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1181 p. 484. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

N.B. Na p 474 volgt op de scans 484A. 

Op 484Ar Hierop staat XIIIc XCIX. 

Bladzijde 484Bv is leeg. 

Daarna volgt 485 waarvan alleen de rechter marge resteert. 

 

1181 p. 485r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

Er resteert een smal reepje van de linker zijde. 

 

BP 1181 p 485r 01 ±ma 18-08-1399. 

Een restant van een contract, waarin Henricus van Oijen en Gerardus zv. 

 

Henricus de Oije[n] / 

Gerardus fi[lius] / 

dicto Ger[ardo] / 

Strate juxta m...... / 

inter hereditatem ?supreme / 

deponere. Testes Lucas / 

 

BP 1181 p 485r 02 ±ma 18-08-1399. 

Henricus zv Ywanus belooft waarschijnlijk een aantal Stramprooise gulden. 

 

Henricus filius Yw[ani] / 

Stramproedsc[he gulden] / 

 

BP 1181 p 485r 03 ±ma 18-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

Solvit. 

Johannes Be / 

te (dg: que) / 

advolven[da] ?q / 

Bruijnridder ....... ?cum / 

 

BP 1181 p 485r 04 ±ma 18-08-1399. 

Henricus nzvw Theodericus ....... en ....... ....... beloofden 10 nieuwe 

Stramprooise Gelderse gulden. 

 

Henricus filius naturalis quondam The[oderici] / 

decem novos #Stramproedsche# Gelre gulden / 

 

BP 1181 p 485r 05 ±ma 18-08-1399. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

-. 

Primus promisit alium indempn[em servare]. / 

 

BP 1181 p 485r 06 ±ma 18-08-1399. 

Henricus van den Velde zvw ....... in een restant van een contract. 

 

Henricus van den Velde filius quo[ndam] / 

duorum modiorum siliginis m[ensure] / 

parochia de Oerscot / 

van der Ca..... / 

Willelmi Va..... / 

antiqui cens[us] / 
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solvend.. et ?h..... / 

ab ea et dic... / 

statim post / 

genitas he..... / 

 

BP 1181 p 485r 07 ±ma 18-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

AA. 

Et simili / 

duorum mod[iorum] / 

Dijnth[er] / 
?ma / 

{Door dubbele haal in margine sinistra verbonden met BP 1181 p 485r 09} 

 

BP 1181 p 485r 08 ±ma 18-08-1399. 

Een restant van een contract waarin Mathijas zv ....... mbt een erfpacht, 

waarschijnlijk gaande uit een onderpand in Oirschot, naast ....... Perrijc. 

 

Mathijas filius / 

siliginis mensure de / 

de Oerscot ?m..... / 

Perrijc ex alio / 

locum dictum d..... / 

super omnia ....... ?ux / 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 485r 09 ±ma 18-08-1399. 

Een restant van een akte: en hij kan terugkopen; opgesteld in de kamer. 

 

{Door dubbele haal in margine sinistra verbonden met BP 1181 p 485r 07} 

AA. 

Et poterit re[dimere] / 

forma q ?quitum / 

solvend.. hereditarie d..... / 

juxta estimationem et / 

hereditates non solvent / 

emptoribus de..... / 

Acta in ca[mera] / 
?presentibus ?Willelmo / 

 

1181 p. 486v. 

 Secunda post assumptionem: maandag 18-08-1399. 

 Quarta post assumptionem: woensdag 20-08-1399. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 21-08-1399. 

Er resteert een smal reepje van de rechter zijde. 

 

BP 1181 p 486v 01 ma 18-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ secunda post assumptionem. 

 

BP 1181 p 486v 02 ±ma 18-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ ....... non persolv..... 

 

BP 1181 p 486v 03 ±ma 18-08-1399. 

Een restant van een contract. 
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/ et suos coheredes cesserunt in par[tem] 

/ quondam suorum parentum successione 

/ [in] dicta parochia in pasto[ria] 

/ vendidit Arnoldo suo 

/ dicte Mechtildis super 

/ [o]bligationem ex parte sui 

/ 

 

BP 1181 p 486v 04 wo 20-08-1399. 

