eirde, 

Henricus van den Broke, Rijcoldus Willems soen en Rodolphus gnd Roef zvw 

Ghisbertus van Zonne onder Schijndel en Son hadden liggen, welke 

erfgoederen voornoemde Henricus van Boert gerechtelijk gekocht had van 

voornoemde Lucas van Eijke, na schepenvonnis van Sint-Oedenrode. 

 

Henricus de Boert omnes hereditates quas Engbertus de Boect filius 

quondam Johannis (dg: de Boect) dicti Grieten soen de Boect Johannes 

dictus Houbraken Johannes die Laet Petrus de Eirde Henricus van den Broke 

Rijcoldus Willems soen et Rodolphus dictus Roef (dg: Ghiseb) filius 

quondam Ghisberti de Zonne infra parochias de Scijnle et de Zonne 

habebant situatas quas hereditates dictus Henricus de Boert erga Lucam de 

Eijke filium quondam Gerardi de Eijke per iudicem (dg: et) mediante 

sententia scabinorum in Rode acquisiverat ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Luce de Eijke promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 253r 06 di 07-01-1399. 

Willelmus van Broechoven zvw Henricus van Broechoven verkocht aan 

Heijlwigis dvw Nijcholaus zvw Willelmus gnd Wijnman een n-erfpacht van 2 

mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis in Oerle te leveren, gaande uit een 

b-erfpacht van 10 mud rogge, maat van Oerle, die de verkoper met Lichtmis 

in Oerle beurt, gaande uit goederen gnd te Scoet, van wijlen Henricus van 

Zonne en zijn echtgenote jkvr Katherina van Horsbeke, in Oerle, welke pacht 

van 10 mud een zekere Ludeken nu moet leveren. 

 

-. 

Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici de Broechoven hereditarie 

vendidit Heijlwigi filie quondam (dg: W) Nijcholai filii quondam Willelmi 

dicti Wijnman hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Oerle solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Oerle 

tradendam ex hereditaria paccione decem modiorum siliginis dicte mensure 

quam dictus venditor solvendam habet hereditarie termino solucionis et 

loco predictis ex (dg: hereditatibus quondam domicelle Katherine de Hors 

Horsb) bonis dictis te Scoet quondam (dg: hereditatibus) Henrici de Zonne 

et domicelle Katherine de Horsbeke sue uxoris [sitis] in parochia de 

Oerle et quam paccionem X modiorum siliginis (dg: Lu) quidam dictus 

Ludeken (dg: s) nunc solvere tenetur promittens super omnia warandiam et 

obligationem in dicta paccione X modiorum siliginis existentem deponere 

et sufficientem facere. Testes Dordrecht et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 253r 07 di 07-01-1399. 

Katherina dvw Albertus gnd Machiels soen droeg over aan Walterus van 

Ghestel zvw Johannes van Spulle alle goederen, die aan haar gekomen waren 

na overlijden van haar ouders, gelegen onder de villicacio. 

 

-. 

Katherina filia quondam Alberti dicti Machiels soen cum tutore omnia et 

singula bona sibi de morte quondam suorum parentum successione advoluta 

quocumque locorum infra villicacionem consistentia sive sita ut dicebat 
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hereditarie supportavit Waltero de Ghestel filio quondam Johannis de (dg: 

Sp) Spulle promittens cum tutore ratam servare. Testes Aggere et Ywanus 

datum supra. 

 

BP 1181 p 253r 08 do 09-01-1399. 

Voornoemde Walterus beloofde die goederen aan voornoemde Katherina op haar 

verzoek af te staan. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Moedel van der Donc en Godefridus van Roes. 

 

-. 

Dictus Walterus promisit super omnia prestita fide premissa resignare 

dicte Katherine ad eius requestam. Acta in camera presentibus dictis 

scabinis Moedel van der Donc Godefrido de Roes datum anno XCIX mensis 

januarii die nona hora none. 

 

BP 1181 p 253r 09 do 09-01-1399. 

Voornoemde Walterus beloofde voornoemde goederen aan voornoemde Katherina 

op haar verzoek af te staan {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Dictus Walterus promisit super omnia dicte Katherine predicta bona 

resignare ad requestam eiusdem Katherine. 

 

BP 1181 p 253r 10 do 09-01-1399. 

Arnoldus gnd Eghen zvw Arnoldus gnd Eghen verkocht aan Henricus gnd Hagen 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, voor het 

eerst over een jaar (ma 02-02-1400), gaande uit een stuk land, in Scijndel, 

ter plaatse gnd Luttel Einde, tussen Arnoldus van Beke enerzijds en 

Johannes van der Vest anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

-. 

Arnoldus dictus Eghen (dg: de) filius quondam Arnoldi dicti Eghen 

hereditarie vendidit Henrico dicto Hagen hereditarium censum XL (dg: 

solidorum n) solidorum monete solvendum hereditarie purificationis et 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum ex pecia terre 

sita in parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter 

hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et {ruimte vrijgelaten die met een 

liggende streep is opgevuld} inter hereditatem Johannis van der Vest ex 

alio promittens super omnia warandia et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 253r 11 do 09-01-1399. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1399), met 24 Stramprooise gulden geld van Gelre of de waarde, de 

cijns van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Jacobus 

Loze, Nijcholaus Rover en mr Johannes van Best. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum (dg: datam) a purificatione 

proxime futura sine medio sequentium semper dictis tribus annis 

durantibus cum XXIIII (dg: Stramp) Stramproetsche gulden (dg: seu va) 

monete Gelrie seu valorem et cum censu anni redempcionis et cum 

arrestadiis si que defecerint ut in forma. Acta in camera presentibus 

dictis scabinis Jacobo Loze Nijcholao Rover magistro Johanne de Best 

datum ut supra et infra. 

 

BP 1181 p 253r 12 do 09-01-1399. 

Yda dvw Johannes Carper van Hezewijc droeg over aan haar broer Johannes zvw 

voornoemde Johannes Carper 2/3 deel in een huis en tuin, in Heeswijk, 

tussen wijlen Jacobus van den Eijnde enerzijds en wijlen Ghibo Herincs 
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anderzijds, van welke 2 derde delen zij er een verworven had van haar 

voornoemde broer Johannes en het andere derde deel aan haar gekomen was na 

overlijden van haar ouders. 

 

Yda filia quondam Johannis Carper de Hezewijc cum tutore duas tercias 

partes ad se spectantes in domo et orto sitis in parochia de Hezewijc 

inter hereditatem quondam Jacobi van den Eijnde ex uno et inter 

hereditatem (dg: Zibert) quondam Ghibonis Herincs ex alio et de quibus 

duabus terciis partibus dicta Yda unam erga Johannem suum fratrem pridem 

acquisiverat et reliqua tercia [pars] dicte Yde de morte quondam suorum 

parentum successione est advoluta ut dicebat hereditarie supportavit 

dicto Johanni suo fratri filio dicti quondam Johannis Carper promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Ywanus et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 253r 13 do 09-01-1399. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Yda een lijfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

voornoemd 2/3 deel en uit zijn andere goederen. 

 

Dictus Johannes promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicte Yde vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam dicte [Yde] et non ultra nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex dictis duabus terciis partibus et ex aliis suis bonis 

habitis et habendis et cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 253r 14 do 09-01-1399. 

En hij kan terugkopen wanneer hij wil, maar wel tussen Kerstmis en Sint-Jan 

erop volgend, met 22 Stramprooise gulden of de waarde. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Godefridus van Rode en 

Johannes van de Dijk. 

 

A. 

Et poterit redimere dictam pensionem semper quandocumque voluerit inter 

festum nativitatis Domini et festum nativitatis Johannis sequens cum XXII 

Stramproedsche gulden seu valorem (dg: et cum pensione anni 

redempcionis). Acta in camera presentibus dictis scabinis Godefrido de 

Rode Johanne de Aggere datum anno XCIX mensis januarii die IX hora 

vesperarum. 

 

1181 p. 254v. 

 quinta post epiphanijam: donderdag 09-01-1399. 

 

BP 1181 p 254v 01 do 09-01-1399. 

Arnoldus van den Broec zvw Willelmus van den Broec deed tbv Ghibo Lobbe 

afstand2 van een huis en erf, in Den Bosch, op de Vughterdijk, buiten de 

poort aan de kant richting Herlaar, tussen een gemene weg enerzijds en 

erfgoed van Nijcholaus gnd Cnoke anderzijds. Voor Johannes van Wabraken 

blijft, zolang hij in voornoemd huis woont, een stukje3 van dat huis 

gereserveerd en in andere stukken land van voornoemd erf, en het recht van 

weg in voornoemd huis en erf. 

 

Arnoldus (dg: fi) van den Broec filius quondam !quondam Willelmi van den 

Broec super domo et area sita in Busco supra aggerem Vuchtensem extra 

portam in latere versus Herlaer inter communem (dg: pla) viam ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai dicti Cnoke ex alio et super jure ad opus 

Ghibonis Lobbe renunciavit promittens super (dg: super) omnia ratam 

                         
2 Zie ← BP 1181 p 161r 08 do 12-09-1398, belofte dat Arnoldus afstand zal 

doen. 
3 Zie ← BP 1180 p 428v 06 vr 14-04-1396, verhuur van dit deel. 
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servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: ex) salva! tamen 

Johanni de Wabraken (dg: quodad) quoad vixerit in dicta domo quadam 

particula eiusdem (dg: domus) domus et !in aliis peciis terre dicte aree 

et jure eundi ac redeundi in dicta domo et area quoad vixerit juxta 

continentiam litterarum inde confectarum. Testes Aggere et Moedel datum 

quinta post epiphanijam. 

 

BP 1181 p 254v 02 do 09-01-1399. 

Johannes van den Broec droeg over aan Ghibo Lobbe een b-erfcijns van 3 pond 

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

Kerstmis, gaande uit de helft, die behoorde aan Johannes zvw Walterus gnd 

Backe schoenmaker, in een huis en erf in Den Bosch, op de Vughterdijk, 

buiten de poort aldaar richting Herlaar, tussen een gemene weg enerzijds en 

erfgoed van Nijcholaus Cnoke anderzijds, welke cijns voornoemde Johannes 

van den Broec gekocht had van voornoemde Johannes zvw Walterus Backe. 

 

Johannes van den Broec hereditarium censum trium librarum et X solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

medietate que ad Johannem filium quondam Walteri dicti Backe sutoris 

spectabat in domo et area sita in Busco supra aggerem Vuchtensem extra 

portam ibidem in latere versus Herlaer inter communem viam (dg: v) ex uno 

et inter hereditatem Nijcholai Cnoke ex alio quem censum dictus Johannes 

(dg: erg) van den Broec erga dictum Johannem filium quondam Walteri Backe 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Ghiboni 

Lobbe cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 254v 03 do 09-01-1399. 

Godefridus van Rode zvw Johannes van Rode maande 3 achterstallige jaren van  

een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een hoeve gnd ten Hoeve, in Son, ter plaatse gnd Aenscot, welke 

pacht aan hem was verkocht door Wellinus Roveri en zijn kinderen 

Gheerlacus, Arnoldus van Hackenem en Theodericus. 

 

Godefridus (dg: filius q) de Rode filius quondam Johannis de Rode 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex manso dicto communiter ten Hoeve 

sito in parochia de Zonne ad locum dictum Aenscot atque ex attinentiis 

eiusdem mansi singulis et universis venditam sibi dicto Godefrido a 

Wellino Roveri Gheerlaco Arnoldo de Hackenem et Theoderico liberis dicti 

Wellini prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 254v 04 do 09-01-1399. 

Bernardus zvw Gerardus gnd Richmoeden soen van Gheffen verkocht aan 

Everardus zvw Hadewigis gnd Hezen dochter 4 hont land, in Nuland, ter 

plaatse gnd in den Nuwen Polre, tussen erfgoed behorend aan de investiet 

van Nuland enerzijds en Willelmus Zoetart szvw Johannes van Ghemert 

anderzijds, met een eind strekkend aan een sloot gnd die Swersgrave en met 

het andere eind aan de dijk gnd die Hoefdike, belast met zegedijken, 

Hoefdijk en Hoefgrave. 

 

-. 

Bernardus filius quondam Gerardi dicti Richmoeden soen de Gheffen quatuor 

hont terre sita in parochia de Nuwelant (dg: inter) in loco dicto in den 

(dg: Nuwen Po) Nuwen Polre inter hereditatem spectantem ad investitum de 

Nuwelant ex uno et inter hereditatem Willelmi Zoetart generum quondam 

Johannis de Ghemert ex alio tendentia cum uno fine (dg: f) ad fossatum 

dictum die Swersgrave (dg: ex uno et inter) et cum reliquo fine ad 

aggerem dictum die Hoefdike in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut 

dicebat hereditarie vendidit Everardo filio quondam Hadewigis dicte Hezen 

dochter promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 
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exceptis (dg: ze parte ad dicta quatuor hont terre spectante in dicto 

aggere die Hoefdike vocato aggeribus ad hoc de jure spectantibus) 

zegediken #et# Hoefdike et (dg: Hoe) Hoefgrave ad hoc de jure 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 254v 05 do 09-01-1399. 

Henricus Ghenen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Ghenen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 254v 06 do 09-01-1399. 

Petrus van Os zvw Johannes van Os van Ghewanden beloofde aan Heijlwigis ev 

Jacobus Vos van Berze, tbv voornoemde Jacobus, 25 Gelderse gulden, 36 

gemene plakken voor 1 Gelderse gulden gerekend, met Sint-Remigius 

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

 

Petrus de Os filius quondam Johannis de Os de Ghewanden promisit super 

omnia Heijlwigi uxori Jacobi Vos de Berze ad opus eiusdem Jacobi XXV 

Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet Gelre gulden 

computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 254v 07 do 09-01-1399. 

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

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Nijcholaus van Hollant met zijn 

goederen. 

 

Bela de Os filia quondam Johannis de Loet omnes vendiciones et 

aienaciones et obligationes factas per Nijcholaum de Hollant cum suis 

bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 254v 08 do 09-01-1399. 

Johannes die Gruijter zvw Danijel die Gruijter en zijn zoon Danijel 

verkochten aan Nijcholaus Rover, tbv Elizabeth ndvw Henricus Bloijs van 

Oesterwijc, 8 hont land, in Oss, ter plaatse gnd den Opperen Poel, tussen 

kvw Marcelius gnd Zeel Delijen soen enerzijds en Albertus die Moelnere 

anderzijds. 

 

Johannes die Gruijter filius quondam Danijelis die Gruijter et Danijel 

eius filius octo (dg: iug) hont terre sita in parochia de Os ad locum 

dictum den Opperen Poel inter hereditatem liberorum quondam Marcelii 

dicti Zeel Delijen soen ex uno et inter hereditatem Alberti die Moelnere 

ex alio prout ibidem sita sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Nijcholao (dg: Mar) Rover (dg: #ad opus Eliz# promittentes super indivisi 

super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere tamquam 

de allodio) ad opus Elizabeth filie (dg: quondam) naturalis quondam 

Henrici (dg: Bo) Bloijs de Oesterwijc promittentes indivisi super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 254v 09 do 09-01-1399. 

Lambertus van der Straten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus van der Straten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 254v 10 do 09-01-1399. 

Elizabeth wv Willelmus van Hees machtigde haar broer Johannes nzvw Arnoldus 

Heijme haar renten, cijnzen, pachten en tegoeden te manen, en haar goederen 

te beheren. 

 

Elizabeth relicta quondam Willelmi de Hees dedit potestatem Johanni #suo 

fratri# filio (dg: quond) naturali quondam Arnoldi Heijme potestatem 
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monendi suos redditus census et pacciones et credita sua quecumque (dg: 

usque usque ad revocacionem) que sibi debentur et debebuntur (dg: usque 

ad revocacionem) et sua bona regendi usque ad revocacionem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 254v 11 do 09-01-1399. 

De broers Johannes en Nijcholaus, kvw Thomas gnd Halbake van Empel, 

beloofden aan Hubertus Asman zvw Johannes Alarts soen 13 Hollandse gulden 

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

 

Johannes et Nijcholaus fratres liberi quondam Thome dicti Halbake de 

Empel promiserunt indivisi super omnia Huberto Asman filio quondam 

Johannis Alarts soen XIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 254v 12 do 09-01-1399. 

Theodericus Luwe zvw Theodericus Proefts soen beloofde aan Jacobus Stevens 

soen 14½ Stramprooise gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 30-03-

1399) te betalen. 

 

Theodericus Luwe filius quondam Theoderici Proefts soen promisit super 

omnia (dg: Ja) Jacobo Stevens soen XIIII et dimidium Stramproetsche 

gulden seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 254v 13 do 09-01-1399. 

Theodericus Nobel zvw Hugo Swartoghe beloofde aan Jacobus Stevens soen 26½ 

Stramprooise Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 30-03-

1399) te betalen. 

 

Theodericus Nobel filius quondam Hugonis Swartoghe promisit super omnia 

Jacobo Stevens soen XXVI et dimidium Stramproetsche Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1181 p. 255r. 

 quinta post epiphanijam: donderdag 09-01-1399. 

 

BP 1181 p 255r 01 do 09-01-1399. 

(dg: La). 

 

BP 1181 p 255r 02 do 09-01-1399. 

Lambertus en Hilla, kvw Rutgherus gnd Nennekens soen, en Theodericus zvw 

Willelmus gnd Eijfelaer ev Nennekina dvw voornoemde Rutgherus verkochten 

aan Henricus van Beke zv Nijcholaus gnd Oemkens soen (1) alle goederen, die 

aan Reijnswijndis mv voornoemde Lambertus, Hilla en Nennekina, gekomen 

waren na overlijden van Yda en Elizabeth, svw voornoemde Rijnswijndis, 

gelegen onder Oss, (2) 1½ hont land, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Reijnswijndis, gelegen tussen Oss en Bercher 

Scadewijc, ter plaatse gnd die Vier Hoeven. 

 

Lambertus et (dg: Hi) Hilla liberi quondam Rutgheri dicti Nennekens soen 

cum tutore Theodericus filius quondam Willelmi dicti Eijfelaer maritus et 

tutor Nennekine sue uxoris filie dicti quondam Rutgheri omnia bona que 

(dg: Reijnswigi) Reijnswijndi (verbeterd uit: Reijnswijngi) matri 

dictorum Lamberti Hille et Nennekine de morte quondam Yde et Elizabeth 

sororum olim dicte quondam Rijnswijndis successione fuerant advoluta 

quocumque locorum infra parochia! de Os (dg: sita) sita atque unum et 

dimidium hont terre (dg: eis de morte d) #eis de morte dicte 

Reijnswijndis successione advoluta# sita in (dg: parochia de Os in loco 

dicto die Vier Hoeven) inter Os et Bercher Scadewijc in loco dicto die 

Vier Hoeven (dg: inter here) ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico 
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de Beke filio (dg: q) Nijcholai dicti Oemkens soen promittentes (dg: r) 

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

impeticionem ex parte eorum et dicte quondam Reijnswigis deponere. Testes 

Aggere et Moedel datum (dg: quina post) quinta epiphanijam. 

 

BP 1181 p 255r 03 do 09-01-1399. 

Walterus Steijmpel zvw Walterus Steijmpel beloofde aan Jacobus Stevens soen 

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

betalen. 

 

Walterus Steijmpel filius quondam Walteri Steijmpel promisit super omnia 

Jacobo Stevens soen XVI Stramproedsche gulden seu valorem ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 255r 04 do 09-01-1399. 

Ludovicus gnd Lode Stevens soen van Empel beloofde aan Jacobus Stevens soen 

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

betalen. 

 

Ludovicus dictus Lode Stevens soen de Empel promisit super omnia Jacobo 

Stevens soen XVI Stramproedsche gulden seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 255r 05 do 09-01-1399. 

Goeswinus Hullinc en Theodericus gnd Bauderics soen beloofden aan Wellinus 

van Beke gedurende 4 jaar, elk jaar (1) met Kerstmis 20 Hollandse gulden of 

de waarde te betalen, (2) in augustus 2 vrachten hooi te vervoeren vanaf de 

plaats gnd die Hoeven naar Den Bosch aan het woonhuis van voornoemde 

Wellinus, (3) de dijk gnd zegedijk die behoort bij een kamp van voornoemde 

Wellinus, 4 morgen groot, ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd die 

Voelkampen, te weten in de zegedijk naast de waterlaat van de hertog, te 

onderhouden. 

 

Goeswinus Hullinc et Theodericus dictus Bauderics soen promiserunt 

indivisi super omnia se daturos et soluturos Wellino de Beke ad spacium 

quatuor annorum proxime futurorum anno quolibet dictorum quatuor annorum 

(dg: XXIIII) XX Hollant gulden seu valorem (dg: Mart) nativitatis Domini 

et primo termino nativitatis Domini proxime futuro et quod ipsi Goeswinus 

et Theodericus (dg: delib) vehent anno quolibet dictorum quatuor annorum 

#in augusto# duo plaustra feni a loco dicto die Hoeven in Buscoducis ad 

domum habitationis dicti Wellini (dg: in a) et quod aggerem dictum 

zeghediken (dg: ad) spectantem ad (dg: quatu) quendam campum #dicti 

Wellini# (dg: situm) quatuor iugera terre continentem situm in loco dicto 

die Hoeven in loco dicto die (dg: Voel) Voelcampen (dg: in quo) scilicet 

in aggere dicto zegedike sito iuxta aqueductum domini ducis (dg: dictis) 

ut dicebant dictis quatuor annis durantibus in bona disposicione ante 

circonspicionem dictam scouwe observabunt sic quod dicto Wellino (dg: 

damp) dampna exinde non eveniant (dg: s) dictis quatuor annis durantibus. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 255r 06 do 09-01-1399. 

Gerardus zvw Johannes gnd Zuijsken van Dijnter ev Hilla dvw Walterus die 

Snijder droeg over aan Arnoldus gnd Emmen smid (1) de helft in een 

b-erfpacht van 5 vierdevaet rogge, maat van Oisterwijk, die voornoemde 

Arnoldus Emmen smid met Lichtmis leverde aan Elizabeth van den Moer mv 

voornoemde Hilla, gaande uit een stukje land, in Oisterwijk, naast de 

plaats gnd des Konings Eik, in een erfgoed van voornoemde Arnoldus Emmen, 

(2) de helft in een stukje land aldaar, tussen voornoemde Arnoldus Emmen 

enerzijds en Henricus van Beke anderzijds, deze helft belast met 3 penning 

oude cijns, van welke pacht en stukje land de andere helft behoort aan 
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Engbertus zvw Petrus van Riel. 

 

Gerardus filius quondam Johannis dicti Zuijsken de Dijnter maritus et 

tutor legitimus Hille sue uxoris filie quondam Walteri die Snijder (dg: 

hereditariam paccionem q) medietatem ad se spectantem in (dg: quinque va) 

hereditaria paccione quinque vasarum dictarum vierdevaet siliginis 

mensure de Oesterwijc quam paccionem Arnoldus dictus Emmen faber 

Elizabeth van den Moer matri olim dicte Hille solvere consuevit 

hereditarie purificationis ex (dg: pecia) particula terre sita in 

parochia de Oesterwijc juxta locum dictum des Conincs Eijcke in 

hereditate dicti Arnoldi Emmen (dg: et de qua atque particulam terre 

sitam ibidem inter) atque medietatem ad se spectantem in particula terre 

sita ibidem inter hereditatem dicti Arnoldi Emmen ex uno et inter 

hereditatem Henrici de Beke ex alio et !quibus paccione et particula 

terre reliqua medietas spectat ad Engbertum filium quondam (dg: Peri) 
!Peri de Riel (dg: p..me) ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Arnoldo Emmen fabro promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere promittens super omnia quod ipse dicto Arnoldo (dg: 

Emmen) Emmen de dicta medietate dicte particule terre prestabit warandiam 

et quod obligationem (dg: obligationem) in dicta medietate dicte 

particule terre existentem deponeret exceptis III denariis antiqui census 

ex eadem medietate de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 255r 07 do 09-01-1399. 

Willelmus Coelner, voor zich en voor zijn vrouw Heijlwigis, maakte bezwaar 

tegen (1) alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Theodericus die 

Milter van Lijeshout met zijn goederen, (2) alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Ghibo van den Broecke van Rijxstel met zijn 

goederen, (3) alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Jacobus van 

der Heijden van Rode met zijn goederen, (4) alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Johannes Buekentop zvw Rutgherus met zijn 

goederen, (5) alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan met goederen van 

wijlen Walterus gnd Weelman van Goerle. 

 

Willelmus Coelner tam pro se quam pro Heijlwige sua uxore omnes 

alienaciones et vendiciones factas per Theodericum die Milter de 

Lijeshout cum suis bonis quibuscumque atque omnes (dg: he) vendiciones et 

alienaciones factas per Ghibonem van den Broecke de Rijxstel cum suis 

bonis quibuscumque atque omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Jacobum van der Heijden de Rode cum suis bonis quibuscumque atque omnes 

vendiciones et alienaciones factas !Johannem Buekentop filium quondam 

Rutgheri cum suis bonis quibuscumque atque omnes vendiciones et 

alienaciones factas cum bonis quibuscumque quondam Walteri dicti Weelman 

de Goerle ut dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 255r 08 do 09-01-1399. 

Lambertus zvw Arnoldus van Enghelant beloofde aan Johannes Hoernken, tbv 

Gerardus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke, gedurende de 3 komende jaren, 

elk jaar met Sint-Martinus, 6¼ oude Gelderse gulden of de waarde te 

betalen. 

 

Lambertus filius quondam Arnoldi de Enghelant promisit super omnia 

Johanni Hoernken ad opus (dg: Gerardi) Gerardi de Eijcke filii quondam 

Gerardi de Eijcke quod ipse Lambertus dabit et exsolvet dicto Gerardo de 

Eijcke ad spacium trium annorum (dg: datam) proxime futurorum anno 

quolibet dictorum trium annorum sex aude Gelre gulden et quartam partem 

unius antiqui Gelre gulden seu valorem Martini et primo termino Martini 

proxime futuro. Testes Groij et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 255r 09 do 09-01-1399. 

Rodolphus zv Lambertus Wijnrics soen van Os verkocht aan Wellinus van Beke 
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1 hont land, in Oss, ter plaatse gnd op Weesch Garden, tussen wijlen 

Arnoldus Heijme enerzijds en voornoemde Wellinus van Beke anderzijds. 

 

Rodolphus filius Lamberti Wijnrics soen #de Os# unum hont terre situm in 

parochia de Os ad locum dictum #op# Weesch Garden inter hereditatem 

quondam Arnoldi Heijme ex uno et inter hereditatem Wellini de Beke ex 

alio prout ibidem situm est hereditarie vendidit dicto Wellino de Beke 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes (dg: 

datum supra) testes Groij et Ywanus datum supra. 

 

1181 p. 256v. 

 quinta post epiphanije: donderdag 09-01-1399. 

 anno XCIX mensis januarii die nona: donderdag 09-01-1399. 

 sexta post epiphanije: vrijdag 10-01-1399. 

 

BP 1181 p 256v 01 do 09-01-1399. 

Johannes zvw Jordanus gnd Margrieten soen droeg over aan zijn zoon Adam, 

tbv hem en zijn broer Jordanus zv voornoemde Johannes, zijn deel in ¼ deel 

dat aan zijn vrouw Katherina dvw Theodericus Snoec van Herende gekomen was 

na overlijden van de ouders van voornoemde Katherina, in goederen gnd het 

Goed te Wolfsborch, van wijlen voornoemde Theodericus Snoec, in Asten. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Jordani dicti Margrieten soen totam partem et 

omne (dg: jus) jus sibi competentes in quarta parte que (dg: ad Ro dul 

Theodericum quondam Snoec de Herende spectare consueverat in quodam manso 

dicto) Katherine sue uxori filie quondam Theoderici Snoec de Herende de 

morte quondam parentum dicte quondam Katherine successione fuerat 

advoluta in bonis dictis tGoet (dg: de) te Wolfsborch dicti quondam 

Theoderici Snoec sitis in parochia de Asten et in attinentiis eorundem 

bonorum ut dicebat hereditarie supportavit Ade (dg: et Jordano) suis 

liberis #(dg: s..) ad opus sui et ad opus Jordani sui fratris filii dicti 

Johannis# promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Groij et Lucas datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1181 p 256v 02 do 09-01-1399. 

Adam zv Johannes zvw Jordanus gnd Margrieten soen gaf uit aan Arnoldus zvw 

Theodericus gnd Snoec van Herende (1) de helft van ¼ deel, dat aan zijn 

moeder Katherina dvw voornoemde Theodericus Snoecs gekomen was na 

overlijden van de ouders van Katherina, in goederen gnd het Goed te 

Wolfsborch, van wijlen voornoemde Theodericus Snoec, in Asten; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen, en thans voor een n-erfpacht van 27½ lopen 

rogge, maat van Asten, aan hem en zijn broer Jordanus met Lichtmis op 

voornoemde goederen te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-

1400). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Arnoldus tot onderpand (2) 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Asten, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit ¼ deel, aan voornoemde Arnoldus behorend, in voornoemde 

goederen. Voornoemde Adam beloofde dat zijn voornoemde minderjarige broer 

Jordanus, zodra hij meerderjarig is, met deze uitgifte zal instemmen. 

 

Solverunt ambo. 

Adam (dg: et Jordanus fratres liberi) #filius (dg: Johannis)# Johannis 

filii quondam Jordani dicti (dg: Narga) Margrieten soen (dg: quartam 

partem) #medietatem quarte partis que# Katherine eorum matri filie 

quondam Theoderici dicti Snoec de Herende de morte quondam parentum (dg: 

H) Katherine successione fuerat (dg: successione) advoluta in bonis 

dicti! tGoet te Wolfsborch dicti quondam Theoderici Snoec sitis in 

parochia de Asten et in attinentiis eorundem bonorum singulis et 

universis ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Arnoldo filio (dg: 

filio) dicti quondam Theoderici Snoecs ab eodem hereditarie possidendam 

pro censibus domini fundi exinde solvendis dandis etc atque pro 
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hereditaria paccione viginti septem et dimidii lopinorum siliginis 

mensure de Asten danda sibi #et Jordano suo fratri# ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino a purificationis proxime ultra annum et 

supra dicta bona tradenda ex dicta medietate dicte quarte partis 

promittentes (dg: super omnia indivisi) #super omnia habita et habenda# 
!super omnia warandiam et obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Arnoldus hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure (dg: de) de Asten solvendam hereditarie purificationis 

et recipiendam ex quarta parte ad eundem Arnoldum spectante in dictis 

bonis cum suis attinentiis ad pignus imposuit promittens super omnia 

warandiam. Quo facto promisit dictus Adam super omna #+ {in margine 

sinistra:} + super habita et habenda# quod ipse dictum Jordanum suum 

fratrem #dum ad annos pubertatis pervenerit# dicte donacioni ad pactum 

faciet consentire et dicto Arnoldo de dicta medietate faciet promittere 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere. Testes 

Groij et Lucas datum supra. 

 

BP 1181 p 256v 03 do 09-01-1399. 

Voornoemde Adam gaf uit aan Arnoldus van Dijeperbeke (1) de andere helft 

van voornoemd ¼ deel; de uitgifte geschidde voor de grondcijns en thans 

voor een n-erfpacht van 27½ lopen rogge, maat van Asten, met Lichtmis op de 

goederen aan hem en zijn voornoemde broer Jordanus te leveren, voor het 

eerst over een jaar (ma 02-02-1400). Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Arnoldus tot onderpand (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Asten, met Lichtmis op de goederen te leveren, gaande uit het ¼ deel, 

aan voornoemde Arnoldus en zijn vrouw Margareta dvw voornoemde Theodericus 

Snoec behorend, in voornoemde goederen. Voornoemde Adam beloofde dat zijn 

voornoemde minderjarige broer Jordanus, zodra hij meerderjarig is, met de 

uitgifte zal instemmen. 

 

Solverunt ambo. 

Dicti Adam (dg: et Jordanus) reliquam medietatem dicte quarte partis 

dedit ad hereditarium pactum Arnoldo de Dijeperbeke ab eodem hereditarie 

possidendam pro censu domini fundi (dg: di) exinde solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione viginti septem et dimidii lopinorum 

siliginis mensure de Asten danda sibi #et Jordano suo fratri# ab !ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum ex premissis promittentes indivisi super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Arnoldus hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Asten solvendam hereditarie 

termino solucionis et loco predictis ex quarta parte ad eundem Arnoldum 

et Margaretam suam uxorem filiam dicti quondam Theoderici Snoec spectante 

in dictis bonis cum suis attinentiis ad pignus imposuit et promisit super 

omnia warandiam promittens #dictus Adam# super omnia habita et habenda 

quod ipse dictum Jordanum !ad annos pubertatis pervenerit dicte donacioni 
!pervenerit faciet consentire et quod ipse Adam eundem Jordanum (dg: 

dicto) de dicta medietate dicte quarte partis (dg: faciet) dum !annos 

pubertatis pervenerit faciet promittere warandiam et aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 256v 04 do 09-01-1399. 

Arnoldus Dieperbeke ev Margareta dvw Theodericus Snoec van Herende verkocht 

aan Arnoldus van Arle zvw Theodericus Snoec van Herende een n-erfpacht van 

1½ mud rogge, maat van Asten, met Lichtmis op de goederen te leveren, voor 

het eerst over een jaar (ma 02-02-1400), gaande uit ¼ deel, aan voornoemde 

verkoper en zijn vrouw Margareta gekomen na overlijden van de ouders van 

voornoemde Margareta, in voornoemde goederen, reeds belast met de 

grondcijns. 
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Solvit. 

Arnoldus Dieperbeke maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Theoderici Snoec de Herende hereditarie vendidit Arnoldo (dg: 

filio) de Arle filio quondam Theoderici (dg: de) Snoc! de Herende 

hereditariam paccionem unius (dg: modii sili) et dimidii modii! siliginis 

mensure de Asten solvendam hereditarie purificationis et primo termino 

(dg: ult) a purificationis proxime futuro ultra annum et supra (dg: 

dicta) bona infrascripta tradendam ex quarta parte sibi venditori et 

Margarete sue uxori de morte (dg: dicte) quondam parentum eiusdem 

Margarete successione advoluta in dictis bonis cum suis attinentiis 

quocumque sitis promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus domini fundi exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 256v 05 do 09-01-1399. 

De broers Ghibo en Johannes, kvw Lambertus Ghiben soen van Beilver, 

verkochten aan Ghibo zv Johannes Heester en Andreas zv Gerardus Emmen soen 

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

leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Vroenakker, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen hr Walterus van Beke priester enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Ghibo et (dg: La) Johannes fratres filii quondam Lamberti Ghiben soen 

(dg: He de He) de Beilver hereditarie vendiderunt Ghiboni (dg: Hee) filio 

Johannis Heester et Andree filio Gerardi Emmen soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de (dg: Busco) Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex pecia terre dicta 

die Vroenacker sita in parochia de Haren in loco dicto Beilver inter 

hereditatem domini Walteri de Beke presbitri ex uno et inter communem 

viam ex alio ut dicebat promittentes indivisi super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius modii 

siliginis exinde prius solvenda et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 256v 06 do 09-01-1399. 

Zij beiden of een van hen kan terugkopen gedurende 3 jaar ingaande heden, 

met 24 Stramprooise gulden of de waarde, de pacht van het jaar van 

wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van hr Theodericus Snoec priester, zijn natuurlijke zoon 

Theodericus, mr Johannes van Best, Hubertus Bac zvw Arnoldus Bac Groet 

Wouters soen en Henricus die Wise. 

 

A. 

Et poterit (dg: redimere a) seu poterint (dg: re) ipsi seu eorum alter 

redimere ad spacium trium annorum (dg: d) datam presentium sine medio 

sequentium semper dictis tribus annis durantibus cum XXIIII 

Stramproetsche gulden seu valorem et cum paccione anni redempcionis et 

cum (dg: red) arrestadiis si que defecerint ut in forma. Acta in camera 

presentibus domino Theoderico Snoec presbitro Theoderico eius filio 

naturali magistro Johanne de Best Huberto Bac filio quondam Arnoldi Bac 

Groet Wouters soen et Henrico die Wise datum anno XCIX mensis januarii 

die nona hora complete. 

 

BP 1181 p 256v 07 vr 10-01-1399. 

Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus beloofde aan Hubertus van Ghemert 6 

mud 2 zester rogge, Bossche maat, en 2 Stramprooise gulden met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1399) in Den Bosch te leveren en te betalen. 

 

Arnoldus de Eijndoven filius quondam Ghevardi promisit super omnia 

Huberto de Ghemert sex modios et duo sextaria siliginis mensure de Busco 

(dg: ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos et in Busco 
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tradendos testes) et duos Stramproetsche gulden ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes Lucas et 

Moedel datum (dg: supra) sexta post epiphanije. 

 

1181 p. 257r. 

 quinta post epiphanije: donderdag 09-01-1399. 

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

 

BP 1181 p 257r 01 do 09-01-1399. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Lambertus van den Perre, beloofden aan 

Henricus zvw Gerardus Monics een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over 1 jaar (ma 

02-02-1400), gaande uit (1) een kamp in Erp, tussen wijlen Gerardus Mostart 

enerzijds en erfgoed gnd Bleckers anderzijds, (2) de helft van een hoeve 

die was van wijlen Gerardus Mostart, in Erp en Veghel, ter plaatse gnd 

Zweenslake, welke helft behoorde aan Theodericus Zuetmelc. 

 

(dg: Lambertus) #Johannes# et Henricus fratres liberi quondam Lamberti 

van den (dg: Perre) Perre promiserunt indivisi se daturos et soluturos 

Henrico filio quondam Gerardi Moni[cs] hereditariam paccionem duorum (dg: 

modiorum lopinorum) #sextariorum# siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex 

quodam campo sito in parochia de Erpe inter hereditatem quondam Gerardi 

Mostart ex uno et inter hereditatem dictam Bleckers ex alio (dg: qui cam) 

atque ex medietate cuiusdam mansi qui fuerat quondam Gerardi Mostart siti 

in parochiis de Erpe et de Vechel ad locum dictum Zweenslake et ex 

attinentiis eiusdem medietatis que medietas dicti mansi cum suis 

attinentiis ad Theodericum (dg: Zo) Zuetmelc spectare consuevit ut 

dicebant promittentes indivisi super omnia warandiam. Testes Groij et 

Lucas datum quinta post epiphanijam. 

 

BP 1181 p 257r 02 do 09-01-1399. 

Voornoemde broers Johannes en Henricus beloofden aan Heijlwigis wv 

Godefridus zvw Rutgherus Arken soen van Woensel een n-erfpacht van 2 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar 

(ma 02-02-1400), gaande uit voornoemde !helft van het kamp en van 

voornoemde hoeve. 

 

Dicti Johannes et Henricus fratres promiserunt indivisi se daturos et 

soluturos Heijlwigi relicte quondam Godefridi filii quondam Rutgheri 

Arken soen de Woensel hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum ex dicta !medietate dicti campi 

et dicti mansi cum suis attinentiis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 257r 03 do 09-01-1399. 

(dg: Everardus zvw Zibbo van der Scueren). 

 

(dg: Everardus filius quondam Zibbonis van der Scueren here). 

 

BP 1181 p 257r 04 do 09-01-1399. 

Hubertus zvw Arnoldus Buc zvw Walterus gnd Groet Wouter van Berkel verkocht 

aan Ghibo zv Johannes Heester een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 3 mud 

voornoemde Hubertus met Lichtmis in Den Bosch beurde, gaande uit alle 

erfgoederen, die aan voornoeme Hubertus gekomen waren na overlijden van 

zijn ouders, welke erfgoederen voornoemde Hubertus uitgegeven had aan 

Everardus zvw Zibbo van der Scueren, voor de cijnzen en pacht die eruit 

gaan, en voor voornoemde pacht van 3 mud rogge. 
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Hubertus filius quondam Arnoldi Buc filii quondam Walteri dicti Groet 

Wouter de Berkel hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco de hereditaria paccione trium modiorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem trium modiorum siliginis dictus Hubertus solvendam habet 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex omnibus hereditatibus 

dicto Huberto de (dg: ..... ....) morte quondam suorum parentum 

successione advolutis quocumque locorum situatis quas hereditates dictus 

Hubertus dederat ad pactum Everardo filio quondam Zibbonis van der 

Scueren scilicet pro censibus et paccione exinde de jure solvendis atque 

pro predicta paccione trium modiorum siliginis prout in litteris 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Ghibonis! filio Johannis Heester 

promittens super! warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 257r 05 di 14-01-1399. 

Nijcholaus gnd Spijerinc Meus soen schonk aan zijn schoonzoon Jacobus van 

den Wiel en diens vrouw Aleijdis dv voornoemde Nijcholaus Spijerinc (1) een 

b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, met ’s-Heren-Besnijdenis te betalen, 

gaande uit een stuk land gnd een geer, naast de plaats gnd Crumlant, op de 

plaats gnd Tongeren, welk stuk was van wijlen Rodolphus gnd Herts, (2) een 

b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, daags na Sint-Willibrordus te 

betalen, gaande uit (2a) een malder land, op de plaats gnd Diecharen, (2b) 

1 zesterzaad land, op voornoemde plaats Diecharen, welke beide cijnzen 

voornoemde Nicholaus gekocht had van Baudewinus zvw Johannes zvw Baudewinus 

Appelman, (3) een b-erfcijns van 18 pond geld ten tijde etc, die Johannes 

Berwout beloofd had aan Elizabeth dvw Johannes van Herzel, een helft te 

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

en erf van wijlen Franco van Gheel, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Albertus zv Egidius enerzijds en erfgoed van Johannes 

gnd Brenthen anderzijds, aan voornoemde Nijcholaus Spijerinc verkocht4 door 

Katherina wv Johannes van Herzel en haar kinderen Henricus en Johannes, (4) 

een b-erfcijns van 40 schelling laatstgenoemd geld, die Lambertus zv 

Johannes van Herlaer timmerman beloofd had aan Johannes van Ynghen zvw 

Walterus gnd Bijekens soen van Lijttoijen, met Sint-Jan te betalen, gaande 

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

tussen erfgoed van Walterus Claes soen enerzijds en erfgoed van Metta gnd 

Broes anderzijds, welk huis en erf voor en in het midden 18 voet breed is 

en op het eind 16 voet, en achterwaarts reikt tot aan een wijnkelder 

aldaar, welke cijns voornoemde Nijcholaus Spijerinc gekocht5 had van 

voornoemde Johannes van Ynghen, (5) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

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

aan Walterus van den Mortel zvw Johannes van den Mortel, van een hoeve van 

wijlen voornoemde Johannes van den Mortel, in Someren, voorzover dit 

allodiale- en cijns-goederen zijn, welke pacht voornoemde Nijcholaus 

Spijerinc gekocht had van Walterus van den Mortel, (6) 3 morgen 1½ hont 

land, maat van Empel, van een kamp dat behoort aan hr Theodericus Rover 

ridder, dat was van wijlen Petrus van Waderle, gnd Kamp in Seven Margen, in 

Empel, tussen wijlen Henricus van Uden smid enerzijds en voornoemde hr 

Theodericus anderzijds, met een eind strekkend aan de zegedijk, welke 3 

morgen 1½ hont voornoemde Nijcholaus Spijerinc gekocht had van voornoemde 

hr Theodericus Rover ridder, (7) 4 morgen land, ter plaatse gnd in den Ham, 

tussen wijlen Arnoldus van Waderle enerzijds en kvw Jordanus van der Oether 

anderzijds, aan hem verkocht door Johannes Scillinc, (8) 1 morgen land die 

was van wijlen Franco van Ghele, uit de Duizend Morgen van de gemeint van 

Den Bosch, ter plaatse gnd in die Peper, welke morgen voornoemde Nijcholaus 

Spijerinc gekocht6 had van Katherina wv Johannes van Herzel en Henricus en 

                         
4 Zie ← BP 1179 p 506v 02 za 09-11-1392, verkoop van deze erfcijns. 
5 Zie ← BP 1178 f 047r 13 vr 24-07-1388, belofte van deze cijns. 
6 Zie ← BP 1179 p 506v 03 za 09-11-1392, verkoop van deze morgen. 



Bosch’ Protocol jaar 1399 03. 16 

Johannes, kv voornoemde Katherina en wijlen Johannes van Herzel. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Nijcholaus dictus Spijerinc Meus soen hereditarium censum viginti 

solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro 

sedecim denariis in hiis computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie in festo circoncisionis Domini ex pecia terre dicta 

communiter een gheer sita iuxta locum dictum Crumlant supra locum dictum 

Tongeren que fuerat quondam Rodolphi dicti Herts atque hereditarium 

censum XX (dg: dicte) solidorum dicte monete solvendum hereditarie in 

crastino beati Willibrordi ex maldrata terre sita supra (dg: dc) locum 

dictum (dg: Dijc) Diecharen (dg: a) et ex sextariata terre sita supra 

eundem locum Diecharen vocatum quos census predictos dictus Nicholaus 

erga Baudewinum filium quondam Johannis filii quondam Baudewini Appelman 

acquisiverat emendo prout in litteris item hereditarium censum decem et 

octo librarum monete pro tempore etc quem Johannes Berwout promisit se 

daturum et soluturum Elizabeth filie quondam Johannis de Herzel 

hereditarie mediatim in festo nativitatis Johannis et mediatim 

nativitatis Domini de (?dg: ....) domo et area quondam Franconis de (dg: 

Ghele) Gheel sita in Buscoducis in vico ecclesie inter hereditatem 

quondam Alberti filii Egidii ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Brenthen ex alio venditum dicto Nijcholao Spijerinc a Katherina relicta 

quondam Johannis de Herzel Henrico et Johanne eius liberis prout in 

litteris item hereditarium censu quadraginta solidorum monete jamdicte 

quem Lambertus filius Johannis de Herlaer carpentarii promiserat se 

daturum et soluturum Johanni de Ynghen filio quondam Walteri dicti 

Bijekens soen de Lijttoijen hereditarie nativitatis Johannis de et ex 

(dg: do) domo et area sita in Buscoducis ad finem vici Hijnthamensis 

inter hereditatem Walteri Claes soen ex uno et inter hereditatem Mette 

dicte Broes ex alio et que domus et area predicta continet (dg: ar.. a 
?et ..) [7ante].. (dg: ....) et in medio decem et octo pedatas in 

latitudine et in fine sedecim pedatas et tendit retrorsum usque ad 

vinarium ibidem consistens qu[em censum] dictus Nijcholaus Spijerinc erga 

dictum Johannem de Ynghen emendo acquisiverat prout in litteris item 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex medietate ad Walterum 

van den Mortel filium quondam Johannis van den Mortel spectante cuiusdam 

mansi dicti quondam Johannis van den Mortell! siti in parochia de (dg: 

Zo) Zoemeren atque ex attinentiis dicte medietatis singulis et universis 

quocumque locorum sitis atque prout et in quantum (dg: huiusmodi) dicta 

medietas dicti mansi !sunt bona allodialia et censualia quam (dg: ...) 

paccionem dictus Nijcholaus Spijerinc erga Walterum van den Mortel emendo 

acquisiverat prout in litteris item tria iugera unum et dimidium hont 

terre per mensuram de Empel cuiusdam campi ad (dg: dominum) dominum 

Theodericum Rover militem spectantis qui fuerat quondam Petri de Waderle 

dicti Camp in (dg: Sere) Seven Margen siti in parochia de Empel inter 

hereditatem quondam Henrici de Uden fabri ex uno et inter hereditatem 

dicti domini Theoderici ex alio tendentis cum uno fine (dg: ag) ad 

aggerem dictum zeghedike (dg: ven) que tria iugera unum et dimidium hont 

terre dictus Nijcholaus Spijerinc erga dictum dominum Theodericum Rover 

militem acquisiverat emendo prout in litteris (dg: item quatuor iugera 

terre sita in loco dicto in den Ham inter hereditatem quondam Arnoldi de 

Waderle ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Jordani van der 

Oether ex alio vendita [dicto] Nijcholao Spijerinc a Johanne Scillinc 

prout in litteris) #item quatuor iugera terre sita in loco !communiter in 

den Ham inter hereditatem quondam Arnoldi de Waderle ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Jordani van der Oether ex alio vendita sibi 

a Johanne Scillinc prout in litteris# item unum iuger terre quod fuerat 

quondam Franconis de (dg: Gheel) Ghele de mille iugeribus terre 

                         
7 Aanvulling op basis van BP 1178 f 047r 12. 
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communitatis oppidi de Buscoducis situm in loco dicto in die Peper quod 

iuger terre dictus Nijcholaus Spijerinc erga Katherinam relictam quondam 

Johannis de Herzel Henricum et Johannem liberos (dg: d) eorundem 

Katherine et quondam Johannis de Herzel emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Jacobo van den Wiel suo genero cum 

Aleijde sua uxore filia dicti Nijcholai Spijerinc (dg: p cum litteris et 

jure et cum) nomine dotis ad jus oppidi simul cum litteris (dg: et jure) 

et aliis et jure et cum arrestadiis sibi de dictis censibus restantibus 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: quo facto dictus Jacobus recognovit sibi de bonis omnibus 

bonis sibi a dicto Nijcholao Spijerinc cum dicta Aleijde sua uxore 

tempore quo dicti Jacobus et Aleijdis per matrimonium copulabantur). 

Testes Aggere et Ywanus datum (dg: in in die) in crastino octavarum 

epiphanije. 

 

BP 1181 p 257r 06 di 14-01-1399. 

Nijcholaus gnd Spijerinc Meus soen droeg over aan Jacobus van Wijel een 

lijfrente van 8 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, op het 

leven van Jacobus wettige zvw Johannes Ghijsbrechts soen alias gnd Wrede 

van Herpen, een helft te betalen met Pasen en de andere helft met Sint-

Remigius-Belijder, welke lijfrente voornoemde Jacobus verworven had van de 

stad Den Bosch en welke lijfrente voornoemde Nijcholaus Spijerinc verworven 

had van voornoemde Jacobus. 

 

Nijcholaus dictus Spijerinc Meus soen annuam et vitalem pensionem octo 

denariorum aureorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri 

et iusti ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendam (dg: 

here) anno quolibet ad vitam Jacobi filii legitimi quondam Johannis 

Ghijsbrechts soen alias dicti Wrede de Herpen et non ultra mediatim 

pasche et mediatim Remigii confessoris quam pensionem dictus Jacobus erga 

oppidum de Buscoducis acquisiverat et quam pensionem dictus Nijcholaus 

Spijerinc erga dictum Jacobum acquisiverat prout in litteris supportavit 

Jacobo (dg: var) de Wijel (?dg: cum) litteris et jure promittens ratam 

servare. Testes !testes datum supra. 

 

1181 p. 258v. 

 sexta post epiphanijam: vrijdag 10-01-1399. 

 sabbato post epiphanijam: zaterdag 11-01-1399. 

 in octavis epiphanije: maandag 13-01-1399. 

 in octavis epiphanije anno XCIX: maandag 13-01-1399. 

 

BP 1181 p 258v 01 vr 10-01-1399. 

Henricus Stakenborch verklaarde dat met zijn instemming Bartholomeus zv 

Nijcholaus Spijerinc namens de hertogin van Brabant 300 Stramprooise 

Gelderse gulden heeft ontvangen van de renten, die behoren aan hr 

Theodericus Loef van Hoerne, van de  villa van Heze en Leende, die 

verschenen zijn in het tegenwoordige jaar, dat afgelopen Sint-Remigius is 

begonnen (di 01-10-1398). Voorts verklaarde voornoemde Henricus Stakenborch 

dat hierbovenop voornoemde Bartholomeus, tbv de hertogin van Brabant, nog 

een bedrag zal ontvangen zodat samen met die 300 Stramprooise gulden een 

totaal zal zijn gebeurd van 400 Hollandse gulden. Dit niet tegenstaande de 

adiusticatie aan voornoemde Henricus gedaan op de renten van die villa. 