Een restant van een contract mbt een gerechtelijke verkoop van mogelijk een 

huis en erf op de Oude Dieze, waarin voorkomen Rodolphus van Boemel, 

Ludolphus van Boemel, Johannes van Berze, een zvw Arnoldus zv Goeswinus en 

Nijcholaus van Stakenborch. 

 

/ per judicem mediante 

/ sup[port.... Rod]olpho de Boemel 

/ Ludolphus de Boemel filius quondam 

/ supra antiquum Dijesam inter hereditatem 

/ et aream (dg: dictus q) Johannes de Berze 

/ filium quondam Arnoldi filii Goeswini 

/ Nijcholai de Stakenborch supportavit 

/ [Luc]as datum quarta post assumptionem. 

 

BP 1181 p 486v 04 do 21-08-1399. 

Een restant van een contract mbt een goed in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Weverplaats, naast ....... Ghevarts nu ....... ......., waarin voorkomen mr 

Willelmus van Berze, ....... Stakenborch zvw Nijcholaus. 

 

/ [in Bus]co ad locum dictum Weverplaets 

/ dicte Ghevarts nunc ad 

/ magister Willelmus de Berze 

/ [Sta]kenborch filio quondam Nijcholai 

/ datum quinta post assumptionem. 

 

BP 1181 p 486v 05 do 21-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ et aream que fuerat quondam 

/ [li]berorum Katerine dicte 

/ uten Broec emendo acquisivit 

/ [?dicta]m domum et inter domum 

/ quondam Nijcholai Staken[borch] 

/ excepto censu domini ducis. 

/ 

 

BP 1181 p 486v 06 ±do 21-08-1399. 

Een restant van een contract, waarin ....... van Ludolphus van Boemel, 

mogelijk een schuldbekentenis van 54 ........ 

 

/ Ludolphi de Boemel LIIII 

/ (dg: datum supra). Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 486v 07 ±do 21-08-1399. 

Een schuldbekentenis van .4 nieuwe Gelderse gulden na maning van Amelius te 

betalen. 

 

/ .....ginta quatuor novos Gelre [gulden] 

/ [?monition]em dicti Amelii persolvendos. 

 

1181 p. 487r. 

 Tercia post assumptionem: dinsdag 19-08-1399. 
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Er resteert een smal reepje van de linker zijde. 

 

BP 1181 p 487r 01 ±di 19-08-1399. 

Een restant van een contract mbt een goed in Rumel. 

 

Amelius / 

tamquam cum tutore / 

de qua medietate ter.. / 

dicta (dg: d-) Stapelacker cum / 

dictum aen den Bernh... / 

et est situs in Rumel / 

dicte (dg: Swa) Swalugaen.. / 

fem? quondam Theoderici Veh..... / 

in pratis de Ruijmel in / 

ut dicebat legitime supportavit Mecht[ildi] / 

et quondam Henrici Zerijs / 

{Met haal verbonden met het beging van BP 1181 p 487r 06}. 

 

BP 1181 p 487r 02 ±di 19-08-1399. 

Een restant van een doorgehaald contract, waarin Johannes zvw Gerardus. 

 

(dg: Johannes quondam Gerar[di]) / 

 

BP 1181 p 487r 03 ±di 19-08-1399. 

Een restant van een contract, waarin (voornoemde) Mechtildis mbt een 

erfpacht, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, mogelijk overgedragen aan 

....... ev ....... dvw Bertholdus. 

 

Dicta Mechtildis cum tutore h[ereditariam paccionem] / 

de Busco solvendam hereditarie purificationis / 

sue uxoris filie quondam Berth[oldi] / 

habenda warandiam [et] aliam obligationem d[eponere] / 

 

BP 1181 p 487r 04 ±di 19-08-1399. 

Een restant van een contract waarin voorkomt Johannes zvw Gerardus Jans 

soen van Os. 

 

Johannes filius quondam Gerardi Jans soen de Os / 

 

BP 1181 p 487r 05 ±di 19-08-1399. 

Een restant van een contract, waarin (voornoemde) Mechtildis die 

(voornoemde) erfgoederen verhuurde, mogelijk aan Amelius Huijsman. 

 

Duplicetur. 

Dicta Mechtildis dictas hereditates locavit ?Re / 

promittens (dg: repromisit) ratam servare et Amelius Huijsma[n] / 

huiusmodi locacionem et promiserunt indivisi super omnia dictam / 

sic quod dicte Mechtildi dampna exinde non / 

 

BP 1181 p 487r 06 ±di 19-08-1399. 

Een restant van een contract, mbt een gerechtelijk verkoop van een goed bij 

het Sint-Janskerkhof, waarin voorkomt Arnoldus Wonder zvw Baudewinus. 

 

{Met haal verbonden met het einde van BP 1181 p 487r 01}. 

Arnoldus Wonder filius quondam Baudew[ini] / 

cijmiterium ecclesie beati Johannis / 

mediante sententia scabinorum et ?quam / 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de / 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui / 
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BP 1181 p 487r 07 ±di 19-08-1399. 

Een restant van een contract, mbt ½ ....... mogelijk ter plaatse gnd die 

Weijden, waarin voorkomen Goddinus van Lijttoijen die overdraagt aan 

....... gnd Wouters soen van Lijttoijen en als belenders Bernardus gnd die 

G....... en Henricus gnd Wouters soen, met de helft van een sloot. 

 

Goddinus de (dg: Lij) Lijttoijen dimidium / 

ex uno et inter hereditatem Bernardi dicti die G...... / 

inter hereditatem Henrici dicti Wouters soen / 

in dicta parochia in loco dicto die Weijden / 

ex alio cum medietate dicti fossati (dg: sup) sup[portavit] / 

dicto Wouters soen de Lijttoijen pro..... / 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte d[eponere] 

/ 

 

BP 1181 p 487r 08 di 19-08-1399. 

Een restant van een contract, waarin hr Johannes Dartgartmaker priester 

verkoopt een n-erfpacht of n-erfcijns, een helft te leveren met ....... en 

de andere helft met Sint-Jan-Baptist, gaande uit 4 huizen, de onderpanden 

belast met een b-erfcijns van 25 schelling geld aan het Geefhuis in Den 

Bosch en een b-erfcijns van .. schelling aan het klooster van de 

minderbroeders in Den Bosch. 

 

Dominus Johannes Dartgartmaker presbiter hereditarie ven[didit] / 

et mediatim nativitatis Johannis baptiste ex #quatuor# domibus #cum 

.......# ?eidem / 

nunc ad Johannem Cnode filium quondam Arnoldi van de / 

vico retrorsum ad quoddam fossatum tendent.. / 

venditorem ad presens dinoscitur pertinere ut dicebat promittens super / 

censu XXV solidorum monete #mense sancti spiritus in Buscoducis# necnon 

hereditario censu ....... / 

solidorum (dg: frab) conventui fratrum minorum in Busco / 

datum 3a post assumptionem. 

 

BP 1181 p 487r 09 wo 20-08-1399. 

Een restant van een contract, waarin voorkomen Johannes zvw Johannes zvw 

......., wijlen Johannes Kersmaker, mbt een erfpacht van 4 mud mogelijk in 

Geldrop te leveren. 

 

Johannes filius quondam Johannis filii quo[ndam] / 

de Geldorp quam paccionem quatuor m[odiorum] / 

quondam Johannis Kersmaker hereditarie purificationis / 

de Geldorp investiti de Geldorp / 

parochia inter hereditatem domini Henrici ex uno / 

domini Henrici ex utroque latere coad[iacentem] / 

et inter hereditatem Johannis Colen soen ex / 

parte sui et dicti quondam sui ?patris / 

 

1181 p. 488v. 

 Quarta post assumptionem: woensdag 20-08-1399. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 21-08-1399. 