Voornoemde Henricus beloofde dat hij voornoemde Bartholomeus nimmer 

hiervoor zal aanspreken. De adiusticatie blijft voor het overige intact. 

 

Henricus Stakenborch palam recognovit quod sue est voluntatis et 

consensus quod Bartholomeus filius Nijcholai Spijerinc (dg: percepit et 

levavit) de redditibus spectantibus ad dominum Theodericum Loef de Hoerne 

villarum de Heze et Leende #et (dg: ?f) que provenerunt in anno presenti 

qui incepit in festo Remigii proxime (dg: fut) preterito# levavit et 

percepit ex parte et nomine domine nostre ducisse Brabantie CCC 
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Stramproedsche Gelre gulden et quod eciam placet sibi Henrico Stakenborch 

quod dictus Bartholomeus ulterius adhuc (dg: rep) recipiat et levat ad 

opus dicte (dg: dn) domine nostre ducisse defectum restantem de dictis 

CCC Stramproetsche gulden usque ad summam CCCC Hollant gulden de dictis 

redditibus dictarum villarum de Heze et de Leemder! #que provenerunt in 

anno presenti qui incepit in festo Remigii proxime preterito# non 

obstante quacumque adiusticatione dicto Henrico facta ad dictos redditus 

dictarum villarum et promisit dictus Henricus super omnia quod ipse 

dictum (dg: Henricum) Bartholomeum numquam impetet ex eo et super eo quod 

dictus Bartholomeus dictos CCC Stramproetsche gulden levavit et ulterius 

dictum residuum et defectum usque ad summam dictorum CCCC Hollant gulden 

levabit de redditibus predictis salva (dg: sua) dicto Henrico sua 

adiusticatione predicta in suo vigore permansura quoad omnia alia (dg: 

sua) ad suam adiusticationem spectantia et in dicta adiusticatione 

obligata. Testes (dg: M) Lucas et Moedel datum sexta post epiphanijam. 

 

BP 1181 p 258v 02 vr 10-01-1399. 

Margareta wv Henricus Bruijn droeg over aan haar schoonzoon Walterus van 

Eijnde 5 Engelse nobel, 6 Berchse schilden, 9 Rijnse gulden en 1 frank, die 

Henricus Weijer haar verschuldigd is. 

 

Margareta (dg: des) relicta quondam Henrici Bruijn quinque Engels nobel 

et sex Berchsche scilde atque IX Rijnsche gulden et unum francken quos 

Henricus Weijer sibi tenetur ut dicebat supportavit Waltero van Eijnde 

eius genero. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 258v 03 za 11-01-1399. 

Theodericus Priem en zijn vrouw Katherina dvw Petrus gnd Valant droegen 

over aan Johannes van den Dijstelberch (1) alle goederen, die aan 

voornoemde Katherina gekomen waren na overlijden van haar ouders, (2) alle 

goederen, die voornoemde Katherina heeft of zal krijgen. 

 

Theodericus Priem maritus legitimus Katherine sue uxoris filie quondam 

Petri dicti Valant et dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore omnia 

bona dicte Katherine de morte quondam suorum parentum successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita atque omnia bona a 

dicta Katherina habita et imposterum ab eadem Katherina habenda et 

acquirenda quocumque locorum consistentia sive sita hereditarie (dg: 

supportaverunt vendiderunt) supportaverunt Johanni van den Dijstelberch 

promittentes indivisi super omnia warandiam. Testes Dordrecht et Wiel 

datum sabbato post epiphanijam. 

 

BP 1181 p 258v 04 za 11-01-1399. 

Danijel van Beke zvw Mathijas Werners 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 Kleerherstellersstraat, tussen erfgoed van Arnoldus des Pasteijbecker 

enerzijds en erfgoed van Johannes Bonarts chirurgijn anderzijds {niet 

afgewerkt contract8}. 

 

Danijel de Beke filius quondam Mathije Werners 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 Buscoducis in vico 

reparatorum vestium inter hereditatem Arnoldi {hier is ruimte 

vrijgelaten} des (dg: Pas) Pasteijbecker ex uno et inter (dg: Johannis) 

hereditatem Johannis Bonarts cijrurgici ex alio. 

 

                         
8 Voor afgewerkt contract zie BP 1181 p 179r 03 di 14-01-1399. 
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BP 1181 p 258v 05 za 11-01-1399. 

Godefridus Corf zvw Johannes Corf zvw Godefridus Corver verkocht aan 

Andreas van Audrighem de helft in een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Albertus handschoenmaker enerzijds en de 

kamer van Tijlkinus zv Woltherus gnd Mule? anderzijds, welk huis en erf 

wijlen voornoemde Godefridus Corver gekocht had van Nijcholaus zvw Johannes 

gnd !Thome, van welke helft eerstgenoemde Godefridus 1/3 deel verworven had 

van zijn broer Johannes Corf, 1/3 deel van Godefridus van Beke ev Ermgardis 

dvw voornoemde Johannes Korf en 1/3 deel aan hem gekomen was na overlijden 

van zijn ouders, deze helft belast met een b-erfcijns van 20 schelling 

gemeen paijment, en geheel het huis belast met een b-erfcijns van 20 

schelling oude pecunia en 27 penning. 

 

Godefridus (dg: K) Corf filius quondam Johannis Corf filii quondam 

Godefridi Corver medietatem ad se spectantem in domo et area sita in 

Busco ad vicum Orthensem inter hereditatem Alberti cijrothecarii ex (dg: 

un) parte una et inter cameram Tijlkini filii Woltheri dicti Mule? parte 

ex altera quam domum et aream dictus quondam Godefridus Corver erga 

Nijcholaum filium quondam Johannis dicti !Thome emendo acquisiverat prout 

in litteris et de qua medietate primodictus Godefridus unam terciam 

partem erga Johannem Corf suum fratrem et secundam terciam partem erga 

Godefridum de Beke maritum et tutorem legitimum Ermgardis sue uxoris 

filie (dg: quondam Johannis) dicti quondam Johannis Korf acquisiverat 

prout in litteris et de qua medietate reliqua tercia pars (dg: de) 

primodicto Godefrido de morte quondam suorum parentum successione est 

advoluta ut dicebat hereditarie vendidit Andree de (dg: Aud) Audrighem 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem deponere exceptis hereditario censu 

XX solidorum communis pagamenti ex dicta medietate et hereditario censu 

XX solidorum antique pecunie et viginti septem denariis ex dicta integra 

domo et area de jure solvendis. Testes Dordrecht et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 258v 06 za 11-01-1399. 

Godefridus en ......., kvw Johannes Corf zvw Godefridus Corver verkochten 

aan Andreas van Oudrigem twee zesde delen, waarvan er een behoorde aan 

Reijnerus zvw voornoemde Johannes Corf en het andere een Bertoldus zvw 

voornoemde Johannes Corf, in voornoemd huis en erf, geheel het huis belast 

met een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia en 27 penning. Johannes, 

Elizabeth, Henricus en Eefsa, minderjarige kvw Reijnerus gnd Korf zvw 

voornoemde Johannes Korf, Heijlwigus dvw Ermegardis dvw voornoemde Johannes 

Korf, en Johannes en Elizabeth, kvw Luijtgardis dvw voornoemde Johannes 

Corfs zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Godefridus et ....... [li]beri quondam Johannis Corf filii quondam 

Godefridi Corver duas sextas partes (dg: que ad) quarum una ad Reijnerum 

filium dicti quondam Johannis Corf #(dg: k)# et altera ad Bertoldum 

filium dicti quondam Johannis Corf spectabat in dicta domo et area ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Andree de Oudrigem (dg: pro) 

supportaverunt cum (?dg: ..) litteris promittentes indivisi super omnia 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto hereditario 

censu XX solidorum antique pecunia et viginti septem denariis ex dicta 

(dg: domo et area) dicta integra domo et area de jure solvendis et quod 

ipsi Johannem Elizabeth Henricum et Eefsam liberos quondam Reijneri dicti 

Korf #filium! dicti quondam Johannis Korf# atque Heijlwigem filiam 

quondam Ermegardis filie dicti quondam Johannis Korf atque (dg: Eliza) 

Johannem et Elizabeth liberos quondam Luijtgardis filie dicti quondam 

Johannis Corfs quamcito ad annos sue pubertatis pervenerint super dictis 

duabus sextis partis! ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes 

datum supra. 
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BP 1181 p 258v 07 za 11-01-1399. 

Johannes van Berze zvw Gerardus van Berze verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes de Berze filius quondam Gerardi de Berze prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 258v 08 ma 13-01-1399. 

Henricus van Krekelhoven zvw Petrus van Krekelhoven verkocht aan Henricus 

van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven een n-erfpacht van 2 mud 

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

een beemd, gnd die Aarijt, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Conegondis dvw voornoemde Petrus van Krekelhoven enerzijds en voornoemde 

Conegondis en Engbertus gnd Emme Roelofs soen van den Venne anderzijds, (2) 

een stuk land gelegen aan het eind van voornoemde beemd, tussen voornoemde 

Conegondis enerzijds en Johannes gnd Glaviman anderzijds, dit stuk land 

reeds belast met een b-erfcijns van 20 schelling geld. 

 

Henricus de Krekelhoven filius quondam (dg: Petri) Petri de Krekelhoven 

hereditarie vendidit Henrico (dg: filio quonda) de Broechoven filio 

quondam Walteri Bac de Broechoven hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure (dg: de) de Busco solvendam hereditarie purificationis 

(dg: et primo) et (dg: de) in Busco tradendam ex quodam prato dicto die 

Aarijt sito in parochia de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem 

Conegondis filie dicti quondam Petri de Krekelhoven ex uno et inter 

hereditatem dicte Conegondis et Engberti dicti Emme Roelofs soen (dg: de) 

van den Venne ex alio atque ex pecia terre (dg: dicto prato adia) ad 

finem dicti prati sita inter hereditatem dicte Conegondis ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Glaviman ex alio ut (dg: pro) dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu XX solidorum monete ex dicta pecia terre de jure 

solvendo et sufficientem facere. Testes Groij et Ywanus datum in octavis 

epiphanije. 

 

BP 1181 p 258v 09 ma 13-01-1399. 

En hij kan terugkopen gedurende drie jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1399), met 80 Stramprooise Gelderse gulden of de waarde, de pacht van 

het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in 

de kamer in aanwezigheid van mr Johannes van Beest en Albertus Last. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum post purificationis proxime 

futurum sine medio sequentium semper dictis tribus (dg: annis) annis 

durantibus cum LXXX Stramproetsche Gelre gulden seu valorem et cum 

paccione anni redempcionis et cum arrestadiis ut in (dg: forma) forma. 

Acta in camera presentibus magistro Johanne de (dg: G) Beest Alberto Last 

testibus datum (dg: da) in octavis epiphanije anno (dg: XCV) XCIX hora 

none. 

 

1181 p. 259r. 

 in octavis epiphanije: maandag 13-01-1399. 

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

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

 

BP 1181 p 259r 01 ma 13-01-1399. 

Conrardus van Dodenwerdt zvw Hermannus gnd Tijmmerman beloofde aan Enghela 

dvw Henricus Wolfs 45 oude schilden of de waarde na maning te betalen. De 

brief overhandigen aan Rutgherus of Petrus Wolf. 

 

Conrardus de Dodenwerdt (dg: et Bertha eius mater relicta) #filius# 

quondam Hermanni dicti Tijmmerman promiserunt indivisi super omnia 
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Enghele (dg: relicte) #filie# quondam Henrici Wolfs (dg: XXV) #XLV# aude 

scilde seu valorem ad monitionem et voluntatem persolvendos. Testes (dg: 

Groij) Groij et Ywanus datum in octavis epiphanije. Tradetur littera (dg: 

Huberto) Rutghero et Petro Wolf seu alteri eorum. 

 

BP 1181 p 259r 02 ma 13-01-1399. 

Arnoldus Carper zvw Godefridus Carper droeg over aan Johannes Sticker zijn 

vruchtgebruik in 3 bunder beemd, in Bakel, ter plaatse gnd Sceepstal, 

tussen Gerardus van Aa enerzijds en Johannes zvw Walterus gnd Scoen Wouters 

van Helmont anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa, 

belast met een b-erfcijns van 4 gulden pieter die nu aan voornoemde 

Johannes Sticker wordt betaald. 

 

Arnoldus Carper filius quondam Godefridi Carper suum usufructum sibi 

competentem in (dg: tribus) tribus bonariis prati sitis in parochia de 

Bakel in loco dicto (dg: dicto) Sceepstal inter hereditatem Gerardi de Aa 

ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Walteri dicti Scoen 

Wouters de Helmont ex alio tendentibus cum (dg: fi) uno fine ad aquam 

dictam die Aa ut dicebat supportavit Johanni Sticker promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

hereditario censu quatuor gulden peter dicto Johanni Sticker nunc exinde 

solvendo annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 259r 03 ma 13-01-1399. 

Johannes zvw Johannes Zebrechts soen machtigde zijn schoonzoon Johannes 

Bijs zvw Arnoldus Bijs van Dru.. zijn tegoeden te manen. 

 

Johannes #filius quondam Johanni!# Zebrechts soen (dg: j) dedit 

potestatem Johanni Bijs filio quondam Arnoldi Bijs de Dru.. suo genero 

(dg: potestatem su..) monendi (dg: suos cen) #sua# credita usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 259r 04 di 14-01-1399. 

Gerardus van Berze zvw Gerardus van Berze en Henricus Willems soen van der 

Goes beloofden aan Danijel die Koc 72 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

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

 

Gerardus de Berze filius quondam Gerardi de Berze et Henricus Willems 

soen van der Goes promiserunt indivisi super omnia Danijeli die Koc LXXII 

novos Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes Ywanus et Moedel datum (dg: supra) in crastino octavarum 

epiphanije. 

 

BP 1181 p 259r 05 di 14-01-1399. 

Johannes zv Johannes Wert en zijn vrouw Hadewigis dvw Sijmon van 

Mijrabellum beloofden aan Albertus Wael 34 franken met Pinksteren 

aanstaande (zo 18-05-1399) te betalen. 

 

Johannes filius Johannis Wert et Hadewigis eius uxor filia quondam 

Sijmonis de Mijrabello promiserunt indivisi super omnia Alberto Wael 

XXXIIII francken seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 259r 06 di 14-01-1399. 

Henricus van den Rullen verkocht aan Margareta wv Rodolphus Webel, tbv haar 

en Henricus en Wijnricus, kv voornoemde Margareta en wijlen Rodolphus, een 

n-erfcijns van 10 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

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

plaatse gnd Beurde, tussen erfgoed van wijlen Petrus van Bardwijc enerzijds 

en erfgoed van Johannes van den Wegen anderzijds, reeds belast met cijnzen. 
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Henricus van den Rullen hereditarie vendidit Margarete relicte quondam 

Rodolphi Webel ad opus sui et ad opus Henrici et Wijnrici liberorum 

dictorum (dg: l) Margarete et quondam Rodolphi hereditarium censum X 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area sita in Busco ad locum dictum Buerde inter 

hereditatem quondam Petri de Bardwijc ex uno et inter hereditatem 

Johannis (dg: de) van den Wegen ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et obligationem !obligationem deponere exceptis censibus exinde 

de jure solvendis. Testes (dg: Aggere et) Dordrecht et Aggere datum 

supra. 

 

BP 1181 p 259r 07 di 14-01-1399. 

Rijxkinus Crulliart beloofde aan Johannes Molle 17 Franse kronen of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Rijxkinus Crulliart promisit super omnia Johanni Molle XVII Francrijcs 

cronen seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 259r 08 di 14-01-1399. 

Eemssa gnd Eems wv Vranco Harincs beloofde aan Godefridus van Zeelst zv 

Gerardus 14 Engelse nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 11-

02-1399) te betalen. 

 

Eemssa dicta Eems (dg: promisit super omnia) relicta quondam Vranconis 

Har[i]ncs promisit super omnia Godefrido de Zeelst filio (dg: quond) 

Gerardi (dg: XX) XIIII Enghels nobel seu valorem ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 259r 09 wo 15-01-1399. 

Gerardus Scilder zv Willelmus Scilder maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 5 oude schilden, die Johannes van Bladel gekocht had van 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Gerardus !de Scilder filius (dg: quonda) Willelmi Scilder hereditarium 

censum quinque aureorum denariorum antiquorum communiter scilde !aude 

scilde vocatorum quos Johannes de Bladel (dg: post) erga Johannem filium 

quondam domini Gheerlaci Rover militis emendo acquisiverat prout in 

litteris et quem censum dictus Gerardus nunc ad se spectare dicebat 

monuit de 3 annis. Testes Wiel et Ywanus datum quarta post octavas 

epiphanije. 

 

BP 1181 p 259r 10 wo 15-01-1399. 

Katherina dvw Theodericus van den Broec wv Godefridus van Gheldorp, en 

Jordanus en Rodolphus kvw voornoemde Theodericus beloofden aan Hilla dvw 

Jordanus Lijsbetten soen van Rode 70 goede Hollandse gulden (dg: of de 

waarde) van de muntslag van wijlen graaf Willelmus of de waarde, met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1399) te betalen. 

 

Katherina (dg: rel) filia quondam Theoderici van den Broec relicta 

quondam Godefridi de Gheldorp Jordanus et Rodolphus (dg: eius) liberi 

dicti quondam Theoderici promiserunt indivisi super omnia Hille filie 

quondam Jordani Lijsbetten soen de (dg: Rode) Rode LXX [b]onos Hollant 

gulden (dg: seu valorem) de moneta quondam comitis Willelmi seu valorem 

in bono auro ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

(dg: Ywanus) Wiel et Ywanus datum quarta post octavas epiphanije. 

 

BP 1181 p 259r 11 wo 15-01-1399. 

Voornoemde Katherina beloofde voornoemde Jordanus en Rodolphus schadeloos 

te houden 
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Solvit. 

Dicta Katherina promisit dictos Jordanum et Rodolphum indempnes servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 259r 12 wo 15-01-1399. 

Jordanus zvw Theodericus van den Broecke verkocht aan Hilla dvw Jordanus 

gnd Lijsbetten soen van Rode een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, erf, tuin en 1 

mudzaad aangelegen roggeland, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Quade 

Brede, tussen Wijnricus van Tefelen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Jordanus filius quondam Theoderici van den Broecke hereditarie vendidit 

Hille filie quondam Jordani dicti Lijsbetten soen #de Rode# hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo (dg: et) area et orto et 

una modiata terre siliginee sibi adiacente sitis in parochia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum Quade Brede inter hereditatem Wijnrici de 

Tefelen ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fu[ndi] exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 259r 13 wo 15-01-1399. 

Johannes zvw Johannes van Aude Hoesden beloofde aan Sophia dvw Theodericus 

gnd Stoute 50 Hollandse gulden, 2 Franse kronen voor 3 Hollandse gulden 

gerekend of de waarde, met Lichtmis over een jaar (ma 02-02-1400) te 

betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes schuldenaar. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Aude Hoesden promisit super omnia 

Sophie filie quondam Theoderici dicti Stoute L Hollant gulden scilicet 

duobus Vrancrijx crone pro tribus dictorum Hollant gulden computato #seu 

valorem# (dg: ad) a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Johanni 

debitori. 

 

BP 1181 p 259r 14 wo 15-01-1399. 

Johannes Herinc zvw Willelmus Herinc beloofde aan Hermannus zvw Henricus 

Marcelijs 50 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes Herinc filius quondam Willelmi Herinc promisit (dg: ind) super 

omnia Hermanno filio quondam Henrici Marcelijs L Hollant gulden seu 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes Wiel et Moedel datum supra. 

 

1181 p. 260v. 

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

 in die Marcelli: donderdag 16-01-1399. 

 

BP 1181 p 260v 01 wo 15-01-1399. 

Mechtildis wv Willelmus Herincs, haar zoon Johannes Herinc en Hermannus zvw 

Henricus Marcelijs ev Mechtildis, dv voornoemde Mechtildis en wijlen 

Willelmus Herinc, verkochten aan Johannes Berwout zv Theodericus 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 een 

straat die loopt van de plaats gnd Zile naar het huis van Postel, tussen 

erfgoed van wijlen Nijcholaus Coninc enerzijds en erfgoed van Johannes gnd 

van Vijsschel anderzijds. 

 

Mechtildis relicta quondam Willelmi Herincs #cum tutore# Johannes Herinc 

eius filius et Hermannus filius quondam Henrici Marcelijs maritus et 

tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie dictorum Mechtildis et 
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quondam (dg: Johannis) Willelmi Herinc hereditarie vendiderunt Johanni 

Berwout filio Theoderici Berwout hereditarium censum IIII librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim (dg: Domini) #Johannis# et mediatim Domini 

ex domo et area sita in (dg: p) Busco in vico tendente a loco dicto Zile 

versus domum de Postula inter hereditatem quondam Nijcholai Coninc ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti de Vijsschel ex alio promittentes 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Wiel et Moedel datum quarta post octavas 

epiphanije. 

 

BP 1181 p 260v 02 wo 15-01-1399. 

Johannes Harinc zvw Johannes Harinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: filius q) Harinc filius quondam Johannis Harinc prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 260v 03 do 16-01-1399. 

Johannes Boem zvw Lambertus van der Heijden verkocht aan Amelius zvw 

Lambertus Melijs soen een n-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 7 gerden land met 

gebouwen, in Druenen, tussen Lambertus Ghiben soen enerzijds en Elizabeth 

gnd Ghiben en haar kinderen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot 

aan de plaats gnd dat Waudt, (2) 4 roeden gnd gerden land, in Druenen, 

tussen voornoemde Lambertus Ghiben soen enerzijds en Johannes Oghe zv 

Arnoldus Hoenken anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de 

plaats gnd ter Scoet toe, (3) 6 roeden gnd gerden, in Druenen, tussen 

Heijlwigis wv Martinus Bertrams soen en haar kinderen enerzijds en 

Robbertus zvw Rutgherus die Bie anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd 

van der Scoet tot aan Reijnerus zvw Walterus Bertouts soen en Elizabeth wv 

Johannes Graeuwarts, reeds belast met (a) de hertogencijns, (b) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge. 

 

Johannes Boem filius quondam Lamberti van der Heijden hereditarie 

vendidit Amelio filio quondam Lamberti Melijs soen (dg: hereditarie 

vendidit) hereditariam paccionem decem modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

septem mensuris dictis gherden terre sitis in parochia de Druenen inter 

hereditatem Lamberti Ghiben soen ex uno et inter hereditatem (dg: Eli) 

Elizabeth dicte Ghiben et eius liberorum ex alio tendentibus a communi 

platea ad locum dictum dat Waudt et ex edificiis supra dictas septem 

virgatas dictas gherden consistentibus atque ex quatuor virgatis dictis 

gherden terre sitis in parochia de Druenen inter hereditatem dicti 

Lamberti Ghiben soen ex uno et inter hereditatem Johannis Oghe filii (dg: 

quond) Arnoldi Hoenken ex alio tendentibus a communi platea ad locum 

dictum ter Scoet toe item ex sex virgatis dictis gherden terre sitis in 

parochia predicta inter hereditatem Heijlwigis relicte quondam Martini 

Bertrams soen (dg: ex uno) et eius (dg: li) liberorum ex uno et inter 

hereditatem Robberti (dg: Rutg) #filii# quondam (dg: Rutgher) Rutgheri 

die Bie ex alio tendente a loco dicto van der (dg: Scoet) Scoet ad 

hereditatem Reijneri (dicti W) filii quondam Walteri Bertouts soen et 

Elizabeth relicte quondam Johannis Graeuwarts promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis ex 

premissis et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Ywanus et Moedel datum in die 

Marcelli. 

 

BP 1181 p 260v 04 do 16-01-1399. 

Walterus zvw Johannes Belen soen droeg over aan Johannes Knuijt zvw 

Johannes Knuijt al zijn goederen, en alle goederen die aan voornoemde 

Walterus gekomen waren na overlijden van wie dan ook. 
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Walterus filius quondam Johannis Belen soen omnia bona sua mobilia (dg: 

et here) et immobilia hereditaria (dg: pa) et parata (dg: quocumque) 

quocumque locorum sonsistentia sive sita et omnia bona dicto Waltero de 

morte quarumcumque personarum successione advolvenda ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni (dg: Kuijc) #Knuijt# filio quondam 

Johannis (dg: Kuij) Knuijt promittens super omnia warandiam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 260v 05 do 16-01-1399. 

Johannes van Catwijc nzvw Johannes van Catwijc maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfpacht van 11 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, aan hem verkocht door Henricus Dicbier zvw Johannes heer van 

Mierlo. 

 

Johannes de Catwijc filius naturalis quondam Johannis de Catwijc 

hereditariam paccionem (dg: ..) undecim modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis venditam sibi ab Henrico 

Dicbier filio quondam Johannis domino de Mierle prout in litteris monuit 

de 3 annis. Testes Dordrecht et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 260v 06 do 16-01-1399. 

Goeswinus Moedel van der Donc zv Rutgherus van der Donc beloofde aan 

Ghisbertus van de Doorn 1000 oude Franse schilden na maning te betalen. 

 

(dg: God) Goeswinus Moedel van der Donc filius Rutgheri van der Donc 

promisit super omnia Ghisberto de Spina mille aude scilde Francie ad 

monitionem persolvendos. Testes Lucas et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 260v 07 do 16-01-1399. 

Henricus van Os zvw Theodericus van Os gewantsnijder verkocht aan 

Theodericus zvw Johannes Bathen soen een vak, dat was van wijlen Johannes 

Lijsscap, in Den Bosch, op het gewanthuis, aan de kant richting het 

woonhuis van Ghevardus van Eijndoven, tussen het vak waarin de broederschap 

van de H.Maria-Maagd van Den Bosch 1/3 deel heeft enerzijds en het vak van 

Goeswinus Steenwech anderzijds, welk vak wijlen voornoemde Theodericus van 

Os gekocht had van Ghisbertus Lijsscap. 

 

Henricus de Os filius quondam Theoderici de Os pannicide quoddam stallum 

dictum communiter (dg: vac) vac quod fuerat quondam Johannis Lijsscap 

(dg: s) situm in Busco super domum pannorum in latere versus domum (dg: 

in) habitationis Ghevardi de Eijndoven inter stallum in !quodam 

confraternitas beate Marie virginis (dg: ...) de Buscoducis unam terciam 

partem (dg: parte) habet ex uno et inter (dg: here) stallum Goeswini 

Steenwech ex alio quod stallum dictus quondam Theodericus de Os erga 

Ghisbertum Lijsscap emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendidit Theoderico filio quondam Johannis Bathen soen supportavit cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte! et quorumcumque heredum dicti quondam Theoderici 

de Os deponere. Testes Wiel et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 260v 08 do 16-01-1399. 

Katherina van Wijc begijn maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 5 pond geld, aan haar verkocht door Godefridus zvw Rutgherus Arken 

soen. 

 

(dg: Kath) Katherina de Wijc beghina hereditarium censum quinque librarum 

monete venditum sibi a Godefrido filio quondam Rutgheri Arken soen prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes Dordrecht et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 260v 09 do 16-01-1399. 

Arnoldus van Scijnle zvw Gerardus gnd Rose, door wijlen voornoemde Gerardus 
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verwekt bij zijn vrouw Sophia dvw Arnoldus van Scijnle snijder, verkocht 

aan Theodericus Peters soen en Johannes van Zelant zvw Henricus van Zelant 

een b-erfcijns van 30 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde 

schatting in waarde, met Sint-Remigius-Belijder in Den Bosch te betalen, 

gaande uit een huis, hofstad, 6 malder roggeland, en 12 lopen gerstland, 

aaneengelegen, welke cijns wijlen voornoemde Arnoldus van Scijnle snijder 

gekocht had van Johannes gnd Witcop, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

-. 

[9Arnol]dus de Scijnle filius quondam Gerardi dicti Rose ab eodem quondam 

Gerardo et Sophia sua uxore filia quondam Arnoldi de Scijnle (dg: sart) 

sartore pariter genitus hereditarium censum XXX solidorum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in 

hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem estimationis in valore 

solvendum (dg: here) anno quolibet in festo beati Remigii confessoris et 

ad Buscumducis tradendum et deliberandum de domo (dg: et area) et 

domistadio et de sex maldratis terre seminis siliginei et de duodecim 

lopinatis terre seminis ordeacei dictis domo et domistadio adiacentibus 

et quem censum dictus quondam Arnoldus de Scijnle sartor erga Johannem 

dictum Witcop emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Theoderico Peters soen et 

Johanni de Zelant filio quondam Henrici de Zelant supportavit cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem #et 

(dg: obligationem) impeticionem# ex parte! et quorumcumque heredum dicti 

quondam Arnoldi de Scijnle deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 260v 10 do 16-01-1399. 

Johannes van Zelant zvw Henricus van Zelant verkocht aan Johannes gnd Zasse 

schoenmaker een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1400), 

gaande uit een stuk land in Heeswijk, tussen Theodericus Peters soen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfcijns van 20 schelling geld. 

 

-. 

Johannes de !de Zelant filius quondam Henrici de Zelant hereditariam (dg: 

paccionem) vendidit Johanni dicto Zasse sutori hereditariam paccionem sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: na) 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de Hezewijc 

inter hereditatem Theoderici Peters soen ex uno et inter communitatem ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi et hereditario censu XX solidorum monete 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1181 p. 261r. 

 in die Marcelli: donderdag 16-01-1399. 

 

BP 1181 p 261r 01 do 16-01-1399. 

Willelmus zvw Theodericus van Os gewantsnijder verkocht aan Arnoldus 

Mersman zvw Arnoldus Mersman de oudere 4 hont broekland, in Oss, ter 

plaatse gnd die Brant, tussen Petrus gnd Rodekens soen enerzijds en kv 

Philippus gnd Scoenmaker anderzijds, aan voornoemde Willelmus overgedragen 

door Jacobus gnd Berwijns soen ev Aleijdis dvw Johannes gnd Oemken. 

 

-. 

Willelmus filius quondam Theoderici de Os pannicide quatuor hont terre 

(dg: sita) paludialis sita in parochia de Os ad locum dictum die Brant 

                         
9 Aanvulling op basis van BP 1181 p 304v 01. 
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inter hereditatem Petri dicti Rodekens soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum Philippi dicti Scoenmaker ex alio supportata dicto Willelmo a 

Jacobo dicto Berwijns soen marito et tutore legitimo Aleijdis sue uxoris 

filie quondam Johannis dicti Oemken prout in litteris hereditarie 

vendidit Arnoldo Mersman filio quondam Arnoldi Mersman senioris 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et Wiel datum in die 

Marcelli. 

 

BP 1181 p 261r 02 do 16-01-1399. 

Voornoemde Willelmus zvw Theodericus van Os gewantsnijder verkocht aan 

Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de oudere 8 hont land, in Oss, ter 

plaatse gnd die Brant, tussen Johannes Fijen soen enerzijds en Bela wv 

Rijcoldus zvw Henricus Rijcouts soen anderzijds. 

 

-. 

Dictus Willelmus octo hont terre sita in parochia de Os ad locum dictum 

die Brant inter hereditatem Johannis Fijen soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: Bele) !rBele relicte quondam !Rijcbldi (dg: Heij) filii 

quondam Henrici Rijcouts soen ex alio prout ibidem sita sunt hereditarie 

vendidit Arnoldo (dg: Mers) Mersman filio quondam Arnoldi Mersman 

senioris promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 261r 03 do 16-01-1399. 

Johannes Huijsman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Huijsman prebuit et reportavit. 

 

BP 1181 p 261r 04 do 16-01-1399. 

Henricus zvw Snellardus gnd Bruijn gaf uit aan Rodolphus zv Lambertus 

Wijnrics soen de navolgende erfgoederen, in Oss, (1) 1 morgen land, naast 

wijlen hr Johannes Koc ridder enerzijds en wijlen Godefridus van Sceepstal 

anderzijds, (2) een stuk land, ter plaatse gnd op het Velt van Os, naast de 

wand van Petrus gnd Margarden soen, (3) een stuk land, tussen voornoemde 

Petrus Margarden soen enerzijds en Vriesa gnd Aldekens anderzijds, (4) een 

stuk land, ter plaatse gnd Storn Acker, tussen een zekere Aelwijn enerzijds 

en wijlen Hubertus neef van wijlen hr van Os ridder anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen. 

 

-. 

Henricus filius quondam Snellardi dicti Bruijn hereditates infrascriptas 

sitas in parochia de Os videlicet unum juger terre situm juxta 

hereditatem domini quondam Johannis Koc militis ex uno et inter 

hereditatem quondam Godefridi de Sceepstal ex alio item peciam terre 

sitam ad locum dictum opt Velt (dg: de) van Os sitam juxta parietem Petri 

dicti Margarden soen item peciam terre sitam inter hereditatem dicti 

Petri Margarden soen ex uno et inter hereditatem Vriese dicte Aldekens ex 

alio item peciam terre sitam ad locum dictum Storn Acker inter 

hereditatem (dg: cuiusdam) cuiusdam dicti Aelwijn ex uno et inter 

hereditatem quondam Huberti cognati quondam !domini de Os militis ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditarium censum Rodolpho filio (dg: Johannis) 

#Lamberti# Wijnrics soen ab eodem (dg: po) hereditarie possidendas pro 

hereditario censu (dg: quin) quatuor librarum monete (dg: so) dando sibi 

ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 261r 05 do 16-01-1399. 

Petrus zvw Wellinus van Berze van Hees verkocht aan Ludovicus van Os een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 



Bosch’ Protocol jaar 1399 03. 28 

leveren, gaande uit (1) een stuk land in Hees, ter plaatse gnd aen die 

Wijste, tussen Nijcholaus Brugman enerzijds en Bertha van Kuijc anderzijds, 

(2) ½ morgen land in Geffen, ter plaatse gnd in den Doncschen Camp, tussen 

Henricus zvw voornoemde Wellinus enerzijds en Willelmus van Kessel 

anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Wellini de Berze de Hees hereditarie vendidit 

Ludovico de Os hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex 

pecia terre sita in parochia (dg: de Os) de (verbeterd uit: he) Hees ad 

locum dictum aen die Wijste inter hereditatem Nijcholai Brugman ex uno et 

inter hereditatem Berthe de Kuijc ex alio item ex (dg: uno) dimidio 

iugere terre sito in parochia de Geffen ad locum dictum in den Doncschen 

Camp inter hereditatem Henrici filii dicti quondam Wellini ex uno et 

inter hereditatem Willelmi de Kessel ex alio ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Dordrecht et Wiel datum in die Marcelli. 

 

BP 1181 p 261r 06 do 16-01-1399. 

Johannes gnd Borre zvw Alardas gnd Genefaes verkocht aan Gerongius zvw 

Willelmus gnd Topper een n-erfcijns van 10 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en tuin, in Gestel bij Herlaer, naast de 

plaats gnd des Groten Camp, beiderzijds tussen de gemeint, strekkend 

achterwaarts tot aan Emondus van Rode, reeds belast met grondcijnzen en een 

b-erfcijns van 3 pond 10 schelling voornoemd geld aan voornoemde Gerongius 

koper. 

 

-. 

Johannes dictus Borre filius quondam Alardi dicti Genefaes hereditarie 

vendidit Gerongio filio quondam Willelmi dicti Topper hereditarium censum 

X solidorum monete solvendum hereditarie naitivitatis Domini ex domo et 

orto sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer juxta locum dictum des 

Groten Camp inter (dg: hereditatem) communitatem ex utroque latere 

coadiacentem tendentibus (dg: cum u) retrorsum ad hereditatem Emondi de 

Rode ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus domino fundi et hereditario censu III librarum 

et X solidorum dicte monete (dg: exn exinde pri) dicto Gerongio emptori 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 261r 07 do 16-01-1399. 

De broers Engbertus en Johannes, kvw Danijel Emmen soen, en Rodolphus die 

Heilt zvw Godefridus die Heilt verkochten aan Johannes die Laet zvw 

Lambertus die Laet de helft van een kamp, in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Dijnterse Boenre, tussen Petrus Ghijbbens soen enerzijds en de gemeint van 

Schijndel en erfgoed van Henricus Ghisels anderzijds, van welk kamp de 

andere helft behoort aan voornoemde Johannes die Laet, belast met de 

grondcijns. 

 

Engbertus Johannes (dg: Rodolph) fratres liberi quondam Danijelis Emmen 

soen et Rodolphus (dg: filius) die Heilt filius quondam Godefridi die 

Heilt medietatem (dg: ad) cuiusdam campi siti in parochia de Scijnle ad 

locum dictum die Dijnterssche Boenre inter hereditatem Petri Ghijbbens 

soen ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem (dg: et hereditatem) 

de Scijnle et hereditatem Henrici Ghisels ex alio et de quo campo reliqua 

medietas spectat ad Johannem die Laet filium quondam Lamberti die Laet ut 

dicebant hereditarie vendiderunt (dg: d) dicto Johanni die Laet 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi ex dicta medietate (dg: prius) de jure 

solvendo. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 261r 08 do 16-01-1399. 

Johannes van der Borch droeg over aan de broers Engbertus en Johannes, kvw 

Danijel Emmen soen, en Rodolphus die Heijlt zvw Godefridus die Heilt een 

b-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) alle goederen van Theodericus zv Godefridus van Heilt van Dijnter, 

gelegen onder Dinther en Schijndel, (2) alle goederen die aan voornoemde 

Theodericus gekomen waren na overlijden van zijn ouders, (3) alle goederen, 

die aan voornoemde Theodericus en zijn vrouw Weijndelmoedis dvw Johannis 

van der Aa, gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes van der Aa, 

resp. die aan hem zullen homen na overlijden van Aleijdis mv voornoemde 

Weijndelmoedis, welke pacht voornoemde Johannes van der Borch gekocht had 

van voornoemde Theodericus zvw Godefridus Heilt. Voornoemde broers 

Engbertus en Johannes, en Rodolphus zullen de pacht nooit manen op de helft 

van voornoemd kamp in het contract hierboven vermeld. Voornoemde broers 

Engbertus en Johannes, en Rodolphus beloofden aan eerstgenoemde Johannes, 

tbv voornoemde kvw Theodericus, dat, zodra voornoemde kvw Theodericus van 

voornoemde helft van het kamp afstand hebben gedaan tbv Johannes die Laet, 

en zij die helft aan voornoemde Johannes die Laet voor schepenen hebben 

bevestigd, dat dan voornoemde broers Engbertus en Johannes, en Rodolphus 

voornoemde brief, waarin zij voornoemde pacht verwierven, zullen 

vernietigen. 

 

Duplicetur. 

Johannes van der Borch hereditariam paccionem octo modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis de et ex omnibus 

bonis (dg: dicti venditoris) #Theoderici filii (dg: quondam) Godefridi de 

Heilt de Dijnter# quocumque locorum infra parochias de Dijnter et de 

Scijnle situatis atque de et ex omnibus bonis dicto Theoderico de morte 

suorum parentum successione advolvendis quocumque locorum sitis atque de 

et ex omnibus et singulis bonis dicto Theoderico et Weijndelmoedi sue 

uxori filie quondam Johannis van der [Aa] de morte eiusdem quondam 

Johannis van der Aa successione advolutis et post mortem Aleijdis matris 

dicte Weijndelmoedis successione advolvendis quocumque locorum situatis 

quam paccionem dictus Johannes van der Borch erga dictum Theodericum 

filium q[uondam] Godefridi Heilt emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit [En]gbe[rto et] Johannis! fratribus liberis 

quondam Danijelis Emmen soen et Rodolpho die Heij[l]t filio quondam 

Godefridi die Heilt cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare (dg: et o) tali condicione quod dicti Engbertus et Johannes 

fratres et Rodolphus dictam paccionem numquam petent nec prosequentur 

....... ....... medietate dicti campi in contractu (dg: pre) immediate 

contenti nec vigore dictarum! numquam prosequentur jus mediantibus dictis 

litteris in[strumentis?] ....... ....... medietatem dicti campi (dg: et) 

ut (dg: recognovit et super omnia) dicti Engbertus Johannes fratres et 

Rodolphus recognoverunt et super omnia indivisi pro[miserunt] (dg: indiv) 

primodicto Johanni ad opus sui et ad opus liberorum dicti quondam 

Theoderici promiserunt insuper dicti Engbertus Johannes fratres et 

Rodolphus indivisi super omnia (dg: qdi) primodicto Johanni ad opus! et 

ad opus dictorum liberorum dicti quondam Theoderici quod quamcito dicti 

liberi dicti quondam (dg: Th) Theoderici (dg: d) super dicta medietate 

dicti campi ad opus Johannis (dg: van der Weg) die Laet renunciaverint et 

eidem Johanni die Laet eandem medietatem firmaverint coram scabinis 

extunc ipsi Engbertus et Johannes fratres et Rodolphus (dg: dictas) 

pretactas litteras super acquisitione dicte paccionis confectas rumpent 

(dg: et ex) cancellant. Testes datum supra. 

 

1181 p. 262v. 

 in festo Marcelli anno XCIX: donderdag 16-01-1399. 

 

BP 1181 p 262v 01 do 16-01-1399. 

Willelmus zvw Robbertus van Tula verkocht aan Willelmus van Lent zvw 
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Henricus Mudeken 5 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd in het Voerbroect, 

tussen Gerardus van Kessel enerzijds en Petrus zvw voornoemde Robbertus van 

Tula anderzijds, met een eind strekkend aan de steeg gnd die Voerbroekse 

Steeg en met het andere eind aan de steeg gnd die Strobroekse Steeg, belast 

met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Nota. 

Willelmus filius quondam (dg: Willelmi) #Robberti# de Tula quinque hont 

terre sita in parochia de Kessel in loco dicto int (dg: Stro) 

#Voer#broect inter hereditatem Gerardi de Kessel ex uno et inter 

hereditatem Petri filii dicti quondam Robberti de Tula ex alio tendentia 

cum uno fine ad stegam dictam die Voerbroecssche Stege et cum !cum 

reliquo fine ad stegam dictam die Strobroecsche Stege prout ibidem sita 

sunt ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo de Lent filio quondam 

Henrici Mudeken promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis zegediken aqueductibus et fossatis ad hoc spectantibus et infra 

terram sitis. 

 

BP 1181 p 262v 02 do 16-01-1399. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingegaan Sint-Martinus ?aanstaande 

(di 11-11-1399), met 26 nieuwe Gelderse gulden of de waarde en 52 gemene 

plakken. Zou hij terugkopen tussen Sint-Remigius en Kerstmis, dan zal de 

koper de 5 hont afstaan. Maar zou Willelmus verkoper terugkopen tussen 

Kerstmis en Pasen daarna, dan zal voornoemde Willelmus van Lent de 5 hont 

bezitten tot aan Sint-Remigius erop volgend. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Theodericus van Venne snijder, 

Godescalcus van Megen en Henricus die Bruijn. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum a festo Martini proxime 

futuro !preterito sine medio sequentium semper dictis quatuor annis 

durantibus cum XXVI (dg: Stramproetsche) #novis# Gelre gulden seu valorem 

et cum LII gemeijn placken solvendis (dg: et) et dandis et si redemerit 

infra festum Remigii et festum nativitatis (dg: nativitatis) Domini 

sequens extunc dictus (dg: Willelmus) emptor dicta (dg: -m) quinque hont 

resignabit simpliciter et si dictus Willelmus venditor premissa redemerit 

dicto spatio pendente (dg: po) infra festum nativitatis Domini et festum 

pasche sequens extunc dictus Willelmus de Lent premissa possidet extunc 

deinceps usque ad festum Remigii sequens (dg: acta) #ut# in forma. Acta 

in camera presentibus dictis scabinis Theoderico de Venne sartore 

Godescalco de Megen Henrico die Bruijn datum in festo Marcelli anno XCIX 

hora vesperarum. 

 

BP 1181 p 262v 03 do 16-01-1399. 

Johannes gnd Hoevel gaf uit aan Everardus zvw Henricus van den Mortel een 

stuk land, 3 spijnt rogge groot, in Schijndel, ter plaatse gnd in die 

Cijngel, tussen Nijcholaus Hagen enerzijds en voornoemde Everardus zvw 

Henricus van den Mortel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Schijndel te 

leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1400). 

 

Johannes dictus Hoevel peciam terre #tres spijnt siliginis in semine 

capientem# sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum in die (dg: 

Cijnghel) Cijngel inter hereditatem Nijcholai Hagen ex uno et inter 

hereditatem (dg: H) Everardi filii quondam Henrici van den Mortel ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Everardo filio quondam 

Henrici van den Mortel ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione sex lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum ex premissis #et in Scijnle tradendam# promittens pro 

premissis warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 262v 04 do 16-01-1399. 

Johannes die Gruijter zvw Danijel die Gruijter en zijn zoon Danijel 

verkochten aan Henricus die Bruijn zvw Aelwinus een stuk land, in Oss, ter 

plaatse gnd in het Westervelt, ter plaatse gnd Drotart, tussen Henricus 

Ghisellen soen enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

anderzijds, met een eind strekkend aan een weg gnd die Ussense Weg. 

 

Johannes die Gruijter filius quondam Danijelis die Gruijter et Danijel 

eius filius peciam terre sitam in parochia de Os ad locum dictum int 

Westervelt in loco dicto Drotart inter hereditatem Henrici (dg: Ghis) 

Ghisellen soen ex uno et inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco 

ex !uno tendente cum uno fine ad viam dictam die Ussenschen Wech ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Henrico die Bruijn filio quondam Aelwini 

promittentes indivisi super omnia (dg: w) warandiam et aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 262v 05 do 16-01-1399. 

Godefridus zvw Godefridus van Erpe en Mijchael zvw Mijchael Loekens 

beloofden aan Sijmon Vos van Hezewijc 57 Stramprooise gulden of de waarde 

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

 

Godefridus filius quondam Godefridi de Erpe et Mijchael filius quondam 

(dg: Mij) Mijchaelis Loekens promiserunt indivisi super omnia Sijmoni Vos 

de Hezewijc LVII Stramproetsche gulden seu valorem ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 262v 06 do 16-01-1399. 

Walterus gnd Donst verkocht aan Henricus zvw Walterus gnd Bulle een 

n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit ½ mudzaad roggeland, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd Hezelaer, tussen Hermannus Loden soen enerzijds en Jacobus die Deijster 

anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat. 

 

Walterus dictus Donst hereditarie vendidit Henrico filio quondam Walteri 

dicti Bulle hereditariam (dg: here) paccionem sex sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex dimidia modiata terre siliginee sita in parochia de Ghestel 

prope Herlaer in loco dicto Hezelaer inter hereditatem Hermanni Loden 

soen ex uno et inter hereditatem (dg: Jacobi) Jacobi die Deijster ex alio 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepta hereditaria! unius et dimidii modiorum siliginis dicte 

mensure exinde prius solvenda et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 262v 07 do 16-01-1399. 

Heijmericus Groij en Theodericus zvw Johannes Baten soen beloofden aan 

Johannes zv Willelmus Reijnsen soen van Zonne 35½ Engelse nobel, 37 

jangelaar voor 1 Engelse nobel gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (vr 

25-07-1399) te betalen. 

 

Heijmericus Groij et Theodericus filius quondam Johannis Baten soen 

promiserunt indivisi super omnia Johanni filio (dg: quondam) Willelmi 

Reijnsen soen de Zonne XXXV et dimidium Engels nobel seu pro quolibet 

Engels nobel (dg: pro) XXXVII jangelart ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: datum supra) Groij predictus et Wiel datum 

supra. 

 

BP 1181 p 262v 08 do 16-01-1399. 

Gerardus zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen droeg over aan !Rijcoldus 
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gnd Willems soen de helft van een b-erfpacht10 van 1 mud rogge, Bossche 

maat, welke pacht Willelmus Tolinc met Vastenavond in Den Bosch beurde, 

gaande uit 1½ bunder heide, in Schijndel, in een hoeve gnd die Scoetse 

Hoeve, naast de gemeint, welke 1½ bunder heide Willelmus Tolinc voor 

voornoemde pacht uitgegeven had aan voornoemde !Rijcardus Willems soen. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Johannis filii quondam Johannis Bathen soen 

medietatem hereditarie paccionis unius modii siliginis mensure de Busco 

(dg: so) quam paccionem Willelmus Tolinc solvendam habuit hereditarie ad 

carnisprivium et in Busco tradendam (dg: de) ex uno et dimidio bonariis 

merice sitis in parochia de Scijnle in manso dicto communiter die 

Scoetsche Hoeve juxta communitatem que unum et dimidium bonaria merice 

Willelmus (dg: d) Tolinc dederat ad pactum !Rijcardo dicto Willems soen 

(dg: scil) scilicet pro dicta paccione unius modii siliginis prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto !Rijcoldo Willems (dg: soen) soen 

cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Willelmi 

Tolinc (verbeterd uit: Bolinc) et (dg: suorum) heredum (dg: deponere) 

eiusdem Willelmi deponere. Testes (dg: G) datum supra. 

 

BP 1181 p 262v 09 do 16-01-1399. 

Petrus Penninc beloofde aan Johannes zvw Gerardus van Berze 27 Stramprooise 

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

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

 

Petrus Penninc promisit super omnia Johanni filio quondam Gerardi de 

Berze XXVII Stramproetsche Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken 

pro quolibet gulden computato ad pasche proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 262v 10 do 16-01-1399. 

Gerardus zvw Henricus Mudeken verkocht aan Henricus zvw Snellardus die 

Bruijn 2 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd in het Strobroec, tussen 

erfgoed van de kerk van Kessel, gnd der Heijliger Lant, enerzijds en erfg 

vw Erenbertus Jans soen anderzijds, met een eind strekkend aan een 

waterlaat, zoals omgraven. Verkoper en zijn broer Reijnerus beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Gerardus filius quondam Henrici Mudeken duo iugera terre sita in parochia 

de Kessel ad locum dictum int Strobroec inter hereditatem ecclesie de 

Kessel dictam der Heijliger Lant ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Erenberti Jans soen ex alio (dg: prout in) tendentia cum uno fine 

(dg: f) ad aqueductum in (dg: qu) ea quantitate qua ibidem sita sunt et 

circumfossata ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Johanni filio quondam 

Rutgheri dicti sMoren soen) Henrico filio quondam Snellardi die Bruijn 

promittens! et cum eo Reijnerus eius frater indivisi super omnia 

warandiam (dg: et obligationem depon) tamquam de hereditate ab omni 

aggere Mose et censu libera et obligationem deponere exceptis zegediken 

et aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus et infra terram 

sitis. Testes Dordrecht et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 262v 11 do 16-01-1399. 

Johannes van Lent zvw Henricus Mudeken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Henricus des Persoen) Johannes van Lent filius quondam Henrici 

Mudeken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

                         
10 Zie → BP 1181 p 417r 07 do 12-06-1399, verkoop van een helft van de pacht van 1 mud. 
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1181 p. 263r. 

 in die beati Marcelli: donderdag 16-01-1399. 

 

BP 1181 p 263r 01 do 16-01-1399. 

Gerardus zvw Henricus Mudeken verkocht aan zijn broer Reijnerus zvw 

Henricus Mudeken (1) 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Bijeshoevel, tussen Johannes van Tefelen zv Johannes enerzijds en Willelmus 

zvw voornoemde Henricus Mudeken anderzijds, (2) 2 hont land, in Lithoijen, 

ter plaatse gnd op die Ackeren, tussen voornoemde Reijnerus enerzijds en 

Godefridus van ?Conden anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en 

sloten, die erbij horen en binnenslands gelegen zijn. 

 

Gerardus filius quondam Henrici Mudeken unum iuger terre situm in 

parochia de Lijttoijen ad locum dictum Bijeshoevel inter hereditatem 

Johannis de Tefelen filii Johannis ex uno et inter hereditatem Willelmi 

filii dicti quondam Henrici Mudeken ex alio atque (dg: di) duo hont terre 

sita in dicta parochia ad locum dictum (dg: d) op die Ackeren inter 

hereditatem Reijneri filii (dg: dicti quondam) quondam Henrici Mudeken ex 

uno et inter hereditatem Godefridi de [?C]onden ex alio (dg: pro) prout 

ibidem sita sunt hereditarie vendidit dicto Reijnero suo fratri 

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

tamquam de hereditate ab omni aggere Mose et censu libera et obligationem 

deponere exceptis aggeribus dictis zegediken aqueductibus et fossatis ad 

premissa de jure spectantibus et infra terram sitis (dg: d). Testes 

Dordrecht et Wiel datum in die beati Marcelli. 