Er resteert een smal reepje van de rechter zijde. 

 

BP 1181 p 488v 01 wo 20-08-1399. 

/ Geldorp quam paccionem 

/ purificationis et in Geldorp 

/ Geldorp ex uno et inter hereditatem 

/ Stridebeemt inter hereditatem 

/ [dic]to Johanni Vrancken soen de 

/ et Lucas datum quarta post assumptionem. 
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BP 1181 p 488v 02 do 21-08-1399. 

Een restant van een contract, mbt de overdracht van de helft van 

waarschijnlijk een goed naast Willelmus Stouten. 

 

/ de medietate ad se spectante 

/ (dg: hereditatem Willelmi Stouten ex) 

/ Willelmum Stouten ex uno 

/ ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

/ Ywanus datum quinta post assumptionem. 

 

BP 1181 p 488v 03 ±do 21-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ ....... ....... ....... quolibet 

/ 

 

BP 1181 p 488v 04 ±do 21-08-1399. 

Een restant van een contract waarin ....... van Arnoldus van der Braken met 

haar voogd die waarschijnlijk een b-erfcijns overdraagt aan hr ....... van 

20 ......., een oude groot geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, die na mogelijk het overlijden van Arnoldus gnd Vulpes 

naar haar/zijn zoon Henricus gaat, mogelijk uit een goed richting de kapel 

van Belver. 

 

/ Arnoldi van der Braken cum tutore hereditarium censum viginti 

/ pro sedecim denariis computato solvendum (dg: here) annis singulis 

/ [?post ?decessu]m Arnoldi dicti Vulpes devolvere Henrico eius filio 

/ versus capellam de Belver quem censum dictus quondam 
/ ?filii eiusdem Arnoldi acquisiverat emendo ut dicebat supportavit domino 

 

BP 1181 p 488v 05 ±do 21-08-1399. 

Een restant van een contract, waarin waarscijnlijk een b-erfpacht, die 

....... Voert beloofd had aan Paulus zv Johannes ....... mogelijk gaande 

uit goederen die aan voornoemde Paulus en zij vrouw Cristina dvw Egidius 

....... gekomen waren na overlijden van Eligius bv voornoemde Cristina, 

uitgezonderd 1/8 deel ......., welke pacht eerstgenoemde Johannes van Os 

gekocht had van Paulus ........ 

 

/ Voert (dg: pa) dare et solvere promiserat Paulo filio Johannis 

/ Paulo et Cristine sue uxori filie quondam Egidii 

/ Eligii fratris olim dicte Cristine successione advoluta in bonis 

/ [c]um suis attinentiis singulis et universis minus tamen octava parte 

/ [p]accionem? primodictus Johannes de Os erga dictum Paulum emendo 

/ promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 488v 06 ±do 21-08-1399. 

Een restant van een contract, waarin de verkoop aan ....... .vw Gerardus zv 

Petrus gnd Gijntaes soen van een n-erfpacht, gaande uit een beemd van 

verkoper in Veghel, naast Elizabeth wv Gerardus gnd Biggen. 

 

/ quondam Gerardi filii Petri dicti Gijntaes soen hereditariam 

/ ex quodam prato dicti venditoris sito in parochia de Vechel 

/ Elizabeth relicte quondam Gerardi dicti Biggen ex alio 

 

BP 1181 p 488v 07 ±do 21-08-1399. 

Een restant van een contract, waarin de uitgifte van een goed in Schijndel, 

ter plaatse gnd Eilde, naast de gemeint, door uitgever uitgegeven aan zijn 

broer Willelmus zvw Ze..... ....... en waarschijnlijk diens vrouw 

Elizabeth; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns en thans voor een 

n-erfpacht ......., met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 
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over een jaar (wo 02-02-1401). Na overlijden van voornoemde Willellmus en 

Elizabeth gaat het goed waatschijnlijk weer terug naar de uitgever. 

 

/ de Scijnle ad locum dictum Eilde juxta communitatem 

/ ad hereditarium pactum Willelmo suo fratri filio dicti quondam Ze..... 

/ censu domini ducis exinde solvendo dando etc atque pro 

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

tradenda 

/ Elizabeth eius uxor cum eodem tamquam cum tutore repromiserunt indivisi 

/ possidebit quoad vixerit scilicet post decessum ipsorum Willelmi et 

Eli[zabeth] 

/ pariter genitos et (dg: genitos) generandos hereditarie devolvetur. 

 

BP 1181 p 488v 08 ±do 21-08-1399. 

Een restant van een contract, waarin ....... ....... soen en zijn vrouw 

Elizabeth mbt een erfpacht rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

waarschijnlijk gaande uit een goed in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, 

belast met de hertogencijns. 

 

/ soen et dicta Elizabeth cum eodem tamquam 

/ siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

/ sito in parochia de Scijnle ad locum Eilden 

/ super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu ducis 

/ 

 

1181 p. 489r. 

 Geen data op het strookje van deze bladijze. 

Er resteert een smal reepje van de linker zijde. 

 

BP 1181 p 489r 01 ±do 21-08-1399. 

Jkvr Katherina dv G...... droeg waarschijnlijk een aantal erfgoederen over. 

 

#Domicella# Katherina filia G...... / 

continentem situm in Bo..... / 

berch ex alio tende[ntem] / 

alie hereditates dicte Katherin[e] / 

sunt advoluta ut dicebat hereditarie / 

exceptis zegedijken et aquedu[ctibus] / 

dictas suas alias hereditates / 

 

BP 1181 p 489r 02 ±do 21-08-1399. 

Voornoemde jkvr Katherina droeg waarschijnlijk de helft van een erfcijns 

van een aantal ponden, te betalen met Sint-Jan-Baptist, over. 

 

Dicta #domicella# Katherina cum tutore (dg: he) / 

hiis computato (dg: qu) quas ter.. / 

in festo nativitatis beati Johannis bapt[iste] / 

prope domum et aream (dg: eustad) .. / 

tres libras dicti census dicta Ka[therina] / 

successione (dg: esse dicebat) advolutas esse d[icebat] / 

super habita et habenda ratam servare et ob[ligationem] / 
?ghenser deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 489r 03 ±do 21-08-1399. 

Henricus zvw Johannes Lijsscap verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Johannis Lijsscap prebuit et reportavit. / 

 

BP 1181 p 489r 04 ±do 21-08-1399. 

Voornoemde jkvr Katherina droeg de andere helft van de cijns over. 
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Dicta domicella Katherina reliquam medietatem dictarum / 

cum tutore ut (dg: infra) immediate tali condicione quod / 

ex dicta domo et area annuatim de jure solv[end..] / 

 

BP 1181 p 489r 05 ±do 21-08-1399. 

Henricus zvw Johannes Lijsscap verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Johannis Lijsscap prebuit et reportavit. Testes 

d[atum] / 

 

BP 1181 p 489r 06 ±do 21-08-1399. 

Voornoemde jkvr Katherina beloofde aan Ghisbertus ........ 

 

Dicta domicella Katherina promisit super omnia Ghisberto / 

 

BP 1181 p 489r 07 ±do 21-08-1399. 

Willelmus van Broechoven zvw Henricus ....... in een restant van een 

contract mbt een erfpacht van 1 mud rogge, waarschijnlijk maat van Boxtel, 

gaande uit een goed gelegen naast een water gnd die Molengrave. 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici / 

unius modii siliginis mensure de (dg: Busco) Bu..... / 

domini Gerardi de Bucstel (dg: inies) investiti .. / 

aquam dictam die Molengrave ex uno et inter h[ereditatem] / 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu / 

 

BP 1181 p 489r 08 ±do 21-08-1399. 

Rutgherus Mersmans in een restant van een contract mbt een erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, gaande uit een goed in Oss, aan beide einden 

strekkend aan de gemene ........ 