 

BP 1181 p 263r 02 do 16-01-1399. 

Hermannus zvw Gerardus Witmeri ev Yda, en Henricus zv Willelmus van den 

Brekelen ev Metta, dvw Johannes zvw Henricus Alarts soen, verkochten aan 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker een huis, erf en aangelegen erfgoed, van 

wijlen voornoemde Johannes, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Petrus Scoenmaker en Johannes Rutten soen enerzijds en Lambertus smid en de 

gemeint anderzijds, belast met 4 penning oude cijns aan de grondheer, 8 

penning gemeen paijment aan de naburen en een b-erfcijns van 20 schelling 

geld. 

 

Hermannus filius quondam Gerardi (dg: Will) Witmeri maritus et tutor 

legitimus Yde sue uxoris et Henricus filius Willelmi van den Brekelen 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Mette sue uxoris filiarum (dg: 

dicti) quondam Johannis filii quondam Henrici Alarts soen domum et aream 

et hereditatem sibi adiacentem dicti quondam Johannis sitas in parochia 

de Berlikem ad locum dictum Beilver inter hereditatem Petri Scoenmaker 

(dg: ex uno et inter hereditatem) et Johannis Rutten soen ex uno et inter 

hereditatem Lamberti fabri et communitatem ex alio prout ibidem sita sunt 

et ad dictum quondam Johannem spectare consueverunt ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Nijcholao dicto Coel Keelbreker promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

censu domini fundi et vicin) IIII denariis antiqui census domino fundi et 
!et octo denariis communis pagamenti vicinis ibidem et hereditario censu 

XX solidorum monete exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 263r 03 do 16-01-1399. 

Johannes zv Nijcholaus gnd Coel Keelbreker verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius Nijcholai dicti Coel Keelbreker prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 263r 04 do 16-01-1399. 

(dg: Hubertus zvw Hubertus gnd Mersman). 
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(dg: Hubertus filius quondam Huberti dicti Mersman). 

 

BP 1181 p 263r 05 do 16-01-1399. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker beloofde aan Henricus zv Willelmus van den 

Brekelen 70 Stramprooise Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

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

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

 

Nijcholaus dictus (dg: L) Coel Keelbreker promisit super omnia Henrico 

filio (dg: quondam) Willelmi van den Brekelen LXX Stramproetsche Gelre 

gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato (dg: 

ad) mediatim pasce et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Wiel et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 263r 06 do 16-01-1399. 

Hubertus zvw Hubertus van Lijeshout verkocht aan zijn broer Godefridus alle 

erfgoederen die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, 

gelegen onder Beek bij Aarle. 

 

Hubertus filius quondam Huberti de Lijeshout omnes hereditates sibi de 

morte quondam suorum parentum successione advolutas quocumque locorum 

infra parochiam de Beke prope Arle sitas ut dicebat hereditarie vendidit 

Godefrido suo fratri promittens super omnia warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 263r 07 do 16-01-1399. 

Johannes gnd Cleijberch verkocht aan Johannes Kepken zvw Pontennier Kepkens 

een huis en tuin van wijlen Henricus van Zelant, gnd dat Rijsbroec, in 

Geffen, tussen Arnoldus Ghenen soen enerzijds en Arnoldus gnd Nout 

anderzijds, aan hem overgedragen door Gerardus gnd Cluet zvw Gerardus gnd 

Heijnen soen. 

 

Johannes dictus Cleijberch domum et ortum quondam Henrici de Zelant 

dictos dat Rijsbroec sita! in parochia de Gheffen inter hereditatem 

Arnoldi Ghenen soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Nout ex 

alio (dg: sup) supportatos sibi a Gerardo dicto Cluet filio quondam 

Gerardi dicti Heijnen soen prout in litteris hereditarie (dg: 

supportavit) vendidit Johanni Kepken filio quondam Pontennier (dg: Kepke) 

Kepkens supportavit cum litteris et !et aliis et jure (dg: datum) 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 263r 08 vr 17-01-1399. 

Theodericus van Venne snijder verkocht aan Theodericus Rover nzvw 

Theodericus Rover Bernts soen een hofstad in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de plaats gnd Beurde voor het erfgoed van Adam van Mierde naar 

erfgoed van wijlen Hermannus van Zonne, naast het erfgoed van wijlen 

voornoemde Hermannus van Zonne enerzijds en erfgoed van Johannes zvw Franco 

Luborgen anderzijds, welke hofstad voor bij de straat 42 voet breed is en 

achter op het eind van de hofstad 48 voet, en welke hofstad reikt vanaf 

voornoemde straat achterwaarts tot aan een weg die daar loopt, 4 voet 

breed, gelegen tussen erfgoed van Theodericus van Essche en voornoemde 

hofstad, en welke hofstad daar reikt vanaf voornoemde straat lijnrecht 

achterwaarts tot aan het achterste einde van de hofstad, met recht van weg 

over een weg die daar ligt, reikend vanaf een straatje gnd dat Enge 

Straatke door een poort naast het woonhuis van voornoemde Johannes zvw 

Franco, welke weg reikt vanaf voornoemde poort tot aan de tuin van 

voornoemde Theodericus van Essche en verder naast deze tuin tot aan 

voornoemde hofstad en verder tot aan erfgoed van wijlen voornoemde 

Hermannus van Zonne, welke weg overal 4 voet breed is, welke hofstad met 

recht van weg eerstgenoemde Theodericus in cijns verkregen had van 
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voornoemde Johannes zvw Franco Luborge, voor een b-erfcijns van 6 pond 

geld, met de gebouwen op deze hofstad, echter uitgezonderd (1) een deel van 

de hofstad, welk deel Theodericus Rover nzvw Theodericus Rover Bernts soen 

verworven had van eerstgenoemde Theodericus, (2) een kamer in een huis op 

voornoemde hofstad, welke kamer broeder Hermannus van Eijndoven verworven 

had van eerstgenoemde Hermannus, (3) voor Arnoldus Aij en Johannes, bvw 

Johannes Rijt kramer, hun vruchtgebruik in de zolder in voornoemd huis op 

de hofstad, (4) voor Goeswinus nzvw voornoemde Theodericus Rover Bernts 

soen en diens vrouw Yda van Dijnter hun vruchtgebruik in een huis op 

voornoemde hofstad, (5) voor voornoemde Theodericus Rover, broeder 

Hermannus, Arnoldus Aij, zijn broer Johannes, Goeswinus en zijn vrouw Yda 

hun recht in voornoemde weg, (6) voor broeder Sijmon lollardus zijn 

vruchtgebruik in een kamer in eerstgenoemd huis op de hofstad, en recht in 

voornoemde weg, {p.264} belast met de cijns en de voorwaarde in de brief 

vermeld, voornoemde vruchtgebruiken, het andere genoemde en het recht. 

 

Theodericus (dg: va) de Venne sartor quoddam domistadium situm in 

Buscoducis in quadam platea tendente a loco dicto Boerde ante hereditatem 

Ade de Mierde versus hereditatem quondam Hermanni de Zonne contigue juxta 

hereditatem dicti quondam (dg: He) Hermanni de Zonne ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Franconis Luborgen ex alio et quod 

domistadium continet ante juxta dictam communem plateam quadraginta duas 

pedatas in latitudine et retro in fine eiusdem domistadii quadraginta 

octo pedatas in latitudine et quod domistadium tendit (dg: #a# dic) a 

dicta platea retrorsum usque ad quandam (dg: viam a ib) viam ibidem 

tendentem quatuor pedatas in latitudine continentem que (dg: s) via sita 

est ibidem inter hereditatem Theoderici de Essche et inter (dg: 

hereditatem) dictum domistadium et quod domistadium predictum tendit 

ibidem a dicta platea retrorsum linealiter incipiendo mensurare ante 

juxta dictam plateam penes dictam latitudinem retrorsum linealiter ad 

finem posteriorem dicti domistadii insuper plenum jus eundi redeundi et 

ambulandi perpetue per quandam viam consistentem ibidem et que via 

jamdicta tendit a quodam viculo dicto dat Enghe Straetken per quandam 

portam consistentem contigue juxta domum habitationis dicti Johannis 

filii quondam Franconis predicti et que via (dg: vi) jamdicta tendit ab 

huiusmodi po[r]ta usque ad ortum dicti Theoderici de Essche situm ibidem 

et ulterius juxta eundem ortum eiusdem Theoderici ad dictum domistadium 

et ulterius us[que] ad hereditatem dicti quondam Hermanni de Zonne et que 

via jamdicta continet undique quatuor pedatas in latitudine quod 

domistadium et quod jus primodictus Theodericus erga dictum Johannem 

filium quondam Franconis Luborge ad censum acquisiverat scilicet pro 

hereditario censu sex librarum monete prout in [litteris] simul cum 

edificiis in !domistadio consistentibus minus tamen de dicto domistadio 

quadam parte eiusdem domistadii (dg: qu) quam Theodericus Rover filius 

naturalis quondam Theoderici Rover Bernts soen erga primodictum 

Theodericum! !juxta continentiam litterarum in Busco inde confectarum 

excepta [eciam] camera consistente in domo supra dictum domistadium 

consistente quam cameram (dg: H) frater Hermannus de Eijndoven erga (dg: 

do) primodictum Hermannum acquisiverat #juxta continentiam litterarum# 

salvo eciam Arnoldo Aij et Johanni fratribus quondam Johannis Rijt 

institoris suo usufructu eis competente in quodam (dg: quodam) solario 

consistente in dicta domo supra dictum domistadium consistente (dg: pro) 

juxta continentiam litterarum inde confectarum salvo eciam Goeswino filio 

naturali dicti quondam Theoderici Rover Bernts soen et Yde de Dijnter sue 

uxori suo usufructu in quadam domo supra dictum domistadium consistente 

juxta continentiam litterarum inde confectarum et salvo eciam dictis 

Theoderico Rover fratri Hermanno Arnoldo Aij et Johanni eius fratri et 

Goeswino et Yde sue uxori jure eis competente in dicta via juxta 

continentiam litterarum inde confectarum salvo eciam fratri Sijmoni 

lollardo suo (dg: s) usufructu sibi competente in quadam camera 

consistente in (dg: dicta) primodicta domo consistente (dg: in dicto) 
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supra dictum domistadium et jure dicte vie juxta 

 

1181 p. 264v. 

 in crastino Marcelli: vrijdag 17-01-1399. 

 in die Antonii anno XCIX pontificis Bonifacii noni anno X: 

   vrijdag 17-01-1399. 

 sabbato post Marcelli: zaterdag 18-01-1399. 

 

BP 1181 p 264v 01 vr 17-01-1399. 

continentiam litterarum inde confectarum ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto (dg: Arnoldo Rover) Theoderico Rover filio naturali dicti quondam 

Theoderici Rover Bernts soen supportavit cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

#censu in dictis litteris contento et condicione in dictis litteris 

contenta# dictis usufructibus et aliis pren[?omin]atis et jure. Testes 

Groij et moedel datum in crastino Marcelli. 

 

BP 1181 p 264v 02 vr 17-01-1399. 

Johannes van Brecht vleeshouwer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Brecht carnifex prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 264v 03 vr 17-01-1399. 

De broers Godefridus en Willelmus, kvw Walterus Vleminc, ontlastten Bijma 

gnd Bijm wv voornoemde Walterus van alle geschillen. 

 

Godefridus et Willelmus fratres liberi quondam Walteri Vleminc 

quitaverunt Bijmam dictam Bijm relictam eiusdem Walteri ab omnibus et 

singulis causis et impeticionibus quibus mediantibus ipsi fratres dictam 

Bijmam impetere possent in judicio spirituali vel seculari aut alias 

quovis modo a quocumque tempore evoluto usque in (dg: diem) diem 

presentem promittentes #super omnia# huiusmodi quitationem perpetue 

ratam! et numquam contra (dg: face) huiusmodi quitationem evenire. Testes 

Groij et Wiel datum in crastino Marcelli. 

 

BP 1181 p 264v 04 vr 17-01-1399. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van Arnoldus zvw 

Hermannus van Eijndoven, Johannes Paesdach, Johannes Gerijts soen 

broekenmaker, Theodericus van Venne snijder en Johannes van Raffendonc. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus Arnoldo filio quondam 

Hermanni de Eijndoven Johanne Paesdach Johanne (dg: de Vucht Pet) Gerijts 

soen caligatore Theoderico de Venne sartore Johanne de Raffendonc 

testibus datum in ?festo die Antonii anno XCIX hora prime pontificis 

Bonifacii noni !j anno X. 

 

BP 1181 p 264v 05 za 18-01-1399. 

Arnoldus zvw Johannes van Vucht schoenmaker droeg over aan zijn broer 

Walterus de helft in een hofstad waarop een huis, in Den Bosch, op de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus van Bielrevelt enerzijds en 

erfgoed van Godefridus gnd Enghel Goeden soen anderzijds, welke hofstad 

wijlen voornoemde Johannes van Vucht in cijns verkregen11 had van Johannes 

van Tiel ev Batha dvw voornoemde Johannes van Vucht schoenmaker. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis de Vucht sutoris medietatem ad se 

spectantem in quodam domistadio sito in Busco supra aggerem Vuchtensem 

inter hereditatem Henrici de Bielrevelt ex uno et inter hereditatem 

Godefridi dicti Enghel Goeden soen ex alio atque in domo supra predictum 

                         
11 Zie ← BP 1176 f 050v 01 wo 10-02-1378, uitgifte van de hofstad. 
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domistadium consistente quod domistadium dictus quondam (dg: qu) Johannes 

de Vucht erga Johannem de Tiel maritum et tutorem legitimum Bathe sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis de Vucht sutoris ad censum 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Waltero suo fratri 

cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Moedel datum sabbato 

post Marcelli. 

 

BP 1181 p 264v 06 za 18-01-1399. 

(dg: Are). 

 

BP 1181 p 264v 07 za 18-01-1399. 

Walterus zvw Johannes van Vucht schoenmaker droeg over aan zijn broer 

Arnoldus zvw voornoemde Johannes van Vucht de helft in een b-erfcijns van 5 

pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, onder 

de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Dungen, tussen Gerardus gnd 

Claes enerzijds en Henricus Steijmpel anderzijds, welke cijns voornoemde 

Walterus en zijn broer Arnoldus gekocht12 hadden van Johannes zvw Ghibo van 

der Rennendonc. 

 

Walterus filius quondam Johannis de Vucht sutoris medietatem ad se 

spectantem in hereditario censu quinque librarum monete solvendo 

hereditarie nativitatis Domini ex domo area et orto sitis infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum die Dungen inter hereditatem 

Gerardi dicti Claes (dg: soen) ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: 

Steijmpell) Steijmpel ex alio quem censum dictus Walterus et Arnoldus 

eius (dg: filius) frater liberi dicti quondam Johannis de Vucht erga 

Johannem filium quondam Ghibonis van der Rennendonc emendo acquisiverant 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Arnoldo suo fratri cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 264v 08 za 18-01-1399. 

Voornoemde Walterus zvw Johannes van Vucht schoenmaker droeg over aan zijn 

broer Arnoldus zvw voornoemde Johannes van Vucht de helft in (1) een 

b-erfcijns van 40 schelling, gaande uit een huis en tuin in Vught Sint-

Petrus, naast Johannes Conincs enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 

een b-erfcijns van 20 schelling, gaande uit een huis en tuin, waarin 

Johannes Reijners soen woonde, in Vught Sint-Petrus, naast de gemene weg 

enerzijds en voornoemde Johannes Reijners soen anderzijds, (3) een 

b-erfcijns van 20 schelling, gaande uit 1/3 deel van een stuk land van 

wijlen Johannes Aelbrechts soen, in Vught Sint-Petrus, tussen Yda Vlemijncs 

enerzijds en Enghelberna Sceenkens anderzijds, (4) een b-erfcijns van 20 

schelling, gaande uit 1 bunder 3 roeden land, in Vught Sint-Petrus, naast 

kvw Gerardus Kathelinen soen enerzijds en Heilwigis dv Engbertus van den 

Zande anderzijds, welke cijnzen Arnoldus Reijners soen geschonken had aan 

wijlen voornoemde Johannes van Vucht en diens vrouw Margareta dv voornoemde 

Arnoldus Reijners soen. 

 

Dictus Walterus medietatem ad se spectantem in hereditariis censibus 

infrascriptis scilicet in hereditario censu XL solidorum solvendo 

hereditarie ex domo et orto sitis in parochia sancti (dg: V) Petri de 

Vucht iuxta hereditatem Johannis Conincs ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio item in hereditario censu viginti 

solidorum solvendo hereditarie ex domo et orto in quibus Johannes 

Reijners soen commorari consuevit sitis in dicta parochia iuxta communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Johannis Reijners soen predicti ex 

alio item in hereditario censu XX solidorum solvendo hereditarie ex 

tercia parte pecie terre quondam Johannis Aelbrechts soen sito in dicta 

                         
12 Zie ← BP 1179 p 156v 06 wo 15-05-1392, verkoop van de erfcijns. 
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parochia inter hereditatem Yde Vlemijncs ex uno et inter hereditatem 

Enghelberne Sceenkens ex alio atque in hereditario censu XX solidorum 

solvendo hereditarie ex uno bonario et tribus virgatis terre (dg: ?Gelt) 

sitis in dicta parochia iuxta hereditatem liberorum quondam Gerardi 

Kathelinen soen ex uno et inter hereditatem Heilwigis filie Engberti van 

den Zande ex alio quos census Arnoldus Reijners soen dederat et 

supportaverat dicto quondam Johanni de Vucht (dg: cum) cum Margareta sua 

uxore filia (dg: dicti) eiusdem Arnoldi Reijners soen nomine dotis ut 

dicebat hereditarie supportavit Arnoldo suo fratri filio dicti quondam 

Johannis de !Wucht promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 264v 09 za 18-01-1399. 

Voornoemde Walterus zvw Johannes van Vucht schoenmaker droeg over aan zijn 

broer Arnoldus zvw voornoemde Johannes van Vucht (1) de helft in 6 

schelling b-erfcijns, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 3 stukken 

land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd die Vriesbrake, welke 6 

schelling b-erfcijns Arnoldus Reijners soen grootvader van voornoemde 

Walterus verworven had van Henricus van den Nent, (2) de helft in een 

b-erfcijns van 12 schelling, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis 

en tuin van Henricus van den Nent, in Vught Sint-Petrus, en uit aangelegen 

erfgoederen van voornoemde Henricus van den Nent, welke cijns wijlen 

voornoemde Arnoldus Reijners soen verworven had van voornoemde Henricus van 

den Nent. 

 

Dictus Walterus medietatem ad se spectantem in sex solidis hereditarii 

census solvendis hereditarie Martini ex tribus peciis terre sitis in 

parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum die Vriesbrake quos sex 

solidos hereditarii census Arnoldus Reijners soen avus olim dicti Walteri 

erga Henricum van den Nent acquisiverat ut dicebat atque medietatem ad 

dictum Walterum spectantem in hereditario censu XII solidorum solvendo 

hereditarie nativitatis Johannis ex domo et (dg: ?orto) orto cum suis 

attinentiis Henrici van den Nent sitis in parochia de Vucht sancti Petri 

atque ex hereditatibus (dg: d) eiusdem Henrici van den (dg: Nen) Nent 

sibi adiacentibus quem censum dictus quondam Arnoldus Reijners soen erga 

dictum Henricum van den Nent acquisiverat ut dicebat hereditarie 

supportavit Arnoldo suo fratri promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 264v 10 za 18-01-1399. 

Voornoemde Walterus zvw Johannes van Vucht schoenmaker beloofde aan zijn 

broer Arnoldus zvw voornoemde Johannes van Vucht 50 Gelderse gulden, 36 

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

Martinus (di 11-11-1399) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1399). 

 

Dictus Walterus promisit super omnia Arnoldo suo fratri L Gelre gulden 

scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato (dg: ad) 

mediatim Martini (dg: p) et mediatim nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 264v 11 za 18-01-1399. 

Johannes zvw Johannes van Audehoesden droeg over aan Willelmus van 

Derenteren al zijn goederen, zowel in de stad Den Bosch als daarbuiten, en 

alle goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van wie dan ook. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Audehoesden omnia et singula sua bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum tam in 

oppido de Busco quam extra oppidum de Busco consistentia sive sita et 

omnia bona sibi de morte (dg: eiusdem) cuiuscumque persone successione 

advolvenda ut dicebat hereditarie! Willelmo de Derenteren promittens 
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super omnia warandiam. 

 

BP 1181 p 264v 12 za 18-01-1399. 

Johannes zvw Johannes gnd Ghevarts vleeshouwer ev Hilla dvw Henricus van 

Mulsen verkocht aan Johannes zvw voornoemde Henricus van Mulsen (1) 1½ 

morgen land in Meerwijk, ter plaatse gnd in den Winckelen, tussen 

voornoemde Johannes zvw Henricus van Mulsen enerzijds en wijlen Johannes 

Scrivers van Engelen anderzijds, (2) de helft in 4 lopen roggeland, gnd dat 

Swers Stuc, in Gestel bij Herlaer, naast Heijlwigis {p.265} gnd Didden, (3) 

de helft in 1 zester roggeland, van wijlen voornoemde Henricus van Mulsen, 

in Gemonde, naast de plaats gnd ten Wiel. De brief overhandigen aan Hilla 

ec voornoemde berkoper en niet aan de ander. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Ghevarts carnificis maritus et 

tutor legitimus Hille sue uxoris filie quondam (dg: Jo) Henrici de Mulsen 

unum et dimidium iugera terre sita in jurisdictione de Merewijc ad locum 

dictum in den Winckelen inter hereditatem Johannis filii dicti quondam 

Henrici de Mulsen ex uno et inter! quondam Johannis Scrivers de Engelen 

ex alio item medietatem ad se spectantem in quatuor lopinatis terre 

siliginee (dg: sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer ad) dictis dat 

Swers Stuc sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer juxta hereditatem 

Heijlwigis 

 

1181 p. 265r. 

 sabbato post Marcelli: zaterdag 18-01-1399. 

 in crastino Marcelli: vrijdag 17-01-1399. 

 

BP 1181 p 265r 01 za 18-01-1399. 

dicte Didden (dg: u) atque medietatem ad se spectantem in (dg: p) una 

sextariata terre siliginee sita !#dicti quondam Henrici de Mulsen# in 

parochia de Gemonden iu[xta] locum dictum ten Wiel (dg: inter) ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni (dg: de Mulsen) filio dicti quondam 

Henrici de Mulsen promittens super omnia warandiam et obligationem (dg: 

deponere exceptis censibus) ex parte (dg: sui deponere) sui deponere. 

Testes Ywanus et Moedel datum sabbato post Marcelli. Tradetur littera 

Hille uxori dicti venditoris et non alteri. 

 

BP 1181 p 265r 02 vr 17-01-1399. 

Katherina wv Willelmus Mijnnemere droeg over aan broeder Gerardus Scilder 

procurator van het klooster Porta Celi, tbv voornoemd klooster, een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de 

helft, behorend aan Henricus Menneken zvw Henricus Menneken, in een huis en 

erf van wijlen voornoemde Henricus, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, buiten de stenen poort gnd Pijnappels Poort, tussen 

erfgoed van Theodericus van den Hoevel enerzijds en erfgoed van Elizabeth 

Bruijstens anderzijds, welke cijns Adam van Mierde tbv wijlen voornoemde 

Willelmus Mijnnemere gekocht13 had van voornoemde Henricus zvw Henricus 

Menneken. Met achterstallige termijnen en adiusticatie14. 

 

Katherina relicta quondam Willelmi Mijnnemere cum tutore hereditarium 

censum (dg: XXX) viginti solidorum monete solvendum hereditarie Domini ex 

medietate ad Henricum Menneken filium quondam Henrici Menneken spectante 

in domo et area eiusdem quondam Henrici sita in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis extra lapideam portam dictam Pijnappels Port inter 

                         
13 Zie ← BP 1175 f 176r 15 ±do 22-02-1369, verkoop van de erfcijns. 
14 Zie ← SAsH RA VB 1799 f 129r 06, ma 13-01-1399, brueder Gerijt Scilder mechtich dair af 
gemaect van Kathelijn wijf wilner Willem Mijnnemeers was gericht aen huijs ende erve Henrics 

wilner Mennekens gelegen in tsHertogenbossche aen deijnde der Hijnthemerstraten buijten der 

stenen poirten geheijten Pijnappels poirt tusschen den erve Dircs van den Hoevel ende tusschen 

den erve Lijsbets Bruijstens overmids gebrec van erfcijns dien die voirs Kathelijn dair aen 

had ende die voirs brueder Gerijt heet dat nu verboden ijerstwerf ende des maect hij mechtich 

meester Jan van Best. 



Bosch’ Protocol jaar 1399 03. 40 

hereditatem Theoderici van den Hoevel ex (dg: ut) uno et inter 

hereditatem Elizabeth Bruijstens ex alio quem censum Adam de Mierde ad 

opus dicti quondam Willelmi Mijnnemere erga dictum Henricum filium 

quondam Henrici Menneken emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit fratri Gerardo Scilder (dg: ad) procuratori 

conventus de Porta Celi ad opus eiusdem conventus cum litteris et jure 

arrestadiis et adiusticatione sibi vigore dictarum litterarum facta 

promittens cum tutore super omnia ratam servare (dg: et obligationem ex 

parte sui deponere). Testes Wijel et Ywanus datum in crastino Marcelli. 

 

BP 1181 p 265r 03 za 18-01-1399. 

Johannes van der Raffendonc schonk aan Jordanus van den Broec zvw 

Theodericus van den Broec en diens vrouw Margareta dv voornoemde Johannes 

van der Raffendonc (1) 1 mud rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 2½ mud 

rogge, maat van Oirschot, die Aleijdis dvw Willelmus zv Henricus Oemken 

verworven had van Andreas zv Willelmus Andries soen, en die voornoemde 

Andreas verworven had van zijn voornoemde vader Willelmus, en welke pacht 

van 2½ mud Godefridus nzv Martinus Loden, door voornoemde Martinus verwekt 

bij Elizabeth gnd die Kemster, moet leveren, gaande uit een erfgoed gnd die 

Gemeint, in Oirschot, in de herdgang van den Notelen, tussen kv Elizabeth 

Custers enerzijds en kv Jordanus van der Braken anderzijds, welke pacht van 

1 mud eerstgenoemde Johannes gekocht had van voornoemde Aleijdis dv 

Willelmus zv Henricus Oemken, (2) 1 mud rogge b-erfpacht, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een b-erfpacht 

van 2½ mud rogge, die voornoemde Godefridus nzv Martinus Loden moet 

leveren, gaande uit voornoemd erfgoed gnd die Gemeint, welke mud rogge 

erfpacht voornoemde Johannes van der Raffendonc gekocht had van voornoemde 

Aleijdis dv Willelmus zv Henricus Oemken soen. 

 

Johannes van der Raffendonc unum modium siliginis hereditarie paccionis 

mensure de Oirscot solvendum hereditarie purificationis et in Oirscot 

tradendum ex hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis 

dicte mensure quam Aleijdis filia quondam Willelmi filii Henrici Oemken 

erga Andream filium Willelmi Andries soen acquisiverat et quam dictus 

Andreas erga predictum Willelmum suum patrem acquisiverat et quam 

paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis Godefridus filius 

naturalis Martini Loden ab eodem Martino et Elizabeth dicta die Kemster 

(dg: pariter) genitus solvere tenetur annuatim ex quadam hereditate dicta 

die Ghemeijnt sita in parochia de Oirscot in pastoria van den Notelen 

inter hereditatem liberorum Elizabeth Custers ex uno et inter hereditatem 

liberorum Jordani van der Braken ex alio quam paccionem (dg: ?dictu) unius 

modii siliginis primodictus Johannes erga dictam Aleijdem filiam Willelmi 

filii Henrici Oemken emendo acquisiverat atque unum modium siliginis 

hereditarie paccionis dicte mensure de Oirscot solvendum hereditarie 

termino solucionis et loco jamdictis ex dicta hereditaria paccione duorum 

et dimidii modiorum siliginis quam dictus Godefridus filius naturalis 

dicti Martini Loden solvere tenetur ex dicta hereditate die Ghemeijnt 

vocata quem modium siliginis hereditarie paccionis jamdictum dictus 

Johannes van der Raffendonc erga dictam Aleijdem filiam dicti Willelmi 

filii Henrici Oemken soen emendo acquisiverat ut dicebat hereditarie 

supportavit Jordano van den Broec filio quondam Theoderici van den Broec 

(dg: promittens) cum Margareta sua uxore filia eiusdem Johannis van der 

Raffendonc #nomine dotis# ad jus oppidi de Busco promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: et obligationem 

ex p) et sufficientem facere. Testes Ywanus et Moedel datum sabbato post 

Marcelli. 

 

BP 1181 p 265r 04 za 18-01-1399. 

Voornoemde Johannes van der Raffendonc schonk aan voornoemde Jordanus van 

den Broec en diens vrouw Margareta dv voornoemde Johannes van den 
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Raffendonc (1) 6 lopen b-erfpacht, maat van Oirschot, die Henricus zv 

Willelmus Coman met Lichtmis in Oirschot moet leveren aan voornoemde 

Johannes, gaande uit 1/3 deel van een huis en tuin, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Eertbruggen, tussen Danijel gnd Deen zv Hilla gnd Noelkens 

enerzijds en een weg gnd Kerkpad anderzijds, welk 1/3 deel voornoemde 

Henricus verworven had van zijn schoonzoon Johannes gnd Slijmmen, (2) 8 

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

leveren, gaande uit 4 lopen land, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, 

naast de windmolen, ter plaatse gnd die Braken, tussen Godefridus Louwer en 

Henricus zvw Johannes Smeeds enerzijds en de gemeint anderzijds, welke 

pacht eerstgenoemde Johannes verworven had van Johannes zv Henricus 

Pennincs van Straten, (3) ½ mud rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit (3a) 1 lopen roggeland, ter 

plaatse gnd in die Brake, tussen Willelmus van den Daele enerzijds en 

Johannes gnd Vroemans anderzijds, (3b) 1/6 deel van 3 bunder beemd, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Eelsbroek, tussen kvw Henricus Brant enerzijds en 

voornoemde Johannes Vroemans anderzijds, welke pacht eerstgenoemde Johannes 

gekocht had van Johannes gnd Nuwewert szv Petrus gnd Vos van Straten. 

 

Dictus Johannes van der Raffendonc sex lopinos siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Oirscot quam Henricus filius Willelmi Coman dicto 

Johanni solvere tenetur hereditarie purificationis et in Oirscot tradere 

ex tercia parte domus et orti sitorum in parochia de Oirscot in loco 

dicto Eertbruggen inter hereditatem Danijelis dicti Deen filii Hille 

dicte Noelkens (dg: ex u) et inter viam dictam Kercpat et quam terciam 

partem (dg: dictus #dicto# Henricus filius #filio# Willelmi Coman et 

Elizabeth sue uxori ux) dictus Henricus erga Johannem dictum Slijmmen 

suum (dg: socerum) #generum# acquisiverat ut dicebat !h (dg: atque) item 

octo lopinos siliginis hereditarie paccionis dicte mensure solvendos 

hereditarie termino solucionis et loco predictis ex quatuor lopinatis 

terre sitis in dicta parochia ad locum dictum Straten juxta molendinum 

venti in loco dicto die Braken inter hereditatem Godefridi Louwer .. et 

(dg: H) Henrici filii quondam Johannis Smeeds ex uno et inter 

communitatem ex alio quam paccionem jamdictam primodictus Johannes erga 

Johannem filium Henrici Pennincs de Straten acquisiverat atque dimidium 

modium siliginis hereditarie paccionis dicte mensure de Oirscot solvendum 

hereditarie termino solucionis et loco predictis ex una lopinata terre 

siliginee sita in loco dicto in die Brake inter hereditatem Willelmi van 

den Daele ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Vroemans ex alio 

atque ex una sexta parte trium bonariorum prati sitorum in dicta parochia 

in loco dicto Eelsbroeke inter hereditatem liberorum quondam Henrici 

Brant ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Vroemans ex alio quam 

paccionem jamdictam primodictus Johannes erga Johannem dictum Nuwewert 

generum Petri dicti Vos de Straten emendo acquisiverat ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Jordano van den Broec cum dicta Margareta 

sua uxore filia dicti Johannis van den Raffendonc nomine dotis ad jus 

oppidi de Busco promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

1181 p. 266v. 

 quinta post purificationis: donderdag 06-02-1399. 

 sabbato post Marcelli: zaterdag 18-01-1399. 

 quinta post Marcelli: donderdag 23-01-1399. 

 

BP 1181 p 266v 01 za 18-01-1399. 

Voornoemde Johannes van der Raffendonc schonk aan voornoemde Jordanus van 

den Broec en diens vrouw Margareta dv voornoemde Johannes van den 

Raffendonc 1 mud rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd dat Rodeland, in 

Oirschot, tussen Arnoldus van den Braken enerzijds en Willelmus van Heersel 

anderzijds, (2) een tuin gnd die Vlashof, in Oirschot, tussen Henricus 

Papen enerzijds en kv Johannes van Berze anderzijds, welke pacht aan hem 
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was verkocht door Willelmus gnd Andries soen. 

 

Duplicetur. 

Dictus Johannes van der Raffendonc unum modium siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Oirscot solvendum hereditarie purificationis et in 

Oirscot tradendum ex pecia terre dicta dat Rodelant sita in parochia de 

Oirscot inter hereditatem Arnoldi van den Braken ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Heersel ex alio atque ex quodam orto dicto die 

Vlashof sito in dicta parochia inter hereditatem Henrici (dgh: Papp) 

Papen ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis de Berze ex alio 

venditam! sibi a Willelmo dicto Andries soen ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Jordano nomine quo supra promittens ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 266v 02 za 18-01-1399. 

Voornoemde Johannes van der Raffendonc schonk aan voornoemde Jordanus van 

den Broec en diens vrouw Margareta dv voornoemde Johannes van den 

Raffendonc 14 lopen rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, met Sint-Andreas 

in Spoerdonk te leveren, gaande uit (1) een huis en aangelegen tuin van 

wijlen Yda gnd Moermans van Spoerdonc, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Spoerdonk, welk huis en tuin Johannes Woestenberch szv Truda van der Hostat 

in pacht verkregen had van voornoemde Yda Moermans voor voornoemde 14 lopen 

rogge b-erfpacht, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, 

die gaat uit een stuk land, gnd dat Nieuweland, ter plaatse gnd Spoerdonk, 

aan het eind van de tuin van voornoemde Yda, en uit een stuk beemd ter 

plaatse gnd Spoerdonk, tussen Arnoldus van den Braken enerzijds en Henricus 

zv Willelmus van Audenhoeven anderzijds, welke 14 lopen rogge b-erfpacht 

voornoemde Johannes van der Raffendonc verworven had van Johannes van 

Audenhoeven. 

 

Item XIIII lopinos siliginis #hereditarie paccionis# mensure de Oirscot 

solvendos hereditarie Andree et in Spoerdonc tradendos ex domo et orto 

sibi adiacente (dg: cum omnibus suis attinentiis sitis in Spoerdonc) 

quondam Yde dicte Moermans de Spoerdonc et omnibus suis attinentiis sitis 

in parochia de Oirscot ad locum dictum Spoerdonc quos domum et ortum cum 

suis attinentiis Johannes Woestenberch gener Trude van der Hostat erga 

dictam Ydam Moermans pro predictis XIIII lopinis siliginis hereditarie 

paccionis ad pactum acquisiverat atque ex (dg: pecia terre dicta dat 

Nuwelant sita in dicto loco Spoerdonc vocato ad finem orti dicte Yde) 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte mensure solvenda 

hereditarie ex pecia terre dicta dat Nuwelant sita in dicto loco 

Spoerdonc vocato ad finem orti Yde predicte atque ex pecia prati sita in 

dicto loco Spoerdonc vocato inter hereditatem Arnoldi van den Braken ex 

uno et inter hereditatem Henrici filii Willelmi de Audenhoeven ex alio 

quos XIIII lopinos siliginis hereditarie paccionis dictus Johannes van 

der Raffendonc erga Johannem de Audenhoeven acquisiverat ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Jordano nomine quo supra promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 266v 03 za 18-01-1399. 

Tielmannus zvw Johannes van Scijnle droeg over aan Gerardus zvw Theodericus 

Bauderix een b-erfcijns van 40 schelling, die Johannes gnd Wit zvw 

Godefridus van den Scoet beloofd had aan Hermannus gnd Tricinadoire bv 

voornoemde Johannes van Scijnle, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

een huis en tuin, in Schijndel, ter plaatse gnd Vorne, tussen Ghisbertus 

Wever enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Tielmannus filius quondam Johannis de Scijnle hereditarium censum XL 

solidorum quem Johannes dictus Wit filius quondam Godefridi van den Scoet 

promisit se daturum et soluturum Hermanno dicto Tricinadoire fratri olim 

dicti Johannis de Scijnle hereditarie Remigii ex domo et orto sitis in 
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parochia de Scijnle ad locum dictum Vorne inter hereditatem Ghisberti 

Wever ex uno et inter communem plateam ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo filio quondam Theoderici Bauderix cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui #et dicti quondam Johannis# et heredum dicti 

quondam Johannis et Hermanni deponere. Testes Lucas et Moedel datum 

supra. 

 

BP 1181 p 266v 04 do 06-02-1399. 

Voornoemde Gerardus zvw Theodericus Bauderix droeg voornoemde cijns van 40 

schelling over aan Theodericus zvw Johannes van der Weteringen. 

 

Dictus Gerardus dictum censum XL solidorum supportavit Theoderico filio 

quondam Johannis van der Weteringen cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Groij et Moedel datum quinta post purificationis. 

 

BP 1181 p 266v 05 za 18-01-1399. 

Johannes zvw Arnoldus van Stripe ev Hilla dvw Rodolphus gnd Roef zvw Sophia 

gnd van Groijen verkocht aan Arnoldus van Blakenbroec zvw Johannes van 

Blakenbroec de helft in een b-erfcijns van 7 pond geld, met Sint-Jan-

Baptist te betalen, gaande uit erfgoederen met gebouwen gnd die Oude Aerst 

en die Nieuwe Aerst, in Arlebeke, ter plaatse gnd Boerdonc, tussen 

Gheerlacus van Keeldonc en Hermannus van Boerdonc enerzijds en Belija gnd 

van Boerdonc anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Rodolphus gekocht 

had van Johannes zvw Gerardus van Herende. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Stripe maritus et tutor legitimus 

Hille sue uxoris filie quondam Rodolphi dicti Roef filii (dg: ?qu) Sophie 

quondam dicte de Groijen medietatem ad se et ad dictam Hillam suam uxorem 

spectantem in hereditario censu septem librarum monete (dg: so) dando et 

solvendo hereditarie nativitatis Johannis baptiste de (dg: hereditate) 

hereditatibus die Aude Aerst et die Nuwe Aerst vocatis et nominatis sitis 

in parochia de Arlebeke ad locum dictum Boerdonc inter hereditates 

Gheerlaci de (dg: G) Keeldonc et Hermanni de Boerdonc ex uno et inter 

hereditatem Belije dicte de Boerdonc ex alio ac de attinentiis dictarum 

hereditatum singulis et universis ubicumque locorum tam in humido quam in 

sicco in duro et in molli situatis necnon de omnibus et singulis 

edificiis (dg: univers) in eisdem hereditatibus consistentibus quem 

censum dictus quondam Rodolphus erga Johannem filium quondam Gerardi de 

Herende emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: 

supportavit) #vendidit# Arnoldo #de Blakenbroec# filio quondam Johannis 

de Blakenbroec cum litteris et jure occacione etc promittens super omnia 

ratam! et obligationem deponere. Testes Groij et Wiel datum sabbato post 

Marcelli. 

 

BP 1181 p 266v 06 za 18-01-1399. 

Arnoldus Campart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Henricus Camp) Arnoldus Campart prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 266v 07 do 23-01-1399. 

Elijas zvw Jacobus van den Wiel droeg over aan Jacobus van Wiel zv Gerardus 

van Wiel (1) een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, aan wijlen voornoemde Jacobus van den 

Wiel verkocht door Ancelmus zvw Henricus gnd Willems bakker, (2) een 

b-erfcijns van 6 pond voornoemd geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, aan wijlen voornoemde Jacobus van den Wiel 

verkocht door Johannes van den Hoevel zvw Johannes gnd Zerijs, (3) een 

b-erfcijns van 10 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 
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helft met Kerstmis, aan wijlen voornoemde Jacobus van den Wiel verkocht 

door hr Theodericus Rover ridder, welke cijnzen nu aan hem behoren. 

 

//. 

Elijas filius quondam Jacobi van den Wiel hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini venditum dicto quondam Jacobo van den Wiel ab Ancelmo filio 

quondam Henrici dicti Willems pistoris prout in litteris item 

hereditarium censum sex librarum dicte monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini venditum dicto quondam Jacobo van 

den Wiel a Johanne van den (dg: Hoe) Hoevel filio quondam Johannis dicti 

Zerijs prout in litteris insuper hereditarium censum (dg: decem) decem 

librarum (dg: ?decem) monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis venditum dicto quondam Jacobo van den Wiel a domino 

Theoderico Rover milite prout in litteris (dg: here) et quos census nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Jacobo de Wiel filio 

Gerardi de Wiel cum litteris et aliis et jure et arrestadiis promittens 

super omnia ratam servare. Testes Dordrecht et Groij datum quinta post 

Marcelli. 

 

BP 1181 p 266v 08 za 18-01-1399. 

Martinus Paeuweeter droeg over aan Mechtildis dvw Arnoldus gnd Wellens de 

helft in een b-erfcijns van 6 pond geld, die voornoemde Martinus en Jutta 

dvw Jacobus gnd Noppen vleeshouwer met Sint-Jan-Baptist beuren, gaande uit 

(1) 2/3 deel, dat aan voornoemde Martinus en Jutta behoorde, in een huis, 

erf en tuin, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Paulus zvw Jacobus Melijs soen enerzijds en erfgoed van Nijcolaus zvw 

Henricus Vos anderzijds, welk 2/3 deel voornoemde Martinus en Jutta 

uitgegeven hadden aan Willelmus zvw Willelmus van Berze, voor (a) de 

hertogencijns, (b) een b-erfcijns van 3 pond 15 schelling voornoemd geld, 

gaande uit geheel het huis, erf en tuin, (c) voornoemde cijns15 van 6 

{p.266} pond voornoemd geld, (2) het resterende 1/3 deel dat aan voornoemde 

Willelmus zvw Willelmus van Berze behoort in voornoemd huis, erf en tuin, 

welk resterend 1/3 deel voornoemde Willelmus zvw Willelmus van Berze mede 

tot onderpand had gesteld. 

 

Martinus (dg: Paeue) Paeuweeter medietatem ad se spectantem in 

hereditario censu sex librarum monete quem censum dictus Martinus et 

Jutta filia quondam Jacobi dicti Noppen carnificis solvendum habent 

hereditarie in festo nativitatis beati Johannis baptiste ex duabus 

terciis partibus que ad dictos Martinum et Juttam spectabant in domo (dg: 

et area) area et orto sitis in Buscoducis ad finem vici Orthensis inter 

hereditatem Pauli filii quondam Jacobi Melijs soen ex uno et inter 

hereditatem Nijcolai filii quondam Henrici Vos ex alio quas duas tercias 

partes dictorum domus aree et orti dicti Martinus et Jutta dederant ad 

censum Willelmo filio quondam Willelmi de (dg: Berze) Berze scilicet pro 

censu domini ducis (dg: exinde solvendo) et pro hereditario censu (dg: 

tribus lib) trium librarum et quindecim solidorum dicte monete ex dictis 

integris domo area et orto annuatim de jure solvendis atque pro predicto 

censu sex 

 

1181 p. 267r. 

 sabbato post Marcelli: zaterdag 18-01-1399. 

 in die Sebastiani: maandag 20-01-1399. 

 

BP 1181 p 267r 01 za 18-01-1399. 

librarum dicte monete atque ex reliqua tercia parte ad dictum Willelmum 

filium quondam Willelmi de Berze (dg: spectante) spectante in domo area 

et orto predictis quam reliquam terciam partem dictus Willelmus filius 

                         
15 Zie ← BP 1181 p 049r 08 do 11-10-1397, uitgifte voor deze cijns. 
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quondam Willelmi de Berze dictis Martino et Jutte simul cum supradictis 

duabus terciis partibus dictorum domus aree et orti pro solucione dicti 

census sex librarum ad pignus imposuit et obligavit prout in litteris 

hereditarie supportavit Mechtildi filie quondam Arnoldi dicti Wellens 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et Ywanus datum 

sabbato post Marcelli. 

 

BP 1181 p 267r 02 za 18-01-1399. 

Johannes Kijtsart en zijn vrouw Elizabeth wv Ghibo zvw Nijcholaus van den 

Leempoel droegen over aan Yda, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Ghibo, het 

vruchtgebruik in de helft van een huis en erf in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Hees enerzijds en 

erfgoed van Zanderus Waembussticker anderzijds, welke helft wijlen 

voornoemde Ghibo gekocht had van Willelmus van Oijen zv Johannes van 

Oijen16,17, te weten in de voorste helft van voornoemd huis en erf, te weten 

in het voorhuis met ondergrond, en in de tuin van eerstgenoemd erfgoed 

direct achter voornoemd voorhuis gelegen, welk voorhuis met ondergrond en 

tuin gelegen zijn tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Koijt enerzijds en een 

weg, die aan de broers Rutgherus en Henricus, kvw Henricus Berwout zvw 

Henricus Berwout, en aan voornoemde Ghibo behoort, lopend vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts tot aan het gemene water, anderzijds, welk 

voorhuis met ondergrond en tuin 104 1/5 voet lang zijn, af te meten vanaf 

de Hinthamerstraat achterwaarts, en welk voorhuis met ondergrond en tuin 

strekken vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts tot aan een paal die daar 

gezet is, zoals dit voorhuis met ondergrond en tuin aan wijlen voornoemde 

Ghibo gekomen waren na erfdeling van voornoemd geheel huis en erf, tussen 

wijlen voornoemde Ghibo en voornoemde broers Rutgherus en Henricus; voorts 

het vruchtgebruik in de helft, die aan wijlen voornoemde Ghibo behoorde, in 

voornoemde weg met zijn lengte en breedte zoals in de brief vermeld. 

 

-. 

{in margine sinistra:} #[18Johannes Kij]tsart maritus legitimus# 

Elizabeth #sue uxoris# relicte quondam Ghibonis filii quondam Nijcholai 

van den Leempoel #et ipsa Elizabeth cum eodem tamquam# cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in medietate domus et aree site in Busco ad 

finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Johannis de Hees ex uno et 

inter hereditatem Zanderi Waembussticker ex alio quam medietatem dictus 

quondam Ghibo erga Willelmum de Oijen filium Johannis de Oijen !emendo 

acquisiverat! prout in litteris scilicet #in# anteriore medietate dicte 

domus et aree videlicet in anteriori domo cum suo fundo ac quodam orto 

primodicte hereditatis (dg: site) contigue retro eandem domum anteriorem 

sito et que anterior domus cum suo fundo et ortus siti sunt inter 

hereditatem quondam Arnoldi Koijt ex uno et inter quandam viam ad 

Rutgherum et Henricum fratres liberos quondam Henrici Berwout filii 

quondam Henrici Berwout #et ad dictum Ghibonem# spectantem tendentem a 

dicto vico Hijnthamensi retrorsum ad communem aquam ex alio et qui 

anterior domus cum suo fundo et ortus continent centum et quatuor pedatas 

atque quintam partem unius pedate in longitudine mensurando a dicto vico 

Hijnthamensi retrorsum et qui domus anterior cum suo fundo et ortus 

tendent a dicto vico Hijnthamensi retrorsum usque ad quendam palum ibidem 

fixum prout huiusmodi anterior domus cum suo fundo et ortus ibidem siti 

sunt et dicto (dg: Gh) quondam Ghiboni mediante quadam divisione prius 

habita #de primodicta integra domo et area# inter eundem quondam Ghibonem 

et dictos Rutgherum et Henricum fratres !cessit in partem! #prout in 

litteris# atque in medietate (dg: dicte vie) que ad dictum quondam 

                         
16 Zie ← BP 1177 f 250r 06 za 04-08-1386, verkoop van de helft van dit huis. 
17 Verder in het contract staat echter dat hij het voorhuis had verkregen na 

erfdeling. 
18 Aanvulling op basis van BP 1181 p 267r 06. 
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Ghibonem spectabat in via predicta juxta omnem longitudinem et 

latitudinem eiusdem vie in jamdictis litteris contenta supportaverunt Yde 

filie dicte Elizabeth et quondam Ghibonis promittentes (dg: super omnia 

ratam servare) indivisi super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 267r 03 ma 20-01-1399. 

Voornoemde Yda dvw Ghibo zvw Nijcholaus van den Leempoel verkocht 

voornoemde helft, te weten voornoemd voorhuis en tuin met de helft van 

voornoemde weg, aan Lambertus van den Laer. De koper moet de helft betalen 

van de hertogencijns en verder 3 pond oude pecunia van een b-erfcijns van 5 

pond oude pecunia, die uit geheel het huis en tuin gaan, overeenkomstig de 

inhoud van de deelbrief. Belast met de voorwaarde in die brief vermeld. 

 

Dicta Yda cum tutore dictam medietatem scilicet dictam domum anteriorem 

(dg: cum suo fund di) et ortum cum medietate dicte vie vendidit Lamberto 

van den Laer supportavit cum litteris et aliis et jure promittens #cum 

tutore# super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

tali condicione quod dictus emptor solvet medietatem census domini ducis 

ex (dg: dicta) primodicta (dg: hereditate) domo et orti! solvendi atque 

(dg: ter) tres libras antique pecunie de hereditario censu (dg: quinque) 

quinque librarum antique! ex primodicta integra domo et orti! de jure 

solvendo juxta continentiam! super pretacta divisione confectis! et 

excepta condicione in dictis litteris contenta. Testes Groij et Ywanus 

datum in die Sebastiani. 

 

BP 1181 p 267r 04 ma 20-01-1399. 

Enghelbertus van der Laer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Enghelbertus van der Laer prebuit et reportavit (dg: da). Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 267r 05 ma 20-01-1399. 

Voornoemde Lambertus van den Laer beloofde aan Johannes Kijtsart 26 

Hollandse gulden, 49 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen 

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

 

Dictus Lambertus promisit super! Johanni Kijtsart XXVI Hollant gulden 

scilicet XLIX gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad pasca 

proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 267r 06 za 18-01-1399. 

Voornoemde Johannes Kijtsart en zijn vrouw Elizabeth wv Ghibo zvw 

Nijcholaus van den Leempoel droegen over aan Yda, dv voornoemde Elizabeth 

en wijlen Ghibo, het vruchtgebruik in (1) een hofstad met gebouwen, 23 voet 

lang en, richting het erfgoed van Egidius van Mechelinea 23½ voet breed en 

richting de stroom aldaar 24½ voet, in Den Bosch, in die Waterstraat die 

loopt van de gevangenpoort richting voornoemde stroom, beiderzijds tussen 

erfgoederen van Ywanus van Vauderic, welke hofstad wijlen voornoemde Ghibo 

gekocht19 had van Johannes van den Velde riemmaker, (2) een b-erfcijns van 4 

pond geld, die voornoemde Johannes van den Velde beloofd had te betalen aan 

Ywanus van Vauderic, een helft met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit voornoemde hofstad, welke cijns wijlen voornoemde 

Ghibo verworven20 had van voornoemde Johannes van den Velde. 