 

Rutgherus Mersmans filius qu[ondam] / 

dimidii modii siliginis mensure de Busco / 

et edificiis sito in parochia de Os ad / 

tendent.. cum utroque (dg: latere) fine ad communem / 

warandiam et asliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

T[estes] / 

 

BP 1181 p 489r 09 ±do 21-08-1399. 
Gezocht op “broers Petrus en Nijcholaus”. Alleen vier schuldbekentenissen aangetroffen, waarin 

de broers Petrus en Nijcholaus, kv Petrus gnd uten Cameren, geldbedragen beloofden: BP 1179 p 

671r 12 za 19-04-1393; BP 1179 p 684v 02 vr 09-05-1393; BP 1179 p 602v 03 do 09-10-1393; BP 

1179 p 607r 05 wo 15-10-1393. 

Arnoldus gnd Moelnere zvw Arnoldus gnd ....... in een restant van een 

contract mbt een b-erfpacht van 15 zester ....., met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een akker lands, ......., naast Elizabeth gnd Claus 

en haar kinderen, ....... voor voornoemde pacht uitgegeven aan de broers 

Petrus en Nijcholaus, kv ........, waarbij als extra onderpand was gesteld 

een huis, tuin en erfgoederen in dezelfde parochie en plaats, naast de dijk 

gnd de ....... 

 

Arnoldus dictus Moelnere filius quondam Arnoldi d[icti] / 

solvendam habet hereditarie purificationis et in Busco #tradendam# ex 

quodam agro ter[re] / 

hereditatem Elizabeth dicte Claus et eius liberorum et ?altera / 

dederat ad pactum Petro et Nijcholao fratribus lib[eris] / 

de jure sovlend.. et pro predicta paccione quindecim sex[tariorum] / 

in parochia et loco predictis inter hereditatem Elizabeth dicte / 

sita in parochia predicta juxta aggerem dictum den / 

necnon ex pecia prati sita in dicta parochia in loco dicto / 

quos domum ortum et hereditates jamdictos dictus / 

imposuit ad pignus prout in litteris hereditarie ven[didit] / 
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in dicta paccione existentem deponere et suf[ficientem facere] / 

 

BP 1181 p 489r 10 ±do 21-08-1399. 

Een restant van een contract, mogelijk een schuldbekentenis door Henricus 

van Kessel zvw Baudewinus ....... van ..½ Hollandse gulden of de waarde. 

 

Henricus de Kessel filius quondam Baude[wini] / 

dimidium Hollant gulden seu valorem a / 

 

BP 1181 p 489r 11 ±do 21-08-1399. 

Willelmus zvw Willelmus Loijer de ?jongere maande waarschijnlijk drie 

achterstallige jaren van een b-erfcijns, beloofd aan Thomas zv Lisa van Os 

en mogelijk nog een tweede b-erfcijns van 40 schelling. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Loijer ju[nioris?] / 

Thome filii Lise de Os prout in / 

atque hereditarium censum XL solidorum venditum / 

3 annis. Testes datum supra. 

 

1181 p. 490v. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 21-08-1399. 

 Secunda post Bartholomei: maandag 25-08-1399. 

 Quarta post Egidii: woensdag 03-09-1399. 

Er resteert een smal reepje van de rechter zijde. 

 

BP 1181 p 490v 01 do 21-08-1399. 

Mogelijk Gertrudis ....... verpachtte waarschijnlijk aan de broers Arnoldus 

en Albertus, kvw ......., een goed onder Empel. 

 

/ [i]nfra parochiam de Empel de 

/ [Arnoldo et] Alberto fratribus liberis quondam 

/ ...nt.. deinceps sine medio sequentium 

/ ...orum dand.. sibi aliis anno quolibet 

/ ....... condicione quod dicti Arnoldus et Albertus fratres 

/ .....en qu..libet eorundem de quatuor libris 

/ dicti Arnoldus et Albertus fratres planta[bunt] 

/ ......s dicte Gertrudis tempore congruo 

/ dicti Arnoldus et Albertus fratres tene[bunt] 

/ quatuor annis durantibus in bona dispo[sicione] 

/ ad supradictas hereditates spectant.. et omnia 

/ et cum effectu adimplere. Testes Wiel et Moedel datum quinta post 

assumptionem. 