 

Johannes (dg: Bij) Kijtsart maritus legitimus dicte Elizabeth et ipsa 

Elizabeth cum eodem Johanne tamquam cum tutore (dg: dicta Elizabeth) suum 

usufructum sibi competentem in quodam domistadio XXIII pedatas in 

longitudine et XXIII et dimidiam pedatas versus hereditatem Egidii de 

                         
19 Zie ← BP 1177 f 317v 12 do 16-08-1386, verkoop van de hofstad. 
20 Zie ← BP 1177 f 318r 01 do 16-08-1386, verkoop van de erfcijns. 
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Mechelinea et viginti quatuor et dimidiam pedatas versus aquam ibidem 

currentem in latitudine continente sito in Busco in vico dicto die 

Waterstraet tendente a porta captivorum versus dictam aquam ibidem 

currentem inter hereditates Ywani de Vauderic ex utroque latere 

coadiacentes (dg: quod domis) atque in edificiis in dicto domistadio 

consistentibus quod domistadium cum suis edificiis dictus quondam Ghibo 

erga Johannem van den Velde corrigiatorem emendo acquisiverat prout in 

litteris atque in hereditario censu IIIIor librarum monete (dg: solvendo 

here) quem dictus Johannes van den Velde promiserat se daturum et 

soluturum Ywano de Vauderic hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex dicto domistadio et quem censum dictus quondam Ghibo erga 

dictum Johannem van den Velde acquisiverat prout in litteris 

supportaverunt dicte Yde promittentes (dg: super omnia ratam servare) 

indivisi super omnia ratam servare. Testes Dordrecht et Ywanus datum 

sabbato post Marcelli. 

 

BP 1181 p 267r 07 za 18-01-1399. 

(dg: Voornoemde). 

 

(dg: dicta). 

 

1181 p. 268v. 

 in die Sebastiani: maandag 20-01-1399. 

 dominica post Marcelli: zondag 19-01-1399. 

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

 in crastino Sebastiani: dinsdag 21-01-1399. 

 

BP 1181 p 268v 01 ma 20-01-1399. 

Johannes van Amersfoirt droeg al zijn goederen over aan Johannes van 

Coninxla. 

 

Solvit. 

Johannes de (dg: Amersfoir) Amersfoirt omnia et singula bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata clenodia utensilia et credita sua 

quecumque quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni de (dg: Connincs) Coninxla promittens super omnia 

ratam servare. Testes Groij et Ywanus datum in die Sebastiani. 

 

BP 1181 p 268v 02 zo 19-01-1399. 

Rugerus van Doerne zvw Everardus van Doerne verkocht aan Matheus van Doerne 

snijder, tbv Elizabeth ndvw Godefridus van Ghenpe, een n-erfpacht van 1½ 

{geen maat vermeld} rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis in Blaerthem te 

leveren, gaande uit een b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Eindhoven, 

met Lichtmis in Blaerthem te leveren, gaande uit een hoeve van wijlen 

Henricus Robbijns, nu behorend aan kv voornoemde Henricus, in Blaerthem. De 

brief overhandigen aan Mo..nel Elizabeth. 

 

Rugerus de Doerne filius quondam Everardi de Doerne (dg: here) 

hereditarie vendidit Matheo de Doerne sartori #ad opus Elizabeth filie 

naturalis quondam Godefridi de Ghenpe# hereditariam paccionem unius et 

dimidii! siliginis mensure de Eijndoven solvendam hereditarie 

purificationis et in parochia de Blaerthem tradendam ex hereditaria 

paccione duorum et dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam dictus 

venditor solvendam habet hereditarie termino solucionis et loco predictis 

ex quodam manso quondam Henrici Robbijns nunc ad liberos eiusdem Henrici 

spectante sito in dicta parochia de Blaerthem (dg: atque ex) atque ex 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis promittens super omnia warandiam et #aliam# 

obligationem in dicta paccione duorum et dimidii modiorum siliginis 

existentem deponere. Testes Dordrecht et Ywanus datum dominca post 
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Marcelli. Detur littera dicto M[atheo] vel Elizabeth. 

 

BP 1181 p 268v 03 ma 20-01-1399. 

Godefridus zvw Godefridus Marcelijs soen maande 3 achterstallige jaren van 

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

leveren, welke pacht voornoemde Godefridus gekocht had van Mathijas van 

Mierde. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi Marcelijs soen hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam quam paccionem dictus Godefridus 

erga Mathijam de Mierde emendo acquisiverat prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Groij et Ywanus datum in die Sebastiani. 

 

BP 1181 p 268v 04 ma 20-01-1399. 

Johannes die Bef zvw Johannes die Bef droeg over aan Henricus Houbraken en 

Willelmus zv Egidius Coelkens soen ¼ deel van alle erfgoederen en 

erfpachten, die erfg vw Yvels van der Bolst van Erpe in een vergelijk 

overgedragen hadden aan Hadewigis, wv van voornoemde Yvels en ev 

eerstgenoemde Johannes, welk ¼ deel eerstgenoemde Johannes verworven had 

van voornoemde Hadewigis. 

 

Johannes die (dg: Best) Bef filius quondam Johannis die Bef quartam 

partem omnium hereditatum et hereditariarum paccionum quas (dg: 

hereditate) heredes quondam Yvels van der Bolst de Erpe (dg: h) 

assignaverunt et donaverunt seu supportaverunt Hadewigi relicte eiusdem 

quondam (dg: Yvels) Yvels sorori primodicti Johannis via cuiusdam 

compositionis quam (dg: medietatem) #quartam partem# primodictus Johannes 

erga dictam Hadewigem acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit 

Henrico Houbraken #et# Willelmo (dg: #filio# Gielijs soen dicto Coe) 

filio Egidii Coelkens soen promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 268v 05 ma 20-01-1399. 

Franco Croecke vleeshouwer droeg over aan Andreas van Lennenshoevel 500 

Hollandse gulden, aan hem beloofd door Rodolphus van den Zande zvw 

Goeswinus gnd van den Zande van Bucstel. 

 

Franco Croecke carnifex quingentos florenos aureos communiter gulden 

vocatos monete Hollandie promissos sibi a Rodolpho van den Zande filio 

quondam Goeswini dicti van den Zande de Bucstel prout in litteris (dg: 

legitime) supportavit Andree van Lennenshoevel cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 268v 06 ±di 28-01-1399. 

Theodericus Rover nzvw Theodericus Rover Bernts soen droeg over aan 

Johannes van den Placke en Petrus die Yoede (1) een erfgoed in Den Bosch, 

in een straat die loopt van de plaats gnd Beurde voor het erfgoed van Adam 

van Mierde naar erfgoed van wijlen Hermannus van Zonne, welk erfgoed 

eerstgenoemde Theodericus Rover verworven had van Theodericus van Venne 

snijder, (2) een erfgoed aldaar, naast erfgoed dat was van voornoemde 

Theodericus van Venne, welk erfgoed Goeswinus nzvw voornoemde Theodericus 

Rover Bernts soen, tbv eerstgenoemde Theodericus Rover, gekocht had van 

Franco zvw Johannes zvw Franco Luborgen, (3) een tuin, 14 voet breed en 94 

voet lang, in Den Bosch, achter het woonhuis van wijlen Franco Luborgen, 

welk huis gelegen is over de stenen brug, die gelegen is achter de huizinge 

van Gerardus metten Coijen, tussen twee huidenspanners naast de stadsmuur, 

welke tuin eerstgenoemde Theodericus Rover gekocht had van Johannes van 

Vlimen, zijn zuster Luijtgardis en Reijnerus en Ulindis, kv voornoemde 

Johannes van Vlimen. 
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Theodericus Rover filius naturalis quondam Theoderici Rover Bernts soen 

(dg: ?de O) quandam hereditatem sita! in Busco in vico tendente a loco 

dicti Boerde ante hereditatem Ade de Mierde versus hereditatem quondam 

Hermanni de Zonne quam hereditatem primodictus Theodericus Rover erga 

Theodericum (dg: ...) de Venne sartorem (dg: et quosdam) acquisiverat 

prout in litteris dicebat contineri atque quandam hereditatem sitam 

ibidem contigue iuxta hereditatem que fuerat dicti Theoderici de Venne 

quam hereditatem (dg: di primodictus Th) Goeswinus filius naturalis dicti 

quondam Theoderici Rover (dg: er) Bernts soen (dg: erga) ad opus 

primodicti Theoderici Rover erga Franconem filium quondam Johannis filii 

quondam Franconis Luborgen (dg: ac) emendo acquisiverat prout in litteris 

atque quendam ortum (dg: di) quatuordecim pedatas in latitudine (dg: con) 

et nonaginta quatuor pedatas in longitudine continentem situm in 

Buscoducis retro domum habitationis quondam Franconis Luborgen que domus 

sita est ultra pontem lapideum qui situs est retro habitationem Gerardi 

metten Coijen inter duo pannitensoria contigue (dg: iuxta) !contigue 

murum oppidi de Buscoducis ibidem consistentia quem ortum (dg: dictu) 

primodictus Theodericus Rover erga Johannem de Vlimen et Luijtgardem eius 

sororem Reijneri! et Ulindem liberos dicti Johannis de Vlimen emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni van den 

Placke et Petro die Yoede cum (dg: litteris et aliis) omnibus litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare. Testes Lucas et Ywijn datum 3a 

post Pau[li ?conversionem]. 

 

BP 1181 p 268v 07 ma 20-01-1399. 

Godefridus zvw Johannes van Zanbeke ev Hilla dvw Hermannus zvw Theodericus 

Hillen soen verkocht aan Henricus van Beke zvw Nijcholaus Oemkens soen van 

Os alle goederen, die aan hem en zijn voornoemde vrouw Hilla gekomen waren 

na overlijden van Yda dvw Hilla gnd Oemkens, gelegen onder Oss, in welke 

goederen Theodericus Cloenken zijn vruchtgebruik heeft. 

 

Godefridus filius quondam Johannis de (dg: Zanbe) Zanbeke maritus et 

tutor Hille sue uxoris filie quondam Hermanni filii quondam Theoderici 

Hillen soen omnia bona sibi et dicte Hille sue (dg: uxori de) uxori de 

morte quondam Yde filie quondam Hille dicte Oemkens (dg: ?matertere) 

successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de Os consistentia 

sive sita et in quibus bonis Theodericus Cloenken suum possidet 

usufructum ad presens ut dicebat (dg: here) vendidit Henrico de Beke 

filio quondam Nijcholai Oemkens soen de Os promittens (dg: wa) super 

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

et Moedel datum in die Sebastiani. 

 

BP 1181 p 268v 08 di 21-01-1399. 

Johannes van Bruggen zv Henricus van Bruggen smid droeg over aan Ghevardus 

van Doerne zvw Everardus de helft van een stuk eusel gnd dat Heijlaer, in 

Deurne, tussen Johannes van Doerne enerzijds en een kamp van voornoemde 

Johannes, afgescheiden van voornoemd stuk eusel, te weten de helft naast 

voornoemde Johannes van der Bruggen, van welk stuk eusel de andere helft 

behoort aan Mijchael van den Wasberch. 

 

Johannes de Bruggen filius (dg: quondam) Henrici de Bruggen fabri (dg: 

pecia pascue s) medietatem pecie pascue dicte (dg: eeusel) communiter dat 

Heijlaer site in parochia de Doerne inter hereditatem Johannis de Doerne 

ex uno et inter (dg: hereditatem dicti) quendam campum dicti (dg: 

venditoris) #Johannis# sumptum de dicta pecia pascue dat Heijlaer vocate 

#ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Johannis van der Bruggen# de qua pecia pascue 

primodicta reliqua medietas spectat ad Mijchaelem van den Wasberch ut 

dicebat hereditarie supportavit Ghevardo de Doerne filio quondam Everardi 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem!. 
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Testes Groij et Lucas datum in crastino Sebastiani. 

 

1181 p. 269r. 

 in crastino Agnetis: woensdag 22-01-1399. 

 quinta post Agnetis: donderdag 23-01-1399. 

 

BP 1181 p 269r 01 wo 22-01-1399. 

Willelmus, Godefridus, Henricus, Mechtildis en Gijnta, kvw Marcelius gnd 

Seel Delijen soen van Os, Johannes van Herlaer molenaar ev Belija, Zebertus 

gnd Vrancken soen smid ev Elizabeth, en Conrardus Alardi Selen soen ev 

Heijlwigis, dvw voornoemde Marcelius gnd Selen Delijen soen, verkochten aan 

Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de oudere ½ morgen land van wijlen 

voornoemde Marcelius, in Lithoijen, ter plaatse gnd Rosmaet, tussen Ghibo 

Pels enerzijds en een sloot gnd die Weteringe anderzijds. Aleijdis dvw 

voornoemde Marselius zal nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Willelmus Godefridus et Henricus fratres #Mechtildis et Gijnta sorores 

(dg: cum suis tutoribus)# liberi quondam Marcelii dicti Seel Delijen soen 

de Os #cum suis tutoribus# Johannes de Herlaer multor maritus et tutor 

legitimus Belije sue uxoris Zebertus dictus Vrancken soen faber maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris Conrardus (dg: q) Alardi Selen 

soen maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filiarum dicti 

quondam Marcelii dicti Selen Delijen soen dimidium iuger terre dicti 

quondam Marcelii situm in parochia de Lijttoijen ad locum dictum Rosmaet 

inter hereditatem Ghibonis Pels ex uno et inter fossatum dictum die 

Weteringe ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo Mersman 

filio quondam Arnoldi Mersman senioris promittentes indivisi #cum 

tutoribus predictis# super omnia warandiam et obligationem deponere 

promiserunt insuper cum tutore indivisi sub obligatione premissa quod 

ipsi Aleijdem filiam dicti quondam Marselii sororem predictorum liberorum 

semper talem habebunt quod ipsa numquam presumet! jus habere in dimidio 

jugere terre predicto. Testes Dordrecht et Goeswinus datum in crastino 

Agnetis. 

 

BP 1181 p 269r 02 do 23-01-1399. 

Ghisbertus gnd Pelgroms soen beloofde aan Bernierus Andries soen 35 

Stramprooise gulden of de waarde met Sint-Jan-Baptist aanstaande (di 24-06-

1399) te betalen. 

 

Ghisbertus dictus Pelgroms zoen promisit super omnia Berniero Andries 

soen XXXV Stramproedsche gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

baptiste proxime futurum persolvendos. Testes Groij et Wijel datum quinta 

post Agnetis. 

 

BP 1181 p 269r 03 do 23-01-1399. 

Petrus van der Weijden van Asten verkocht aan Henricus van Lijederop smid 

zvw Johannes Bollekens van Lijederop een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Someren, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit een stuk 

land, 4 lopen rogge groot, in Lijederop, ter plaatse gnd aen Ghene 

Hezevenne, tussen Gerardus van der Eijnden enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Petrus van der Weijden de Asten hereditarie vendidit Henrico de Lijederop 

fabro filio quondam Johannis Bollekens de Lijederop hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Zoemeren solvendam hereditarie 

purificationis et supra peciam terre infrascriptam tradendam et 

deliberandam ex pecia terre quatuor lopina siliginis dicte mensure in 

semine capiente annuatim sita in parochia de Lijederop ad locum dictum 

aen Ghene Hezevenne inter hereditatem Gerardi van der Eijnden ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum 
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fundi exinde solvendis de jure et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 269r 04 do 23-01-1399. 

Henricus van Lijederop smid zvw Johannes Bollekens van Lijederop verkocht 

aan voornoemde Petrus van der Weijden 1 bunder beemd, in 4 bunder beemd, in 

Asten, ter plaatse gnd Beersdonc, tussen Margareta van den Broec enerzijds 

en de beemden gnd der Wever Broeke anderzijds, zoals deze bunder jaarlijks 

wordt gedeeld tegen de andere 3 bunders, belast met de grondcijns. 

 

Henricus de Lijederop faber filius quondam Johannis Bollekens de 

Lijederop #unum# bonarium prati (dg: situm) #ad se spectans in quatuor 

bonariis prati sitis# in parochia de Asten ad locum dictum Beersdonc 

inter hereditatem Margarete van den Broec ex uno et inter prata dicta der 

Wever Broeke ex alio prout ibidem situm est et annuatim dividitur (dg: 

erga di) #contra# reliqua tria (dg: g-) bonaria prati ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Petro van der Weijden promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu dominorum fundi exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 269r 05 do 23-01-1399. 

(dg: Johannes van Ymerle zvw Henricus Mijs: een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat). 

 

(dg: Johannes de Ymerle filius quondam Henrici Mijs hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco). 

 

BP 1181 p 269r 06 do 23-01-1399. 

Godefridus van Weent ev Mechtildis, en Johannes Zibben soen van den Ymerle 

ev Engelberna, dvw Henricus Mijs, maanden 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan 

Johannes van Ymerle zvw voornoemde Henricus Mijs verkocht door Hermannus zv 

Arnoldus Cleijnael, welke pacht nu aan hen behoort. De brief overhandigen 

aan voornoemde Johannes Zibben soen. 

 

Solvit. 

Godefridus de Weent maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris et 

Johannes Zibben zoen van den Ymerle maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Engelberne sue uxoris filiarum quondam Henrici Mijs 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis venditam Johanni de Ymerle filio dicti quondam 

Henrici Mijs (dg: prout i) ab Hermanno filio Arnoldi Cleijnael prout in 

litteris et quam paccionem nunc ad se spectare dicebant et ipsis de 

tribus annis deficere monuerunt de tribus annis. Testes datum supra. Et 

dabitur #littera# dicto Johanni Zibben zoen. 

 

BP 1181 p 269r 07 do 23-01-1399. 

Henricus zvw Willelmus die Hoel verkocht aan Johannes zvw Nijcholaus gnd 

Coel die Dorre een huis en tuin, in Meerwijk, ter plaatse gnd op Henxtem, 

tussen erfg vw Johannes die Groet van Henxtem enerzijds en Reijnerus die 

Groet, Gertrudis gnd Lukens dochter en eertijds wijlen Albertus van 

Gewanden anderzijds, belast met 10 schelling geld b-erfcijns aan 

verschillende personen. 

 

Henricus filius quondam Willelmi die Hoel domum et ortum sitos in 

parochia !dicta de Merewijc ad locum dictum op Henxtem inter hereditatem 

heredum quondam Johannis die Groet de Henxtem ex uno et inter hereditatem 

(dg: heredum Gertrudis) Reijneri die Groet Gertrudis dicte Lukens dochter 

(dg: Ludovici dicti Lode de Kessel et Henrici Jans soen ex alio) et inter 

hereditatem que fuerat quondam Alberti de Gewanden ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Nijcholai dicti Coel die Dorre 
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promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis decem 

solidis hereditarii census (dg: diversis p) monete diversis personis 

annuatim exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 269r 08 do 23-01-1399. 

Voornoemde Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel die Dorre beloofde aan 

voornoemde Henricus zvw Willelmus die Hoel 64 Stramprooise gulden of de 

waarde met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1399) te betalen. 

 

Dictus Johannes filius quondam Nijcholai dicti Coel die Dorre promisit 

super omnia dicto Henrico filio quondam Willelmi die Hoel LXIIII 

Stramproedsche gulden seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 269r 09 do 23-01-1399. 

Walterus van Heersel nzvw hr Rutgerus van Hoeschot investiet van de kerk 

van Geldrop droeg over aan Willelmus van Audenhoven (1) een huis, tuin en 

aangelegen akker, in Oirschot, in de herdgang van Hedel, tussen kinderen 

gnd Lijsbetten Peters Kijnder enerzijds en kv Elizabeth gnd des Custers en 

kvw Henricus Oems anderzijds, deze goederen belast met de grondcijns, een 

b-erfcijns van 5 pond geld aan Dijna wv Johannes van Breda, en een 

b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld aan Gertrudis Huijgen, en de 

akker verder nog belast met een b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van 

Oirschot, aan Rutgherus zvw Henricus gnd heren Godevarts soen, (2) een stuk 

beemd, in Oirschot, in de herdgang van Hedel, tussen Jordanus van der 

Braken enerzijds en Johannes van Lijedevelt anderzijds, dit stuk beemd 

belast met een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Oirschot, aan 

voornoemde Dijna. 

 

Walterus de Heersel filius #naturalis# quondam (dg: nalu) domini Rutgeri 

de Hoeschot investiti olim ecclesie de Geldorp domum et ortum et agrum 

terre sibi adiacentem sitos in parochia de Oerscot in (dg: parochia) 

pastoria de Hedel inter hereditatem liberorum dictorum Lijsbetten Peters 

Kijnder ex uno et inter hereditatem liberorum Elizabeth dicte des Custers 

#et liberorum quondam Henrici Oems# ex alio (dg: ut dicebat) atque peciam 

prati situm! in dictis parochia et pastoria inter hereditatem Jordani van 

der Braken ex uno et inter hereditatem Johannis de Lijedevelt ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Willelmo de Audenhoven promittens super 

omnia #habita et habenda# warandiam et (verbeterd uit: ex) obligationem 

deponere exceptis censu dominorum fundi annuatim exinde de jure atque 

hereditario censu quinque librarum monete Dijne relicte quondam Johannis 

de Breda et hereditario censu XX solidorum dicte monete Gertrudi Huijgen 

#ex dictis domo et orto atque agro sibi adiacente annuatim# atque 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Oerscot antedicte Dijne ex supradicto prato necnon hereditaria paccione 

duorum et dimidii modiorum siliginis dicte mensure Rutghero filio quondam 

Henrici dicti heren Godevarts soen ex agro terre predicto annuatim 

solvendis de jure ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 269r 10 do 23-01-1399. 

Voornoemde Walterus droeg al zijn roerende en gerede goederen over aan 

voornoemde Willelmus. 

 

Dictus Walterus omnia sua bona mobilia et parata quocumque locorum 

consistentia ut dicebat legitime supportavit dicto Willelmo et 

effestucando resignavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 269r 11 do 23-01-1399. 

Johannes van Os zvw Petrus van Os en Reijnerus zvw Johannes Oemars 

beloofden aan Wellinus van Beke 15 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1399) te betalen. Voorts zullen zij de dijken 
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en weteringen, die behoren bij een kamp van voornoemde Wellinus, ongeveer 3 

morgen groot, ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd die Voelkamp 

tussen nu een Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1399) onderhouden met 

zicht en zeis. 

 

Johannes de Os filius quondam Petri de Os et Reijnerus filius quondam 

Johannis Oemars (dg: soen) promiserunt indivisi super omnia Wellino de 

Beke XV Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos tali condicione quod dicti debitores aggeres et aqueductus 

dictos weteringen spectantes ad quendam campum eiusdem Wellini #tria 

iugera terre vel circiter continentem# situm ad locum dictum die Hoeven 

in loco dicto die Voelcamp tenebunt et laudabiliter observabunt #infra 

hinc et dictum festum beati Martini proxime futurum# in bona disposicione 

coram circonspicione dicta scouwe #cum instrumentis dictis zicht ende 

zeijssen# sic quod (dg: sup) dicto Wellino et ad et supra dictum campum 

dampna non eveniant quovis modo in futurum. Testes datum supra. 

 

1181 p. 270v. 

 quarta post conversionem Pauli: woensdag 29-01-1399. 

 quinta post conversionem Pauli: donderdag 30-01-1399. 

 

BP 1181 p 270v 01 wo 29-01-1399. 

Cristiana, dvw Bodo van Tiela en wv mr Arnoldus van Oesterwijc, en 

Cristina, dv voornoemde Cristina en wijlen mr Arnoldus, droegen over aan 

jkvr Johanna van Rieningen, tbv de infirmerie van het Groot Begijnhof in 

Den Bosch, een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Wellinus Scilder en 

zijn vrouw Zoeta dvw voornoemde Bodo beloofd hadden aan Bodo zvw voornoemde 

Bodo van Tiela, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een erfgoed van wijlen voornoemde Bodo van Tiela, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, buiten de Peter Scuts Poort, tussen de oude 

stadsmuur enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke cijns wijlen 

voornoemde mr Arnoldus verworven had van voornoemde Bodo zvw Bodo van 

Tiela. 

 

Cristiana (dg: re) filia quondam Bodonis de Tiela relicta quondam 

magistri Arnoldi de Oesterwijc et Cristina filia dictorum Cristine et 

quondam magistri Arnoldi cum tutore hereditarium censum XL solidorum 

monete quem Wellinus Scilder et Zoeta eius uxor filia dicti quondam 

Bodonis (dg: promiserunt se daturos et sol) promiserant se daturos et 

soluturos Bodoni filio dicti quondam Bodonis de Tiela hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex quadam hereditate dicti quondam 

Bodonis de Tiela sita in Busco in vico Orthensi extra portam dictam 

communiter Peters Scuts (dg: Camp) Port inter antiquum murum oppidi de 

Busco ex uno et inter communem plateam ex alio et quem censum dictus 

quondam magister Arnoldus erga dictum Bodonem filium quondam (dg: 

Bododon) Bodonis de Tiela acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportaverunt domicelle (dg: Joh) Johanne de Rieningen! ad opus 

infirmarie maioris curie beghinarum in Busco cum litteris et [aliis] et 

jure promittentes (dg: indivise super et sufficientem facere). Testes 

Ywanus et Moedel datum quarta post conversionem Pauli. 

 

BP 1181 p 270v 02 wo 29-01-1399. 

Henricus zvw Henricus Matheus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Henrici Matheus prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 270v 03 wo 29-01-1399. 

Godefridus zvw Johannes Sceijvel zvw Godefridus Sceijvel droeg over aan 

Goeswinus Steenwech de helft in een windmolen met ondergrond en toebehoren 

van wijlen voornoemde Godefridus Steijmpel, gelegen tussen de stad Den 
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Bosch en Hintham, waarvan de andere helft behoort aan erfg vw Gerardus gnd 

Vosse, belast met de hertogencijns. 

 

Godefridus (dg: Sceijvel) filius quondam Johannis Sceijvel #filii quondam 

Godefridi Sceijvel# medietatem ad se spectantem in quodam molendino venti 

#dicti quondam Godefridi Steij[mpel]# sito inter oppidum de Busco et 

Hijntham et in fundo et attinentiis #et vento# dicti molendini universis 

et de (dg: qui) quo molendino cum suis fundo et vento et attinentiis 

reliqua medietas spectat ad heredes quondam (dg: Godefridi) Gerardi dicti 

Vosse ut dicebat hereditarie supportavit Goeswino Steenwech promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domini (dg: 

dunc) ducis exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 270v 04 wo 29-01-1399. 

(dg: Goes). 

 

BP 1181 p 270v 05 wo 29-01-1399. 

Godefridus Sceijvel zvw Johannes Sceijvel droeg over aan Goeswinus 

Steenwech zijn vruchtgebruik in een huis, tuin en erfgoederen van wijlen hr 

Henricus van Nuwelant ridder, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen 

Johannes van de Dijk enerzijds en wijlen Godefridus Sceijvel de oudere 

anderzijds, strekkend vanaf een weg die loopt vanaf het huis van Willelmus 

zvw voornoemde hr Henricus van Nuwelant naar Den Bosch, tot aan de dijk gnd 

die Hoevedijc, in welke erfgoederen Zerisius gnd Stevens soen een stuk land 

heeft liggen, zoals voornoemd huis, tuin en erfgoederen behoorden aan 

wijlen voornoemde hr Henricus van Nuwelant, en zoals ze aan eerstgenoemde 

Godefridus gekomen waren na erfdeling tussen hem en erfg vw voornoemde hr 

Henricus van Nuwelant, met alle beesten en varend goed erop. 

 

Godefridus Sceijvel filius quondam Johannis Sceijvel suum usufructum sibi 

competentem in domo et orto atque hereditatibus domini quondam Henrici de 

Nuwelant militis sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter 

hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem #quondam# 

Godefridi !quondam Sceijvel senioris ex alio tendentibus a quadam via 

tendente (dg: ?q) #a domo# Willelmi filii dicti quondam domini (dg: 

Willelmi) Henrici de Nuwelant versus Buscumducis !versus ad aggerem 

dictum die Hoevedijc et in quibus hereditatibus Zerisius dictus Stevens 

soen unam peciam terre habet situatam prout (dg: l) antedicti domus ortus 

et hereditates ad dictum quondam dominum Henricum de Nuwelant spectare 

consueverunt et prout huiusmodi domus (dg: area) et ortus et hereditates 

primodicto Godefrido mediante hereditaria divisione prius habita inter 

ipsum et (dg: su) heredes dicti domini quondam Henrici de Nuwelant 

cesserunt in partem et cum omnibus bestiis et bonis pecoralibus supra 

premissa consistentibus supportavit (dg: Godo) Goeswino Steenwech 

promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 270v 06 wo 29-01-1399. 

Arnoldus zv Ghibo gnd Sluijsman verkocht aan zijn broer Willelmus zv 

voornoemde Ghibo en aan Johannes gnd Tijmmerman molenaar zvw Theodericus 

Tijmmerman alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

moeder Katherina resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn 

voornoemde vader Ghibo. De brief overhandigen aan wie het eerst komt. 

 

Arnoldus filius Ghibonis dicti Sluijsman omnia bona sibi de morte quondam 

Katherine sue matris successione advoluta atque post mortem dicti 

Ghibonis sui patris successione advolvenda (dg: ut dicebat) quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie (dg: supportavit 

Johanni dicto) vendidit Willelmo suo fratri filio dicti Ghibonis et 

Johanni dicto Tijmmerman #multori# filio quondam Theoderici Tijmmerman 

promittens super! ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Groij et Moedel datum (dg: littera) supra. Tradetur littera eorum 
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primore? venienti. 

 

BP 1181 p 270v 07 wo 29-01-1399. 

Lambertus zvw Gerardus gnd Witmeri droeg over aan Paulus zvw Jacobus Melijs 

soen van Gewanden een b-erfcijns van 37 schelling 6 penning geld, die 

voornoemde Paulus zvw Jacobus gnd Melijs soen van Ghewanden beloofd21 had 

aan voornoemde Lambertus en diens broer Gerardus, een helft te betalen met 

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

in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Willelmus van Berze enerzijds en erfgoed van wijlen Engbertus gnd Korver 

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

water, van welke cijns een helft aan voornoemde Lambertus gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde broer Gerardus, en welke cijns nu geheel aan 

hem behoort. 

 

Solvit. 

Lambertus filius quondam Gerardi dicti Witmeri hereditarium censum 

triginta septem solidorum (dg: monete qu) et sex denariorum monete quem 

Paulus filius quondam Jacobi dicti Melijs soen de Ghewanden promisit se 

daturum et soluturum dicto Lamberto et Gerardo suo fratri hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex domo et area et orto sitis 

in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem Willelmi de Berze ex 

uno et inter hereditatem quondam Engberti dicti Korver ex alio 

tendentibus a communi platea retrorsum ad communem (dg: acquam) aquam 

ibidem prout in litteris et (dg: quem censu) de quo censu una medietas 

dicto Lamberto de morte dicti Gerardi sui fratris successione est 

advoluta ut dicebat et quem censum nunc ad se integraliter spectare 

dicebat hereditarie supportavit dicto Paulo filio quondam Jacobi Melijs 

soen de Gewanden cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam 

Gerardi sui fratris deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 270v 08 wo 29-01-1399. 

Gerardus die Visscher zvw Johannes die Doncker droeg over aan Luijtgardis 

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

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een akker, in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd die Vloedacker, tussen Franco van Rode enerzijds en erfgoed 

gnd den Spikerse Hof anderzijds, welke pacht voornoemde Gerardus gekocht 

had van Henricus zvw voornoemde Henricus gnd Ketken. Is dienstmeid Groij. 

 

Gerardus die Visscher filius quondam Johannis die Doncker hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam et deliberandam de et ex quodam agro 

terre sito in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto die Vloedacker 

inter hereditatem Franconis de Rode ex uno et inter hereditatem dictam 

#den# Spikersschen Hof ex alio quam paccionem dictus Gerardus erga 

Henricum filium quondam Henrici dicti Ketken emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Luijtgardi filie dicti quondam Henrici 

Ketkens cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et Groij datum 

supra. Est famula Groij. 

 

BP 1181 p 270v 09 do 30-01-1399. 

Petra dvw Goeswinus Moedel van de Steenweg wv Petrus Alarts maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 1 oude schild, die Rodolphus 

gnd van Gheffen aan haar moet betalen, gaande uit een hofstad in Maelstrem. 

 

Petra filia quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via #relicta quondam Petri 

Alarts# hereditarium censum unius aude scilt quem Rodolphus dictus de 

                         
21 Zie ← BP 1179 p 676v 11 do 24-04-1393, belofte van de cijns. 
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Gheffen sibi solvere tenetur ex quodam domsitadio sito in Maelstrem ut 

dicebat monuit de tribus annis. Testes Ywanus et Moedel datum quinta post 

conversionem Pauli. 

 

1181 p. 271r. 

 quinta post conversionem Pauli: donderdag 30-01-1399. 

 anno XCIX mensis januarii die penultima: donderdag 30-01-1399. 

 

BP 1181 p 271r 01 do 30-01-1399. 

Hermannus gnd Loden soen droeg over aan Egidius die Zecker een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, die Henricus van den Velde zvw Johannes 

Moelner beloofd had aan voornoemde Hermannus Loden soen, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit 3 morgen 5 hont land, minus 5 roeden, in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd in het Doide Broec, tussen Hermannus 

Roggen enerzijds en Johannes van der Borch anderzijds, met een eind 

strekkend aan een weg gnd die Hulsstraet en met het andere eind aan erfgoed 

gnd die Horst behorend aan Bertoldus gnd Hennens soen, welke 3 morgen 5 

hont minus 5 roeden voornoemde Hermannus had uitgegeven aan voornoemde 

Henricus van den Velde zvw Johannes Moelner, voor 2½ oude groot en 1/16 

deel van 1 oude groot grondcijns en voornoemde pacht van 2 mud rogge. 

 

Hermannus dictus Loden soen hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco quam Henricus van den Velde filius quondam 

Johannis Moelner promiserat se daturum et soluturum dicto Hermanno Loden 

soen hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et ex tribus 

jugeribus et quinque hont terre minus quinque virgatis terre sitis in 

parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto int Doide Broec inter 

hereditatem Hermanni Roggen ex uno et inter hereditatem Johannis van der 

Borch ex alio tendentibus cum uno fine ad plateam dictam die (dg: Huls) 

Hulsstraet et cum reliquo fine ad hereditatem dictam die Horst spectantem 

ad Bertoldum dictum Hennens soen que tria jugera et quinque hont terre 

minus dictis quinque virgatis terre dictus Hermannus dederat ad pactum 

dicto Henrico van den Velde filio quondam Johannis Moelner scilicet pro 

duobus et dimidio grossis antiquis et pro decima sexta parte unius grossi 

antiqui domino fundi annuatim exinde de jure solvendis et pro predicta 

paccione duorum modiorum siliginis mensure predicte prout in litteris 

#quas vidimus# hereditarie supportavit Egidio die Zecker promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem in dicta paccione existentem 

deponere et sufficientem facere. Testes Groij et Wiel datum quinta post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1181 p 271r 02 do 30-01-1399. 

Theodericus Berwout droeg over aan hr Godefridus van den Kerchove alias gnd 

van den Velde dekaan van Woensel een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, die Henricus zv Andreas gnd Verkenman van Zonne beloofd had aan 

Margareta gnd Horemans, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

een huis, erf en tuin, in Son, tussen voornoemde Andreas Verkenman 

enerzijds en Rodolphus gnd Roef Ketken anderzijds, welke pacht voornoemde 

Theodericus Berwout verworven had van Florencius van Beest en diens vrouw 

voornoemde Margareta. 

 

Theodericus Berwout hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco quam Henricus filius Andree dicti (dg: Ver) Verkenman de Zonne 

promisit se daturum et soluturum Margarete dicte Horemans hereditarie 

purificationis et in Buscoducis traditurum ex domo area et orto sitis in 

parochia de Zonne inter hereditatem Andree Verkenman predicti ex uno et 

inter hereditatem Rodolphi dicti Roef Ketken ex alio et quam paccionem 

dictus Theodericus Berwout erga Florencium de Beest maritum (dg: dicte) 

legitimum dicte Margarete et dictam Margaretam acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit domino Godefrido van den (dg: d) 

Kerchove alias dicto van den Velde decano Woensellensi cum litteris et 
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aliis et jure et cum arrestadiis omnibus promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1181 p 271r 03 do 30-01-1399. 

Engbertus Ludinc zvw Jacobus van Uden droeg over aan hr Godefridus van den 

Kerchove alias gnd van den Velde dekaan van Woensel een b-erfcijns van 3 

oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde en 3 kapoenen, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit ¼ deel, behorend aan 

Godefridus van Boect en zijn broer Gerardus, kvw Johannes gnd Yden soen, in 

de goederen gnd ter Boect, in Son, waarin voornoemde Johannes Yden soen was 

overleden, welke cijns Elizabeth wv voornoemde Jacobus van Uden, tbv haar 

voornoemde zoon Engbertus Ludinc, gekocht had van voornoemde Godefridus van 

Boect en zijn broer Gerardus, kvw Johannes Yden soen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1181 p 271r 06}. 

Engbertus Ludinc filius quondam Jacobi de Uden hereditarium censum trium 

denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum boni auri et 

iusti ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris atque trium caponum 

solvendum hereditarie purificationis et in Busco tradendum et 

deliberandum ex quarta parte ad Godefridum de Boect et Gerardum eius 

fratrem liberos quondam Johannis dicti Yden soen spectante in bonis 

dictis ter Boect sitis in parochia de Zonne atque in pratis et ceteris 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis in quibus vero bonis 

ter Boect vocatis dictus quondam Johannes Yden soen decessit quem censum 

Elizabeth relicta (dg: quo) dicti quondam Jacobi de Uden ad opus dicti 

Engberti Ludinc sui filii erga dicto! Godefrido! de Boect et Gerardum 

eius fratrem liberos quondam Johannis Yden soen emendo acquisiverat prout 

in litteris hereditarie supportavit domino Godefrido van den Kerchove 

alias dicto van den (dg: Ven) Velde decano Woensellensi cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere. 

 

BP 1181 p 271r 04 do 30-01-1399. 

Engbertus Ludinc zvw Jacobus van Uden ev Mechtildis dvw Johannes gnd Steen 

ketelaar droeg over aan Johannes Boijen een b-erfcijns van 4 pond geld, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) 1 morgen land, in Lithoijen, (2) 

10 hont land, in Oss, op de gemeint aldaar, (3) 1 morgen land in Oss, welke 

cijns wijlen voornoemde Johannes Steen gekocht had van Arnoldus van der 

Beke ev Oda van Lire. 

 

Engbertus Ludinc filius quondam Jacobi de Uden maritus et tutor 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis dicti Steen cacabarii 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie Martini 

ex jugere terre sito in parochia de Lijttoijen atque ex decem hont terre 

sitis in parochia de Os supra communitatem ibidem atque ex quodam iugere 

terre sito in parochia de Os quem censum dictus quondam Johannes Steen 

erga Arnoldum van der Beke maritum et tutorem legitimum Ode de Lire sue 

uxoris emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni Boijen cum litteris et jure promittens super omnia !omnia ratam 

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

 

BP 1181 p 271r 05 do 30-01-1399. 

Johannes Boijen beloofde aan Engbertus Ludinc van Uden 16 Engelse nobel of 

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

 

Johannes Boijen promisit super omnia Engberto Ludinc de Uden XVI Engels 

nobel seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 271r 06 do 30-01-1399. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (zo 
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02-02-1399), met 52 Franse kronen of de waarde, de cijns van het jaar van 

wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van Hendricus Dicbier zv Godefridus, Henricus Ghisel en 

Johannes van Amersoijen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1181 p 271r 03}. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a purificationis proxime 

futuro sine medio sequentium semper dictis annis durantibus cum LII 

Francrijcs cronen seu valorem et cum censu anni redempcionis et cum 

arrestadiis ut in forma. Acta in camera presentibus Hendrico Dicbier 

filio Godefridi Henrico (dg: de) Ghisel Johanne de Amersoijen datum anno 

XCIX mensis januarii die penultima hora prime. 

 

BP 1181 p 271r 07 do 30-01-1399. 

Johannes van Amersoijen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Hubertus zvw Henricus 

Backe van Tilborch. 

 

Johannes de Amersoijen hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco venditam sibi ab Huberto filio quondam Henrici Backe de 

Tilborch prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 271r 08 do 30-01-1399. 

Lambertus van den Laer zvw Danijel van Zelant verkocht aan Katherina ndvw 

Johannes van Wetten een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 8 hont land, in Geffen, ter 

plaatse gnd die Vrede, tussen erfgoed behorend aan de kerk van Nuland 

enerzijds en Johannes Raet anderzijds. 

 

Lambertus van den Laer filius quondam (dg: li) Danijelis de Zelant 

legitime vendidit Katherine filie (dg: quondam) naturali quondam Johannis 

de Wetten vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dicte Katherine et non ultra 

purificationis et primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradendam ex octo hont terre sitis in parochia de 

Geffen in loco dicto die Vrede inter hereditatem spectantem ad ecclesiam 

de Nuwelant ex uno et inter hereditatem Johannis Raet ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere et cum dicta Katherina mortua fuerit. 

Testes datum supra. 

 

1181 p. 272v. 

 quinta post conversionem Pauli: donderdag 30-01-1399. 

 

BP 1181 p 272v 01 do 30-01-1399. 

Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc verkocht aan zijn broer Theodericus 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit (1) een huis, erf en tuin van wijlen voornoemde Ghibo, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Rennendonc, tussen wijlen Henricus 

Scilder enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 3 morgen land, onder de 

vrijdom, ter plaatse gnd die Hodonc, tussen Boudewinus Claes soen enerzijds 

en de gemeint anderzijds, reeds belast met een cijns van 13 pond geld. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis van der Rennendonc hereditarie vendidit 

(dg: j) Theoderico suo fratri hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis #Domini# ex 

domo area et orto dicti #quondam# Ghibonis sitis infra libertatem de 

Busco ad locum dictum Rennendonc inter hereditatem quondam Henrici 

Scilder ex uno et inter (dg: h) communem plateam ex alio atque ex tribus 

iugeribus (dg: sit) terre sitis infra dictam libertatem ad locum dictum 

die Hodonc inter hereditatem Boudewini Claes soen ex uno et inter 
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communitatem ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu XIII librarum monete exinde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes Groij et Wiel datum quinta post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1181 p 272v 02 do 30-01-1399. 

Franco zv Johannes gnd Vannart ev Cristina dvw Henricus van den Venne 

verkocht aan Henricus Peijman 1/8 deel in een stuk beemd, in Tilburg, ter 

plaatse gnd Westilburg, tussen erfgoed van Johannes Bac Bertouts soen 

enerzijds en erfgoed van Bertoldus zv voornoemde Johannes Bac Bertouts soen 

anderzijds, te weten het 1/8 deel tussen voornoemd erfgoed van Johannes Bac 

Bertouts soen enerzijds en erfgoed van voornoemde Henricus Peijman 

anderzijds. 

 

-. Scribatur. 

Franco (dg: -n) filius (dg: quondam) Johannis dicti (dg: Van) Vannart 

maritus et tutor (dg: s) Cristine sue uxoris filie quondam Henrici van 

den Venne octavam partem ad se spectantem in pecia prati sita in parochia 

de Tilborch ad locum dictum Westilborch inter hereditatem (dg: Henrici 

dicti Peijman ex uno ?et ?inter) !hereditatem Johannis Bac Bertouts soen 

ex uno (dg: sci) et inter hereditatem Bertoldi filii dicti Johannis Bac 

Bertouts soen ex alio scilicet illam octavam partem que sita est inter 

hereditatem dicti Johannis Bac Bertouts soen ex uno et inter hereditatem 

(dg: quo Hen) Henrici Peijman ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Henrico Peijman promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes (dg: Gr) datum supra. 

 

BP 1181 p 272v 03 do 30-01-1399. 

Engbertus zvw Danijel van den Acker verkocht aan Petrus van Hijntham zvw 

Delija gnd Werners een n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, uit een 

b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 3½ mud Lambertus 

zvw Danijel van den Acker beloofd had aan zijn voornoemde broer Engbertus, 

met Lichtmis in Liemde te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die aan 

voornoemde Engbertus, na erfdeling, gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders, gelegen onder Liemde. 

 

-. 

Engbertus filius quondam Danijelis van den Acker hereditariam paccionem 

duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco de hereditaria 

paccione trium et dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem 

(dg: trium) trium et dimidii modiorum siliginis dicte mensure (dg: 

promisit se daturum et soluturum) !?dictuLambertus filius quondam 

Danijelis van den Acker promisit se daturum et soluturum dicto Engberto 

suo fratri hereditarie purificationis et (dg: in Busco) in Lijemde 

tradendam ex omnibus et singulis hereditatibus dicto Engberto de morte 

suorum quondam parentum jure successionis hereditarie advolutis quocumque 

locorum infra jurisdictionem dictam dingbanc de Lijemde consistentibus 

sive sitis prout huiusmodi hereditates ibidem sunt situate et dicto 

Engberto mediante quadam divisione hereditaria inter dictum (dg: 

Eng[bertum]) Engbertum et eius in hoc coheredes prius habita cesserunt in 

partem prout in litteris hereditarie vendidit Petro de Hijntham filio 

quondam (dg: Delie dicte) Delije dicte Werners cum litteris et jure 

occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Ywanus et Moedel datum quinta post conversionem. 

 

BP 1181 p 272v 04 do 30-01-1399. 

Henricus zvw Nijcholaus van Laerhoven gaf uit aan Arnoldus van den Broec 

zvw Willelmus van den Broec een stuk land met toebehoren, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes Boen en hr 

Henricus gnd Gollen priester anderzijds, met beide einden strekkend aan een 

gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, 
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maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren, voor het eerst 

over een jaar (ma 02-02-1400). Slechts op te geven met 4 mud rogge eens. 

 

Henricus filius quondam Nijcholai de Laerhoven peciam terre #cum suis 

attinentiis# sitam in parochia de Haren in loco dicto Beilver inter (dg: 

here) communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis Boen et 

domini Henrici dicti Gollen presbitri ex alio tendentem (dg: a communi 

platea) cum utroque fine ad communem plateam ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Arnoldo van den Broec filio quondam Willelmi van 

den Broec ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de (dg: Busco) #Oesterwijc# danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in Oesterwijc tradendam ex premissis 

promittens super! warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et (dg: q) non resignabit nisi cum quatuor modiis siliginis 

mensure predicte dicto Henrico semel dandis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 272v 05 do 30-01-1399. 

Henricus van der Heijden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van der Heijden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 272v 06 do 30-01-1399. 

Arnoldus van Scijnle zvw Gerardus Rose van Os, door voornoemde Gerardus 

verwekt bij zijn vrouw Sophia dvw Arnoldus van Scijnle snijder, droeg over 

aan Aleijdis dvw Hessello van Lijemde zijn deel in (1) een b-erfcijns van 6 

pond geld, die Matheus zvw Lambertus gnd Bigghen soen beloofd had aan hr 

Arnoldus van Scijnle priester, voornoemde Gerardus van Os en eerstgenoemde 

Arnoldus, met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land, gnd die Huls 

Donc, in Schijndel, ongeveer 6½ bunder groot, tussen een kamp behorend aan 

het Gasthuis van Den Bosch enerzijds en een gemene steeg aldaar anderzijds, 

(2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit 3 bunder land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

op die Sporct, gnd Banenrot, eertijds van Theodericus gnd Meijnsen, welke 

pacht wijlen voornoemde Arnoldus van Scijnle gekocht had van Wernerus gnd 

Scaet en zijn vrouw Margareta. Voornoemde cijns en pacht komen direct na 

overlijden van voornoemde Aleijdis aan de broers en zusters van voornoemde 

Aleijdis, volgens testament van wijlen hr Arnoldus van Scijnle priester. 

 

Arnoldus (dg: de Scijnle) #de Scijnle# filius quondam Gerardi #Rose# de 

Os ab eodem Gerardo et Sophia sua uxore filia quondam Arnoldi de Scijnle 

sartoris pariter genitus totam partem et omne! sibi competentes! 

hereditario censu (dg: sex) sex librarum monete quem Matheus filius 

quondam Lamberti dicti Bigghen soen promisit se daturum et soluturum 

domino Arnoldo de Scijnle presbitro dicto Gerardo de Os et primodicto 

Arnoldo hereditarie nativitatis Domini ex quadam pecia terre dicta 

communiter die Huls (dg: don) Donc sita in parochia de (dg: Scijnle) 

Scijnle sex bonaria et !dimidium terre vel circiter continente inter 

quendam campum spectantem ad hospitale de Buscoducis ex uno et inter 

quandam communem stegam ibidem ex alio prout in (dg: ?t) litteris atque 

in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Buscoducis danda 

et solvenda anno quolibet (dg: h) in festo purificationis de tribus 

bonariis terre sitis infra libertatem de Buscoducis in loco dicto op die 

Sporct dictis Banenrot que (dg: fuerant) quondam fuerant Theoderici dicti 

Meijnsen quam paccionem dictus quondam Arnoldus de Scijnle erga Wernerum 

dictum Scaet et Margaretam eius uxorem emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Aleijdi filie quondam Hessellonis de 

Lijemde (dg: cum) promittens super omnia ratam servare tali condicione 

quod (dg: dicta) dicti census et paccio statim post obitum dicte Aleijdis 

devolventur ad fratres et sorores dicte Aleijdis juxta editionem 

testamenti domini quondam Arnoldi (dg: Sc) de Scijnle presbitri. Testes 
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Dordrecht et Gro[ij] datum supra. 

 

BP 1181 p 272v 07 do 30-01-1399. 

Godefridus van Lijemde bakker droeg over aan zijn zuster Aleijdis zijn deel 

in (1) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Jacobus van Kessel zvw 

Johannes van Kessel beloofd22 had aan voornoemde Godefridus, een helft te 

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

en erf, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, over de Zevensnese 

Brug, tussen erfgoed van wijlen Martinus van Kessel enerzijds en erfgoed 

van Johannes gnd Perman anderzijds, (2) een b-erfcijns van 20 schelling 

geld, die Jacobus van Kessel zvw Johannes van Kessel beloofd23 had aan 

Bertoldus zvw Johannes Bertouts soen, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Martinus van Kessel enerzijds en 

erfgoed van wijlen Johannes Sperman anderzijds, welke cijns van 20 

schelling voornoemde Godefridus verworven had van voornoemde Bertoldus. De 

cijnzen gaan na overlijden van voornoemde Aleijdis over op de broers en 

zusters van voornoemde Aleijdis, volgens inhoud van het testament van 

wijlen hr Arnoldus van Scijnle priester. 

 

Godefridus de Lijemde pistor totam partem et omne jus sibi competentes in 

hereditario censu viginti solidorum monete quem Jacobus de Kessel filius 

quondam Johannis de Kessel promisit se daturum et soluturum dicto 

Godefrido hereditarie mediatim (dg: mediatim) Domini et mediatim Johannis 

ex domo et area sita in Busco ad finem vici Orthensis ultra pontem dictum 

(dg: Se) Zevensnesche Brugge inter hereditatem quondam Martini de Kessel 

ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Perman ex alio prout in 

litteris atque in hereditario censu XX solidorum monete quem Jacobus de 

Kessel filius quondam Johannis de Kessel promisit se daturum et soluturum 

(dg: di) Bertoldo filio Johannis quondam Bertouts soen hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco (dg: 
?a) in vico Orthensi inter hereditatem quondam Martini de Kessel ex uno 

et inter hereditatem quondam Johannis Sperman ex alio et quem censum XX 

solidorum dictus Godefridus erga dictum Bertoldum (dg: ?anti) 

acquisiverat prout in litteris supportavit Aleijdi sue sorori promittens 

ratam servare addita condicione ut in contractu predicto. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 272v 08 do 30-01-1399. 