 

BP 1181 p 490v 02 ±do 21-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 490v 03 ±do 21-08-1399. 

Een restant van een contract, waarschijnlijk een schuldbekentenis van 11 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde. 

 

/ XI novos Gelre gulden seu valorem 

/ datum supra. 

 

BP 1181 p 490v 04 ±do 21-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ filii quondam Johannis Kersmaker 

/ ...fortsche Hoeve inter hereditatem Arnoldi van den Ber... 

/ super quadam sextariata terre sita in parochia de 
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/ Kersmaker ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Kers[maker] 

/ locum dictum Leerfort vocatum inter (dg: hereditatem) campum qu... 

/ Drieborchs Camp ex alio 

 

BP 1181 p 490v 05 ±do 21-08-1399. 

....... ..vw Johannes zvw Johannes Kersmaker verklaarde waarschijnlijk alle 

goederen en zaken ontvangen te hebben die voornoemde Johannes zvw 

voornoemde Johannes Kersmaker ....... 

 

/ quondam Johannis filii quondam Johannis Kersmaker palam 

/ rebus que et quas dictus Johannes filius dicti quondam 

/ presentem 

/ 

 

BP 1181 p 490v 06 ±do 21-08-1399. 

Een restant van een contract; verklaring dat 25 nieuwe Gelderse gulden zijn 

voldaan. 

 

/ satisfactum de XXV novis Gelre gulden 

/ (dg: sibi pro) junior sibi tenebatur et promiserat 

/ 

 

BP 1181 p 490v 07 ±do 21-08-1399. 

Een restant van een contract, waarschijnlijk overdracht aan Franco 

Hoefsleger, tbv hr ......., van een deel in broeklanden. 

 

/ ....... sibi competentem in (dg: pecia) terris paludialibus 

/ advolut.. quocumque locorum infra parochias 

/ Franconi Hoefsleger ad opus domini 

 /ex parte sui deponere. Testes Groij et Ywanus datum 

/ 

 

BP 1181 p 490v 08 ±do 21-08-1399. 

Een restant van een contract, waarschijnlijk een schuldbekentenis van 34 

Gentse nobel en 34 botdrager. 

 

/ XXXIIII Gentsche nobel et XXXIIII butdra[ger] 

/ 

 

BP 1181 p 490v 09 ma 25-08-1399. 

Een restant van een contract, waarin wijlen Johannes van Berlikem. 

 

/ (dg: ?fi) quondam Johannis de (dg: Baerli) Berlikem XV 

/ .....us et Moedel datum secunda post Bartholomei. 

 

BP 1181 p 490v 10 ma 25-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ Voerstraet inter hereditatem Petri P[?a]ls ex uno 

/ fine ad locum die Voerstraet et cum reliquo 

/ deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 490v 11 wo 03-09-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Moedel datum quarta post 

Egidii. 

 

1181 p. 491r. 

 Geen data op dit reepje. 
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Er resteert een smal reepje van de linker zijde. 

 

BP 1181 p 491r 01 ±wo 03-09-1399. 

Een restant van een contract mbt een erfdeling. 

 

Willelmus filius quon[dam] / 

uxoris filie dicti quondam ?J...... / 

quinque modiorum silig[inis] / 

atque ex attinentiis eorundem bo[norum] / 

prout in litteris item hereditaria pac[cio] / 

Walteri de Goerle prout i[n litteris] / 

-tis et duabus lopinatis terre / 

suo fratre prout in litteris item hereditarius cen[sus] / 

litteris item hereditarius census decem ?a...... / 

Johanni de Eijcke a Theoderico filio / 

loco dicto Oetheren inter hereditatem Th[eoderici] / 

(dg: dicti) Oetheren vocato inter hereditatem quon[dam] / 

Bijeshaer inter hereditatem quondam Goesw[ini] / 

quinque iugera terre dictus quondam Johannis de / 

de mille iugeribus terre communitatis oppidi d[e Busco] / 

quondam Johannis de Eijcke erga Henricum / 

solidorum solvendus hereditarie ex iamdicto iugere terre et qu[em] / 

sex solidorum dictus quondam Johannes de Eijcke erga dictum He...... / 

jugeribus terre communitatis oppidi de Busco situm in loco dicto (dg: 