Arnoldus van Scijnle zvw Gerardus gnd Rose van Os, door wijlen voornoemde 

Gerardus verwekt bij zijn vrouw Sophia dvw Arnoldus van Scijnle, verkocht 

aan Nijcholaus Hagen van Scijnle en Johannes gnd Tijmmerman zvw Johannes 

Tijmmerman een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) de helft van 3 mudzaad land, in 

Schijndel, behorend aan Henricus {p.273} gnd Zesseken van Scijnle, van 

welke 3 bunder Everardus bv voornoemde Henricus de andere helft bezit, (2) 

10 lopen land aldaar, die voornoemde Henricus in cijns heeft van het 

klooster van Sint-Truiden, welke pacht wijlen voornoemde Arnoldus van 

Scijnle gekocht had van voornoemde Henricus Zesseken van Scijnle. 

 

Solvit. 

Arnoldus de Scijnle filius quondam Gerardi dicti Rose de Os ab eodem 

quondam Gerardo et Sophia sua uxore filia quondam Arnoldi de Scijnle 

pariter genitus hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco dandam et solvendam anno quolibet in festo beati Martini hyemalis 

et ad Buscumducis tradendam et deliberandam de medietate trium modiatarum 

terre sitarum in Scijnle ad Henricum 

 

                         
22 Zie ← BP 1176 f 263v 23 do 07-08-1382, belofte van deze cijns. 
23 Zie ← BP 1176 f 264r 02 ±do 07-08-1382, belofte van deze cijns. 
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1181 p. 273r. 

 quinta post conversionem Pauli: donderdag 30-01-1399. 

 in profesto purificationis: zaterdag 01-02-1399. 

 quinta post letare: donderdag 13-03-1399. 

 

BP 1181 p 273r 01 do 30-01-1399. 

dictum Zesseken de Scijnle spectantium quorum trium (dg: modiatarum) 

modiatorum terre predictorum Everardus frater dicti Henrici tenebat et 

possidebat reliquam medietatem et de decem (dg: lop) lopinatis terre 

ibidem sitis que dictus Henricus a monasterio sancti Trudonis (dg: sub) 

sub annuo et hereditario censu tenet (dg: ..) quam paccionem dictus 

quondam Arnoldus de Scijnle erga dictum Henricum Zesseken de Scijnle (dg: 

ad presens) emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit 

Nijcholao Hagen de Scijnle et Johanni dicto Tijmmerman filio quondam 

Johannis Tijmmerman supportavit 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 et successorum eiusdem 

(dg: domini) quondam Arnoldi de Scijnle deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 273r 02 do 30-01-1399. 

Katherina gnd der Smederijnnen dvw Jacobus die Smijt en haar natuurlijke 

zoon Willelmus van Beke verkochten aan Albertus zvw Baudewinus smid van Os 

(1) de noordelijke helft van een tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen kvw Albertus van den Noddenvelt enerzijds en Goeswinus 

Dunnecop anderzijds, (2) 1/3 deel in de andere helft, te weten het 1/3 deel 

naast eerstgenoemde helft van de tuin, dit gehele 4/6 deel belast met 6 

schelling 8 penningen (dg: gemeen pa) geld aan dekaan en kapittel van de 

Sint-Janskerk in Den Bosch. 

 

-. 

Katherina dicta der Smederijnnen filia quondam Jacobi die Smijt cum 

tutore et Willelmus de Beke eius filius naturalis medietatem cuiusdam 

orti siti in parochia de Berlikem ad locum dictum Beilver inter 

hereditatem liberorum quondam Alberti van den Noddenvelt ex uno et inter 

hereditatem Goeswini Dunnecop ex alio scilicet illam medietatem que sita 

est versus septentrionem dictam nortwart atque terciam (dg: terre) parte! 

ad se spectantem in reliqua medietate dicti orti scilicet illam (dg: 

medietatem) #terciam partem# que sita est contigue iuxta primodictam 

medietatem dicti orti ut dicebant hereditarie vendiderunt Alberto filio 

quondam Baudewini (dg: dicti) fabri de Os promittens cum tutore warandiam 

et obligationem deponere (verbeterd uit: exponere) exceptis sex solidis 

et octo denariis (dg: communis pa) monete decano et capitulo ecclesie 

sancti Johannis in Busco (dg: exinde solven) ex dictis medietate et 

tercia parte alterius medietatis solvendis. Testes Ywanus et Moedel datum 

quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1181 p 273r 03 za 01-02-1399. 

Henricus van Merlaer droeg over aan Henricus van den Elsen, tbv Wellinus 

zvw Johannes gnd Coenen soen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een kamp gnd Moerkens 

Camp, in Uden, ter plaatse gnd Oesterheze, tussen Johannes van den Hoernic 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) de helft van een kamp aldaar, voor 

de deur van Oda wv Henricus gnd Roelofs soen van Uden en haar zoon 

Rodolphus, tussen voornoemde Johannes van den Hoernic enerzijds en de 

gemeint anderzijds, welke pacht voornoemde Henricus van Merlaer gekocht had 

van voornoemde Oda wv Henricus Roelofs soen van Uden en haar zoon 

Rodolphus. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus van den Elsen. 

 

-. 

Henricus de Merlaer hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 
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tradendam ex quodam campo dicto Moerkens Camp sito in parochia de Uden ad 

locum dictum Oesterheze inter hereditatem Johannis van den Hoernic ex uno 

et inter communitatem ex alio atque ex medietate cuiusdam campi siti 

ibidem ante januam Ode relicte quondam Henrici dicti Roelofs soen de Uden 

et Rodolphi eius (dg: filium) filii inter hereditatem dicti Johannis van 

den Hoernic ex uno et inter communitatem ex alio quam paccionem dictus 

Henricus de Merlaer erga dictos Odam relictam (dg: q) quondam Henrici 

Roelofs soen de Uden et Rodolphum eius filium emendo acquisiverat prout 

in litteris hereditarie (dg: ver) supportavit Henrico van den Elsen ad 

opus Wellini filii quondam Johannis dicti Coenen soen cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lucas et Wiel datum in profesto purificationis. Tradetur 

littera dicto Henrico van den Elsen. 

 

BP 1181 p 273r 04 za 01-02-1399. 

Amelius, Arnoldus en Enghelberna, kvw Arnoldus gnd Coelborner, verkochten 

aan Johannes Coelborner zvw Henricus Coelborner (1) ¼ deel in 1 bunder 

beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd Nortbroec, naast de plaats gnd 

Loervoert, tussen wijlen Gerardus Spilmaker enerzijds en Nijcholaus 

Berkelman anderzijds, (2) ¼ deel in ½ bunder beemd, ter plaatse gnd 

Nortbroec, aan de andere kant van de wetering aldaar, tussen kvw Johannes 

van der Bruggen enerzijds en kvw Henricus Brabants anderzijds, belast met ¼ 

deel van 1 oude groot en 1/8 deel van 1 oude groot. 

 

Amelius Arnoldus et Enghelberna liberi quondam Arnoldi dicti Coelborner 

cum tutore (dg: unam diu diurnatam prati) #quartam partem (dg: ad ip)# ad 

se spectantem in uno bonario prati sito in parochia de Helvoert in loco 

dicto Nortbroec juxta locum dictum Loervoert inter hereditatem quondam 

Gerardi Spilmaker ex uno et inter hereditatem Nijcholai Berkelman ex alio 

ut dicebant (dg: hereditarie vendiderunt Johanni Coelborner filio quondam 

Henrici Coelborner promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam 

et obligationem deponere excepta quarta parte unius grossi antiqui ex 

dicta diur) atque quartam partem ad se spectantem in dimidio bonario 

prati sito in (dg: loco) dicto loco Nortbroec vocato ab alio latere 

aqueductus dicti weteringe ibidem inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis van der Bruggen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Henrici Brabants ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni 

Coelborner filio quondam Henrici Coelborner promittentes cum tutore 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere excepta quarta 

parte unius grossi (dg: gros) antiqui et (dg: qu) octava parte unius 

grossi antiqui ex premissis solvendis. Testes Ywanus et Meodel datum 

supra. 

 

BP 1181 p 273r 05 do 13-03-1399. 

Theodericus zvw Henricus van Zontvelt gaf24,25 uit aan Goeswinus zvw 

Hermannus gnd Veerdonc (1) 5/6 deel in een hoeve van wijlen voornoemde 

Henricus, in Veghel, ter plaatse gnd Zontvelt, van welke hoeve (1a) een 

deel, namelijk huis, tuin en aangelegen akker, gelegen zijn tussen Arnoldus 

Doncker enerzijds en Egidius gnd Happe anderzijds, (1b) een akker, gnd die 

Groet Acker, tussen Johannes van Zonne enerzijds en voornoemde Arnoldus die 

Doncker anderzijds, (1c) een stuk land gnd die Elsacker, tussen Arnoldus 

van Eijndoven enerzijds en erfgoed gnd die Bossche anderzijds, (1d) een 

akker gnd die Paelacker, tussen Arnoldus Zicheman enerzijds en Johannes van 

                         
24 Zie ← BP 1181 p 305r 05 do 27-02-1399, uitgifte van 1/6 deel van deze 

hoeve. 
25 Zie → BP 1182 p 099r 06 za 29-05-1400, er moest 28 nieuwe Gelre gulden 

betaald worden wegens geld gnd “hoechselen” van erfgoederen, in Veghel, die 

Goeswinus in pacht verkregen had van Jutta dvw Johannes van Zontvelt zvw 

Henricus van Zontvelt en Theodericus zvw Henricus van Zontvelt. Het 1/6 

deel dat aan Jutta verschuldigd was is betaald. 
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Zonne anderzijds, (1e) een akker gnd die Nederen Acker, beiderzijds tussen 

Johannes van Zonne, (2) 5/6 deel in alle beemden, landen en heidevelden en 

in alle andere akkers en toebehoren van voornoemde hoeve; de uitgifte 

geschiedde voor (a) een cijns aan de heer van Helmond, (b) cijnzen aan 

lieden gnd die Vriesingen, (c) een b-erfpacht van 21 1/3 lopen rogge en 9 

lopen gerst, maat van Veghel, aan Johannes van Zonne, (d) alle andere 

lasten van/aan? voornoemde Johannes van Zonne, (e) een b-erfcijns van 4 

pond geld aan Barnierus Andries soen, en thans voor (f) een n-erfpacht van 

2 mud 1 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis op de hoeve te 

leveren. 

 

Theodericus filius quondam Henrici de Zontvelt quinque sextas partes ad 

se spectantes in quodam manso terre #dicti quondam Henrici# sito in 

parochia de Vechel ad locum dictum Zontvelt de quo manso quedam pars 

scilicet domus et ortus et ager sibi adiacens inter hereditatem Arnoldi 

Doncker ex uno et inter Egidii dicti Happe ex alio atque quidam ager 

dictus die Groet Acker inter hereditatem Johannis de Zonne ex uno et 

inter hereditatem dicti Arnoldi die Doncker ex alio latere atque quedam 

pecia terre dicta die (dg: Els L) Elsacker inter hereditatem Arnoldi de 

Eijndoven ex uno et inter hereditatem dictam die Bossche ex alio atque 

quidam ager terre dictus die Paelacker inter hereditatem Arnoldi Zicheman 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Zonne ex alio item quidam ager 

dictus die Nederen Acker inter hereditatem Johannis de Zonne ex utroque 

latere sunt situati atque quinque sextas partes ad se spectantes (dg: in) 

in omnibus pratis et in terris mericalis! (dg: et al .) dicti mansi (dg: 

ac in omnibus aliis attinentiis ad dictum mansum in spectantibus) ac in 

omnibus (dg: agal) aliis agris et aliis attinentiis dicti mansi quocumque 

locorum consistentibus sive sitis (dg: prout) scilicet dividendo dictum 

mansum terre cum suis agris pratis terre! mericalis et ceteris suis 

attinentiis (dg: in sex partes equales quinque ex) prout dictus quondam 

Henricus de Zontvelt in hiis decessit in sex partes !partes equales 

quinque sexte (dg: -s) partes de hiis (dg: h) dedit ad hereditarium 

pactum Goeswino filio quondam Hermanni dicti Veerdonc ab eodem 

hereditarie possidendas pro censu domini de Helmont et pro censibus 

hominibus dictis die Vriesingen et pro hereditaria paccione XXI lopinorum 

et tercie partis unius lopini siliginis (dg: Johanni dicto de Zonne atque 

p) novem lopinorum ordei mensure de Vechel Johanni de Zonne ex dictis 

quinque sextis partibus solvendis et pro omnibus aliis oneribus dicti! 

Johannis de Zonne atque pro hereditario censu quatuor librarum monete 

Barn[ie]ro Andries soen (dg: et pro hereditaria paccione ?u trium unius 

et dimidii modiorum siliginis) dandis etc atque pro hereditaria paccione 

duorum modiorum et unius lopini siliginis mensure de Rode sancte Ode 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et (dg: in) supra dictum 

mansum tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Aggere et Wiel datum quinta post letare. 

 

BP 1181 p 273r 06 do 13-03-1399. 

Voornoemde Goeswinus beloofde aan voornoemde Theodericus 25 nieuwe Gelderse 

gulden26 of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1399) en 25 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1399) 

te betalen. 

 

Dictus Goeswinus promisit super omnia dicto Theoderico XXV novos Gelre 

gulden seu valorem ad Remigii proxime et XXV novos Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

                         
26 Zie → BP 1181 p 517r 09 vr 10-10-1399, verklaring dat de 25 nieuwe Gelre 

gulden van 01-10-1399 zijn betaald. 
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1181 p. 274v. 

 quinta post conversionem: donderdag 30-01-1399. 

 anno XCIX mensis januarii die penultima: donderdag 30-01-1399. 

 sexta post conversionem: vrijdag 31-01-1399. 

 

BP 1181 p 274v 01 do 13-03-1399. 

Johannes van Edingen verkocht aan Willelmus Bac zvw Mathias een n-erfcijns 

van 5 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een b-erfcijns 

van 11 pond geld, die Egidius zv Henricus molenaar van Herlaer beloofd had 

aan voornoemde Johannes, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een hoeve 

die was van wijlen Johannes gnd Noppen, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd die Drieborch, tussen de stroom aldaar gnd die Aa enerzijds en 

een gemene weg aldaar anderzijds, zoals die hoeve behoorde aan wijlen 

voornoemde Johannes Noppen. 

 

-. 

Johannes de Edingen (dg: hereditarium censum quinque librarum monete 

solvendum hereditarie Remigii scilicet) hereditarie vendidit Willelmo Bac 

filio quondam Math[ie] hereditarium censum quinque librarum monete 

solvendum hereditarie Remigii ex hereditario censu undecim librarum 

monete quem Egidius filius (dg: H) Henrici multoris de Herlaer promisit 

se daturum et soluturum dicto Johanni hereditarie Remigii ex quodam manso 

qui fuerat quondam Johannis dicti Noppen sito infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum communiter die Drieborch inter (dg: hereditatem) 

aquam ibidem currentem dictam communiter die Aa ex uno et inter communem 

plateam (dg: ex) ibidem ex alio prout huiusmodi mansus ibidem situs est 

et ad dictum quondam Johannem Noppen pertinere consuevit prout in 

litteris quas vidimus promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem in dicto censu XI librarum existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 274v 02 do 30-01-1399. 

Johannes zv Johannes gnd Coninc van Berlikem verkocht aan Johannes zvw 

Johannes gnd Scoen Neve een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hofstad in Berlicum, 

tussen erfgoed van het klooster Sint-Clara in Den Bosch enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius Johannis dicti Coninc de Berlikem hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Johannis dicti Scoen Neve hereditariam paccionem 

(dg: dimid) dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex quodam domistadio 

sito in Berlikem inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex uno 

et (dg: co) inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes Ywanus et Moedel 

datum quinta post conversionem. 

 

BP 1181 p 274v 03 do 30-01-1399. 

En hij kan terugkopen gedurende drie jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1399), met 12 Stramprooise Gelderse gulden of de waarde en 6 gemene 

plakken, eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

mt Johannes van Best en Bernardus zvw Theodericus Rover Bernts soen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a festo nativitatis Domini 

proxime futuro sine medio sequentium semper dictis tribus annis 

durantibus cum XII Stramproetsche Gelre gulden seu valorem et cum sex 

gemeijn placken et cum arrestadiis et cum (dg: ?qu) paccione anni 

redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus dictis scabinis 
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magistro Johanne de Best et Bernardo filio quondam Theoderici Rover 

Bernts soen datum anno XCIX mensis januarii die penultima hora 

vesperarum. 

 

BP 1181 p 274v 04 do 30-01-1399. 

Theodericus zv Johannes van Herlaer timmerman droeg over aan Willelmus Donc 

een b-erfcijns van 8 pond geld, die Johannes Bierman beloofd had te betalen 

aan Willelmus van Langelaer, een helft met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit 1/6 deel van een erfgoed van wijlen hr Arnoldus Rover 

ridder, in Den Bosch, bij de Markt, achter erfgoed van Amelius Specier, 

tussen erfgoed van voornoemde Amelius enerzijds en de stadsmuur anderzijds, 

welk erfgoed achter reikt tot aan erfgoed van voornoemde Amelius en voor 

tot aan een weg die afgescheiden is van erfgoederen van wijlen voornoemde 

Arnoldus Rover, te weten uit het 1/6 deel dat ligt tussen twee zesde delen 

die behoren aan voornoemde Johannes Bierman, welke cijns voornoemde 

Theodericus gekocht27 had van voornoemde Willelmus van Langelaer. 

 

Theodericus (dg: de Herlaer) filius (dg: quo) Johannis de Herlaer 

carpentarii hereditarium censum octo librarum monete quem Johannes 

Bierman promisit se daturum et soluturum Willelmo de Langelaer 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex una sexta parte 

cuiusdam hereditatis domini quondam Arnoldi Rover militis site in Busco 

(dg: ad) apud forum retro hereditatem Amelii Specier (dg: ex u) inter 

hereditatem eiusdem Amelii ex uno et inter murum oppidi de Busco ex alio 

et que hereditas tendit retro ad !ad hereditatem dicti Amelii et ante ad 

quandam viam ibidem tendentem sumptum! de hereditatibus quondam Arnoldi 

Rover predicti scilicet dividendo dictam hereditatem in sex partes 

equales ex una earum sex partium que sita est inter alias duas sextas 

partes spectantes ad dictum Johannem Bierman de hereditate primodicta 

quem censum dictus Theodericus erga dictum Willelmum de Langelaer emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo Donc cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 274v 05 vr 31-01-1399. 

Theodericus zv Theodericus van Herlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus filius Theoderici de Herlaer predictos! prebuit et 

reportavit. Testes Ywanus et Moedel datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1181 p 274v 06 vr 31-01-1399. 

Petrus Scampart snijder beloofde aan Henricus Wellens soen van Os 10 

Stramprooise Gelderse gulden of de waarde met Sint-Bartholomeus aanstaande 

(zo 24-08-1399) te betalen. 

 

Petrus Scampart sartor promisit super omnia Henrico Wellens soen de Os X 

Stramproetsche Gelre gulden seu valorem ad Bartholomei proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 274v 07 vr 31-01-1399. 

Johannes Tijmmerman van Scijnle droeg over aan Theodericus van Empel een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Petrus gnd Mathijs soen beloofd had 

aan voornoemde Johannes Tijmmerman, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, tussen Arnoldus zvw 

Petrus gnd Aenboijs enerzijds en Gerardus van den Boegarde anderzijds. 

 

Johannes (dg: Tijm Tijmmerman) Tijmmerman de Scijnle hereditarium censum 

XL solidorum monete quem Petrus dictus (dg: Mathij) Mathijs soen promisit 

se daturum et soluturum dicto (dg: Pe) Johanni Tijmmerman hereditarie 

                         
27 Zie ← BP 1178 f 308v 05 zo 08-08-1389, verkoop van de erfcijns. 
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nativitatis Domini ex pecia terre sita in parochia de Scijnle ad locum 

dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Arnoldi filii quondam Petri dicti 

Aenboijs ex uno et inter hereditatem Gerardi van den Boegarde ex alio et 

ex attinentiis pecie terre supradicte prout in litteris hereditarie 

supportavit Theoderico de Empel cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem (dg: ex par) deponere et sufficientem 

facere. Testes Dordrecht et Groij datum supra. 

 

BP 1181 p 274v 08 vr 31-01-1399. 

Henricus Lantteernmaker maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, aan hem overgedragen door Johannes zv 

Arnoldus van der Hazeldonc. 

 

Henricus Lantteernmaker hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco (dg: ven) supportatam sibi a Johanne filio Arnoldi van 

der Hazeldonc prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 274v 09 vr 31-01-1399. 

Voornoemde Henricus Lantteernmaker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Henricus 

gnd Ridder zv Ghibo gnd Ridder. 

 

Atque hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

venditam sibi ab Henrico dicto Ridder filio Ghibonis dicti Ridder prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 274v 10 vr 31-01-1399. 

Arnoldus zvw Gerardus Hadewigen soen verkocht aan Ghisbertus zvw Gerardus 

gnd Collart 1 zesterzaad roggeland, in Gestel bij Herlaer, achter de kapel 

van Sint-Jan aldaar, tussen wijlen Johannes Gielijs soen enerzijds en 

wijlen Walterus Penninc anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Gerardi Hadewigen soen unam sextariatam terre 

siliginee sitam in parochia de Gestel prope Herlaer retro capellam sancti 

Johannis ibidem inter hereditatem (dg: Johannis) quondam Johannis Gielijs 

soen ex uno et inter hereditatem quondam Walteri Penninc ex alio in ea 

quantitate qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit Ghisberto 

filio quondam Gerardi dicti Collart promittens super omnia warandiam 

tamquam de allodio et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 274v 11 vr 31-01-1399. 

(dg: Henricus ?Ro Noppen). 

 

BP 1181 p 274v 12 vr 31-01-1399. 

Hermannus Loden soen verhuurde aan Petrus Godens soen een stuk land, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd Hosteden, tussen Zeelkinus die Hoel enerzijds en 

erfg vw Stephanus van den Eijnde anderzijds, strekkend vanaf de maasdijk 

tot aan een zegedijk, voor een periode van 5 jaar, ingaande heden, per jaar 

voor 8 Stramprooise gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen. Huurder 

zal de maasdijk en zegedijk, aan weerszijden van voornoemd stuk land 

gelegen, en de waterlaten onderhouden. 

 

-. Solvit Petrus. Duplicetur. 

Hermannus Loden soen (dg: quandam) peciam terre sitam in jurisdictione de 

Merewijc ad locum dictum Hosteden inter hereditatem Zeelkini die Hoel ex 

uno et inter hereditatem heredum quondam Stephani van den Eijnde ex alio 

tendentem (dg: cum) ab aggere Mose usque ad aggerem dictum zegedike ut 

dicebat locavit Petro Godens soen ab eodem ad spacium quinque annorum 

(dg: f) datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

quinque annorum pro octo Stramproedsche gulden seu valorem dandis sibi ab 

alio anno quolibet dictorum quinque annorum nativitatis Domini promittens 
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super omnia (dg: ratam servare) warandiam pro premissis et aliam ?aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia et quod aggerem 

Mose et aggerem dictum zegedike sitos ad (dg: f) utrumque finem dicte 

pecie terre (dg: d) ad dictam peciam terre spectantes #et aqueductus ad 

premissa spectantes# dictis quinque annis durantibus in bona disposicione 

observabit sic quod dicto Hermanno dampna exinde non eveniant. Testes 

datum supra. 

 

1181 p. 275r. 

 sexta post conversionem: vrijdag 31-01-1399. 

 secunda post pentecostes: maandag 19-05-1399. 

 

BP 1181 p 275r 01 vr 31-01-1399. 

Henricus Noppen zvw Johannes Noppen, Rodolphus, Agnes, Elizabeth en 

Cristina, kvw Jacobus Noppen, Johannes Brenthen die Broecriemmaker ev Nella 

dvw voornoemde Jacobus Noppen en Nella Noppen wv Henricus Werners 

verkochten aan Godefridus Ketellere alle goederen, die aan hen gekomen 

waren na overlijden van Oda dvw Hubertus van Berze en haar man Willelmus 

Tolinc. 

 

{Haal naar verticaal geschreven tekst in margine sinistra, waarna de haal 

doorloopt tot BP 1181 p 275r 04; die tekst is waarschijlijk:} Tradentur 

littere ....... ........ 

Henricus Noppen filius quondam Johannis Noppen Rodolphus Agnes Elizabeth 

et Cristina liberi quondam Jacobi (dg: No) Noppen cum tutore Johannes 

Brenthen die Broecriemmaker maritus et tutor legitimus Nelle sue uxoris 

filie dicti (dg: d) quondam Jacobi Noppen et Nella (dg: relicta quondam 

He) Noppen relicta quondam Henrici Werners cum tutore omnia bona eis de 

morte quondam Ode filie quondam Huberti de Berze (dg: re) uxoris olim 

Willelmi Tolinc et !mortem eiusdem (dg: quondam) Willelmi seu (dg: s) de 

morte alterius eorum successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) vendiderunt 

Godefrido Ketellere promittentes cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 275r 02 vr 31-01-1399. 

Johannes Wernere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: We We) Wernere prebuit et reportavit. Datum (dg: supra 

sexta post convers) Dordrecht et Groij datum sexta post conversionem 

Pauli. 

 

BP 1181 p 275r 03 vr 31-01-1399. 

Laurencius van den Hoeve ev Elizabeth Noppen dvw Theodericus van Waudrichem 

verkocht aan Godefridus Ketellere alle goederen, die aan hem en zijn vrouw 

gekomen waren na overlijden van Oda dvw Hubertus van Berze en haar man 

Willelmus Tolinc. 

 

Laurencius (dg: filius) van den Hoeve maritus et tutor legitimus 

Elizabeth #Noppen# sue uxoris filie quondam Theoderici de (dg: Wauder) 

Waudrichem (dg: omnia) omnia bona sibi et dicte sue uxori de morte 

quondam Ode filie quondam Huberti de Berze uxoris olim Willelmi Tolinc et 

#de# morte eiusdem quondam Willelmi Tolinc (dg: successione) seu !morte 

ad alterius eorum successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido Ketellere promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1181 p 275r 04 vr 31-01-1399. 

Johannes Wernere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes Wernere prebuit et reportavit. Testes Dordrecht et Groij datum 

sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1181 p 275r 05 ma 19-05-1399. 

Voornoemde Godefridus Ketellere verkocht voornoemde goederen, in beide 

contracten genoemd, aan Johannes Sluijsman tonnenmaker. 

 

{Aan rechter zijde van de bladzijde later tussengeschreven.} 

Dictus Godefridus Ketellere dicta bona (dg: b) omnia in dictis duobus 

(dg: duobus) contractibus contenta vendita! Johanni Sluijsman doliatori 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui. Testes Wiel et 

Moedel datum secunda post (dg: ?post) pentecostes. 

 

BP 1181 p 275r 06 ±ma 19-05-1399. 

Gher van Berkel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{In margine sinistra staat verticaal geschreven tekst, die deels 

onleesbaar is:} Gher de Berkel prebuit et reportavit ....... ....... 

....... ....... ........ 

 

BP 1181 p 275r 07 vr 31-01-1399. 

Herbertus zv Rodolphus gnd Hals en Hilla dv voornoemde Rodolphus Hals 

beloofden aan hr Henricus Buc priester 42 Stramprooise Gelderse gulden of 

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

 

Herbertus filius Rodolphi dicti Hals Hilla filia eiusdem Rodolphi Hals 

promiserunt indivisi super omnia domino Henrico Buc presbitro XLII 

Stramproedsche Gelre gulden seu valorem in auro ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Groij datum supra. 

 

BP 1181 p 275r 08 vr 31-01-1399. 

Johannes van Dommellen en Albertus Baudewijns soen beloofden aan Johannes 

zvw Gerardus van den Ham 29 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-

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

 

Johannes de Dommellen et Albertus (dg: filius quo) Baudewijns soen 

promiserunt indivisi super omnia Johanni (dg: van) filio quondam Gerardi 

van den Ham XXIX (dg: St) novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 275r 09 vr 31-01-1399. 

Aleijdis dvw Nijcholaus van Zochel verkocht aan Elizabeth dvw Gerardus van 

Geldorp een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 2 mud 5 lopen rogge, 

Bossche maat, welke erfpacht voornoemde Aleijdis met Lichtmis in Den Bosch 

beurde, gaande uit ongeveer 1/6 deel, dat aan voornoemde Aleijdis behoorde, 

in een hoeve van wijlen voornoemde Nijcholaus, in Hees, ter plaatse gnd 

Zochel, tussen erfgoed gnd die Raect enerzijds en de gemeint gnd die Beirct 

anderzijds, welk 1/6 deel voornoemde Aleijdis voor voornoemde erfpacht had 

uitgegeven aan Nijcholaus zvw Arnoldus van Zochel. 

 

Aleijdis filia quondam Nijcholai de Zochel cum tutore legitime vendidit 

Elizabeth filie quondam Gerardi de Geldorp vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam eiusdem 

Elizabeth et non ultra purificationis #et pro primo termino ultra annum# 

et in Busco tradendam ex hereditaria paccione duorum modiorum et quinque 

lopinorum siliginis dicte mensure quam paccionem dicta Aleijdis solvendam 

habet hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex una sexta parte 

vel circiter que ad dictam Aleijdem spectabat in quodam manso dicti 

quondam (dg: ?q) Nijcholai sito in parochia de Hees ad locum dictum 

Zochel inter hereditatem dictam die Raect ex uno et inter communitatem 
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dictam die Beirct ex alio prout dictus mansus ibidem inter dictam 

communitatem die Beirct vocatam et dictam hereditatem die Raect vocatam 

situata est quam sextam partem dicta Aleijdis dederat ad pactum Nijcholao 

filio quondam Arnoldi de Zochel scilicet pro predicta paccione duorum 

modiorum et quinque lopinorum siliginis prout in litteris quas vidimus 

promittens cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem 

aliam deponere et sufficientem facere et cum dicta Elizabeth mortua 

fuerit etc. Testes Groij et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 275r 10 vr 31-01-1399. 

Willelmus zvw Arnoldus van Vranckenvoert zvw Gerardus van Vranckenvoert 

verkocht aan Rodolphus gnd Roef zvw Hermannus gnd Veerdonc (1) een stuk 

land, in Veghel, ter plaatse gnd op die Hoge Boect, tussen Aleijdis wv 

Johannes van Vranckenvoert en haar kinderen enerzijds en Henricus gnd 

Boertman anderzijds, (2) een stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd die 

Neder Boect, tussen Johannes Boertman enerzijds en Arnoldus Zegers soen 

anderzijds, (3) een stuk land gnd die Gheer, in Veghel, over een gemene weg 

aldaar, tussen voornoemde Aleijdis wv Johannes van Vranckenvoert en haar 

kinderen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) een stuk land, in 

Veghel, tussen wijlen Fredericus Hoernken enerzijds en voornoemde Aleijdis 

en haar kinderen anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Arnoldi de Vranckenvoert filii quondam Gerardi 

de Vranckenvoert peciam terre sitam in parochia de Vechel ad locum dictum 

op die Hoge Boect inter hereditatem Aleijdis relicte quondam Johannis de 

Vranckenvoert et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Henrici dicti 

Boertman ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia in loco dicto 

die Neder Boect inter hereditatem Johannis Boertman ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Zegers soen ex alio item peciam terre dictam die 

Gheer sitam in dicta parochia ultra communem viam ibidem inter 

hereditatem dicte Aleijdis relicte quondam Johannis de Vranckenvoert et 

eius liberorum ex uno et inter communem (dg: p) viam ex alio item peciam 

terre sitam in dicta parochia inter hereditatem quondam Frederici 

Hoernken ex uno et inter hereditatem dicte Aleijdis et eius liberorum ex 

alio (dg: item) ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho #dicto Roef# 

filio quondam Hermanni dicti Veerdonc promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes (dg: G) datum supra. 

 

BP 1181 p 275r 11 vr 31-01-1399. 

Voornoemde Rodolphus Roef beloofde aan voornoemde Willelmus verkoper 38 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-

1399) te betalen. 

 

Dictus Rodolphus Roef promisit super omnia dicto Willelmo venditori 

XXXVIII novos Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 275r 12 vr 31-01-1399. 

(dg: Henricus gnd Mutsart: een huis en erf in Den Bosch). 

 

(dg: Henricus dictus Mutsart domum et aream sitam in Busco). 

 

BP 1181 p 275r 13 vr 31-01-1399. 

Johannes van der Stegen droeg over aan Henricus van Geffen zv Gerardus van 

Geffen 25 Gelderse gulden, aan hem beloofd door Johannes Bessellen. 

 

Johannes van der Stegen viginti quinque aureos florenos communiter gulden 

vocatos monete Gelrie promissos sibi a Johanne Bessellen prout in 

litteris (dg: hereditarie) supportavit Henrico de Geffen filio Gerardi de 

Geffen cum litteris et etc. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 275r 14 vr 31-01-1399. 

Gerardus zvw Johannes gnd Gerijts soen en Henricus van Beke nzvw Henricus 

van Beke van Ossche verklaarden ontvangen te hebben van Fijssia dvw Fijssia 

van den Berghe 31 Hollandse gulden, die wijlen Fijssia mv eerstgenoemde 

Fijssia verschuldigd was aan Nijcholaus van Bucstel snijder. 

 

Gerardus filius quondam Johannis dicti Gerijts soen et Henricus de Beke 

filius (dg: quondam) naturalis quondam Henrici de Beke de Ossche palam 

recognoverunt se recepisse a Fijssia #filia quondam Fijssie# van den 

Berghe XXXI Hollant gulden quos Fijssia #quondam# mater (dg: d) olim 

#primo#dicte Fijssie debebat Nijcholao de Bucstel sartori ut dicebant 

(dg: pro) et promiserunt (dg: ind) dicti Gerardus et Henricus indivisi 

super omnia dictam Fijssiam van den Berge et quoscumque heredes dicte 

quondam Fijssie van den Berge de dicta pecunia et dampnis !servare. 

Testes datum supra. 

 

1181 p. 276v. 

 sexta post conversionem: vrijdag 31-01-1399. 

 in profesto purificationis: zaterdag 01-02-1399. 

 in crastino Agate: donderdag 06-02-1399. 

 in vigilia Thome: vrijdag 20-12-1398. 

 

BP 1181 p 276v 01 vr 31-01-1399. 

Arnoldus Govije zvw Arnoldus Monic maande 3 achterstallige jaren van een 

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

leveren, welke pacht Gerardus van Grolaer oom vw voornoemde Arnoldus 

gekocht had van Godefridus Baudewijns soen van den Moelengrave. 

 

Arnoldus Govije filius quondam Arnoldi Monic hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ?et quam paccionem Gerardus de 

Grolaer avunculus dicti quondam Arnoldi erga Godefridum Baudewijns soen 

van den Moelengrave emendo acquisiverat prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Ywanus et Moedel datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1181 p 276v 02 vr 31-01-1399. 

Godefridus Posteel zvw Willelmus Posteel, gemachtigd door zijn moeder 

Heijlwigis wv voornoemde Willelmus, maande 3 achterstallige jaren van (1) 

een b-erfcijns van 2 oude schilden, aan voornoemde Heijlwigis, tbv haar 

voornoemde man Willelmus Posteel, verkocht door Goeswinus Moedel zvw 

Bernardus van Loen, (2) een b-erfcijns van 2 oude Vlaamse schilden, aan 

wijlen voornoemde Willelmus Posteel overgedragen door Mechtildis van den 

Werna, (3) een b-erfcijns van 2 franken, aan voornoemde Willelmus Posteel 

verkocht door Margareta wv Petrus van Hijnen, haar kinderen Johannes, 

Petrus en Yda, en Theodericus Lambrechts soen. 

 

-. 

Godefridus Posteel filius quondam Willelmi Posteel potens ad hoc factus 

ab Heijlwige sua matre #relicta dicti quondam Willelmi in litteris# 

hereditarium censum duorum aureorum denariorum antiquorum communiter 

scilde vocatorum venditum dicte Heijlwigi ad opus dicti Willelmi Posteel 

sui mariti a Goeswino Moedel filio quondam (dg: Beri) Bernardi de Loen 

prout in litteris 

atque hereditarium censum duorum aureorum denariorum antiquorum 

communiter scilde vocatorum monete comitis Flandrie supportatum dicto 

quondam Willelmo Posteel a Mechtilde van den Werna prout in litteris 

atque hereditarium censum duorum aureorum denariorum (dg: ?ar) communiter 

francken vocatorum venditum dicto Willelmo Posteel a Margareta relicta 

quondam Petri de Hijnen Johanne Petro et Yda eius liberis et Theoderico 

Lambrechts soen prout in litteris monuit de 3 annis. Testes. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1399 03. 72 

BP 1181 p 276v 03 vr 31-01-1399. 

Johannes Spiker zv Arnoldus Hoernken verklaarde dat Mechtildis van Boert wv 

Goeswinus zv Andreas van Bernheze aan hem alle achterstallige termijnen 

heeft voldaan van een lijfrente28 van 2 oude schilden, die voornoemde 

Mechtildis moet29 betalen aan voornoemde Johannes op diens leven. 

 

Johannes Spiker filius Arnoldi Hoernken palam recognovit sibi per 

Mechtildem de Boert relictam quondam Goeswini filii Andree de Bernheze 

fore satisfactum ab omnibus arrestadiis sibi restantibus a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem de vitali pensione duorum aude 

scilde quam dicta Mechtildis dicto Johanni solvere tenetur #annuatim ad 

suam vitam# prout in litteris dicebat contineri. Testes Ywanus et Moedel 

datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1181 p 276v 04 vr 31-01-1399. 

Henricus van Achel beloofde aan Petrus Pels verwer 10 Gentse nobel of de 

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

 

Henricus de Achel promisit super omnia Petro Pels tinctori X Gentsche 

nobel seu valorem ad letare Jherusalem proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 276v 05 vr 31-01-1399. 

Willelmus Loijer zvw Willelmus Loijer droeg over aan zijn zoon Jacobs, tbv 

hem en Rodolphus, Godefridus, Johannes, Willelmus en Mechtildis, kv 

eerstgenoemde Willelmus, zijn vruchtgebruik in een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, welke pacht 

eertijds was van mr Danijel clericus van de plaats Den Bosch, welke pacht 

voornoemde mr Danijel had uit erfgoederen in Schijndel, en welke pacht de 

begijn Hilla sv mr Godefridus van de Kameren arts verworven had van Andreas 

Valant. 

 

Willelmus Loijer filius quondam Willelmi Loijer suum usufructum sibi 

competentem in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco danda et solvenda anno quolibet in festo beati Martini (dg: hye) 

hyemalis et in Buscoducis tradendam que annua et hereditaria paccio 

quondam fuerat magistri Danijelis clerici quondam loci de Buscoducis et 

quam paccionem idem magister Danijel habere consuevit in hereditatibus 

sitis in Scijnle et quam paccionem Hilla beghina soror magistri Godefridi 

de Thalamis phisici erga Andream Valant acquisiverat prout in litteris 

supprotavit Jacobo suo filio ad opus sui et ad opus Rodolphi Godefridi 

Johannis Willelmi et Mechtildis liberorum primodicti Willelmi promittens 

super omnia ratam servare. Testes Ywanus et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 276v 06 za 01-02-1399. 

Voornoemde Jacobus zv Willelmus Loijer zvw Willelmus Loijer droeg 

voornoemde b-erfpacht van 1 mud rogge, die nu aan hem behoort over aan de 

secretaris, tbv hr Godefridus van de Kameren zvw voornoemde mr Godefridus 

van de Kameren phisicus. 

 

{In margine sinistra een haal die begint aan het einde van BP 1181 p 276v 

05 en doorloopt naar het begin van 07, mogelijk om ruimte vrij te houden 

voor 06.} 

Dictus Jacobus dictam paccionem (dg: qu) unius modii siliginis (dg: ?q) 

et quam nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit mihi ad opus 

domini Godefridi de (dg: Cameris) #Thalamis# filii dicti quondam 

#magistri# Godefridi de Talamis phisici cum litteris et jure promittens 

                         
28 Zie → BP 1181 p 676v 03 ma 16-02-1400, verklaring dat achterstallige 

termijnen zijn betaald. 
29 Zie ← BP 1180 p 627r 02 za 18-11-1396, belofte van de lijfrente. 
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super omnia (dg: ratam servare et ob) habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et Rodolphi Godefridi Johannis 

Willelmi suorum !suorum et Mechtildis sue sororis deponere. Testes Lucas 

et Ywanus datum in profesto purificationis. 

 

BP 1181 p 276v 07 vr 31-01-1399. 

Bernardus Weenmaers soen droeg over aan Johannes van Best zvw Ghibo van 

Best een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit een huis, erf en tuin, in Hintham, tussen Henricus gnd Everaets 

enerzijds en Willelmus Stouthen anderzijds, aan hem overgedragen door 

Gerardus van Geffen molenaar. 

 

Bernardus Weenmaers soen hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo area et orto sitis in 

Hijntham inter hereditatem Henrici dicti Everaets ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Stouthen ex alio supportatum sibi a Gerardo de 

Geffen multore prout in litteris !legitime supportavit Johanni de Best 

filio quondam Ghibonis de Best cum litteris et jure promittens super 

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

Ywanus et Wiel datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1181 p 276v 08 do 06-02-1399. 

De broers Arnoldus en Hubertus, kvw Johannes gnd Alarts soen van Tricht, 

maanden 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, die wijlen voornoemde Johannes Alarts soen gekocht had van Jacobus 

gnd Dor en zijn vrouw Katherina dvw Henricus Keelbreker. 

 

-. 

Arnoldus et Hubertus fratres liberi quondam Johannis dicti Alarts soen de 

Tricht hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

quam dictus quondam Johannes Alarts soen erga Jacobum dictum Dor et 

Katherinam eius uxorem filiam quondam Henrici Keelbreker acquisiverat 

emendo prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Wiel et Moedel datum 

in crastino Agate. 

 

BP 1181 p 276v 09 do 06-02-1399. 

Nijcholaus zv Nijcholaus van Kessel beloofde aan Bartholomeus gnd Meus zvw 

Bartholomeus gnd Meus Wedigen soen 11½ Gentse nobel of de waarde in goud 

met Sint-Jan over 2 jaar (vr 24-06-1401) te betalen. 

 

-. 

Nijcholaus filius Nijcholai de Kessel promisit super omnia Bartholomeo 

dicto Meus filio quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen soen XI et 

dimidium Gentsche nobel seu valorem in auro (dg: ad) a nativitatis 

Johannis proxime futuro ultra (dg: duo) duos annos persolvendos. 

 

BP 1181 p 276v 10 vr 20-12-1398. 

Anselmus zvw Arnoldus Nolleken Quap visser maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 10 pond 10 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit 1½ morgen land, ter plaatse gnd op die Hoghe Bijeshaer, bij de 

plaats gnd Ghalgeborch, welke cijns aan voornoemde Anselmus behoort. 

 

Anselmus filius quondam Arnoldi Nolleken Quap piscatoris hereditarium 

censum trium librarum et X solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex uno et dimidio jugeribus terre sitis ad locum 

dictum op die Hoghe Bijeshaer prope locum dictum (dg: Ghil) Ghalgeborch 

prout in litteris quem censum dictus Anselmus ad se spectare dicebat 

monuit de 3 annis. Testes Tijt et Wolphardus datum in vigilia (dg: 

nativitatis) Thome. 
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1181 p. 277r. 

 in crastino Agate: donderdag 06-02-1399. 

 in profesto purificationis: zaterdag 01-02-1399. 

 in crastino purificationis: maandag 03-02-1399. 

 quinta post divisionem apostolorum: donderdag 17-07-1399. 

 

BP 1181 p 277r 01 do 06-02-1399. 

De broers Arnoldus en Hubertus, kvw Johannes gnd Alarts soen, maanden 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns30 van 40 schelling geld, met 

Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande uit (1) het hoge huis en erf van 

wijlen Johannes gnd Hen Meus, in Den Bosch, aan de Schrijnmakersstraat, 

naast erfgoed van Franco gnd Scetlap enerzijds en het huis waarin Henricus 

gnd Gademan van Venrode woont anderzijds, (2) een deel van de stal naast 

voornoemd hoge huis en erf, welke cijns Yda wv mr Godefridus medicus 

gekocht had van Arnoldus Stout szvw voornoemde Johannes gnd Han Meus, en 

welke cijns nu aan hem behoort. 

 

-. 

Arnoldus et Hubertus fratres liberi quondam Johannis dicti Alarts soen 

hereditarium censum XL !monete solvendum hereditarie in die beati Petri 

ad cathedram ex alta domo et area quondam Johannis dicti Hen Meus sita in 

Buscoducis ad vicum scriniparorum contigue iuxta hereditatem Franconis 

dicti Scetlap ex uno et inter (dg: hereditatem) domum in qua Henricus 

dictus Gademan de Venrode moratur ex alio atque ex quadam parte stabuli 

sita! iuxta dictam altam domum et aream quem censum Yda relicta quondam 

magistri Godefridi medici erga Arnoldum Stout generum dicti quondam 

Johannis dicti Han Meus emendo acquisiverat #prout in litteris# et quem 

censum nunc ad se spectare dicebant monuerunt de 3 annis. Testes Wiel et 

Moedel datum in crastino Agate. 

 

BP 1181 p 277r 02 do 06-02-1399. 

Matheus zvw Willelmus maande 3 achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns 

van 3 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis in 

Den Bosch te betalen, aan Heijlwigis ev voornoemde Willelmus Posteels, tbv 

voornoemde Willelmus, verkocht door Henricus Zelen zoen van Eijndoven, (2) 

een b-erfcijns van 1 oude schild of ander paijment van dezelfde waarde, met 

Sint-Jan-Baptist te betalen, aan voornoemde Willelmus Posteel verkocht door 

Henricus Moerken, (3) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, aan voornoemde Heijlwigis ev Willelmus Posteel, tbv 

voornoemde Willelmus, verkocht door Reijnerus Haengreve van Stakenborch zv 

Matheus van Boescot, welke cijnzen en pacht nu aan hem behoren. 

 

Matheus filius quondam Willelmi hereditarium censum trium aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem (dg: val) valoris solvendum 

hereditarie purificationis et in Buscoducis tradendum venditum Heijlwigi 

uxori dicti (dg: quondam) Willelmi Posteels ad opus eiusdem (dg: quondam) 

Willelmi ab Henrico Zelen zoen de Eijndoven prout in litteris item 

hereditarium censum unius #denarii# aurei (dg: denarii) antiqui 

communiter scilt vocati boni auri et iusti ponderis vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie nativitatis beati 

Johannis baptiste venditum dicto (dg: quondam) Willelmo Posteel ab 

Henrico Moerken prout in litteris atque hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

                         
30 Zie → BP 1181 p 403r 03 di 03-06-1399, Hubertus Osman zvw Johannes gnd Alarts soen van 
Tricht kreeg bij erfdeling … (15) een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Yda wv mr 

Godefridus medicus met Sint-Petrus-Stoel beurde, gaande uit (15a) het hoge huis en erf van 

wijlen Johannes gnd Han Meus, in Den Bosch, aan de Schrijnmakersstraat, naast erfgoed van 

Franco Scetlap enerzijds en het huis waarin Henricus gnd Gudeman van Venrode szvw voornoemde 

Johannes woonde anderzijds, (15b) een deel van een stal dat aan Arnoldus Stout behoort, naast 

voornoemd hoge huis en erf, welke cijns voornoemde Hilla wv Johannes Alarts soen verworven had 

van prior en klooster van de predikheren in Den Bosch, …. 
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venditam dicte Heijlwigi uxori (dg: quond) Willelmi Posteel ad opus 

eiusdem Willelmi (dg: al) a Reijnero Haengreve de Stakenborch filio 

Mathei de Boescot prout in litteris et quos census et paccionem nunc ad 

se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 277r 03 za 01-02-1399. 

Johannes die Porter zvw Arnoldus die Porter van Ghenen Hout droeg over aan 

hr Gerardus Groij kanunnik van Den Bosch het deel, dat aan zijn moeder 

Aleijdis behoort, in goederen gnd ter Langdonc, van wijlen Johannes van der 

Langdonc vv voornoemde Aleijdis, in Mierlo. 

 

Johannes die Porter filius quondam Arnoldi die Porter van Ghenen (dg: 

Hou) Hout totam partem et omne (dg: ju) jus Aleijdi sue matri quovis modo 

competentes in bonis dictis !der Langdonc (dg: sitis in parochia de 

Mierle et in attinentiis d..) quondam Johannis van der Langdonc patris 

olim dicte Aleijdis sitis in parochia de Mierle et in attinentiis 

eorundem bonorum universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat hereditarie supportavit domino Gerardo Groij canonico Buscensi 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicte Aleijdis sue matris et quorumcumque 

heredum eiusdem Aleijdis #in dictis bonis et suis attinentiis# deponere 

et quod ipse omnes heredes dicte Aleijdis perpetue tales habebit quod 

numquam presument se jus in dictis bonis et suis attinentiis habere 

quovis modo in futurum. Testes Lucas et Wiel datum in (dg: f) profesto 

purificationis. 

 

BP 1181 p 277r 04 za 01-02-1399. 

Gerardus Voet maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 3 zester 

rogge, die Henricus Coppen soen uter Hasselt aan hem moet leveren. 

 

Gerardus Voet hereditariam paccionem III sextariorum siliginis quam 

Henricus Coppen soen uter Hasselt sibi solvere tenetur annuatim ut 

dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 277r 05 ma 03-02-1399. 

Bruijstinus zvw Theodericus van Andel en Rutgherus van Audehoven beloofden 

aan hr Henricus Stierken kanunnik van Den Bosch, tbv dekaan en kapittel van 

de kerk in Den Bosch, 19 Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, en 4 gemene plakken met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1399) 

te betalen. 

 

Bruijstinus filius quondam Theoderici de Andel et Rutgherus de Aude-(dg: 

n)-hoven promiserunt indivisi super omnia (dg: Henrico) !S domino Henrico 

Stierken canonico Buscensi ad opus decani et capituli ecclesie in 

Buscoducis (dg: XXX XXIIII Stramproetsche gulden seu valorem pasce 

proxime futurum atque) XIX (dg: Strampr) Gelre gulden scilicet XXXVI 

gemeijn placken pro quolibet gulden computato et IIII gemeijn placken ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Lucas et Moedel datum in 

crastino purificationis. 

 

BP 1181 p 277r 06 ma 03-02-1399. 

Een onleesbare regel in margine sinistra. 

 

{in margine sinistra:} .....ma ....ildus ..... de ........ 

 

BP 1181 p 277r 07 ma 03-02-1399. 

Walterus Roempot droeg over aan Jacobus zv Johannes van Neijnsel de 

goederen van Adam gnd Boef, in Berkel, die waren van de vader van 

voornoemde Adam, aan hem gerechtelijk verkocht door hr Walterus Meelman als 

rector van het altaar van Sint-Katherina in de kerk van Den Bosch. 
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Walterus Roempot bona Ade dicti Boef sita in Berkel que fuerant {hier 

staan twee puntjes} patris dicti Ade vendita sibi a domino Waltero 

Meelman #tamquam rectori altaris beate Katherine in ecclesia de (dg: 

Busc) Buscoducis# per iudicem mediante sententia scabinorum in Busco 

prout in litteris hereditarie! Jacobo filio Johannis de Neijnsel cum 

litteris et jure promittens ratam servare. Testes Dordrecht et Ywanus 

datum supra. 

 

BP 1181 p 277r 08 ma 03-02-1399. 

Vervolgens beloofde voornoemde Jacobus aan hr Walterus Mostart dekaan van 

de Sint-Janskerk in Den Bosch, tbv dekaan en kapittel van de kerk in Den 

Bosch, voornoemde goederen over te dragen aan voornoemde dekaan en 

kapittel, na verzoek van voornoemde dekaan en kapittel. 

 

Notum sit universis quod cum ita acta sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Jacobus promisit super omnia (dg: quod 

ipse) domino Waltero Mostart decano ecclesie sancti Johannis in Busco 

quod (dg: ipse Jacobus deca) ad opus decani et (dg: p) capituli ecclesie 

in Busco et quod ipse (dg: decanus et capli) Jacobus dicta bona simul cum 

dictis litteris ?sine.. dictis decano et (dg: cp) capitulo {rest van de 

regel is vrijgelaten en deels opgevuld met een liggende streep} 

supportabit et resignabit ad (dg: opus) requestam dictorum decani et 

capituli. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 277r 09 ma 03-02-1399. 

Johannes zvw Rutgherus Alarts en Johannes zvw Gerardus van de Hamme 

beloofden aan Henricus van de Kloot, tbv het Geefhuis in Den Bosch, 25 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde op zondag Invocavit aanstaande (zo 16-

02-1399) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Rutgheri Alarts et Johannes filius quondam 

Gerardi van de Hamme promiserunt indivisi super omnia Henrico de Globo ad 

opus mense sancti spiritus in Busco XXV novos Gelre gulden seu valorem ad 

dominicam invocavit proxime futuram persolvendos. Testes Dordrecht et 

Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 277r 10 ma 03-02-1399. 

Alardus die Bije zvw Arnoldus Coedriver ?van inwoning zv Petrus van der 

Hautart, in afwezigheid van voornoemde Petrus, vernaderde een stuk land, 

gnd die Rijsbrake, in Schijndel, welk stuk land voornoemde Petrus verworven 

had van Johannes Bije zvw Godefridus Nuwelaet van Hermalen. 

 

Alardus die Bije filius quondam Arnoldi (dg: p) Coedriver filii de 

inhabitatione Petri (dg: de) van der Hautart in absentia tamen eiusdem 

Petri prebuit suos patentes denarios ad redimendum peciam terre dictam 

die Rijsbrake sitam in parochia de Scijnle quam peciam terre dictus 

Petrus erga Johannem Bije filium quondam Godefridi Nuwelaet de Hermalen 

acquisiverat. Testes Lucas et Groij datum in crastino purificationis. 

 

BP 1181 p 277r 11 ma 17-07-1399. 

Voornoemde Alardus Bije droeg voornoemd recht van wederkoop over aan 

voornoemde Johannes die Bije zvw Godefridus Nuwelant. 

 

Dictus Alardus Bije dictum jus redempcionis supportavit dicto Johanni die 

Bije filio quondam Godefridi Nuwelant. Testes (dg: Grij) Groij et Moedel 

datum quinta post divisionem apostolorum. 

 

1181 p. 278v. 

 tercia post purificationis: dinsdag 04-02-1399. 

 in crastino Agate: donderdag 06-02-1399. 
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BP 1181 p 278v 01 di 04-02-1399. 

Henricus gnd Ghesel ev Jutta ndvw hr Johannes Huls priester gaf uit voor 

een jaarcijns aan hr Godefridus van Berchen priester, voor de duur van 

diens leven, twee kamers met ondergrond, in Den Bosch, in een straat die 

loopt vanaf die Oude Dieze, naast erfgoed van wijlen Petrus van Berze, 

richting de plaats gnd Triniteit, tussen erfgoed van wijlen voornoemde 

Petrus van Berze, met een weg die 4 voet breed is en behoort aan voornoemde 

Henricus ertussen?, enerzijds en de stal van voornoemde Henricus 

anderzijds, strekkend vanaf eerstgenoemde straat tot aan palen die daar 

geplaatst zijn, per jaar voor 40 schelling geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. Henricus van de Kloot als 

procurator van het Geefhuis in Den Bosch Busco beloofde deze uitgifte van 

waarde te houden. Zou echter voornoemde Jutta overlijden zonder wettig 

nageslacht, en als dan voornoemde hr Godefridus nog leeft, dan zal het 

Geefhuis het geld van deze verhuring beuren, zolang hr Godefridus leeft. 

 

Duplicetur. 

Henricus dictus Ghesel maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filie 

(dg: quonda) naturalis domini quondam Johannis Huls presbitri duas 

cameras cum suo fundo sitas in Busco in vico tendente (dg: ab antiquo 

Dije) a vico! die Aude Dijesa iuxta hereditatem quondam Petri de Berze 

versus locum dictum Triniteijt inter hereditatem eiusdem quondam Petri de 

Berze quadam via quatuor pedatas in latitudine continente ad dictum 

Henricum spectante! ex uno et inter (dg: here) stabulum dicti Henrici ex 

alio tendentes a primodicto viculo ad palos ibidem fixos et positos prout 

dicte due! cum suis !cameris ibidem site sunt et limitate ut dicebat 

dedit ad annuum censum (dg: G) domino Godefrido de Berchen presbitro ad! 

eodem #domino# Godefrido quoad vixerit et non ultra possidendas (dg: pro 

X) anno quolibet ad vitam domini Godefridi (dg: et non ultra) pro XL 

solidis monete dandis sibi ab alio anno quolibet ad vitam dicti domini 

Godefridi et non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo 

termino nativitatis Domini proxime futuro ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis ad vitam dicti (dg: G) domini Godefridi et 

obligationem aliam deponere et alter repromisit. Quo facto Henricus de 

Globo procurator mense sancti (dg: sci) spiritus in Busco ex parte et 

nomine (dg: d) eiusdem mense sancti spiritus promisit (dg: sub ob) cum 

consensu et voluntate provisorum dicte mense sub obligatione bonorum 

eiusdem mense dictam (dg: mensam) donationem ad censum ad vitam domini 

Godefridi predicti ratam servare hoc tamen addito si contingat dictam 

Juttam decedere sine prole legitima ab ea genita vel generanda superviva 

remanente (dg: quod) dicto domino Godefrido eciam permanente supervivo 

extunc dicta mensa sancti spiritus pecuniam de dicta donatione ad censum 
!factam proveniendam ad vitam domini Godefridi percipiet et levabit tali 

condicione quod cum dictus dominus (dg: ..) Godefridus viam universe 

carnis fuerit ingressus presens donatio ad censum exspirabit. Testes (dg: 

Lu...) Lucas et Ywanus datum tercia post purificationis. 

 

BP 1181 p 278v 02 di 04-02-1399. 

(dg: Jac Andreas de Oudrigen Arnd). 

 

BP 1181 p 278v 03 do 06-02-1399. 

Nijcholaus van Drueten steenbakker verkocht aan Franco timmerman zvw 

Johannes gnd Vrancken soen een hofstad, 72 voet breed, in Den Bosch, over 

de Tolbrug, in een erfgoed van wijlen hr Johannes Rover ridder, tussen 

erfgoed van Johannes van Edingen kramer enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Franco timmerman zvw Johannes Vrancken soen anderzijds, strekkend vanaf een 

straat die 22 voet breed is en afgescheiden is van voornoemd erfgoed van 

wijlen hr Johannes Rover achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Hermannus 

Wijnrics, met het recht die weg te mogen gebruiken, welke hofstad aan hem 

was verkocht door Theodericus Rover zvw voornoemde hr Johannes Rover 
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ridder. 

 

Nijcholaus de Drueten lathomus quoddam domistadium septuaginta duas 

pedatas in latitudine continens situm in Buscoducis ultra pontem dictum 

(dg: d) Tolbrugge (dg: inter h) in hereditate domini quondam Johannis 

Rover militis inter hereditatem Johannis de Edingen institoris ex uno et 

inter hereditatem Franconis carpentarii filii quondam Johannis dicti 

Vrancken soen ex alio tendens a quadam platea ibidem sita viginti duas 

pedatas in latitudine continente sumpta et ordinata de dicta hereditate 

dicti quondam domini Johannis Rover retrorsum ad hereditatem quondam 

Hermanni Wijnrics simul cum pleno jure utendi dicta platea similiter 

aliis hominibus jus in platea habentibus venditum sibi a Theoderico Rover 

filio quondam dicti domini Johannis Rover militis prout in litteris (dg: 

hereditarie supportavit) hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# dicto 

Franconi carpentario filio quondam Johannis Vrancken soen cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Dordrecht et (dg: Wiel) #Ywanus# datum in crastino 

Agate. 

 

BP 1181 p 278v 04 do 06-02-1399. 

Voornoemde Franco timmerman zvw Johannes gnd Vrancken soen beloofde aan 

voornoemde Nijcholaus van Drueten steenbakker een n-erfcijns van 20 

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

Kerstmis, gaande uit voornoemde hofstad. 

 

Dictus Franco promisit se daturum et soluturum dicto Nijcholao 

hereditarium censum XX solidorum monete hereditarie (dg: nativitatis 

Johannis) mediatim Johannis et mediatim Domini ex dicto domistadio. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 278v 05 do 06-02-1399. 

Andreas van Oudrigem beloofde aan Johannes Corf 7 Engelse nobel of de 

waarde minus 16 gemene plakken na maning te betalen. 

 

Andreas de Oudrigem promisit super omnia Johanni Corf (dg: XX) septem 

Engels nobel seu valorem minus XVI gemeijn placken ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 278v 06 do 06-02-1399. 

Henricus zvw Arnoldus die Bouman verkocht aan Henricus zvw Johannes gnd 

Rijcouts soen 4 lopen roggeland, in Oss, ter plaatse gnd Westervelt, tussen 

voornoemde Henricus enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi die Bouman quatuor lopina terre siliginee 

sita (dg: -s) in parochia de Os ad locum dictum Westervelt inter 

hereditatem dicti Henrici ex uno et inter (dg: he) communem viam ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio quondam Johannis dicti 

Rijcouts soen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 278v 07 do 06-02-1399. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1181 p 278v 08 do 06-02-1399. 

Walterus zvw Laurencius van Baest droeg over aan Johannes zvw Ghibo gnd 

Everaets soen een stuk beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd in Hein Papen 

Broek, tussen een dijk behorend aan Johannes van Audenhoven enerzijds en 

Henricus van der Heijden anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint 

en met het andere eind aan de helft van de plaats gnd die Aaleije, welk 
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stuk beemd aan voornoemde Walterus was overgedragen31 door Johannes Everaets 

soen van Spoerdonc. 

 

Walterus filius quondam Laurencii de (dg: Ba) Baest peciam prati sitam in 

parochia de Oerscot in loco dicto in Heijn Papen Broec inter aggerem 

quendam spectantem ad Johannem de Audenhoven ex uno et inter hereditatem 

Henrici van der (dg: Heijden) Heijden ex alio tendentem cum uno fine ad 

communitatem et cum reliquo fine ad medietatem loci dicti die Aaleije 

supportatam dicto Waltero a Johanne Everaets soen de Spoerdonc prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni filio quondam Ghibonis dicti 

Everaets soen cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte !ex (dg: sui) parte sui deponere. 

Tesstes datum supra. 

 

BP 1181 p 278v 09 do 06-02-1399. 

Willelmus zvw Heijnmannus van der Donc ev Jutta dvw Hubertus gnd Mersman 

van Lijeshout droeg over aan Mijchael van Espdonc 1/7 deel, dat aan hem en 

zijn voornoemde vrouw Jutta gekomen was na overlijden van voornoemde 

Hubertus, resp. aan hen zal komen na overlijden van Jutta wv voornoemde 

Hubertus, in 3 morgen land, van wijlen voornoemde Hubertus, achter het 

klooster Porta Celi, naast jkvr Margareta wv Goeswinus Moedel Dicbiers 

{p.279}. 

 

Willelmus filius (dg: L) quondam (dg: Heijman) Heijnmanni van der Donc 

maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filie quondam Huberti dicti 

Mersman #de Lijeshout# septimam partem sibi et dicte Jutte sue uxori de 

morte dicti quondam Huberti successione advolutam et post mortem Jutte 

(dg: relicte dicti quond) relicte dicti quondam Huberti successione 

advolvendam in tribus iugeribus terre (dg: sitis) dicti quondam Huberti 

siti! (dg: jux) retro conventum de Porta Celi (dg: inter here) juxta 

hereditatem domicelle Margarete relicte quondam Goeswini Moedel Dic- 

 

1181 p. 279r. 

 in crastino Agate: donderdag 06-02-1399. 

 quarta post invocavit: woensdag 19-02-1399. 

 

BP 1181 p 279r 01 do 06-02-1399. 

[b]iers ut dicebat hereditarie supportavit Mijchaeli de Espdonc 

promittens super omnia (dg: warandiam et o) ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et (dg: suorum) dicte [s]ue uxoris et omnium 

liberorum dicte Jutte sue uxoris deponere. Testes Dordrecht et Ywanus 

datum in crastino Agate. 

 

BP 1181 p 279r 02 do 06-02-1399. 

Johannes die Bije zvw Godefridus van Hermalen deed tbv Aleijdis dvw 

Johannes van der Voert afstand van alle goederen, die voornoemde Aleijdis 

dvw Johannes van der Voert in de kost van haar moeder Aleijdis of 

anderszins heeft verworven, en in de kost van haar moeder Aleijdis of 

anderszins zal verwerven, en van het recht dat aan voornoemde Johannes Bije 

en zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Johannes van der Voert en haar 

kinderen hierin behoort of zal behoren. 

 

[J]ohannes die Bije filius quondam Godefridi de Hermalen (dg: pro) super 

omnibus bonis que Aleijdis filia quondam Johannis van der Voert [i]n 

expensis Aleijdis sue matris aut alias acquisivit et in expensis dicte 

Aleijdis sue matris aut alias acquiret (?dg: ..) et super jure sibi 

Johanni #Bije# et Elizabeth sue uxori filie dicti quondam Johannis van 

der Voert et suis liberis in hiis competente et competituro ad opus (dg: 

                         
31 Zie ← BP 1180 p 128v 04 do 12-02-1394, overdracht van het stuk beemd. 
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dicte) primodicte Aleijdis filie dicti quondam Johannis van der Voert 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicte Elizabeth sue uxoris et (dg: s) suorum 

liberorum in premissis existentes et eventuras deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 279r 03 do 06-02-1399. 

Voornoemde Johannes die Bije beloofde aan Aleijdis dvw Johannes van der 

Voert dat hij, zijn vrouw Elizabeth of kv voornoemde Elizabeth bij de 

deling van de goederen die wijlen voornoemde Johannes van der Voert heeft 

nagelaten resp. die Aleijdis evw voornoemde Johannes van der Voert zal 

nalaten, 13 Stramprooise Gelderse gulden in te brengen. 

 

Dictus Johannes die Bije (dg: pt) promisit super omnia Aleijdi filie 

quondam Johannis van der Voert quod si ipse !ipse Johannes Bije vel 

Elizabeth eius uxor aut liberi dicte Elizabeth ad divisionem faciendam de 

bonis !dict[u]s quondam Johannes van der Voert in sua morte reliquit et 

que Aleijdis uxor eiusdem quondam Johannis van der Voert in sua morte 

post se relinquet !importabunt XIII Stramproetsche Gelre gulden. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 279r 04 do 06-02-1399. 

Theodericus zvw Henricus gnd Glorien soen van Erpe droeg over aan Henricus 

Ghisel, tbv Everardus nzvw Everardus van Bleckers, een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Vinckenscoet, te leveren, gaande uit (1) alle erfgoederen, die aan 

Everardus zv Arnoldus van Berlikem en zijn vrouw Truda dv Arnoldus gnd 

Luden soen gekomen waren na overlijden van Truda mv eerstgenoemde Truda, 

gelegen onder Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Vinckenscoet, (2) alle 

erfgoederen, die aan Walterus van Evershoet gekomen waren na overlijden van 

zijn vader Johannes van Vinckenscoet, ter plaatse gnd Vinckenscoet, welke 

pacht aan hem was verkocht door voornoemde Everardus zvw Arnoldus van 

Berlikem. 

 

Theodericus filius quondam Henrici dicti Glorien soen de Erpe 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Rode sancte Ode 

solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Rode sancte Ode ad 

locum dictum Vinckenscoet tradendam ex omnibus et singulis hereditatibus 

Everardo filio Arnoldi de Berlikem et (dg: Tu) Trude sue uxori filie (dg: 

quondam) Arnoldi dicti (dg: Luden soe) Luden soen de morte quondam Trude 

matris olim primodicte Trude successione advolutis quocumque locorum 

infra parochiam de Rode sancte Ode ad dictum locum Vinckenscoet vocatum 

consistentibus sive sitis atque ex omnibus et singulis hereditatibus 

Waltero de (dg: E) Evershoet de morte quondam Johannis de (dg: Vin) 

Vinckenscoet sui patris successione advolutis quocumque locorum in dicto 

loco Vinckenscoet vocato consistentibus sive sitis venditam sibi a dicto 

Everardo filio quondam Arnoldi de Berlikem prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico Ghisel ad opus Everardi filii naturali! quondam 

Everardi de Bleckers cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1181 p 279r 05 do 06-02-1399. 

Henricus Mudeken zvw Johannes gnd Kolne beloofde aan Eustatius van 

Hedechusen 14 Stramprooise Gelderse gulden of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Henricus Mudeken filius quondam Johannis dicti Kolne promisit super omnia 

Eustatio de Hedechusen XIIII Stramproetsche Gelre gulden seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes Dordrecht et Ywanus datum supra. 
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BP 1181 p 279r 06 do 06-02-1399. 

Weijndelmoedis wv Johannes gnd Camp verklaarde dat de helft van 7 pond 

groten, die verschillende personen namens de heer van Holland in het 

verleden hebben ontvangen, behoort aan Hubertus van Ghemert. Verder 

verklaarde voornoemde Weijndelmoedis dat zij haar recht, zowel in de andere 

helft, die behoorde aan wijlen voornoemde Johannes Camp, als ook in 

eerstgenoemde helft had overgedragen aan voornoemde Hubertus. 

 

Weijndelmoedis relicta quondam Johannis dicti Camp palam recognovit quod 

medietas septem librarum grossorum quas quedam persone ex parte (dg: 
?edic ducis) domini de Hollandia acceperunt (dg: dicto qu) temporibus 

retroactis (dg: ?id) !dicto Johanni in Hollandia ut dicebat spectabat ad 

Hubertum de (dg: L) Ghemert dictaque Weijndelmoedis totum jus sibi 

competens tam !reliqua medietate que spectabat ad dictum quondam Johannem 

Camp in dictis septem libris grossorum quam eciam in primodicta medietate 

earundem septem librarum grossorum supportavit dicto Huberto. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 279r 07 do 06-02-1399. 

Voornoemde Weijndelmoedis wv Johannes gnd Camp verhuurde aan Elijas 

Bertrams soen en Henricus van Ewijc erfgoederen van wijlen voornoemde 

Johannes Camp, in Lithoijen, zoals die aan voornoemde Weijndelmoedis 

gekomen waren na erfdeling tussen haar en erfg vw voornoemde Johannes Camp, 

echter uitgezonderd een hofstad, in Lithoijen, die behoorde aan ouders van 

wijlen voornoemde Johannes Camp, voor een periode van 4 jaar, ingaande 

heden, per jaar voor 20 Stramprooise Gelderse gulden of de waarde, met 

Lichtmis te betalen. De huurders zullen alle dijken, waterlaten, sloten en 

sluizen die hierbij horen onderhouden wat het oude werk betreft. Enig nieuw 

werk zullen de huurders ook doen, maar wat dat kost zal voornoemde 

Weijndelmoedis aan hen in mindering brengen. De verhuur eindigt bij 

overlijden van voornoemde Weijndelmoedis. 

 

Dicta Weijndelmoedis quasdam hereditates dicti quondam Johannis Camp 

sitas in parochia de Lijttoijen prout ibidem site sunt et dicte 

Weijndelmoedi mediante quadam divisione prius (dg: si) habita inter ipsam 

et quosdam heredes eiusdem quondam Johannis Camp cesserunt in partem ut 

dicebat (dg: locavit Elije dicto Bertrams soen et Henrico de Ewijc) 

excepto tamen a premissis quodam domistadio sito in dicta parochia quod 

(dg: fuerat) ad parentes dicti quondam Johannis Camp spectare consuevit 

ut dicebat locavit recto locacionis modo Elije Bertrams soen et Henrico 

de Ewijc ab eisdem (dg: ad) ad spacium quatuor annorum datam presentium 

sine medio sequentium! anno quolibet dictorum quatuor annorum pro viginti 

Stramproetsche Gelre gulden seu valorem dandis sibi ab aliis anno 

quolibet dictorum quatuor annorum (dg: pur) purificationis promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere (dg: exce) et alii 

repromiserunt indivisi super omnia et quod ipsi (dg: ag) omnes aggeres 

aqueductus fossata et slusas ad premissa spectantes dictis quatuor annis! 

in bona disposicione observabunt ab omni antiquo opere sic quod dicte 

Weijndelmoedi et super premissa dampna exinde non eveniant dictis quatuor 

annis durantibus et si quid! aliquid novi operis super premissa dicto 

spacio pendente evenerit hoc dicti conductores faciet! et tenebunt et 

quod quicquid hoc novum opus custaverit hoc (dg: ipsi conductores) #dicti 

conductores exponent et# dicta Weijndelmoedis dictis conductoribus 

defalcabit et si dicta Weijndelmoedis decesserit infra dictos (dg: d) 

quatuor annos extunc dicta locacio exspirabit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 279r 08 do 06-02-1399. 

Henricus zvw Godefridus gnd Hillen soen van Arlebeke verkocht aan Henricus 

zvw Johannes van Gherwen en zijn zoon Johannes de helft van 3 bunder beemd, 

in Veghel, ter plaatse gnd Carpers Buenre, tussen erfg vw Johannes Scrage 

en Henricus van der Rijt van Mierle enerzijds en kv Bela van Eirde 
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anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa en met het 

andere eind aan de gemeint aldaar, welke helft jaarlijks wordt gedeeld 

tegen de andere helft, welke helft aan hem was verkocht door Theodericus 

gnd Jorijs. 

 

Henricus filius quondam Godefridi dicti Hillen soen #de Arlebeke# 

medietatem trium bonariorum prati sitorum in parochia de Vechel in loco 

dicto Carpers Buenre inter hereditatem (dg: q) heredum quondam Johannis 

Scrage et Henrici van der Rijt de Mierle ex uno et inter hereditatem 

liberorum (dg: Bele d) Bele de Eirde ex alio tendentium cum uno fine ad 

aquam dictam die Aa et cum (dg: ?lit) reliquo fine ad communitatem ibidem 

et que medietas annuatim dividitur contra reliquam medietatem dictorum 

trium bonariorum prati venditam sibi a Theoderico dicto Jorijs prout in 

litteris hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Henrico filio quondam 

Johannis de Gherwen et Johanni eius filio cum litteris et jure promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1181 p 279r 09 wo 19-02-1399. 

Arnoldus zvw Henricus Campart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus (dg: Ca) filius quondam Henrici Campart prebuit et reportavit. 

Testes Groij et Lucas datum quarta post invocavit. 

 

BP 1181 p 279r 10 do 06-02-1399. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkoper 100 Gelderse gulden, nu 

gemeenlijk 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde in goud, 

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

 

Dicti emptores promiserunt super omnia dicto venditori centum Gelre 

gulden (dg: scilicet) #quales nunc solvent communiter# XXXVI gemeijn 

placken (dg: pro quolibet gulden !vocato) seu valorem in auro ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1181 p. 280v. 

 in crastino Agate: donderdag 06-02-1399. 

 

BP 1181 p 280v 01 do 06-02-1399. 

Laurencius zvw Henricus die Bont gaf uit aan Paulus ?zv Johannes? zvw 

Jacobus van den Hoevel een hofstad en aangelegen erfgoederen van wijlen 

voornoemde Henricus, in Boxtel, ter plaatse gnd Cleijnre Lijemde, tussen 

Elizabeth gnd Loeverdoncs en Arnoldus zvw Henricus gnd Mans enerzijds en de 

gemeint en Aleijdis dvw Ghibo gnd die Bonte anderzijds, strekkend vanaf de 

gemeint achterwaarts tot aan Denkinus van Vrilichoven, zoals ze aan 

voornoemde Henricus die Bont behoorden, met het recht dat hierbij hoort in 

de gemeint van Oetendonc; de uitgifte geschiedde voor (1) 1½ groot aan de 

grondheer, (2) 1 oude groot aan de naburen aldaar, en thans voor (3) een 

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

leveren. 

 

Laurencius filius quondam Henrici die Bont quoddam domistadium (dg: 

dicti) et hereditates sibi adiacentes dicti quondam Henrici sitas in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Cleijnre Lijemde inter hereditatem 

Elizabeth dicte Loeverdoncs (dg: ex uno et inter communitatem ex te) et 

Arnoldi filii quondam Henrici dicti Mans (dg: soen) ex uno et inter 

communitatem (dg: ex alio tendentes a communitate retrorsum usque ad 

hereditatem Denkini de Vrilichoven) et hereditatem Aleijdis filie quondam 

Ghibonis dicti die Bonte ex alio tendentes a communitate retrorsum usque 

ad hereditatem Denkini de Vrilichoven prout ibidem site sunt et ad dictum 

Henricum die (dg: Bone) Bont spectare consueverunt (dg: simul) atque 

totum jus ad premissa spectans in communitate de Oetendonc ut dicebat 
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dedit ad hereditarium pactum Paulo filio (dg: quo Jacobi filii Johannis) 

Johannis !quondam Jacobi van den Hoevel ab eodem hereditarie possidendas 

pro uno et dimidio #grosso!# domino fundi et pro uno grosso antiquo 

vicinis ibidem exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Buscoducis danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam (dg: promis) !?testes !?Aa pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Dordrecht et Ywanus datum in 

crastino Agate. 

 

BP 1181 p 280v 02 .. 26-09-1631. 

Adriaen ende Hendrick Heere gebroederen soo voor haer selven als mede in 

den naeme van henne mede erffgenaemen hen nijettem.. fort ende sterck 

maeckende mits desen voor de selve hebben opentelijck bekent ende beleden 

dat Meriken Michiels van Leende ende de kinderen Adriaen Martens aen hennen 

handen hebben gelost ende gequeten de voorstaende pacht van een mud roggen 

hen aengecomen bij den testament van ?Gereijt Heeren soo sij verclaeren 

consenterende oversulcx in de cassatie deser. Actum den ses en .....ste 

september XVIc een en ?dertigh. 

 

BP 1181 p 280v 03 do 06-02-1399. 

Theodericus zv Johannes gnd Vrancken soen verkocht aan Johannes van den 

Berselaer de navolgende erfgoederen, in Gemonde, (1) een stuk land, ter 

plaatse gnd op die Dijlst, tussen erfgoed behorend aan de hoeve gnd te 

Wijel enerzijds en kvw Willelmus die Zeger anderzijds, belast met 1½ 

penning oude cijns, (2) een stuk land, ter plaatse gnd die Wanbrake, tussen 

voornoemde Johannes van den Berselaer enerzijds en Johannes van Wanbraken 

anderzijds, belast met 12 penning nieuwe cijns, (3) een stuk beemd, aan het 

eind van voornoemde plaats gnd die Wanbraken, tussen laatstgenoemd stuk 

land enerzijds en wijlen Johannes gnd Pape Jan anderzijds, samen met 

voornoemd stuk land belast met 6 penning oude cijns aan het kapittel van 

Oirschot, ½ Vlaamse plak aan de investiet van Berlicum en 1 lopen gnd 

sleijc lopen gerst aan de heer van Herlaer, (4) een akker, ter plaatse gnd 

op het Rullen, tussen voornoemde Johannes van Wanbraken enerzijds en Bela 

wv Marcelius van den Sneppenscoet anderzijds, (5) een akker gnd Gerijts 

Acker, aldaar, aan het eind van laatstgenoemde akker, beiderzijds tussen 

wijlen Petrus zvw Walterus Nennen soen, belast met 2 schelling gemeen 

paijment, (6) de helft van een stuk land gnd die Hof te Scadewijc, tussen 

voornoemde Bela enerzijds en wijlen voornoemde Petrus zvw Walterus Nennen 

soen anderzijds, te weten de helft naast voornoemde wijlen Petrus, (7) een 

stuk beemd, ter plaatse gnd aen Gheen Echgel Put, tussen deze plaats 

enerzijds en erfgoed behorend aan voornoemde hoeve gnd te Wiel anderzijds, 

(8) een stuk beemd, naast de plaats gnd den Dicken Bussche enerzijds en kvw 

Johannes van der Stappen anderzijds, (9) een stuk land in de Gestel bij 

Herlaer, naast de plaats gnd Biden Brekelen, tussen voornoemde Johannes van 

Wanbraken enerzijds en Rodolphus van den Brekelen anderzijds. 

 

Theodericus filius Johannis dicti Vrancken soen hereditates infrascriptas 

sitas (dg: in) in parochia de Ghemonden scilicet peciam terre sitam 

(dg: -s) ad locum dictum op die Dijlst inter hereditatem spectantem ad 

mansum dictum te Wijel ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Willelmi die Zeger ex alio item peciam terre sitam in loco dicto die 

Wanbrake (dg: in loco) inter hereditatem Johannis van den Berselaer ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Wanbraken ex alio item peciam (dg: 

terre) prati sitam ad finem dicti loci die Wanbraken vocati inter (dg: 

hereditatem) jamdictam peciam terre ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis dicti Pape Jan ex alio item agrum terre situm ad locum dictum 

opt Rullen inter hereditatem dicti Johannis de Wanbraken ex uno et inter 

hereditatem Bele (dg: sue pers s) relicte quondam Marcelii van den 

Sneppenscoet ex alio item quendam agrum dictum Gerijts Acker situm ibidem 

ad finem (dg: jac) jamdicti agri terre (dg: siti) inter hereditatem (dg: 
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al) quondam Petri filii quondam Walteri Nennen soen ex utroque latere 

coadiacentem item (dg: peciam) #medietatem pecie# terre dicte (dg: -am) 

die Hof te Scadewijc (dg: sitam in in) site inter hereditatem dicte Bele 

ex uno et inter hereditatem dicti quondam Petri filii quondam Walteri 

Nennen soen ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem jamdicti quondam Petri item peciam (dg: terre si) 

prati siti! sitam ad locum dictum aen Gheen Echgel Put inter eundem locum 

die Eghel Put vocatum ex uno et inter hereditatem spectantem ad dictum 

mansum te Wiel vocatum ex alio item peciam prati sitam juxta locum dictum 

(dg: Bi) den Dicken Bussche (dg: inter here) ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis van der Stappen ex alio insuper peciam terre 

sitam in parochia de Ghestel prope Herlaer (dg: inter ad) #iuxta# locum 

dictum Biden Brekelen inter hereditatem (dg: Joh) dicti Johannis de 

Wanbraken ex uno et inter hereditatem (dg: Rodo) Rodolphi van den 

Brekelen ex alio ut dicebat (dg: dedit ad he) hereditarie vendidit dicto 

Johanni van den Berselaer promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno et dimidio denariis antiqui census ex 

primodicta pecia terre et (verbeterd uit: ex) XII denariis novi census ex 

dicta pecia terre (dg: in dicto) sita in dicto loco die Wanbraken vocato 

atque duobus solidis communis pagamenti ex dicto agro Gerijts Acker 

vocato atque sex denariis antiqui census #capitulo de Oerscot# et dimidio 

Vleemssche placke investito de (dg: Berkem) Berlikem et (dg: d) uno 

lopino (dg: dicto) non cumulato dicto sleijc lopen ordei domino de 

Herlaer ex dicta pecia terre sita ad locum dictum Wanbraken et ex dicto 

prato sito ad finem eiusdem loci Wanbraken vocati annuatim solvendis (dg: 

testes datum supra). Testes Dordrecht et Ywanus datum (dg: d) in crastino 

Aghate. 

 

BP 1181 p 280v 04 do 06-02-1399. 

Voornoemde Theodericus zvw Johannes gnd Vrancken soen verkocht aan 

Willelmus Covelman een stuk land, in Gemonde, achter de kerk aldaar, achter 

de plaats gnd After den Nijnnenberch, tussen voornoemde Willelmus Tempelaer 

enerzijds en Willelmus Covelman anderzijds. 

 

Dictus Theodericus filius quondam Johannis dicti Vrancken soen peciam 

terre sitam in parochia de Ghemonden retro ecclesiam ibidem retro locum 

dictum After den Nijnnenberch inter hereditatem Willelmi Tempelaer ex uno 

et inter hereditatem Willelmi Covelman ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Willelmo Covelman promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 280v 05 do 06-02-1399. 

Reijnerus van Mechelen ev Elizabeth dvw Johannes van den Hoevel verkocht 

aan Johannes gnd Pape zv Arnoldus gnd van der Hazeldonc een b-erfpacht van 

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

3 roeden gnd gerden land met gebouwen, in Druenen, tussen Henricus die Bije 

zvw Walterus gnd die Bije enerzijds en Gerardus die Bije zv Johannes van 

Vlaenderen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd 

te Waude toe, welke pacht Elizabeth wv voornoemde Johannes van den Hoevel 

mv eerstgenoemde Elizabeth gekocht had van Mechtildis wv Bartholomeus gnd 

Meeus Sceelwart en haar kinderen Willelmus en Petrus, en welke pacht nu aan 

hem behoort. 

 

Reijnerus de Mechelen maritus et tutor legitimus Elizabeth filie quondam 

Johannis van den Hoevel hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex tribus virgatis dictis gherden terre sitis in parochia de 

Druenen inter hereditatem Henrici die Bije filii quondam Walteri dicti 

die Bije ex uno et inter hereditatem Gerardi die Bije filii Johannis de 

Vlaenderen ex alio tendentibus a communi platea usque ad locum dictum te 

Waude toe atque ex edificiis in dictis tribus virgatis terre 
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consistentibus quam paccionem Elizabeth relicta dicti quondam Johannis 

van den (dg: Hoe) Hoevel mater primodicte Elizabeth (dg: el) erga 

Mechtildem relictam quondam Bartholomei dicti Meeus Sce[el]wart (dg: em) 

Willelmum et Petrum eius liberos emendo acquisiverat prout in litteris 

#et quam nunc ad se spectare dicebat# hereditarie vendidit Johanni dicto 

Pape filio Arnoldi dicti van der Hazeldonc supportavit cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte sui et dicti quondam Elizabe[th] relicte dicti quondam Johannis 

van den Hoevel et (dg: eorum h) eius heredum deponere. Testes datum 

supra. 

 

1181 p. 281r. 

 in crastino Agate: donderdag 06-02-1399. 

 Petri ad cathedram: zaterdag 22-02-1399. 

 

BP 1181 p 281r 01 do 06-02-1399. 

Theodericus zvw Nijcholaus van den Elsen deed tbv Rodolphus van Crumvoert 

afstand van een huis32 en erf, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Alardus van den Berghe enerzijds en 

erfgoed van Johannes gnd Lobben anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam (dg: Gerardi die Voet .) Nijcholai van den 

Elsen super domo et area sita in Buscoducis ad finem vici Hijnthamensis 

inter hereditatem Alardi van den Berghe ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Lobben ex alio et super jure ad opus Rodolphi de (dg: Crum 

Cro) Crumvoert renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum heredum (dg: 

deponere) et heredum dicti quondam Nijcholai deponere. Testes Dordrecht 

et Ywanus datum (dg: supra) in crastino (dg: ?et ?erunt ?2 ?littere) 

#Aghate#. 

 

BP 1181 p 281r 02 do 06-02-1399. 

Destijds had Enghelberna dvw Ghibo gnd Voet wv Petrus gnd Brocke en ook wv 

Nijcholaus van den Elsen voornoemd huis en erf verkocht aan Rodolphus van 

Crumvoert. Vervolgens had voornoemde Enghelberna beloofd33 dat haar zoon 

Theodericus, zodra hij meerderjarig zou zijn, afstand zou doen. Thans 

verklaarde voornoemde Rodolphus dat voornoemde Theodericus afstand heeft 

gedaan van voornoemd huis en erf. 

 

Notum sit universis quod cum Enghelberna filia quondam Ghibonis dicti 

Voet relicta quondam Petri dicti Brocke relicta eciam quondam Nijcholai 

van den Elsen dictam domum et aream hereditarie vendidisset Rodolpho de 

Crum[s?]voert et cum deinde dicta Enghelberna promisisset super habita et 

habenda quod ipsa Theodericum suum filium quamcito ad annos sue 

pubertatis pervenerit super dicta domo et area ad opus dicti Rodolphi 

faciet renunciare prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Rodolphus palam recognovit quod dictus Theodericus 

super dicta domo et area ad opus ipsius Rodolphi renunciavit clamans 

dictam Enghelbernam ab huiusmodi promissione quitam salvis tamen dicto 

Rodolpho dictis suis litteris quoad alia in eisdem litteris contenta in 

suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 281r 03 do 06-02-1399. 

Ludolphus zvw Ludolphus Jans soen van Boemel maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

                         
32 Zie ← BP 1179 p 359r 06 vr 15-03-1392, verkoop van het huis en belofte 

dat Theodericus afstand zal doen. 
33 Zie ← BP 1179 p 359r 06 vr 15-03-1392, verkoop van het huis en belofte 

dat Theodericus afstand zal doen. 
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aan hem verkocht door Willelmus zvw Bodo van Tiela. 

 

Ludolphus filius quondam Ludolphi (dg: d) Jans soen de Boemel 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis venditam sibi a Willelmo filio 

quondam Bodonis de Tiela prout in litteris monuit de 3 annis (dg: ..). 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 281r 04 do 06-02-1399. 

Theodericus zvw Johannes gnd Vrancken verkocht aan Nijcolaus gnd Coel zvw 

Johannes gnd Colen soen een stuk heide, in Gemonde, tussen voornoemde 

Nijcolaus Coel zvw Johannes Colen soen enerzijds en Petrus die Becker 

anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Vrancken peciam terre mericalis 

sitam in parochia de Ghemonden inter hereditatem Nijcolao! #dicto! Coel# 

filii quondam Johannis dicti Colen #soen# ex uno et inter hereditatem 

Petri die Becker ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Nijcolao 

Coel filio quondam Johannis Colen soen promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes (dg: datum supra) testes datum supra. 

 

BP 1181 p 281r 05 do 06-02-1399. 

Henricus zvw Maechelinus van Utrecht verkocht aan Egidius gnd die Zecker 

een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een b-erfpacht van 21 mud rogge, maat van Oirschot, 

welke pacht van 21 mud voornoemde Henricus met Lichtmis beurt, gaande uit 

een hoeve in Oirschot, ter plaatse gnd Best, met toebehoren, vrijheden en 

rechten, welke hoeve voornoemde Henricus in erfpacht had uitgegeven aan de 

broers Rodolphus gnd Roef en Johannes, kvw Johannes van den Beemde, voor 

(1) 2 oude groot aan de hertog, (2) 2½ oude groot b-erfcijns aan het 

klooster van Tongerlo, (3) een b-erfcijns van 8½ oude groot, (4) voornoemde 

b-erfpacht van 21 mud rogge. 

 

Henricus filius quondam Maechelini de Traiecto Inferiori hereditarie 

vendidit Egidio dicto die Zecker hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam (dg: sol) hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex hereditaria paccione viginti 

unius modiorum siliginis mensure de Oerscot quam paccionem XXI modiorum 

siliginis mensure de Oerscot (dg: dic) dictus Henricus venditor solvendam 

habet hereditarie purificationis ex quodam manso sito in parochia de 

Oerscot ad locum dictum Best et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque ex 

libertatibus et juribus ad dictum mansum spectantibus quem mansum cum 

suis attinentiis et libertatibus et juribus dictus Henricus dederat ad 

pactum Rodolpho dicto Roef et Johanni fratribus liberis quondam Johannis 

van den Beemde scilicet pro duobus grossis antiquis domino duci atque pro 

duobus et dimidio grossis antiquis hereditarii census conventui de (dg: 

l) Tongerloe atque pro hereditario censu octo et dimidii grossorum 

antiquorum et pro predicta paccione XXI modiorum siliginis mensure de 

Oerscot prout in litteris #quas vidimus# promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 281r 06 za 22-02-1399. 

Willelmus van Nuwelant deed tbv voornoemde koper afstand van voornoemde 

pacht. Hij beloofde hem nimmer aan te spreken wegens beloften die verkoper 

aan hem heeft gedaan, zowel in schepenbrieven als daarbuiten. 

 

{Dit contract is later ertussen geschreven}. 

Willelmus de Nuwelant super dicta paccione et jure (dg: h) ad opus dicti 

emptoris hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 
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obligationem ex parte sui deponere et dicto venditori numquam 

contravenire quovis modo mediantibus quibuscumque promissionibus aut 

obligationibus per dictum venditorem factis a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem in litteris aut extra litteras. Testes Lucas et 

Jacobus datum Petri ad cathedram. 

 

BP 1181 p 281r 07 do 06-02-1399. 

Weijndelmoedis wv Johannes Camp machtigde Gertrudis wv Tielmannus Mathijs 

soen haar renten, pachten, cijnzen en tegoeden te manen. 

 

Weijndelmoedis relicta quondam Johannis Camp dedit potestatem Gertrudi 

relicte quondam Tielmanni Mathijs soen monendi etc suos redditus 

pacciones census et credita que (dg: que) sibi debentur et debebuntur a 

personis quibuscumque usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 281r 08 do 06-02-1399. 

Willelmus van Haren zvw Johannes van Haren verkocht aan Conegondis dvw 

Petrus van Krekelhoven een n-erfcijns34 van 6 pond geld, met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit een beemd, ongeveer 2 bunder groot, in Haaren, naast 

de plaats gnd Nemelaar, tussen Johannes zvw Willelmus van Haren enerzijds 

en Gerardus gnd Gerart Dijn anderzijds, met een eind strekkend aan het 

water gnd die Aa en met het andere eind aan Theodericus Rover. 

 

Willelmus de Haren filius quondam Johannis de Haren hereditarie vendidit 

Conegondi filie quondam Petri de Krekelhoven hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie Martini ex quodam prato #duo 

bonaria vel circiter continente# sito in parochia! Haren juxta locum! 

Nemenlaer (dg: ?et) inter hereditatem Johannis filii quondam Willelmi de 

Haren ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti Gerart Dijn ex alio 

tendente cum uno fine ad aquam dictam die Aa et cum (dg: l) reliquo fine 

ad hereditatem Theoderici Rover prout ibidem situm est promittens super 

habita et habenda #warandiam# et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 281r 09 do 06-02-1399. 

Bernardus Arts soen van Lijttoijen beloofde aan Eustatius van Hedechusen 22 

nieuwe Gelderse gulden zoals die vandaag gemeenlijk gaan of de waarde na 

maning te betalen. 

 

Bernardus (dg: fi) Arts soen de Lijttoijen promisit super omnia Eustatio 

de Hedechusen XXII (dg: nos) novos Gelre (dg: gul) quales ad presens 

currunt communiter (dg: ?seu) seu valorem ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 281r 10 do 06-02-1399. 

Destijds had Theodericus Writer van Vechel ev Elizabeth dvw Godefridus 

Sceijvel al zijn goederen in Nuland, ter plaatse gnd Wilshusen, welke 

goederen aan hem en zijn voornoemde brouw Elizabeth gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Elizabeth, geschonken aan Walterus 

van Berze zv Johannes van Berze en diens vrouw Bertha, dv voornoemde 

Theodericus en Elizabeth. Voornoemde Walterus van Berze ev voornoemde 

Bertha verkocht thans aan Henricus Snellart en Johannes zvw Rutgherus gnd 

sMoren soen 3 morgen broekland, in Nuland, ter plaatse gnd op Nieuweland, 

tussen Willelmus van Loen en Aleijdis Voets enerzijds en Ambrosius gnd 

                         
34 Zie → SAsH RA VB 1799 f 205v 04 ma 11-01-1417, Maes van Mameren was gerijcht … aen enen 
beemt twee buenre of daer ontrent begripende ghelegen in die prochij van Haren bij een stat 

gheheijten Nemelaer tuschen den erve Jans soen wilner Willems van Haren ex uno ende tusschen 

den erve Gerits gheheijten Gerart Diin ex alio streckende met den enen eijnde tot den water 

gheheijten die Aa ende met den anderen eijnde tot den erve Dircs Rovers ghelijc die vors beemt 

aldaer ghelegen is overmijts gebreck eens erfs ciins van ses lb geld welcken cijns Willem 

gheheijten van Haren soen wilner Jans van Haren erfelijc vercoft had Conegent dochter wilner 

Peters gheheijten van Krekelhoven. 
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Broes zvw Ambrosius gnd Broes Guedelen soen anderzijds, waarvan (1) 2 

morgen ter plaatse gnd den Nieuwe Polre, (2) de resterende morgen ter 

plaatse gnd in den Oude Polre en ter plaatse gnd in die Ettinge, {p.282}, 

belast met zegedijken en waterlaten. Johannes Stout van Driel deed afstand. 

De brief overhandigen aan voornoemde Johannes zv Rutgherus sMore soen. 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus [W]riter de Vechel maritus et 

tutor legitimus (dg: ut asserebat) Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Godefridi Sceijvel bona sua sita in parochia de Nuwelant in loco dicto 

(dg: di) Wilshusen cum attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque locorum sitis et que bona cum suis attinentiis (dg: d) dictis 

Theoderico et Elizabeth sue uxori de morte quondam parentum dicte 

Elizabeth jure successionis hereditarie sunt advoluta hereditarie 

supportasset Waltero de (dg: Berz) Berze filio Johannis de Berze cum 

Bertha sua uxore filia dictorum Theoderici et Elizabeth nomine dotis ad 

jus oppidi de Busco prout in litteris quas vidimus constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Walterus de Berze maritus et tutor 

legitimus dicte Berthe sue uxoris tria (dg: b) jugera terre paludialis 

sita in parochia de Nuwelant ad locum dictum op Nuwelant inter 

hereditatem Willelmi de Loen et Aleijdis Voets ex uno et inter 

hereditatem Ambrosii dicti Broes filii quondam Ambrosii dicti Broes 

Guedelen soen ex alio et de quibus tribus iugeribus duo iugera in loco 

dicto den Nuwen Polre et reliquum iuger terre in loco dicto in den Auden 

Polre et in loco dicto in die Ettinge 

 

1181 p. 282v. 

 in crastino Agate: donderdag 06-02-1399. 

 

BP 1181 p 282v 01 do 06-02-1399. 

Tradetur dicto Johanni f[ilio] Rutgheri sMore soen. 

sunt sita in (dg: ead) ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Snellart et Johanni filio quondam Rutgheri 

dicti sMoren soen promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis zegedike et aqueductibus ad h[oc] de jure 

spectantibus. Quo facto Johannes Stout de Driel super premissis et jure 

ad opus dictorum! renunciavit et promiserunt dicti Johannes Stout et (dg: 

W) dictus Walterus de Berze indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte dicti Johannis Stout deponere. Testes Dordrecht et 

Ywanus datum in crastino Agate. 

 

BP 1181 p 282v 02 do 06-02-1399. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus gnd Writer” en 

voornoemde Henricus Snellart en Johannes zvw Rutgherus sMoren soen 

beloofden, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan voornoemde Walterus 

van Berze zv Johannes van Berze en aan al degenen die een of meer 

erfgoederen uit voornoemde goederen hebben verkregen of zullen verkrijgen 

van voornoemde Walterus van Berze. 

 

A. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Theodericus dictus Writer et #dicti 

Henricus Snellart et# Johannes filius quondam Rutgheri sMoren soen 

promiserunt super omnia tradendam! dicto Waltero de Berze filio (dg: 

filio) Johannis de Berze (dg: ut in forma) et omnibus personis que 

hereditatem vel (dg: vel) hereditates de dictis bonis in dictis litteris 

contentis erga dictum Walterum de Berze acquisiverant (dg: ?cons) et 

acquirent ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 282v 03 do 06-02-1399. 

Johannes Stout van Driel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1399 03. 89 

+. 

Johannes Stout de Driel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 282v 04 do 06-02-1399. 

Voornoemde kopers Henricus Snellart en Johannes beloofden aan Godefridus 

Poijnenborch 100 nieuwe Gelderse gulden zoals die vandaag gemeenlijk gaan 

of de waarde, en 100 nieuwe Gelderse groten of de waarde, vandaag over een 

jaar te betalen. 

 

Dicti Henricus Snellart et Johannes emptores promiserunt indivisi super 

omnia Godefrido Poijnenborch centum novos Gelre gulden quales ad presens 

currunt communiter seu valorem et ducentos novos Gelre !groet seu valorem 

a data presentium ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 282v 05 do 06-02-1399. 

Johannes van Zochel zvw Arnoldus van Zochel verkocht aan Johannes van den 

Tijnde zvw Rodolphus gnd Elckens suager een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

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

goederen van voornoemde verkoper, die hij heeft of zal verkrijgen. 

 

Johannes de (dg: Zoch) Zochel filius quondam Arnoldi de Zochel 

hereditarie vendidit Johanni van den Tijnde filio quondam Rodolphi dicti 

Elckens suager hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

omnibus bonis dicti venditoris ab eo ad presens habitis et imposterum 

habendis et acquirendis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat promittens super omnia warandiam. Testes Dordrecht et Wiel datum 

supra. 

 

BP 1181 p 282v 06 do 06-02-1399. 

Willelmus van Hezeacker verkocht aan Johannes van der Scueren een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Esch te leveren, 

gaande uit (1) een huis en tuin, in Esch, tussen de gemeint enerzijds en 

het water gnd die Aa anderzijds, reeds belast met 3 oude groten aan de 

naburen van Esch, (2) een deel in het erfgoed gnd Stalberchs Ven, in 

Oisterwijk; de verkoper mag uit dit deel van het Stalberchs Ven geen turf 

steken, tenzij met instemming van de koper. 

 

Willelmus (dg: v) de Hezeacker hereditarie vendidit Johanni van der 

Scueren hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in (dg: Busco) Essche tradendam 

ex domo et (?dg: a) orto dicti venditoris sitis in parochia de Essche 

inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno et inter aquam dictam die Aa 

ex alio et parte (dg: here) ad dictum venditorem spectante in hereditate 

dicta Stalberchs Venne sita in parochia de Oesterwijc ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

III antiquis grossis ex dictis domo et orto (dg: de jure) vicinis de 

Essche de jure solvendis et sufficientem facere et quod ipse in dicta 

parte non effodiet cespites sine consensu dicti emptoris. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 282v 07 do 06-02-1399. 

Henricus zv Reijnerus gnd die Wever verkocht aan Ludovicus gnd van Osse een 

n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 4 lopen roggeland, in Geffen, ter plaatse gnd 

Geffenre Veld, beiderzijds tussen Arnoldus Stamelart van de Kelder, (2) 1 

zesterzaad roggeland, aldaar, tussen Reijmboldus Belen soen enerzijds en 

Johannes Lanen soen anderzijds. 

 

Henricus filius Reijneri dicti die Wever hereditarie vendidit Ludovico 

dicto de Osse hereditariam paccionem trium sextariorum siliginis mensure 
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de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam 

ex quatuor (dg: lopin) lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Geffen ad locum dictum Geffenre Velt inter hereditatem Arnoldi Stamelart 

de Penu ex utroque latere coadiacentem (dg: pro) atque ex una sextariata 

terre siliginee sita ibidem inter hereditatem Reijmboldi Belen soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis Lanen soen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Wiel et Moedel datum s[upra]. 

 

BP 1181 p 282v 08 do 06-02-1399. 

Leonius zvw Henricus Lonijs soen van der Buxbruggen verkocht aan Johannes 

die Hoessche van Lijttoijen een n-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, 

met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Erp, ter plaatse gnd aen dat Aude Velt, tussen 

een gemene steeg enerzijds en Henricus zvw Andreas Hoernken anderzijds, (2) 

een stuk land, 3 lopen rogge maat van Erp groot, in Erp, ter plaatse gnd in 

Mostarts Hoeve, tussen Thomas zvw Johannes gnd Mont enerzijds en Katherina 

wv Walterus Ghiben soen anderzijds. 

 

Leonius filius quondam Henrici Lonijs soen van der Buxbruggen hereditarie 

vendidit Johanni die Hoessche de Lijttoijen hereditariam paccionem unius 

modii (dg: si) ordei mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in 

Busco tradendam ex domo et orto (dg: dicti venditoris) #et hereditatibus 

sibi adiacentibus dicti venditoris# sitis in parochia de (dg: Erp) Erpe 

ad locum dictum (dg: dictum) aen dat Aude Velt inter (dg: here) communem 

stegam ex uno et inter Henrici fil[ii] quondam Andree Hoernken ex alio 

atque ex pecia terre tria lopina siliginis mensure de Erpe in semine 

continente sita in d[icta] parochia in loco dicto in Mostarts Hoeve inter 

hereditatem Thome (dg: Mo) filii quondam Johannis dicti Mont ex uno et 

inter hereditatem Katherine (dg: f) relicte quondam Walteri Ghiben soen 

ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 282v 09 do 06-02-1399. 

Johannes van Wabraken die Plattijnmaker droeg over aan Johannes van den 

Broec zvw Willelmus van den Broec een stukje erfgoed, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, buiten de poort aldaar, op het eind van het erfgoed van wijlen 

Walterus Bac schoenmaker, welk erfgoed van wijlen voornoemde Walterus Bac 

gelegen is tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed van wijlen Nijcholaus 

gnd Cnoke, nu behorend aan Henricus Foepken, anderzijds, en welk stukje 34 

voet lang is, en reikt met een eind aan erfgoed van Johannes gnd Kegheleer 

en met het andere eind aan de rest van voornoemd erfgoed van wijlen 

Walterus Bac, en welk stukje gelegen is tussen voornoemde weg enerzijds en 

voornoemd erfgoed van Henricus Foepken anderzijds, aan hem overgedragen35 

door de broers Johannes en Arnoldus, kvw Willelmus van den Broec. 

 

Johannes de Wabraken die Plattijnmaker quandam partem hereditatis sitam 

in Busco ad aggerem Vuchtensem extra portam ibidem in fine (dg: 

hereditatis) hereditatis quondam Walteri Bac sutoris (dg: inter 

hereditatem) que hereditas dicti quondam Walteri Bac sita est ibidem 

inter communem (dg: plateam) #viam# ibidem ex uno et inter hereditatem 

quondam Nijcholai dicti Cnoke nunc ad Henricum Foepken spectantem ex alio 

et que particula hereditatis continet triginta quatuor pedatas in 

longitudine et tendit cum uno fine ad hereditatem Johannis dicti 

Kegheleer et cum reliquo fine ad residuum dicte hereditatis dicti quondam 

Walteri Bac et que particula hereditatis sita est inter dictam viam ex 

uno et inter dictam hereditatem dicti Henrici Foepken ex alio supportatam 

sibi a Johanne .. Arnoldo fratribus liberis quondam Willelmi van den 

Broec prout in litteris hereditarie supportavit Johanni van den Broec 

                         
35 Zie ← BP 1180 p 427r 07 vr 14-04-1396, overdracht van dit stukje. 
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filio quondam Willelmi van den Broec cum litteris et jure promittens 

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

Groij et Wiel datum!. 

 

BP 1181 p 282v 10 do 06-02-1399. 

Arnoldus Coenen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Coenen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1181 p. 283r. 

 sexta post purificationis: vrijdag 07-02-1399. 

 tercia ante invocavit: dinsdag 11-02-1399. 

 

BP 1181 p 283r 01 do 06-02-1399. 

Johannes van Wabraken die Plattijnmaker droeg over aan Johannes van den 

Broec zvw Willelmus van den Broec een deel van een huis en erf van wijlen 

Walterus Bac schoenmaker, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen een weg 

aldaar enerzijds en erfgoed van wijlen Nijcholaus gnd Cnoke, nu behorend 

aan Henricus Foepken, anderzijds, te weten het deel dat vóór in het huis 

gelegen is, naast de gemene weg en naast voornoemde weg, onder de zolder 

van het huis, welk deel 6 voet breed is en 12 voet lang, aan voornoemde 

Johannes verhuurd36 door de broers Johannes en Arnoldus, kvw Willelmus van 

den Broec. 

 

Johannes de Wabraken die Plattijnmaker quandam partem domus et aree 

quondam Walteri Bac sutoris site in Buscoducis ad aggerem Vuchtensem 

inter quandam viam ibidem ex uno et inter hereditatem quondam Nijcholai 

dicti Cnoke nunc ad Henricum Foepken spectantem ex alio scilicet illam 

partem que sita est ante in dicta domo contigue iuxta communem plateam et 

juxta dictam viam et sub solario dicte domus et que pars continet in 

latitudine sex pedatas et in longitudine XII (dg: d) pedatas locatam 

dicto Johanni a Johanne et Arnoldo fratribus liberis quondam Willelmi van 

den Broec prout in litteris supportavit Johanni van den Broec filio 

quondam (dg: W) Willelmi van den Broec cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare. Testes datum (dg: supra) Groij et Wiel datum 

supra. 

 

BP 1181 p 283r 02 do 06-02-1399. 

Johannes van den Broec zvw Willelmus van den Broec beloofde aan Johannes 

van Wabraken den Plattijnmaker 24 Stramprooise gulden of de waarde met 

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

 

Johannes van den Broec filius quondam Willelmi van den Broec promisit 

super omnia Johanni de Wabraken #den Plattijnmaker# XXIIII Stramproetsche 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 283r 03 do 06-02-1399. 

Arnoldus van der Hazeldonc zvw Arnoldus van der Hazeldonc droeg over aan 

Johannes van Heze 6/5 deel in een kamp gnd Denken Lippen Camp, in Veghel, 

ter plaatse gnd Rubroec, rondom tussen de gemeint. 

 

Arnoldus van der Hazeldonc filius quondam Arnoldi van der Hazeldonc 

quinque sextas partes ad se spectantes in quodam campo dicto communiter 

(dg: Lippen Camp) Denken Lippen Camp sito in parochia de Vechel ad locum 

dictum Rubroec inter communitatem (dg: ex uno circum) circumquaque 

coadiacentem (dg: ut) hereditarie (dg: ve) supportavit Johanni (dg: ?cam) 

de Heze cum omnibus litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

                         
36 Zie ← BP 1180 p 428v 06 vr 14-04-1396, verhuur van dit deel. 



Bosch’ Protocol jaar 1399 03. 92 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 283r 04 do 06-02-1399. 

Godefridus zv Henricus die Bruijn ev Metta dvw Arnoldus gnd Bossche droeg 

1/6 deel in voornoemd kamp over aan Johannes van Heze. 

 

Godefridus filius (dg: quondam) Henrici die Bruijn maritus et tutor 

legitimus Mette sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti Bossche sextam 

partem ad se spectantem in dicto campo supportavit Johanni de Heze (dg: 

q) cum #omnibus# litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 283r 05 do 06-02-1399. 

Voornoemde Johannes van Heze beloofde aan Arnoldus van der Hazeldonc en 

Godefridus die Bruijn voortaan te zullen betalen een b-erfcijns van 13½ 

oude groot, gaande uit voornoemd kamp, en een b-erfcijns van 5 pond geld 

aan Nijcholaus Plaetmaker, gaande uit voornoemd kamp, welke cijns 

voornoemde Nijcholaus verworven had van Arnoldus gnd Bossche, zó dat 

voornoemde Arnoldus van der Hazeldonc en Godefridus zv Henricus die Bruijn 

daarvan geen schade ondervinden mbt andere erfgoederen van wijlen 

voornoemde Arnoldus Bossche. De brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Dictus Johannes de Heze promisit super omnia Arnoldo van der Hazeldonc et 

Godefrido die Bruijn quod ipse Johannes hereditarium censum XIII et 

dimidii aude groet (dg: domino de Helmont) ex dicto campo solvendum 

annuatim et hereditarium censum (dg: qu) quinque librarum monete 

Nijcholao Plaetmaker ex dicto campo annuatim solvendum et quem censum 

dictus Nijcholaus erga Arnoldum dictum Bossche acquisiverat nunc deinceps 

annuatim exsolvet sic quod dictis Arnoldo van der Hazeldonc et Godefrido 

et supra alias hereditates dicti quondam Arnoldi Bossche dampna exinde 

non eveniant quovis modo in futurum. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Arnoldo. 

 

BP 1181 p 283r 06 do 06-02-1399. 

Johannes van Dormalen droeg over aan zijn broer Paulus een huis37,38 en erf 

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

erf Henricus gnd Kemerken woonde, welk huis en erf behoorde aan de 

priesters van de Sint-Janskerk in Den Bosch, aan hem in cijns uitgegeven 

door Lambertus zvw Nijcholaus zvw Lambertus zvw Nijcholaus zager, belast 

met de cijnzen in de brief vermeld. 

 

Johannes de Dormalen domum et aream sitam in Busco ultra pontem piscium 

in latere versus Orthen in qua domo et area Henricus dictus Kemerken 

commorari consuevit que domus et area ad presbitros ecclesie beati 

Johannis de Busco pertinere consuevit datam sibi ad censum a Lamberto 

filio quondam Nijcholai filii quondam Lamberti filii quondam Nijcholai 

sarratoris prout in litteris hereditarie supportavit Paulo suo fratri cum 

litteris #et aliis# et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis litteris 

contentis. Testes Groij et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 283r 07 do 06-02-1399. 

Voornoemde Paulus beloofde aan Wijnricus Screijnmaker 12 Hollandse gulden 

of de waarde in goud met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399) te betalen en 

6 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-

1399) te betalen. 

 

                         
37 Zie ← BP 1181 p 197r 10 di 15-10-1398, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis. 
38 Zie → BP 1184 f 270r 05 do 04-02-1406, verkoop van het huis en erf. 
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Dictus Paulus promisit super omnia Wijnrico Screijnmaker XII Hollant 

gulden vel valorem in auro ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos et sex Hollant gulden vel valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 283r 08 vr 07-02-1399. 

Katherina wv Theodericus Rover Uden soen machtigde haar zoon hr Wijnricus 

priester haar renten, cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

Katherina relicta quondam Theoderici Rover Uden soen dedit (dg: W) domino 

Wijnrico #presbitro# suo filio plenam potestatem monendi suos redditus 

census et pacciones et credita sua quecumque que sibi debentur et 

debebuntur a personis quibuscumque usque ad revocacionem. Testes Groijt 

et Ywanus datum sexta post purificationis. 

 

BP 1181 p 283r 09 di 11-02-1399. 

Henricus Buekentop ev Elizabeth dvw Johannes van Meijelsfort droeg over aan 

Egidius van Gheel zvw Ywanus van Vauderijc een b-erfpacht van ½ {maat niet 

vermeld} rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een hofstad, boomgaard en aangelegen land, 2 lopen rogge groot, die 

waren van wijlen Godefridus gnd Nijchaal van Berlikem, welke pacht eertijds 

aan Walterus Meelman zv Thomas gnd Meelman was verkocht door wijlen 

voornoemde Godefridus, welke pacht Johannes van Meijelsfort, tbv zijn 

kinderen Walterus en voornoemde Elizabeth, verworven had van voornoemde 

Thomas Meelman. 

 

Henricus Buekentop maritus et tutor legitimus (dg: ut) Elizabeth sue 

uxoris #filie quondam Johannis de Meijelsfort# hereditariam paccionem 

dimidii! siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et ad Buscum tradendam de domistadio pomerio atque terra ibidem adiacente 

duo lopina siliginis annuatim in semine capiente qui fuerant Godefridi 

quondam dicti !Nijchaal de Berlikem venditam dudum Waltero Meelman filio 

Thome dicti Meelman a dicto quondam Godefrido quam paccionem Johannes de 

Meijelsfort ad opus Walteri et dicte Elizabeth liberorum (dg: di) eiusdem 

Johannis erga dictum Thomam Meelman acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Egidio de Gheel filio quondam Ywani de Vauderijc 

cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam Walteri et quorumcumque 

heredum eiusdem quondam Walteri deponere. Testes Dordrecht et Ywanus 

datum tercia ante invocavit. 

 

1181 p. 284v. 

 dominica post Aghate: zondag 09-02-1399. 

 quarta ante invocavit: woensdag 12-02-1399. 

 

BP 1181 p 284v 01 di 11-02-1399. 

Cristina wv Johannes zvw Lambertus van Pettelaer verklaarde dat Aleijdis wv 

Egidius van den Dijstelberch en Johannes Loij aan haar voldaan hebben 1/5 

deel van 108 oude schilden, aan Henricus van de Put, wijlen voornoemde 

Johannes zvw Lambertus van Pettelaer, Johannes van Heze, Johannes Bijtter 

en Gerardus zv Gerardus van Mulsel beloofd39 door voornoemde Aleijdis en 

Johannes Loij. 

 

Cristina relicta quondam Johannis filii quondam Lamberti de Pettelaer 

palam recognovit se per Aleijdem relictam quondam Egidii van den 

Dijstelberch et Johannem Loij fore satisfactum de quinta parte centum et 

octo denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum boni auri 

et justi ponderis promissorum Henrico de Puteo dicto quondam Johanni 

                         
39 Zie ← BP 1177 f 294r 02 ±do 05-04-1386, belofte 108 oude schilden, 42 Holland plakken voor 
1 oude schild gerekend, na maning te betalen. “42 Hollandse plakken voor 1 oude schild 

gerekend”. 
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filio dicti quondam Lamberti de Pettelaer Johanni de Heze Johanni Bijtter 

et Gerardo filio Gerardi de Mulsel a dictis Aleijde et Johanne Loij prout 

in litteris promittens #(dg: indivisi super omnia)# dictos Aleijdem et 

(dg: Aleijdem) #Johannem# numquam inde impetere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 284v 02 di 11-02-1399. 

Op dezelfde manier verklaarde voornoemde Johannes Bijtter dat zijn 1/5 deel 

is voldaan. En op dezelfde manier verklaarde Heijlwigis wv Gerardus zv 

Gerardus van Mulsen dat haar deel is voldaan. 

 

Simili modo dictus Johannes Bijtter (dg: recognovit sibi fore satisfactum 

de #tota# quinta parte #eis competentem in# premissorum promittens ut 

supra) 

simili modo Heijlwigis (dg: relicta dicti) relicta quondam Gerardi filii 

Gerardi de Mulsen recognoverunt sibi fore satisfactum de (dg: quinta) 

#tota# parte #eis aut eorum alteri competente# premissorum promittentes 

#indivisi ut supra# !ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 284v 03 di 11-02-1399. 

Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel droeg over aan Johannes die Yoede zvw 

Petrus een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) een huis en tuin in Oisterwijk, tussen Katherina Verwijns 

enerzijds en Jutta van Beke anderzijds, (2) een huis en tuin tegenover 

voornoemd huis, tussen Ghibo Penten enerzijds en Theodericus Stevens 

anderzijds, welke cijns Johannes Corf gekocht had van Nijcholaus die Mart 

nzvw hr Willelmus van Huculem priester, en welke cijns voornoemde Ludolphus 

verworven had van voornoemde Johannes Corf. 

 

Ludolphus filius quondam Ludolphi de Boemel hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini de et ex domo 

et orto sitis in Oesterwijc inter hereditatem (dg: h) Katherine Verwijns 

ex uno et inter hereditatem Jutte de Beke ex alio atque de et ex domo et 

orto sitis in opposito dicte domus inter hereditatem Ghibonis Penten ex 

uno et inter hereditatem Theoderici (dg: ?so) Stevens ex alio quem censum 

Johannes Corf erga Nijcholaum die Mart filium naturalem domini quondam 

Willelmi de (dg: ?Heu) Huculem presbitri emendo acquisiverat et quem 

censum dictus Ludolphus erga dictum Johannem Corf acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni die Yoede (dg: campsori) #filio 

quondam Petri# cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1181 p 284v 04 di 11-02-1399. 

Voornoemde Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel droeg over aan voornoemde 

Johannes die Yoede zvw Petrus een b-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit een huis en tuin van Nijcholaus Mart, in Oisterwijk, 

tussen Katherina Verwijns enerzijds en Jutta van Beke anderzijds, welke 

cijns Theodericus zvw Johannes van Herlaer timmerman gekocht had van 

Nijcholaus Mart, en welke cijns voornoemde Ludolphus verworven had van 

voornoemde Theodericus. 

 

Dictus Ludolphus hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex domo et orto Nijcholai Mart sitis in 

Oesterwijc inter hereditatem Katherine Verwijns ex uno et inter 

hereditatem Jutte de Beke ex alio quem censum Theodericus filius quondam 

Johannis de Herlaer carpentarii erga Nijcholaum Mart emendo acquisiverat 

et quem censum dictus Ludolphus erga dictum Theodericum acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Johanni cum litteris et 

aliis et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 284v 05 zo 09-02-1399. 

Gerardus van Kol beloofde aan hr Theodericus Rover ridder, gedurende de 3 
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komende jaren, elk jaar met Lichtmis, 12 Brabantse dobbel mottoen of de 

waarde te betalen en 6 steen vlas te leveren. 

 

Gerardus van Kol promisit super omnia #se daturum et soluturum# domino 

Theoderico Rover militi ad spacium trium annorum proxime futurorum anno 

quolibet dictorum trium annorum XII Brabant dobbel mottoen vel valorem et 

VI steen lini in festo purificationis et pro primo solucionis termino in 

festo purificationis proxime futuro et sic deinceps dicto spacio 

pendente. Testes Aggere et Dordrecht datum dominica post Aghate. 

 

BP 1181 p 284v 06 wo 12-02-1399. 

Lucas zvw Gerardus van Eijcke droeg over aan Bruijstinus van den Scoetacker 

een b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Vlierden 

te leveren, gaande uit erfgoederen die waren van wijlen Emondus van der 

Eijnden van Stiphout, in Vlierden, welke erfgoederen Marcelius van der 

Doeseldonc voor voornoemde pacht had uitgegeven aan Johannes Kersmaker van 

den Cruijs? en Willelmus van den Ven, welke pacht voornoemde Lucas 

verworven had van voornoemde Marcelius van der Doeseldonc. 

 

Lucas filius quondam Gerardi de Eijcke hereditarium pactum duorum et 

dimidii modii !modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et in Vlierden tradendam et deliberandam ex 

hereditatibus [que fuerant] quondam Emondi van der Eijnden de Stipho[ut] 

sitis in Vlierden quas hereditates Marcelius van der Doeseldonc dederat 

ad pactum Johanni Kersmaker van den Cruij[s?] et Willelmo van den Ven pro 

(dg: d) predicta paccione et quam paccionem dictus Lucas erga dictum 

Marcelium van der Doeseldo[nc] acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Bruijstino van den Scoetacker cum litteris et jure promittens 

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

Dordrecht et Ywanus datum quarta ante invocavit. 

 

BP 1181 p 284v 07 wo 12-02-1399. 

Albertus Buc van Lijt verkocht aan Godefridus zvw Godefridus Scoenmaker van 

Lijt 1½ eusel gnd anderhalve weide, in Groot Lith, ter plaatse gnd die 

Lange Weijden, ter plaatse gnd des Ombesceijdens Camp, beiderzijds tussen 

Godefridus zvw Godefridus Scoenmakers van Lijt kramer, met beide einden 

strekkend aan een gemene steeg, belast met een cijns aan het kapittel van 

van Luik en met dijken. 

 

Albertus (dg: de) Buc de Lijt (dg: peciam terre sitam) #unam et dimidiam 

pascuas dictas anderhalve weijde sitas# in parochia de Groet Lijt in loco 

dicto (dg: des) die Lange Weijden ad locum dictum des Ombesceijdens Camp 

inter hereditatem Godefridi (dg: d) filii quondam Godefridi (dg: Scoe) 

Scoenmakers de Lijt institoris #ex utroque latere coadiacentem tendentes# 

(dg: tendente) cum utroque fine ad communem stegam !gelijc (dg: u.) 

ibidem site sunt ut dicebat (dg: promittens) hereditarie vendidit dicto 

Godefrido filio quondam Godefridi Scoenmaker de Lijt promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu capituli 

Leodiensis exinde solvendo et aggeribus ad premissa de jure spectantibus. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 284v 08 wo 12-02-1399. 

Henricus van Merlaer de oudere zv Rodolphus van Merlaer gaf uit aan 

Willelmus die Vriese zv Johannes die Vrieze van Grotel een huis en erf, in 

Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Gerardus Witmeri alias gnd Broecriemmaker enerzijds en een gemeen straatje 

dat daar loopt naar die Baseldonkse Brug anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg die voor voornoemd huis ligt achterwaarts tot aan een paal die 

daar is geplaatst; de uitgifte vond plaats voor (1) de hertogencijns, (2) 
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een b-erfcijns van 15 schelling geld, en thans voor (3) een n-erfcijns40 van 

4 Engelse nobel of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de 

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

12-1399). 

 

Henricus (dg: s) de Merlaer senior filius Rodolphi de Merlaer domum et 

aream sitam in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

quondam Gerardi Witmeri alias dicti Broecriemmaker ex uno et inter 

communem viculum tendentem ibidem versus pontem dictum die (dg: Basel) 

Baseldoncsche Brugge ex alio tendentem a communi platea sita ante dictam 

domum retrorsum ad (dg: pa) quendam palum ibidem fixum et positum ut 

dicebat (dg: hereidtarie vendidit #dedit) dedit ad hereditarium censum# 

Willelmo !de Vriese filio (dg: quondam) Johannis di[e] Vrieze (dg: 

promittens super) de Grotel (dg: promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis) #ab eodem hereditarie possidendam pro# 

censu domini ducis et (dg: ex) hereditario censu XV solidorum monete (dg: 

d) exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario censu quatuor Engels 

nobel seu valorem dando sibi ab alio hereditarie mediatim nativitatis 

Domini et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis Domini 

proxime futuro ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem 

 

1181 p. 285r. 

 quarta ante invocavit: woensdag 12-02-1399. 

 quinta ante invocavit: donderdag 13-02-1399. 

 

BP 1181 p 285r 01 wo 12-02-1399. 

deponere et alter repromisit. Testes Dordrecht et Ywanus datum quarta 

ante invocavit. 

 

BP 1181 p 285r 02 wo 12-02-1399. 

Henricus jongere zv Rodolphus van Merlaer verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus filius junior Rodolphi de Merlaer prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 285r 03 wo 12-02-1399. 

Voornoemde Willelmus Vrieze beloofde aan voornoemde Henricus van Merlaer 26 

Engelse nobel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1399) te 

betalen. 

 

Dictus Willelmus Vrieze promisit super omnia dicto Henrico de Merlaer 

(dg: ven) XXVI Engels nobel seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 285r 04 do 13-02-1399. 

Robbertus gnd Hennen soen, Rutgherus Stinen soen, Gerisius gnd Vilt, 

Jacobus Berwijns soen, Andreas gnd Vos, Johannes zvw Johannes Wert 

schoenmaker van Os en Denkinus zvw Henricus Rutghers soen beloofden aan 

Godefridus zvw Lambertus zvw Godefridus Bierkens soen van Zeelst 21 Engelse 

nobel en 2 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Bartholomeus aanstaande 

(zo 24-08-1399) te betalen. De brief overhandigen aan Willelmus van 

Laervenne. 

 

                         
40 Zie → SAsH RA VB 1799 f 190r 01 ma 09-01-1402, Henric van Meirlaer soen Roelofs van 
Meirlaer was gericht … aen huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch aen deijnde der 

Hijnthemerstraten tusschen den erve Gerijt Witmerijs aen deen side ende tusschen een gemeijn 

streetken streckende aldaer ter bruggen wart geheijten die Baseldoncsche Brugge op dander side 

streckende van der gemeijnre straten gelegen voir dat voirgenoemde huijs afterwart tot enen 

pael aldaer gesteken ende geset overmids gebrec van erfcijns dien hi daer aen had. 
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Robbertus dictus Hennen soen et Rutgherus Stinen soen Gerisius dictus 

Vilt Jacobus Berwijns soen Andreas dictus Vos et Johannes filius quondam 

Johannis Wert sutoris de Os #et# Denkinus filius quondam Henrici Rutghers 

soen promiserunt indivisi super omnia Godefrido filio #quondam# Lamberti 

filii quondam Godefridi Bierkens soen de (dg: Beest) Zeelst XXI Engels 

nobel et II Hollant gulden seu valorem ad Bartholomei proxime futurum 

persolvendos. Testes Dordrecht et Ywanus datum quinta ante invocavit. 

Tradetur littera Willelmo de Laervenne. 

 

BP 1181 p 285r 05 do 13-02-1399. 

Hr Arnoldus Loijer priester zvw Willelmus Loijer verkocht aan Hessello zvw 

Gerardus molenaar van Vucht een b-erfcijns van 15 schelling (dg: geld), die 

Theodericus die Hollander met Sint-Lambertus betaalde aan wijlen voornoemde 

Willelmus Loijer, gaande uit een hoeve gnd Everaets Hoeve, in Vught Sint-

Lambertus, en welke cijns nu aan hem behoort. Walterus van der Moelen szv 

voornoemde hr Arnoldus deed afstand. 

 

Dominus Arnoldus (dg: Loijer p) Loijer presbiter filius quondam Willelmi 

Loijer hereditarium censum (dg: XV) XV solidorum (dg: monete) #quem# 

Theodericus die (dg: Hollan) #Hollander# dicto quondam Willelmo Loijer 

solvere consuevit hereditarie Lamberti ex quodam manso dicto (dg: Ev) 

Everaets Hoeve sito in Vucht in parochia sancti Lamberti et quem censum 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Hesselloni filio quondam 

Gerardi multoris de Vucht promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Willelmi sui 

patris et (dg: quorumcumque) quorumcumque heredum eiusdem quondam 

Willelmi deponere. Quo facto Walterus van der Moelen gener dicti domini 

Arnoldi super dicto censu et jure ad opus !emptoris renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Dordrecht et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 285r 06 do 13-02-1399. 

Jacobus van der Hazeldonc gaf uit aan Albertus van Creijtenborch een huis, 

tuin en aangelegen stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd Bubbelaer, in 

goederen gnd Zeghers Goet, tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde 

Albertus van Creijtenborch anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan Arnoldus van den Velde; de uitgifte geschiedde voor 

(1) de grondcijns, (2) 1/6 of 1/7 deel van een b-erfcijns van 3 pond geld, 

en thans voor (3) een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Veghel, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Jacobus van der Hazeldonc domum ortum et peciam terre sibi (dg: 

adiacentem) adiacentem sitos in parochia de Vechel ad locum dictum (dg: 

Bu Brug) Bubbelaer in bonis (dg: di) dictis (dg: in) Zeghers Goet inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter hereditatem Alberti de 

Creijtenborch ex alio tendentes a communi platea retrorsum ad hereditatem 

Arnoldi van den (dg: Velde) Velde ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

dicto Alberto de Creijtenborch ab eodem hereditarie possidendos pro censu 

domini fundi exinde solvendo atque pro sextima! hereditarii census (dg: 

trium) #trium# librarum monete exinde solvenda dandis etc atque pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Vechel danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit (dg: et ad maiorem securitatem) promisit 

super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 285r 07 do 13-02-1399. 

Henricus nzvw Henricus gnd Sceijve droeg over aan Gerardus die Raven zvw 

Henricus gnd Raven een stuk land, gnd die Gheer, in Someren, tussen 

Johannes van der Rijt enerzijds en erfg vw Willelmus van Laervenne 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene waterlaat en met het 
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andere eind aan Johannes gnd Vos, aan hem verkocht door Godefridus zvw 

Theodericus van Zeelst. 

 

Henricus filius #naturalis# quondam Henrici dicti Sceijve quandam peciam 

terre dictam die Gheer sitam in parochia de Zoemeren inter hereditatem 

Johannis van der Rijt ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Willelmi de Laervenne ex alio tendentem cum uno fine ad communem 

aqueductum dictum waterlaet et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis 

(dg: V) dicti Vos venditam sibi a Godefrido filio quondam Theoderici de 

Zeelst prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo die Raven filio 

quondam Henrici dicti Raven cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1181 p 285r 08 do 13-02-1399. 

Theodericus zvw Johannes van der Weteringen van Scijnle verkocht aan 

Gerardus zvw Danijel van den Acker een b-erfcijns van 4 pond geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Delscot, ter plaatse gnd in sWriters Brake, tussen Henricus gnd 

Hannen soen enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend 

aan de gemeint, welk huis, erf en tuin voornoemde Theodericus had 

uitgegeven aan Henricus van Loenen zv Elizabeth, voor 1 penning nieuwe 

cijns aan de naburen van Schijndel en voor voornoemde cijns van 4 pond. 

 

Theodericus filius quondam Johannis van der Weteringen de Scijnle 

hereditarium censum quatuor librarum monete quem solvendum habet 

hereditarie purificationis ex domo area et orto sitis in parochia de 

Scijnle ad locum dictum Delscot in loco dicto in (dg: sWevers) #sWriters# 

Brake inter hereditatem Henrici dicti Hannen soen ex uno et inter 

communitatem ex alio tendentibus cum utroque fine ad communitatem et ex 

universis attinentiis dictorum domus aree et orti quos domum aream et 

ortum #cum suis attinentiis# dictus Theodericus dederat ad censum Henrico 

de Loenen filio Elizabeth scilicet pro (dg: uno de) uno denario novi 

census vicinis de Scijnle annuatim exinde solvendo (dg: dando etc) atque 

pro predicto censu quatuor librarum prout in litteris hereditarie 

vendidit Gerardo filio quondam Danijelis van den Acker supportavit cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 285r 09 do 13-02-1399. 

Henricus gnd Moelen droeg over aan Andreas Hoppenbrouwer 10 Gentse nobel, 

aan hem beloofd door Johannes Meerwater, Godefridus gnd van Erpe en 

Theodericus gnd Barnier. 

 

Henricus dictus Moelen decem aureos denarios communiter Gentsche nobel 

vocatos promissos sibi a Johanne Meerwater Godefrido dicto de Erpe et 

Theoderico dicto Barnier prout in litteris supportavit Andree 

Hoppenbrouwer cum litteris et jure. Testes Dordrecht et Aggere datum 

supra. 

 

BP 1181 p 285r 10 do 13-02-1399. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Ghiben soen verkocht aan Nijcholaus zvw Johannes 

gnd Colen soen een n-erfpacht van 7 zester rogge, Bossche maat, met Sint-

Bartholomeus in Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen, die aan 

voornoemde Arnoldus verkoper en zijn vrouw Heijlwigis dvw voornoemde 

Johannes Colen soen gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes 

Colen soen resp. aan hen zullen komen na overlijden van Hadewigis wv 

voornoemde Johannes Colen, zowel binnen als buiten de vrijdom van Den Bosch 

gelegen. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Ghiben soen hereditarie vendidit 

Nijcholao filio quondam Johannis dicti Colen soen hereditariam paccionem 
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septem sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Bartholomei et in Buscoducis tradendam (dg: Ex) ex omnibus bonis que 

dicto Arnoldo venditori et Heijlwigi sue uxori filie dicti quondam 

Johannis Colen soen de morte dicti quondam Johannis Colen soen 

successione sunt advoluta et post mortem Hadewigis relicte eiusdem 

Johannis Colen successione advolventur quocumque locorum tam infra 

libertatem de Buscoducis quam extra eandem libertatem consistentibus sive 

sitis ut dicebat promittens super omnia warandiam et sufficientem facere. 

Testes Dordrecht et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 285r 11 do 13-02-1399. 

(dg: Johannes Johannes van de van de). 

 

BP 1181 p 285r 12 do 13-02-1399. 

Johannes van den Slijc beloofde aan Henricus zv Petrus zvw Lambertus Smeets 

15 mud en 1 zester hop, Bossche maat, tussen nu en Sint-Martinus aanstaande 

(di 11-11-1399) in Heeswijk af te meten en in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes van den Slijc promisit super omnia Henrico filio Petri filii 

quondam Lamberti Smeets XV modios #(dg: boni) et unum sextarium boni# 

lupuli mensure de Busco (dg: ad La Martini inf) infra hinc et festum 

Martini proxime futurum persolvendos et in (dg: Hee) Heeswijc mensurandos 

et in Buscoducis tradendos. Testes datum supra. 

 

1181 p. 286v. 

 quinta ante invocavit: donderdag 13-02-1399. 

 quinta post Scolastice: donderdag 13-02-1399. 

 

BP 1181 p 286v 01 do 13-02-1399. 

Nijcholaus, Katherina en Elizabeth, kvw Johannes van den Reeke, verkochten 

aan Johannes zvw Nijcholaus Noet 1/6 deel, dat aan hen en aan hun zuster 

Heijlwigis gekomen was na overlijden van voornoemde Nijcholaus Noet en 

diens vrouw Katherina, grootouders van voornoemde kinderen, in alle 

erfgoederen van wijlen voornoemde Nijcholaus Noet, gelegen onder Gemert. 

Voornoemde Heijlwigis zal, zodra ze in het vaderland is teruggekeerd, 

afstand doen. 

 

Nijcholaus Katherina et Elizabeth liberi quondam Johannis van den Reeke 

cum tutore sextam partem eis et Heijlwigi sue sorori !quondam Nijcholai 

Noet et Katherine sue uxoris avi et avie olim dictorum liberorum 

successione advolutam in omnibus hereditatibus dicti quondam Nijcholai 

Noet quocumque locorum infra (dg: parochiam) jurisdictionem de Ghemert 

sitis ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio dicti quondam 

Nijcholai Noet promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte eorum et dicte Heijlwigis sue sororis deponere 

et quod! dictam Heijlwigem (dg: ..) quamcito ad patriam redierit super 

dicta sexta parte et jure ad opus dicti emptoris facient renunciare. 

Testes (dg: Ywanus) Dordrecht et Ywanus datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1181 p 286v 02 do 13-02-1399. 

Henricus Reijmbouts soen en zijn dochter Jutta verkochten aan Marcelius gnd 

Zeel Wouters soen van Berchem een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd 

Volpen Acker, in Berghem, tussen kvw Henricus Denkens soen enerzijds en 

Corstantius Volpen soen en zijn kinderen anderzijds, welk stuk land 

eertijds was van Volpertus gnd Corstanssen soen, (2) een stuk land, gnd de 

Cloet, in Berghem, tussen Bela wv Godefridus Andries soen enerzijds en erfg 

vw Johannes gnd Loekens soen anderzijds. 

 

-. 

Henricus Reijmbouts soen (dg: pecia) et Jutta eius filia cum tutore 
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#hereditarie vendiderunt Marcelio dicto Zeel Wouters soen de (dg: Ben) 

Berchem hereditariam paccionem un[ius] modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex# pecia 

(dg: m) terre (dg: sitam in) dictam! (dg: den) #Volpen# Acker sitam in 

parochia de Berchen inter hereditatem liberorum quondam Henrici Denkens 

soen ex uno et inter hereditatem Corstantii Volpen soen et suorum 

liberorum ex alio et que pecia terre !fuerat dudum (dg: Volper) Volperti 

dicti Corstanssen soen !spectare consueverat atque #ex# peciam! terre 

dictam de Cloet sitam in dicta parochia inter hereditatem Bele relicte 

quondam Godefridi Andries soen ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Johannis dicti Loekens soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: Marcelio dicto Zel Zeel Wouters soen de Berchem promittens 

super omnia indivisi super) promittentes cum tutore indivisi super (dg: 

habita et habenda) #omnia# warandiam et aliam obligationem deponere (dg: 

et). Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 286v 03 do 13-02-1399. 

Henricus Loijer zvw Henricus Loijer verkocht aan Walterus Delijen soen een 

huis zonder ondergrond, in Oss, op een erfgoed van eerstgenoemde Henricus, 

welk erfgoed gelegen is naast Petrus van Eijcke. 

 

Henricus Loijer filius quondam Henrici Loijer domum sine fundo (dg: 

sitam) #stantem# in Osse supra hereditatem primodicti Henrici que 

hereditas sita est contigue iuxta hereditatem Petri de Eijcke ut dicebat 

hereditarie vendidit Waltero Delijen soen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Dordrecht et Ywanus datum 

quinta ante invocavit. 

 

BP 1181 p 286v 04 do 13-02-1399. 

Ghiselbertus Daneels soen beloofde aan Gerardus Zerijs soen 6 Gentse nobel 

of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1399) te betalen. 

 

Ghiselbertus Daneels soen promisit super omnia Gerardo Zerijs soen sex 

Gentsche nobel seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes (dg: datum supra) Dordrecht et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 286v 05 do 13-02-1399. 

Yda dvw Rutgherus van der Hellen verkocht aan haar broer Henricus zvw 

voornoemde Rutgherus 1/8 deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van 

haar voornoemde vader Rutgherus, in een huis en schuur met ondergronden, 

tuin en aangelegen akker van wijlen voornoemde Rutgherus, gelegen onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd op die Sporct, tussen wijlen 

Johannes Otten soen enerzijds en een heidekamp van wijlen voornoemde 

Rutgherus anderzijds. 

 

Yda filia quondam Rutgheri van der Hellen cum tutore octavam partem sibi 

de morte dicti quondam Rutgheri sui (dg: patris) patris successione 

advolutam in domo et horreo cum suis fundis et orto et agro sibi 

adiacentibus (dg: s) dicti quondam Rutgheri sitis infra libertatem oppidi 

de Busco ad locum dictum op die Sporct inter hereditatem (dg: Goeswini) 

quondam Johannis Otten soen ex uno et inter quendam campum merice dicti 

quondam (dg: Huberti) #Rutgheri# ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico suo fratri filio dicti quondam Rutgheri promittens cum tutore 

super omnia warandiam et obligationem (dg: ex parte) deponere. Testes 

Dordrecht et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 286v 06 do 13-02-1399. 

Godefridus zvw Godefridus Hadewigen soen ev Maria dvw Petrus Emmen soen 

verkocht aan Walterus gnd Godevarts soen een stuk land, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen voornoemde Walterus Godevarts 
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soen enerzijds en Walterus Wouters soen anderzijds. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi Hadewigen soen maritus et tutor 

legitimus Marie sue uxoris filie quondam Petri Emmen soen peciam terre 

sitam in parochia (dg: de Vucht) sancti Lamberti de Vucht ad locum dictum 

Crumvoert inter hereditatem Walteri dicti Godevarts soen ex uno et inter 

hereditatem Walteri Wouters soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

(dg: W) dicto Waltero Godevarts soen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 286v 07 do 13-02-1399. 

Henricus van den Cloet zvw Henricus Lambrechts soen droeg over aan 

Godescalcus van Megen zijn deel in een kamp heideland, iets groter dan 

ongeveer 4 bunder, in Venloen, ter plaatse gnd Westerb...., tussen Walterus 

gnd Coppart enerzijds en Henricus gnd Bulyuwe anderzijds, met een eind 

strekkend aan Henricus zvw Henricus Lambrechts en met het andere eind aan 

een gemene weg. 

 

Henricus van den Cloet filius quondam Henrici Lambrechts soen totam 

partem et omne jus sibi competentes quovis modo in quodam campo terre 

mericalis quatuor bonaria et modicum plus vel circiter continente sita in 

parochia de Venloen ad locum dictum Westerb.... inter hereditatem Walteri 

dicti Coppart et Henrici dicti Bulyouwe #{boven dit contract:} Bulyuwe# 

(dg: ex alio) tendente cum uno fine ad hereditatem Henrici filii (dg: 

dicti) quondam Henrici Lambrechts et cum reliquo fine ad communem plateam 

in ea quantitate qua dictus campus ibidem situs est hereditarie 

supportavit (dg: Godefrido) Godescalco de Megen (dg: cum) promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1181 p 286v 08 do 13-02-1399. 

Willelmus Sporken, Goeswinus van den Laer en zijn broer Henricus van den 

Laer beloofden aan Gerardus Heerken de jongere zvw Godefridus Heerken 30 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Petrus-Stoel over een jaar (zo 22-

02-1400) te betalen. 

 

Willelmus Sporken et Goeswinus van den Laer et Henricus van den Laer eius 

frater promiserunt indivisi super omnia Gerardo Heerken juniori filio 

quondam (dg: Gerardi) #Godefridi# Heerken (dg: ad opus) triginta Hollant 

gulden seu valorem (dg: ad) a festo Petri ad cathedram proxime futuro 

#ultra annum# persolvendos. Testes (dg: datum supra) Dordrecht et Ywanus 

datum quinta post Scolastice. 

 

BP 1181 p 286v 09 do 13-02-1399. 

Elizabeth wv Henricus Arts soen droeg over aan haar kinderen Johannes, 

Arnoldus en Jacobus en haar schoonzoon Andreas gnd Quest (1) haar 

vruchtgebruik in alle erfgoederen, waarin wijlen voornoemde Henricus was 

overleden, gelegen onder Dinther en Nuenen, (2) alle erfgoederen, die aan 

voornoemde Elizabeth gekomen warern na overlijden van haar moeder Elizabeth 

Cuijlmans, gelegen onder Nuenen. 

 

Elizabeth relicta quondam Henrici Arts soen cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in omnibus hereditatibus in quibus dictus quo[ndam] 

Henricus decessit quocumque locorum infra parochiam de Dijnther et de 

Nuenen sitis atque omnes hereditates dicte Elizabeth [de] morte Elizabeth 

Cuijlmans sue matris successione advolutas (dg: quondam) quocumque 

locorum infra dictam parochiam de Nuenen sitas ut di[cebat] hereditarie 

supportavit Johanni Arnoldo Jacobo suis liberis et Andree dicto Quest 

(dg: suo) genero primodicte Elizabeth promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 286v 10 do 13-02-1399. 

Voornoemde broers Johannes, Arnoldus en Jacobus en Andreas gnd Quest 

beloofden aan Elizabeth mv voornoemde broers en wv Henricus Arts soen een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit al hun goederen. 

 

Solvit. 

Dicti Johannes Arnoldus et Jacobus fratres et Andreas dictus Quest 

promiserunt indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos 

Elizab[eth matri] dictorum fratrum (dg: s) relicte (dg: quon) dicti 

quondam Henrici Arts soen vitalem pensionem (dg: unius modii) unius modii 

siliginis mensure de Busco [solvendam] anno quolibet ad vitam dicte 

Elizabeth et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex omnibus et 

singulis suis bonis habitis et habendis et cum mortua fuerit. Testes 

datum supra. 

 

1181 p. 287r. 

 quinta ante invocavit: donderdag 13-02-1399. 

 anno XCIX mensis februarii die XIII: donderdag 13-02-1399. 

 

BP 1181 p 287r 01 do 13-02-1399. 

......ina dvw Johannes van den Beirgelen en Nijcolaus gnd Coel zvw 

Ghiselbertus gnd Ghize Colen soen ev Yda dvw voornoemde Johannes van den 

Beirgelen verkochten aan Emondus zvw Johannes Emonts soen 1/6 deel in een 

beemd, gnd die Rode Beemd, in Dinther, tussen Hubertus van Ghemert 

enerzijds en Johannes die Moelneer van Kilsdonc anderzijds, dit 1/6 deel 

belast met 2 penning cijns. 

 

(dg: .......) #......ina# filia quondam Johannis van den Beirgelen cum 

tutore et Nijcolaus dictus Coel filius quondam Ghiselberti dicti (dg: d) 

Ghize Colen soen maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie dicti 

quondam Johannis van den Beirgelen sextam partem ad se spectantem in 

quodam prato dicto die Rode Beemt sito in parochia de Dijnter inter 

hereditatem Huberti de Ghemert ex uno et inter hereditatem Johannis die 

Moelneer de Kilsdonc ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Emondo 

filio quondam Johannis Emonts soen promittentes cum tutore indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis II denariis census ex 

dicta sexta parte de jure solvendis. Testes (dg: datum) Dordrecht et 

Ywanus datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1181 p 287r 02 do 13-02-1399. 

Antonius van den Doerne verhuurde aan Hubertus van Ghemert (1) een kamp, 

gnd den Crummen Camp, in Maren, ter plaatse gnd op Bernelen, tussen Emondus 

van Hellu enerzijds en jkvr Maria dvw Hubertus van Hellu anderzijds, (2) 2 

kampen, in Maren, ter plaatse gnd op Bernelen, tussen erfg vw jkvr 

Heijlwigis Rutghers enerzijds en wijlen Henricus Roempots anderzijds, voor 

een periode van 8 jaar, ingaande heden, per jaar voor 30 nieuwe Gelderse 

gulden zoals die vandaag gemeenlijk in de beurs gaan of de waarde, en 1 

gemene plak, met Kerstmis te betalen41, belast met maasdijken, waterlaten en 

zegedijken, die voornoemde Hubertus zal onderhouden wat het oude werk 

betreft. Zou enig nieuw werk hieraan moeten gebeuren, dan zal voornoemde 

Hubertus dit ook doen, maar gaat het van de huur af. De huur van het eerste 

jaar is betaald. 

 

Antonius (dg: d) van den Doerne quendam campum dictum den Crummen Camp 

situm in parochia de Maren ad locum dictum op Bernelen inter hereditatem 

Emondi de Hellu ex !alio et inter hereditatem domicelle Marie filie 

quondam Huberti de Hellu ex alio atque (dg: quendam campum situm) #duos 

campos sitos# in parochia de loco predictis inter hereditatem (dg: 

                         
41 Zie → BP 1183 f 170v 03 do 12-07-1403, de huur vann de eerste 7 jaren is betaald. 
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domicelle Heijlwigis relicte quondam Rutgheri) heredum quondam domicelle 

Heijlwigis Rutghers ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Roempots 

ex alio (dg: atque) prout ibidem sita sunt ut dicebat locavit (dg: loco) 

Huberto de Ghemert ab eodem Huberto ad spacium octo annorum datam (dg: p) 

presentium sine medio sequentium possidendos anno quolibet dictorum octo 

annorum pro triginta novis Gelre! quales ad presens communiter ad bursam 

currunt #seu valorem# et pro una gemeijn placken dandis sibi ab alio anno 

quolibet dictorum octo annorum nativitatis Domini promittens warandiam et 

obligationem deponere dicto spacio pendente exceptis (dg: slusis ad 

premissa spectantibus) aggeribus #Mose# aqueductibus et zegedike ad 

premissa de jure spectantibus (dg: que) que dictus Hubertus dicto spacio 

pendente tenebit et observabit ab omni antiquo opere et si in dictis 

aggeribus Mose aqueductibus et zegediken et slusis ad premissa 

spectantibus aliquod novi operis (dg: ve) evenerit hoc dictus Hubertus 
?sibi procurabit et idem Hubertus hoc dicto Antonio de dicta pecunia 

dicte locacionis in illo anno quo exponet defalcabit ut idem Hubertus 

(dg: super omnia) #super omnia# repromisit (dg: quo fa) et dicta onera 

juxta modum predictum observare dicto spacio pendente. Quo facto dictus 

Antonius palam recognovit sibi !tota pecunia de !primodicto anno dicte 

locacionis provenienda per dictum Hubertum fore satisfactum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 287r 03 do 13-02-1399. 

Johannes van Vucht droeg over aan Danijel van Beke alle goederen van 

Johannes gnd van Driel, aan hem gerechtelijk verkocht door voornoemde 

Danijel van Beke. 

 

Johannes de Vucht omnia bona Johannis dictis! de Driel vendita sibi a 

Danijele de Beke per judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout 

in litteris hereditarie supportavit dicto (dg: Da) Danijeli de Beke cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 287r 04 do 13-02-1399. 

De broers Everardus en Henricus, kvw Johannes van Halle rademaker gaven uit 

aan Erenbertus zvw Ludovicus van der Scoervoert (1) een stuk beemd, in 

Esch, tussen Johannes van den Stripe enerzijds en het water gnd die Aa 

anderzijds, welk stuk beemd jaarlijks wordt gedeeld tegen een ander stuk 

beemd aldaar, behorend aan Johannes gnd Belen soen, (2) een stuk beemd, gnd 

die Stevens Beemd, in Boxtel, tussen de plaats gnd Strijpt en de brug van 

Halle, tussen het gemene water gnd die Aa enerzijds en wijlen Goeswinus van 

Halle en Johannes Leenman anderzijds, welk stuk beemd jaarlijks wordt 

gedeeld tegen een ander stuk beemd aldaar, behorend aan erfg vw voornoemde 

Goeswinus van Halle; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die er 

jaarlijks uit gaan en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Everardus et Henricus fratres liberi quondam Johannis de Halle rotificis 

peciam (dg: terre) prati sitam in parochia de Essche inter hereditatem 

Johannis van den Stripe ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio et 

que pecia prati annuatim dividitur contra aliam peciam prati sitam ibidem 

spectantem ad Johannem (dg: dictum) dictum Belen soen atque pecia! prati 

(dg: sitam in parochia de Bucstel si) dictam die Stevens Beemt sitam in 

parochia de Bucstel inter locum dictum Strijpt et inter pontem de Halle 

inter (dg: hereditatem) communem aquam dictam die Aa ex uno et inter 

hereditatem #quondam# Goeswini de Halle et Johannis Leenman ex alio (dg: 

ut) et que pecia prati iamdicta annuatim dividitur (dg: con) contra aliam 

peciam prati ibidem sitam spectantem ad heredes dicti quondam Goeswini de 

Halle ut dicebant (dg: hereditarie vendiderunt) #dederunt ad hereditarium 

pactum# Erenberto filio quondam Ludovici van der Scoervoert (dg: 

promittentes indivisi super omnia w) ab eodem hereditarie possidendam pro 
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censibus annuatim de jure solvendis #dandis etc# atque pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes 

indivisi warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 287r 05 do 13-02-1399. 

Voornoemde Erenbertus beloofde aan voornoemde broers Everardus en Henricus 

21 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1400) te 

betalen. 

 

Dictus Erenbertus promisit super omnia dictis Everardo et Henrico 

fratribus XXI Hollant (dg: se) gulden seu valorem ad purificationis 

proxime (dg: f) futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 287r 06 do 13-02-1399. 

(dg: Arnoldus van den Broec et). 

 

BP 1181 p 287r 07 do 13-02-1399. 

De broers Johannes van den Broec en Arnoldus van den Broec, kvw Willelmus 

van den Broec, verkochten aan Hermannus gnd Nouden soen zvw Arnoldus gnd 

Noude die Ridder een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Haaren, ter plaatse gnd Beilver te leveren, gaande uit (1) 4 lopen 

roggeland, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Everardus gnd Zibben 

enerzijds en Jacobus van Laerhoven anderzijds, (2) 2 lopen roggeland, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Theodericus Rover enerzijds en 

Luijtgardis van der Teijnden en haar kinderen anderzijds, (3) een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oerle, die Ghibo Heijnkens soen moet 

leveren aan voornoemde verkopers, gaande uit een hoeve van wijlen 

voornoemde Willelmus van den Broec, in Stripe, voornoemde 4 lopen en 2 

lopen reeds belast met 8 penning cijns. 

 

Johannes van den Broec et Arnoldus van den Broec fratres liberi quondam 

Willelmi van den Broec (dg: de) hereditarie vendiderunt Hermanno dicto 

Nouden soen #filio quondam Arnoldi dicti Noude die (dg: Ridd) Ridder# 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in (dg: Beijl) parochia de Haren ad locum 

dictum Beilver tradendam ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in 

parochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem Everardi 

dicti Zibben ex uno et inter hereditatem Jacobi de Laerhoven ex alio 

atque ex duabus lopinatis terre siliginee sitis in parochia et loco 

predictis inter hereditatem Theoderici Rover ex uno et inter hereditatem 

Luijtgardis van der Teijnden et eius liberorum ex alio item ex 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Oerle quam Ghibo 

Heijnkens soen dictis venditoribus solvere tenetur hereditarie ex quodam 

manso dicti quondam #Willelmi# van den Broec sito in parochia de Stripe 

ut dicebant (dg: ?u) promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis octo denariis census ex dictis (dg: d) 

quatuor lopinatis [et] duabus lopinatis terre annuatim prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 287r 08 do 13-02-1399. 

En hij kan terugkopen na 3 jaar vanaf heden, wanneer hij wil, met 20½ 

Stramprooise gulden of de waarde, eventuele achterstallige termijnen en de 

pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van voornoemde schepenen, mr Johannes van Best, Henricus van den Bunsbeke 

en meer anderen. 

 

Et poterit redimere (dg: ult) post tres annos datam presentium sine (dg: 

qu) medio sequentes semper quando eius videbitur expedire cum XX et 

dimidio Stramproetsche gulden seu valorem et cum arrestadiis et paccione 
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anni redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus scabinis 

predictis magistro Johanne de Best et Henrico van den Bunsbeke et 

pluribus datum anno XCIX mensis (dg: februar) februarii die XIII hora 

complete. 

 

1181 p. 288v. 

 in festo Petri ad cathedram: zaterdag 22-02-1399. 

 in profesto Petri ad cathedram: vrijdag 21-02-1399. 

 quarta post invocavit: woensdag 19-02-1399. 

 quinta post oculi: donderdag 06-03-1399. 

 sabbato post oculi: zaterdag 08-03-1399. 

 

BP 1181 p 288v 01 do 13-02-1399. 

(dg: Thomas). 

 

BP 1181 p 288v 02 do 13-02-1399. 

Bonifacius gnd Faes Heijnen soen van Maren beloofde onder verband van (1) 

een stuk land in Maren, ter plaatse gnd op die Nuwe Lengden, tussen 

Mechtildis Godevarts enerzijds en Henricus Haeuwe anderzijds, (2) ¼ deel in 

een akker, in Maren, tussen de gemeint enerzijds en erfgoed behorend aan de 

kerk van Maren anderzijds, (3) al zijn andere goederen, die hij heeft of 

zal verkrijgen, aan de broers Petrus Witmeri en Bernardus, kvw Wenemarus, 

dat hij voortaan zal onderhouden (a) 1 vadem maasdijk, behorend aan 

erfgoederen van voornoemde broers Petrus en Bernardus, in Maren, boven 

Gewande, tussen de dijk van Johannes zv Wolphardus en de dijk van Johannes 

Daems soen, (b) ½ vadem dijk, behorend aan voornoemde erfgoederen van 

voornoemde broers Petrus en Bernardus, in Maren, ter plaatse gnd 

Zandweijde, tussen de dijk van Johannes van Berze en de dijk van Arnoldus 

Loden soen. 

 

Bonifacius dictus Faes Heijnen soen de Maren promisit sub obligatione 

(dg: se daturum soluturum) #pecie# terre (dg: sitarum) #site !site# in 

parochia de Maren quarum una ad locum dictum op die (dg: Nuw) Nuwe 

Lengden inter hereditatem Mechtildis (dg: Godef) Godevarts ex uno et 

inter hereditatem Henrici Haeuwe ex alio (dg: et altera) et sub 

obligatione quarte partis ad se spectantis in (dg: agro) quodam agro 

terre sito in dicta parochia inter (dg: he communem) communitatem ex uno 

et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Maren ex alio atque sub 

obligatione omnium aliorum bonorum dicti Bonifacii habitorum et 

habendorum (dg: ..) Petro #Witmeri# et Bernardo fratribus liberis quondam 

Wenemari quod ipse Bonifacius (dg: unum) unam mensuram #dictam vadem# 

aggeris (dg: ag) Mose spectantem ad hereditates dictorum Petri et 

Bernardi fratrum (dg: f et qu) sitas in parochia de Maren (dg: s) et que 

mensura aggeris (dg: sita est in pa) dicta vadem sita !in parochia de 

Maren (dg: inferius) #superius# Ghewanden inter (dg: h) aggerem Johannis 

filii Wolphardi (dg: ex u) et inter aggerem Johannis Daems soen atque 

dimidiam mensuram dictam vadem aggeris spectantem ad dictas hereditates 

dictorum Petri et Bernardi fratrum et que dimidia mensura dicta vadem 

aggeris sita !in dicta parochia in loco dicto Zandweijde inter (dg: 

hereditatem Johannis) aggerem Johannis de Berze et inter aggerem Arnoldi 

Loden soen ut dicebat nunc deinceps perpetue (dg: tali) in bona 

disposicione observabit sic quod dictis Petro et Bernardo fratribus et 

super (dg: here) dictas hereditates dictorum fratrum dampna exinde non 

eveniant quovis modo in futurum. Testes (dg: datum) Aggere et Ywanus 

datum supra. 

 

BP 1181 p 288v 03 do 13-02-1399. 

Katherina wv Reijnerus gnd Gruijter van Breda machtigde Willelmus van 

Baerle te manen een b-erfpacht, en alle achterstallige termijnen daarvan, 

van 1 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren, 

gaande uit ½ bunder beemd, in Someren, ter plaatse gnd die Vloet, welke 
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pacht wijlen voornoemde Reijnerus gekocht had van Johannes van den Camp zvw 

Arnoldus Vrient van Doerne. 

 

Katherina relicta quondam Reijneri dicti (dg: Gruij) Gruijter de Breda 

dedit potestatem Willelmo de Baerle monendi etc hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de (dg: Busco) Zoemeren solvendam 

hereditarie purificationis et in Zoemeren tradendam ex dimidio (dg: 

bonario prati) bonario prati sito in parochia de Zoemeren ad locum dictum 

die Vloet quam paccionem dictus quondam Reijnerus erga Johannem van den 

(dg: ?Cam) Camp filium quondam Arnoldi Vrient de Doerne emendo 

acquisiverat prout in litteris et omnia arrestadia de dicta paccione 

restantia ut dicebat et cum hiis omnia faciendi etc. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 288v 04 za 22-02-1399. 

Bruijstinus Jans soen en Bruijstinus van Andel42 beloofden aan Arnoldus van 

Vladeracken 42 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jan (di 24-06-1399) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1399). 

 

Bruijstinus Jans soen et Bruijstinus de Andel promiserunt indivisi super 

omnia Arnoldo de Vladeracken XLII Hollant gulden vel valorem mediatim 

Johannis et mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes Groij et 

(dg: Hoevel) #Lucas# datum in festo Petri ad cathedram. 

 

BP 1181 p 288v 05 vr 21-02-1399. 

Godefridus zv Willelmus Loijer machtigde Gerlacus Boest zijn renten, 

cijnze, pachten en tegoeden te manen. 

 

Godefridus filius Willelmi Loijer dedit Gerlaco Boest potestatem monendi 

suos redditus census et pacciones et credita quecumque que sibi debentur 

et debebuntur usque ad revocacionem. Testes Lucas et Wiel datum in 

profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1181 p 288v 06 za 22-02-1399. 

Goeswinus Moedel van der Donc, Johannes van Ghemert en Emondus Rover van 

Hellu beloofden aan Ludovicus Asinarius tbv 135 oude Franse schilden met 

Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1399) te betalen, op straffe van 5. 

 

Goeswinus Moedel van der Donc Johannes de Ghemert et Emondus Rover de 

Hellu promiserunt indivisi super omnia Ludovico Asinario ad opus centum 

et XXXV aude scilde Francie ad penthecostes proxime futurum persolvendos 

sub pena quinque. Testes Lucas et Jacobus datum Petri ad cathedram. 

 

BP 1181 p 288v 07 za 22-02-1399. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 288v 08 wo 19-02-1399. 

Lucas zvw Lucas van Erpe en Johannes van der Donc zv Rutgherus van der Donc 

beloofden aan Henricus van de Kloot, tbv het Geefhuis in Den Bosch, 50 

pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezzelfde waarde, met Sint-

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

 

(dg: Jo) Lucas filius quondam Luce de Erpe et Johannes van der Donc 

filius Rutgheri van der Donc promiserunt indivisi super omnia Henrico de 

                         
42 Zie → BP 1182 p 102v 06 do 03-06-1400, Ancelmus die Wael en Johannes van 

Yngen zvw Snellardus beloofden Bruijstinus Jans en Bruijstinus van Andel 

schadeloos te houden. 
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Globo ad opus mense sancti spiritus in Buscoducis quinquaginta libras 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis 

computato seu aliud pagamentum eiusdem valoris ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Lucas et Moedel datum (dg: datum) quarta post 

invocavit. 

 

BP 1181 p 288v 09 do 06-03-1399. 

De hrn Goeswinus en Willelmus van Aa ridders en Johannes van Ghestel 

beloofden aan Gerardus van Aa 350 oude schilden geld van de koning van 

Frankrijk of van de keizer of de waarde in goud, met Sint-Jan aanstaande 

(di 24-06-1399) te betalen. 

 

Domini Goeswinus et Willelmus de Aa milites et Johannes de Ghestel 

promiserunt indivisi super omnia Gerardo de Aa CCCL aude scilde monete 

regis Francie vel cesaris (dg: ad Joh) vel valorem in auro ad Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes Aggere et Lucas datum quinta post 

oculi. 

 

BP 1181 p 288v 10 do 06-03-1399. 

Voornoemde hr Goeswinus beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Dominus Goeswinus predictus promisit alios duos indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 288v 11 za 08-03-1399. 

Arnoldus Cleijnnael zvw Hermannus Sweertveger maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en verzwaringen, gedaan met goederen van wijlen 

hr Engbertus van de Oesterwijc priester. 

 

.....pite ....... Solvit. 

Arnoldus Cleijnnael filius quondam Hermanni Sweertveger (dg: promisit) 

omnes vendiciones alienaciones et obligationes factas cum bonis 

quibuscumque domini quondam Engberti de Oesterwijc [pres]bitri 

calumpniavit. Testes Wiel et Ywanus datum sabbato post oculi. 

 

BP 1181 p 288v 12 ma 07-04-1399. 

Theodericus van Bathenborch zvw Gerardus van Bathenborch, door wijlen 

voornoemde Gerardus verwekt bij wijlen zijn vrouw Agnes svw Engbertus zv 

Johannes van Tefelen, en Weijndelmoedis sv voornoemde Theodericus droegen 

over aan hr Theodericus van Tefelen zvw Theodericus Rover Uden soen van 

Tefelen 50 oude Franse schilden43, aan voornoemde Engbertus zv Johannes van 

Tefelen beloofd door hr Rijcoldus Koc ridder, Johannes van Nuwelant, 

Johannes van Beest, Gerardus van Berkel, Johannes van Bucstel zvw Johannes 

gnd Pape Jan van Nuwelant en Johannes van Enode. 

 

Theodericus de Bathenborch filius quondam Gerardi de Bathenborch ab eodem 

quondam Gerardo et Agnete quondam sua uxore (dg: filia) #sorore# quondam 

Engberti filii Johannis de Tefelen pariter genitus et Weijndelmoedis 

soror antedicti Theoderici quinquaginta denarios aureos antiquos 

communiter scilde vocatos monete regis Francie promissos dicto Engberto 

filio Johannis de Tefelen a domino Rijcoldo Koc milite Johanne de 

Nuwelant Johanne de Beest Gerardo de Berkel Johanne de Bucstel filio 

quondam Johannis dicti Pape Jan de Nuwelant et Johanne {voor vervolg zie 

BP 1181 p 289r 13}. 

 

1181 p. 289r. 

 quinta post letare: donderdag 13-03-1399. 

 sexta post pasca: vrijdag 04-04-1399. 

                         
43 Zie → BP 1182 p 292v 01 vr 24-12-1400, Gerardus die Wilde verklaarde 50 

oude Franse schilden ontvangen te hebben van Ludovicus Asinarius. 
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 anno XCIX mensis aprilis die quarta: vrijdag 04-04-1399. 

 secunda post octavas pasche: maandag 07-04-1399. 

 

BP 1181 p 289r 01 do 13-03-1399. 

Johannes zv Ambrosius gnd Broes Balen soen beloofde aan Theodericus en 

Bertha, kvw Jacobus van der Heijden, 11 Hollandse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1399) te betalen. 

 

Johannes filius Ambrosii dicti Broes Balen #soen# promisit super! 

Theoderico et Berthe liberis quondam Jacobi van der Heijden XI Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Lucas et Moedel datum quinta post letare. 

 

BP 1181 p 289r 02 do 13-03-1399. 

Henricus Pape zvw Johannes Bollart van der Notelen gaf uit aan Johannes 

Zoeteric een stuk land, in Oirschot, in de herdgang van der Notelen, tussen 

een gemene weg enerzijds en kvw Johannes van Berze anderzijds, met een eind 

strekkend aan Johannes Zueteric; de uitgifte geschiedde voor 1 cijnshoen, 

een b-erfcijns van 12 schelling gemeen paijment, een b-erfpacht van 1 lopen 

raapzaad, maat van Oirschot, 40 penning gemeen paijment, het onderhoud van 

een hek gnd Ynden bij voornoemd stuk land, en thans voor een n-erfpacht van 

½ mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren; verder 

recht van weg over voornoemd stuk land tot aan een akker gnd die Groet 

aldaar, behorend aan jkvren van der Notelen. 

 

Henricus Pape filius quondam Johannis Bollart van der Notelen peciam 

terre sitam in parochia de Oerscot in pastoria van der Notelen inter 

communem plateam ex uno et inter (dg: lib) hereditatem liberorum quondam 

Johannis de Berze ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis 

Zueteric ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni Zoeteric ab 

eodem hereditarie possidendam pro uno pullo censuali et pro hereditario 

censu XII solidorum communis pagamenti et pro hereditaria paccione unius 

lopini seminis raparum mensure de Oerscot et pro XL (dg: s) denariis 

communis pagamenti et pro conservacione unius repaguli #(dg: unius) dicti 

Ynden# consistentis apud dictam peciam terre (dg: ad) ex premissis 

solvendis et ad premissa spectantibus dandis et solvendis et observandis 

atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Oerscot 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Oerscot tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere (dg: et alter re) ex! jure (dg: viandi) eundi 

redeundi et pergendi per dictam peciam terre usque ad quendam agrum terre 

(dg: situm ibidem) dictum die Groet! situm ibidem spectantem ad (dg: c) 

domicellas van der Notelen (dg: et qu) #prout huiusmodi# jus eundi et 

redeundi pergendi (?dg: de) spectat ad easdem domicellas van der Notelen 

ut dicebat et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 289r 03 do 13-03-1399. 

(dg: Godefridus van den Goer). 

 

BP 1181 p 289r 04 vr 04-04-1399. 

Walterus van den Goer verkocht aan Marcelius van Eijndoven een n-erfpacht 

van 3½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond te leveren, 

gaande uit (1) een stuk land, in Helmond, buiten het water gnd die Ameijde 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een beemd, in Helmond, ter 

plaatse gnd in het Riet, bij het water gnd die Aa enerzijds en Johannes van 

Vijflit anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Walterus van den Goer hereditarie vendidit Marcelio de Eijndoven 

hereditariam paccionem trium et dimidii modiorum siliginis mensure de 

(dg: Eijndoven) #Helmont# solvendam hereditarie purificationis et in 

Helmont tradendam ex pecia terre (dg: ret) sita in parochia de Helmont 
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(dg: int) extra (dg: ameijdam) aquam dictam die Ameijde ex uno et inter 

(dg: h) communem plateam ex alio atque ex quodam prato sito in dicta 

parochia in loco dicto int Riet apud aquam dictam die Aa (dg: inter 

hereditatem spectantem ad dom) ex uno et inter hereditatem Johannis #de# 

Vijflit ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde prius solvendo et 

sufficientem. Testes Aggere et Moedel datum sexta post pasca. 

 

BP 1181 p 289r 05 vr 04-04-1399. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Lichtmis over een jaar (do 02-02-1402), 

met 66½ Hollandse gulden of de waarde en de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld bij de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van 

Andreas zv Willelmus Andree van Oerscot, Johannes Vrient van Helmont en 

Johanne van Boert. 

 

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

futurum et ad spacium unius anni post festum purificationis proxime 

futurum sine medio sequentis semper dicto spacio pendente cum sexaginta 

sex et dimidio Hollant gulden seu valorem et cum paccione anni 

redempcionis ut in forma (dg: datum). Acta apud cameram scriptorum 

presentibus Andrea filio Willelmi Andree de Oerscot Johanne Vrient de 

Helmont Johanne de (dg: d) Boert datum anno XCIX mensis aprilis die 

quarta hora modicum ante nonam. 

 

BP 1181 p 289r 06 vr 04-04-1399. 

Johannes van Boert szv Henricus Vos van Berze verkocht aan Gerardus 

Stanssen soen van Ophemert een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, gnd Colnen 

Hoeve, in Oirschot, in de herdgang Kerkhof, tussen een gemene weg enerzijds 

en Henricus van Helmont anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van 3 lopen rogge, maat van Oirschot. 

 

[J]ohannes de Boert gener Henrici Vos de Berze hereditarie vendidit 

Gerardo Stanssen soen de !Uphemert hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex pecia terre dicta Colnen Hoeve sita in parochia de 

Oerscot in pastoria de Cijmiterio inter (dg: here) communem viam ex uno 

et inter hereditatem (dg: p) Henrici de Helmont ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi et hereditaria paccione trium lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 289r 07 vr 04-04-1399. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar ingaande Lichtmis aanstaande (ma 02-

02-1400), met 20 oude Gelderse gulden of de waarde, eventuele 

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

bij de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van Andreas zv Willelmus 

Andries soen van Oerscot, Johannes Vrient van Helmont, Marcelius van 

Eijndoven en meer getuigen als in het vorige contract. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium! a festo purificationis proxime 

futuro sine medio sequentium semper dictis tribus annis durantibus cum XX 

aude Gelre gulden seu valorem et cum arrestadiis et cum (dg: cens) 

paccione anni redempcionis ut in forma. Acta apud cameram scriptorum 

presentibus Andrea filio Willelmi Andries soen de Oerscot Johanne Vrient 

de Helmont Marcelio de Eijndoven et pluribus testibus datum ut !contractu 

precedente. 

 

BP 1181 p 289r 08 vr 04-04-1399. 

Udo van der Bruggen droeg over aan zijn dochter Gijnta zijn vruchtgebruik 
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in alle goederen, waarin wijlen Agnes ev voornoemde Udo was gestorven. Een 

voor (dg: Wedigo zvw Bartholomeus Wedigen soen). 

 

Udo van der Bruggen suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis in 

quibus Agnes quondam uxor dicti Udonis decessit quocumque #consistentibus 

sive# sitis legitime supportavit Gijnte sue filie promittens super omnia 

ratam servare. Testes datum supra. Unam habebit (dg: Wedigo filius 

quondam Bartholomei Werdigen soen). 

 

BP 1181 p 289r 09 vr 04-04-1399. 

Johannes zvw Johannes van Brolijo ev Heijlwigis de jongere dvw Gerardus van 

Berze verkocht aan Godefridus Posteel zvw Henricus Posteel ¼ deel, aan hem 

en zijn voornoemde vrouw Heijlwigis behorend, in een huis en erf van wijlen 

voornoemde Gerardus van Berze, in Den Bosch, bij de Markt, tussen erfgoed 

van eertijds Ywanus Stierken nu behorend aan Adulphus Gunter enerzijds en 

erfgoed van wijlen Willelmus Vrieze bakker anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Brolijo maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris junioris filie quondam (dg: H) Gerardi de Berze 

quartam partem ad se et dictam Heijlwigem suam uxorem spectantem in domo 

et area dicti quondam Gerardi (dg: Ger) de Berze sita in Busco ad forum 

inter hereditatem dudum Ywani Stierken nunc ad Adulphum Gunter spectantem 

ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi Vrieze pistoris ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Godefrido Posteel filio quondam Henrici 

Posteel (dg: ex alio) promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 289r 10 vr 04-04-1399. 

Jacobus Luwe zvw Theodericus Luwe van Empel beloofde aan Johannes Broet 

2000 oude schilden na maning te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Jacobus. 

 

Jacobus Luwe filius quondam Theoderici Luwe de Empel promisit super 

habita et habenda Johanni Broet duo milia aude scilde ad monitionem 

persolvendos. Testes Wiel et Moedel datum supra. Tradetur littera dicto 

Jacobo. 

 

BP 1181 p 289r 11 vr 04-04-1399. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Johannes Broet een n-erfcijns 

van 100 oude schilden, met Pinksteren te betalen, gaande uit alle goederen 

van voornoemde Jacobus, hebbend en verkrijgend. De brief overhandigen aan 

voornoemde Jacobus. 

 

Dictus Jacobus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicto Johanni Broet hereditarium censum centum aude scilde (dg: h) anno 

quolibet penthecostes ex omnibus bonis dicti Jacobi habitis et habendis 

prom,isit super habita et habenda warandiam. Testes (dg: ..) datum supra. 

Tradetur littera dicto Jacobo. 

 

BP 1181 p 289r 12 vr 04-04-1399. 

Voornoemde Jacobus droeg over aan voornoemde Johannes Broet al zijn 

roerende en gerede goederen, hebbend en verkrijgend, en zijn tegoeden. De 

brief overhandigen aan voornoemde Jacobus. 

 

Dictus Jacobus omnia sua bona mobilia et parata habita et habenda 

quocumque consistentia et omnia (dg: cred) sua credita que sibi debentur 

a personis quibuscumque tam in litteris quam extra litteras ut dicebat 

supportavit dicto Johanni Broet promittens super omnia ratam servare. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Jacobo. 

 

BP 1181 p 289r 13 ma 07-04-1399. 
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{Vervolg van BP 1181 p 288v 12}. 

de Enode prout in litteris supportaverunt domino Theoderico de Tefelen 

filio quondam Theoderici Rover Uden soen de Tefelen cum litteris et jure 

et effestucando resignaverunt. Testes Wijel et Berth Moedel datum 2a post 

octavas pasche. 

 

1181 p. 290v. 

 tercia post jubilate: dinsdag 22-04-1399. 

 quarta post jubilate: woensdag 23-04-1399. 

 quinta post jubilate: donderdag 24-04-1399. 

 tercia post cantate: dinsdag 29-04-1399. 

 sexta post cantate: vrijdag 02-05-1399. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 09-05-1399. 

 sabbato post ascensionis: zaterdag 10-05-1399. 

 quinta post penthecostes: donderdag 22-05-1399. 

 

BP 1181 p 290v 01 di 22-04-1399. 

Johannes van Swalmen en Bertholdus Berthouts soen handschoenmakers 

beloofden aan mr Johannes van Best, tbv Anthonius etc, 14 oude Franse 

schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399) te betalen, op straffe van 

1. 

 

Johannes de Swalmen et Bertholdus Berthouts soen cijrothecarii 

promiserunt indivisi super omnia magistro Johanni de Best ad opus 

Anthonii! etc XIIII aude scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos sub pena unius. Testes Ywanus et Moe[del] datum (dg: 

supra) tercia post jubilate. 

 

BP 1181 p 290v 02 wo 23-04-1399. 

Henricus Moelen zvw Johannes van Loen maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door zijn zwager 

Gerardus gnd Maes soen van der Bruggen en Rodolphus zv Johannes Gerijs met 

hun goederen. 

 

Henricus Moelen filius quondam Johannis de Loen omnes vendiciones 

alienaciones et obligationes factas per Gerardum (dg: filium quondam) 

dictum Maes soen van der Bruggen suum sororium et Rodolphum filium 

Johannis Gerijs! seu per eorum alterum cum quibuscumque bonis eorum aut 

alterius eorundem calumpniavit. Testes Groij et Wiel datum quarta post 

jubilate. 

 

BP 1181 p 290v 03 do 24-04-1399. 

Hr Paulus van Haestrecht ridder heer van Loen, Nijcholaus Spierinc Meus 

soen en Johannes Yoede Peters soen beloofden aan Johannes zvw Johannes 

Zebrechts soen 88 Hollandse gulden of de waarde en 36 gemene plakken met 

Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1399) te betalen. 

 

Dominus Paulus de Haestrecht miles dominus de Loen Nijcholaus Spierinc 

Meus soen et Johannes Yoede Peters soen promiserunt indivisi super omnia 

Johanni filio quondam Johannis Zebrechts soen LXXXVIII Hollens! gulden 

vel valorem et XXXVI gemeijn placken ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes Dordrecht et Moedel datum quinta post jubilate. 

 

BP 1181 p 290v 04 do 24-04-1399. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 290v 05 do 24-04-1399. 

Arnoldus Rover Boest vernaderde, in aanwezigheid van Rodolphus Roef 

Hulsman, 54 eiken op de hoeve van Wellinus Scriver, gnd het Goed te 
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Onstaden, in Son, aan Rodolphus gnd Roef Hulsman verkocht door voornoemde 

Wellinus Scriver en de broers Arnoldus Rover, Gerlacus en Theodericus, kv 

voornoemde Wellinus. Voornoemde Rodolphus week. Voornoemde Arnoldus Rover 

droeg het recht van wederkoop over. 

 

Arnoldus Rover Boest prebuit et exhibuit #in presentia Rodolphi Roef 

Hulsman# etc ad redimendum e jure proximitatis et ad quitandum LIIII 

arbores quercinas (dg: d stante) consistentes et sitas supra mansum 

Wellini Scriver (dg: situm in parochia de Zonne) dictum tGoet tOnstaden 

situm in parochia de Zonne venditas Rodolpho dicto Roef Hulsman a dicto 

Wellino Scriver Arnoldo Rover Gerlaco et Theoderico fratribus liberis 

dicti Wellini ut dicebat et dictus Rodolphus cessit dicto Arnoldo 

recognescens eundem jus redempcionis in premissis habere. Quo facto 

dictus Arnoldus Rover totum jus redempcionis quod assecutum habuit 

reportavit. Testes Dordrecht et Groij datum supra. 

 

BP 1181 p 290v 06 di 29-04-1399. 

Mr Johannes van Hees zv Egidius van Gheel verzocht aan zijn voornoemde 

vader Egidius om toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten 

van voornoemde Egidius te mogen gaan. 

 

Magister Johannes de Hees filius Egidii de Gheel instanter supplicavit 

dictum! Egidium suum patrem quatenus dictus Egidius daret sibi licenciam 

exeundi domum victum et expensos dicti Egidii sui patris sub debito modo 

emancipandi qui dictus Egidius annuens precibus dicti magistri Johannis 

de Hees dedit ei licenciam etc ipsum emancipandi. Testes Lucas et 

Goeswinus Moedel datum 3a post cantate. 

 

BP 1181 p 290v 07 vr 02-05-1399. 

Katherina dv Arnoldus van Ghewanden, door voornoemde Arnoldus verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Luijtgardis dvw Nijcholaus Brodeken, droeg over aan 

Johannes Broet zvw voornoemde Nijcholaus Brodeken ¼ deel, dat aan haar 

gekomen was na overlijden van voornoemde Nijcholaus en diens vrouw 

Margareta, grootouders van voornoemde Katherina, in een huis en erf van 

wijlen voornoemde Nijcholaus, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van wijlen Henricus Leijten soen enerzijds en erfgoed van wijlen 

Henricus Wolf anderzijds, en in wegen die bij dit huis en erf horen, belast 

met lasten die wijlen voornoemde Nijcholaus daaruit had. 

 

Katherina filia Arnoldi de Ghewanden ab eodem Arnoldo et quondam 

Luijtgarde sua uxore filia quondam Nijcholai Brodeken pariter genita cum 

tutore quartam partem sibi de morte dicti quondam Nijcholai et quondam 

Margarete sue uxoris avi et avie olim dicte Katherine successione 

advolutam in domo et area dicti quondam Nijcholai sita in Busco ad 

aggerem Vuchtensem inter hereditatem quondam Henrici Leijten soen ex uno 

et inter hereditatem quondam Henrici Wolf ex alio #+ {verwijst via een + 

in margine sinistra naar BP 1181 p 290v 08}# ut dicebat (dg: promittens) 

hereditarie supportavit Johanni Broet filio dicti quondam Nijcholai 

Brodeken promittens cum tutore warandiam et obligationem (dg: exceptis) 

deponere exceptis oneribus que dictus quondam Nijcholaus exinde solvere 

consuevit et tenebatur. Testes (dg: sexta post cantate) Ywanus et Moedel 

datum sexta post cantate. 

 

BP 1181 p 290v 08 vr 02-05-1399. 

+ {invoegen in BP 1181 p 290v 07}. 

et in viis ad dictam domum et aream de jure spectantibus. 

 

BP 1181 p 290v 09 vr 02-05-1399. 

Gerardus Berkelman beloofde aan Willelmus van Derenteren 29½ Stramprooise 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399) te betalen. 
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Gerardus Berkelman promisit super omnia Willelmo de Derenteren XXIX et 

dimidium Stramproedsche gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes Ywanus et Moedel datum (dg: supra) 

sexta post cantate. 

 

BP 1181 p 290v 10 vr 09-05-1399. 

Henricus ?Roselmaker verklaarde dat Hermannus Leijten soen van Rode alle 

achterstallige termijnen heeft betaald van een b-erfcijns van 55 schelling 

geld, die voornoemde Hermannus hem moet betalen. 

 

Henricus [?R]oselmaker palam recognovit sibi fore satisfactum per 

Hermannum Leijten soen de Rode ab omnibus arrestadiis que sibi Henrico 

provenerunt de hereditario censu LV solidorum monete quem dictus 

Hermannus sibi solvere tenetur annuatim (dg: ex). Testes Groij et Wijel 

datum in crastino ascensionis. 

 

BP 1181 p 290v 11 za 10-05-1399. 

Egidius Bacheleer, Rutgherus Cort en Amelius Specier beloofden aan 

Ludovicus tbv etc 120 Hollandse gulden met Sint-Jan-Baptist aanstaande (di 

24-06-1399) te betalen, op straffe van 3. 

 

Egidius Bacheleer Rutgherus Cort et Amelius Specier promiserunt indivisi 

super omnia Ludovico ad opus #etc# (dg: LXXX coronas Francie) centum et 

XX florenos Hollandie ad nativitatis Johannis baptiste proxime futurum 

persolvendos sub pena III. Testes Wijel et Ywanus datum sabbato post 

ascensionis. 

 

BP 1181 p 290v 12 za 10-05-1399. 

Voornoemde Egidius beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Dictus Egidius promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 290v 13 za 10-05-1399. 

Egidius Backe zv Bertholdus beloofde aan Johannes van de Dijk 13 mud rogge, 

Bossche maat, na maning in Den Bosch te leveren. 

 

Egidius Backe filius Bertholdi promisit super omnia Johanni de Aggere 

XIII modios siliginis mensure de Busco ad monitionem dicti Johannis 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes Dordrecht et Moedel datum 

quinta post penthecostes. 

 

1181 p. 291r. 

 geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1181 p 291r 01 vr 07-02-1399. 

Johannes van Dommellen zvw Boudewinus Kist van Eijndoven gaf uit aan 

Willelmus zvw Godefridus Bijerkens van Zeelst de helft in een hoeve, gnd te 

Loven, van wijlen voornoemde Boudewinus, in Westerhoven, en in het 

toebehoren van die hoeve, dat wil zeggen, in plaats van deze helft van deze 

hoeve de navolgende erfgoederen, gelegen in Westerhoven: (1) een stuk land 

gnd dat Zwart Land, tussen een gemene weg enerzijds en Henricus Hagemans 

anderzijds, met een eind strekkend aan Arnoldus Wijnkeldeijs van Rijthoven 

en met het andere eind aan Cristianus gnd Kenen Nestellarts van 

Westerhoven, (2) een stuk land, gnd dat Groet Dale, tussen voornoemde 

Henricus Hagemans enerzijds en Johannes Katherinen soen van Rijthoven 

anderzijds, met een eind strekkend aan Willelmus Metten en met het andere 

eind aan Arnoldus Ambachts, (3) een stuk land gnd die Cloet, naast de weg 

gnd den Rijthovens Weg enerzijds en kvw Theodericus Ambachts anderzijds, 

met een eind strekkend aan voornoemde Willelmus Metten en met het andere 

eind aan kvw Arnoldus Poirters, (4) een stuk land gnd Bollens Acker, tussen 

voornoemde Willelmus Metten enerzijds en kinderen gnd des Poirters 
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Kijnderen anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van het klooster 

van Tongerlo en met het andere eind aan voornoemde kinderen gnd des 

Poirters Kijnderen, (5) een stuk land, voor de plaats gnd Lover Bosse, 

tussen Elijas gnd Grawaerts enerzijds en Maria gnd Joerdens anderzijds, met 

een eind strekkend aan voornoemde kinderen gnd des Poirters Kijnderen en 

met het andere eind aan Leonius van Westerhoven, (6) een stuk land, ter 

plaatse gnd opten Holen Weg, tussen voornoemde Henricus Hageman enerzijds 

en voornoemde Arnoldus Ambachts anderzijds, met een eind strekkend aan 

Goeswinus smid en met het andere eind aan voornoemde kinderen gnd des 

Poirters Kijnderen, (7) een tuin en aangelegen akker, ter plaatse gnd 

Lover, tussen voornoemde Goeswinus smid enerzijds en voornoemde kinderen 

gnd des Poirters Kijnderen anderzijds, met een eind strekkend aan een weg 

gnd die Kerkweg, (8) een streep land, tussen Johannes smid enerzijds en 

Johannes gnd Poirtere anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde weg 

gnd die Kerkweg, en met het andere eind aan een weg gnd den Hogen Weg, (9) 

een stuk land gnd die Conincs Strepe, tussen Arnoldus Coninc enerzijds en 

voornoemde Henricus Hagemans anderzijds, met een eind strekkend aan 

voornoemde weg gnd den Hogen Weg en met het andere eind aan voornoemde 

Henricus Hagemans, (10) een hofstad, ter plaatse gnd Loven, tussen 

voornoemde Goeswinus smid enerzijds en voornoemde Henricus Hagemans 

anderzijds, met een eind strekkend aan een weg aldaar en met het andere 

eind aan voornoemde Goeswinus smid, (11) een beemd, tussen voornoemde 

Henricus Hagemans enerzijds en erfgoed van het klooster van Tongerlo en 

Johannes Schubelen anderzijds, met een eind strekkend aan de dijk gnd die 

Dijk tot Loven en met het andere eind aan Godefridus gnd Weijten, (12) een 

beemd gnd die Klein Beemd, tussen voornoemde Goeswinus smid enerzijds en 

Johannes Heijsters anderzijds, met een eind strekkend aan Godefridus gnd 

Wouten en met het andere eind aan Willelmus die Weijer, en, naast 

voornoemde erfgoederen, gaf hij ook uit de helft van de navolgende cijnzen 

(13) een b-erfcijns van 6 penningen nieuwe cijns, die Theodericus gnd 

Roetairt, (14) een b-erfcijns van 6 penning nieuwe cijns, die Arnoldus gnd 

Ambacht, (15) een b-erfcijns van 12 penning nieuwe cijns, die Cristina 

Walteri, (16) een b-erfcijns van 3 penning oude cijns, die Godefridus gnd 

Stappen, (17) een b-erfcijns van 3 penning oude cijns, die het klooster van 

Tongerlo, (18) een b-erfcijns van 2 schelling nieuwe cijns, die Zegerus gnd 

Ambachts, (19) een b-erfcijns van 7 penning nieuwe cijns, die Arnoldus gnd 

Ambachts, (20) een b-erfcijns van 2 schelling nieuwe cijns, die Willelmus 

gnd Weijer, (21) een b-erfcijns van 3 penning oude cijns, die Martinus 

Aleijdis, (22) een b-erfcijns van 3 obool nieuwe cijns, die Rodolphus van 

Loven, (23) een b-erfcijns van 1½ penning oude cijns, die Godefridus gnd 

Gobben, (24) een b-erfcijns van 1½ penning oude cijns, die Johannes gnd 

Hemeleer, (25) een b-erfcijns van 1 obool nieuwe cijns, die Elizabet gnd 

Zeghewiten, (26) een b-erfcijns van 3 obool nieuwe cijns, die Johannes van 

den Brambossche, (27) een b-erfcijns van 8½ schelling nieuwe cijns, die 

Henricus gnd Broethuijs, (28) een b-erfcijns van 3 penning oude cijns, die 

Johannes van Peelt, (29) een b-erfcijns van 12 penning nieuwe cijns, die 

Johannes {p.292} zv Theodericus van Rijthoven, (30) een b-erfcijns van 12 

penning nieuwe cijns, die Jacobus Delijen soen van Rijthoven, (31) een 

b-erfcijns van 11 penning nieuwe cijns, die Godefridus zv Johannes 

Moilners, (32) een b-erfcijns van 2 schelling nieuwe cijns, die Johannes zv 

Johannes van Hobbellen, (33) een b-erfcijns van 9 penning oude cijns, die 

Petrus gnd Jonghe van Eijcke, (34) een b-erfcijns van 1 kleine zwarte 

tournose, die Walterus Ancelmi, (35) een b-erfcijns van 1 penning nieuwe 

cijns, die Godefridus Walteri uit de heide van Baldewinus, (36) een 

b-erfcijns van 2 penning nieuwe cijns die voornoemde Godefridus Walteri, 

(37) een b-erfcijns van 1 penning nieuwe cijns, die Godefridus Helije uit 

de heide van Baldewinus, (38) een b-erfcijns van 1 penning nieuwe cijns, 

die de H.Geest in Rijthoven uit de heide van Baldewinus moet betalen, resp. 

die de andere voornoemde moeten betalen uit hun erfgoederen gelegen in 

Westerhoven, zoals bovengenoemde erfgoederen en de helft van bovengenoemde 

cijnzen aan Johannes van Dommelen, in plaats van voornoemde helft van 
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voornoemde hoeve gnd te Loven, na erfdeling tussen dezelfde Johannes en 

zijn zwager Henricus Hagemans gekomen waren; de uitgifte geschiedde voor 

(a) de grondcijnzen die uit bovengenoemde erfgoederen gaan, (b) een 

n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Eersel, aan eerstgenoemde Johannes van 

Dommellen met Lichtmis in Westerhoven te leveren door voornoemde Willelmus, 

(c) een n-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde Johannes 

van Dommellen met Lichtmis in Den Bosch te leveren door voornoemde 

Willelmus zvw Godefridus Bijerkens, gaande uit voornoemde erfgoederen en de 

helft van voornoemde cijnzen. De uitgever beloofde garantie en lasten af te 

handelen en de ander beloofde voornoemde pacht van 4 mud rogge, maat van 

Eersel, te leveren. Tussen eerstgenoemde Johannes van Dommellen en 

Willelmus zv Godefridus Bijerkens is verder overeengekomen dat Johannes van 

Dommellen voor voornoemde pacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, elk jaar 

zal ontvangen een b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Johannes van Dommellen moet leveren aan voornoemde Willelmus zvw 

Godefridus, gaande uit ¾ deel van de goederen van wijlen voornoemde 

Boudewinus Kijst, in Oirschot, ter plaatse gnd Heirzel, welke 

laatstgenoemde pacht voornoemde Willelmus eertijds gekocht44 had van 

voornoemde Johannes van Dommellen, zijn broer Henricus en zijn zuster 

Luijtgardus. Daarbij zal voornoemde Johannes van Dommellen met voornoemd ¾ 

deel van voornoemde goederen ter plaatse gnd Heirzel, vanaf nu ontlast zijn 

van de levering van laatstgenoemde pacht van 3½ mud rogge. En op 

overeenkomstige wijze zal voornoemde Willelmus met voornoemde erfgoederen 

en de helft van voornoemde cijnzen, zoals die aan voornoemde Willelmus in 

pacht zijn uitgegeven, ontlast zijn van eerstgenoemde b-erfpacht van 3½ mud 

rogge. De brief van voornoemde Willelmus overhandigen aan zijn zoon 

Johannes samen met de andere brieven van voornoemde Willelmus. 

 

Johannes de Dommellen (dg: soen) filius quondam Boudewini Kist de 

Eijndoven medietatem ad se spectantem in quodam manso (dg: dicti quondam 

Boudewini) dicto te Loven dicti quondam Boudewini sito in parochia de 

Westerhoven atque in attinentiis dicti mansi singulis et universis 

videlicet quandam! peciam terre dictam dat Zwart Lant sitam in dicta 

parochia inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Henrici Hagemans ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Arnoldi Wijnkeldeijs de Rijthoven et cum reliquo fine ad 

hereditatem Cristiani dicti Kenen Nestellarts de (dg: Rijthoven) 

#Westerhoven# item peciam terre sitam in dicta parochia dictam dat Groet 

Dale inter hereditatem Henrici (dg: van der) Hagemans predicti ex uno et 

inter hereditatem Johannis Katherinen soen de Rijthoven #ex alio# 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Willelmi Metten et cum reliquo fine 

#ad hereditatem# Arnoldi Ambachts item peciam terre dictam die Cloet 

sitam in dicta parochia (dg: inter hereditatem) iuxta viam dictam den 

Rijthovens Wech ex uno et inter hereditatem (dg: Th) liberorum quondam 

Theoderici Ambachts ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Willelmi Metten predicti et cum reliquo fine ad hereditatem (dg: Arnoldi 

Poirte) liberorum quondam Arnoldi Poirters item peciam terre dictam 

Bollens (dg: -s) Acker cum suis attinentiis sitam in dicta parochia inter 

hereditatem dicti Willelmi Metten ex uno et inter hereditatem liberorum 

dictorum des Poirters Kijnderen ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem (dg: dn) conventus de Tongerloe et cum reliquo fine ad 

hereditatem dictorum liberorum des Poirters Kijnderen nuncupatorum item 

peciam terre sitam in dicta parochia ante locum dictum Lover Bossche 

inter hereditatem Elije dicti Grawaerts ex uno et inter hereditatem Marie 

dicte Joerdens ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dictorum 

liberorum des Poirters Kijnderen vocatorum et cum reliquo fine ad 

hereditatem Leonii de Westerhoven item peciam terre sitam in dicta 

parochia ad locum dictum opten Holen Wech inter hereditatem Henrici 

Hageman predicti ex uno et inter hereditatem Arnoldi Ambachts predicti ex 

                         
44 Zie ← BP 1177 f 126r 09 di 07-06-1384, verkoop van deze erfpacht. 
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alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Goeswini fabri et cum reliquo 

fine ad hereditatem dictorum liberorum des Poirters Kijnderen vocatorum 

item quendam ortum et agrum sibi adiacentem sitos in dicta parochia ad 

locum dictum Lover inter hereditatem Goeswini fabri predicti ex uno et 

inter hereditatem dictorum liberorum des Poirters Kijnderen vocatorum ex 

alio tendentes cum uno fine ad (dg: hereditatem) viam dictam die Kercwech 

item quandam strepam terre sitam in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis fabri ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Poirtere ex 

alio (dg: item) tendentem cum uno fine ad dictam viam die Kercwech 

vocatam et cum reliquo fine ad viam dictam den Hogen Wech item peciam 

terre dictam die Conincs Strepe #sitam in dicta parochia# inter 

hereditatem Arnoldi Coninc ex uno et inter hereditatem dicti Henrici 

Hagemans ex alio tendentem cum uno fine ad dictam viam den Hogen Wech 

vocatam et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Henrici Hagemans item 

quoddam domistadium situm in dicta parochia ad dictum locum Loven vocatum 

inter hereditatem dicti Goeswini fabri ex uno et inter hereditatem dicti 

Henrici Hagemans ex alio tendentem cum uno fine ad (dg: hereditatem) 

plateam ibidem et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Goeswini fabri 

item quoddam pratum situm in dicta parochia (dg: inter hereditatem 

Godefridi Weijten ex uno et) inter hereditatem dicti Henrici Hagemans ex 

(dg: alio) uno et inter hereditatem conventus de Tongerloe predicti et 

Johannis Schubelen ex alio tendentem cum uno fine ad aggerem dictum die 

Dijc tot Loven et cum reliquo fine ad hereditatem Godefridi dicti Weijten 

item quoddam pratum #dictum die Cleijn Beemt# situm in dicta parochia 

inter hereditatem dicti Goeswini fabri ex uno et inter hereditatem 

Johannis Heijsters ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem Godefridi 

dicti Wouten et cum reliquo fine ad hereditatem Willelmi die Weijer (dg: 

prout huiusmodi hereditates) item medietatem censuum infrascriptorum 

videlicet hereditarii census sex denariorum novi census quem Theodericus 

dictus Roetairt et hereditarii census sex denariorum novi censu quem 

Arnoldus dictus Ambacht item hereditarii census (dg: novem) duodedim 

denariorum novi census quem Cristina Walteri item hereditarii census 

trium denariorum antiqui census quem Godefridus dictus Stappen item 

hereditarii census (dg: q) trium denariorum antiqui census quem conventus 

de Tongerloe item hereditarii census duorum solidorum novi census quem 

Zegerus dictus Ambachts item hereditarii census septem denariorum novi 

census quem Arnoldus dictus Ambachts item hereditarii census duorum 

solidorum novi census quem Willelmus dictus Weijer item hereditarii 

census trium denariorum antiqui census quem Martinus Aleijdis item 

hereditarii census trium obulorum novi census quem Rodolphus de (dg: v) 

Loven item hereditarii census unius et dimidii denariorum (dg: novi) 

antiqui census quem Godefridus dictus Gobben item hereditarii census 

unius et dimidii denariorum antiqui census quem Johannes dictus Hemeleer 

item hereditarii census unius obuli novi census quem Elizabet dicta 

Zeghewiten item hereditarii census trium obulorum novi census quem 

Johannes van den Brambossche item hereditarii census octo et dimidii 

solidorum novi census quem Henricus dictus Bro#e#thuijs item hereditarii 

census trium denariorum antiqui census quem Johannes de (dg: Peelt) Peelt 

item hereditarii census duodecim denariorum novi census quem Johannes 

(dg: Theoderici) 

 

1181 p. 292v. 

 sexta post Agathe: vrijdag 07-02-1399. 

 sabbato post esto mihi: zaterdag 15-02-1399. 

 

BP 1181 p 292v 01 vr 07-02-1399. 

filius Theoderici de Rijthoven item hereditarii census duodedim 

denariorum novi census quem Jacobus Delijen soen de Rijthoven item 

hereditarii census undecim denariorum novi census quem Godefridus filius 

Johannis Moilners item hereditarii census duorum solidorum novi census 

quem Johannes filius Johannis de Hobbellen item hereditarii census novem 
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denariorum antiqui census quem Petrus dictus Jonghe de Eijcke item 

hereditarii census unius nigri parvi denarii Turonensis quem Walterus 

Ancelmi item hereditarii census unius (dg: aurei) denarii novi census 

quem Godefridus Walteri de merica Baldewini item hereditarii census 

duorum denariorum novi census quem iamdictus Godefridus Walteri item 

hereditarii census unius denarii novi census quem Godefridus Helije de 

merica Baldewini (dg: it) atque hereditarii census unius denarii novi 

census quem mensa sancti spiritus (dg: de) #in# Rijthoven de merica 

Baldewini solvere tenentur annuatim ex suis hereditatibus in dicta 

parochia de Westerhoven sitis #+ {in margine sinistra:} + cum toto jure 

ad (dg: dictas medietatem censuum) supradictas hereditates et medietatem 

censuum predictorum spectante# (dg: et que) #prout supradicte hereditates 

ibidem site sunt et prout huiusmodi# hereditates supradicte cum dicta 

medietate dictorum censuum #cum suo iure# primodicto Johanni de Dommelen 

pro (dg: medietate) dicta medietate et loco dicte medietatis (dg: 

supradictorum bo) supradicti mansi te Loven vocati cum suis attinentiis 

mediante quadam divisione hereditaria prius habita inter eundem Johannem 

primodictum et Henricum Hagemans suum sororium cesserunt in partem ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Willelmo filio quondam Godefridi 

Bijerkens de Zeelst ab eodem hereditarie possidendas pro censibus 

dominorum fundi (dg: dan) annuatim ex supradictis hereditatibus de iure 

solvendis dandis et solvendis etc atque pro hereditaria paccione quatuor 

modiorum siliginis mensure de Eersel danda et solvenda primodicto Johanni 

de Dommellen a dicto Willelmo hereditarie purificationis et in 

Westerhoven predicta tradenda necnon pro hereditaria paccione trium et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda et solvenda prefato 

Johanni de Dommellen a dicto Willelmo filio quondam Godefridi Bijerkens 

hereditarie dicto termino et in Busco tradenda ex hereditatibus 

supradictis et medietate censuum predictorum promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit se daturum dictam pactionem quatuor modiorum siliginis dicte 

mensure de Eersel (dg: dict.. L) dictis termino solucionis et loco de 

Westerhoven ex premissis et est conventum inter primodictum Johannem de 

Dommellen et Willelmum filium Godefridi Bijerkens quod iamdictus Johannes 

de Dommellen pro predicta paccione trium et dimidii modiorum siliginis 

dicte mensure de Busco singulis annis habebit et obtinebit percipiet et 

levabit hereditarium pactum trium et dimidii modiorum siliginis dicte 

mensure de Busco quam dictus Johannes de Dommellen jamdicto Willelmo 

filio quondam Godefridi solvere tenetur annuatim et hereditarie de et ex 

(dg: tercia parte) tribus quartis partibus bonorum (dg: dictorum) dicti 

quondam Boudewini Kijst sitorum in parochia de Oerscot ad locum dictum 

Heirzel et quam paccionem trium et dimidii modiorum siliginis dicte 

mensure de Busco iamdictus Willelmus (dg: d) pridem erga dictum Johannem 

de Dommellen (dg: emendo acquisiverat ut) et Henricum (dg: Boijdekens) 

suum fratrem et Luijtgardem eius sororem emendo acquisiverat ut dicebat 

ita videlicet quod (dg: dictu) dictus Johannes de Dommellen et dicte tres 

quarte partes dictorum bonorum in dicto loco Heirzel vocato sitorum 

perpetuis temporibus #nunc deinceps# erunt quiti et absoluti a solucione 

iamdicte hereditarie paccionis trium #et dimidii# modiorum siliginis 

dicte mensure de Busco quam dictus Willelmus filius quondam dicti 

Godefridi Bijerkens erga dictos Johannem de Dommellen Henricum eius 

fratrem et Luijtgardem eorum sororem #acquisiverat# et simili modo 

#iamdictus Willelmus et# supradicte hereditates et dicta medietas censuum 

predictorum #cum iure predicto# iamdicto Willelmo ad pactum date perpetue 

erunt quiti [et a]bsoluti a primodicta paccione trium et dimidii modiorum 

siliginis dicte mensure de Busco pro qua iamdicta paccione et !et 

supradicta paccione quatuor modiorum siliginis dicte mensure de Eersel ac 

pro censibus dominorum fundi predictis idem Willelmus iamdictus 

supradictas hereditates ac dimidiam medietatem censuum supradictorum #cum 

suo iure# erga primodictum Johannem de Dommellen ad pactum acquisiverat 

ut prefertur (dg: et) ipsi Johannes de Dommellen et Willelmus filius etc 
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mutuo recognoverunt et hincinde super omnia compromiserunt. Testes Groij 

et Erpe datum sexta post Agathe. Tradetur littera dicti Willelmi Johanni 

suo filio simul cum aliis litteris eiusdem Willelmi. 

 

BP 1181 p 292v 02 za 15-02-1399. 

Henricus Wisse droeg over aan Hubertus van Ghemert, tbv Egidius Backe zv 

Johannes Backe zv Bartholdus de helft van een stuk land, met gebouwen, in 

Tilburg, ter plaatse gnd die Gochgen Brake, tussen Cristina dvw Gerardus 

Meelmans enerzijds en Johannes zvw Henricus Neven soen anderzijds, te weten 

de helft naast voornoemde Johannes zvw Henricus Neven soen, welke helft aan 

voornoemde Henricus Wisse in pacht was uitgegeven door Theodericus zvw 

Johannes gnd Riggelmans, diens zoon Johannes en Henricus Boutens soen ev 

Elizabeth dv voornoemde Theodericus, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Henricus Wisse medietatem pecie terre site in parochia de Tilborch in 

loco dicto die Gochgen Brake inter hereditatem Cristine filie quondam 

Gerardi Meelmans ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam 

Henrici Neven soen ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

contigue juxta dictam hereditatem dicti Johannis filii quondam Henrici 

Neven soen simul cum edificiis supra dictam medietatem consistentibus 

datam ad pactum dicto Henrico Wisse a Theoderico filio quondam Johannis 

dicti Riggelmans Johanne eius filio et Henrico Boutens soen marito et 

tutori legitimo Elizabeth sue uxoris filie dicti Theoderici prout in 

litteris hereditarie supportavit Huberto de Ghemert ad opus Egidii Backe 

(?dg: s) filii Johannis Backe filii Bartholdi cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam! et obligationem ex parte sui deponere 

excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes Dordrecht et Ywanus 

datum sabbato post esto mihi. 

 

 