dicto) / 

-nori Willems ex alio quod iuger terre dcitus quondam Johannes / 

primodicto Willelmo cesserunt in partem ut alter recognovit promittens 

super omnia ratam / 

resignaretur autr dimitteretur pro solucione dictorum censuum / 

pro solucione dictorum censu.. et paccion.. extunc dampna equaliter / 

 

BP 1181 p 491r 02 ±wo 03-09-1399. 

Een restant van een contract mbt een erfdeling. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio duo[rum] / 

in loco dicto Vorstenbossche atque ex attinentiis / 

Gerardi Claes soen prout in litteris atque hereditaria pac[cio] / 

Backe spectant.. cuiusdam mansi qui fuerat He[nrici?] / 

attinentiis eiusdem medietatis supradicti mansi singuli /s 

filio quondam Goeswini dicti (dg: Aencoeij) ... / 

mensure solvenda hereditarie purificationis (dg: quam h) / 

Vorstenbossche #et# ex attinentiis eiusdem mansi sin[gulis] / 

item hereditaria paccio unius modii siliginis dicte m[ensure] / 

hereditarie Andree apostoli et in Hildwarenbeke / 

inter hereditatem Willelmi de Spulle ex uno et inter h[ereditatem] / 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradenda (dg: ex) #de [?et 

ex?]# dicta me[dietate] / 

sito in parochia de Vessem prope locum dictum communiter Ven... / 

particulis prati sitis in dicta parochia ad locum dictum / 

Henrici filii quondam Martini ex uno et inter quandam ?co... / 

soen et Matta sua uxore filia quondam Tielmanni / 

(dg: quondam Johannes de Eijcke solvendum habuit) #filius Heijlwigis 

filie quondam Philippi van den Meeracker promisit se [daturum et 

soluturum]# hereditarie nativitatis / 

ac attinentiarum eorundem bonorum prout in litteris (dg: dic) / 

monete regis Francie solvend.. hereditarie ex tercia parte / 

de Asten spectabat in maheria de Helmon[t] / 

de Bakel de Doerne de Asten d[e] / 

(dg: fijnsia) cervisia sive s cervisia / 

sibi competent.. in cervisia lupu[lata] / 

atque ex tota parte Yseboldo d.. / 
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erga Yseboldum filium quondam Yse[boldi] / 

denario monete regis Francie antiquo / 

 

1181 p. 492v. 

 Geen data op dit reepje. 

Er resteert een smal reepje van de rechter zijde. 

De tekst op de onderste helft van dit reepje is vervaagd. 

 

BP 1181 p 492v 01 ±wo 03-09-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ habuit hereditarie mediatim Johannis 

/ ...em atque ex manso quondam 

/ Johannes de Eijcke erga 

/ [i]n loco dicto die Hoge Donc 

/ dicta die Strepe sita in parochia 

/ (dg: Bue) Burijngs ex alio item 

/ [G]hiselberti Neven ex alio quos peciam 

/ dicebat atque domus et area sita 

/ ..golphi Polselauwer ex alio venditam 

/ de Breda fabri prout in litteris necnon 

/ ...ntis siti ante locum dictum die Ghelen 

/ .....th ad aquam dictam die Stroem 

/ ...bo de Eijcke erga oppidum de Busco 

/ in partem promittens super omnia ratam servare et addita condicione 

 

BP 1181 p 492v 02 ±wo 03-09-1399. 

Een restant van een contract, waarschijnlijk een schuldbekentenis waarin 

beloofd werd gedurende 6 jaar, elk jaar met Sint-Severinus, een aantal 

gulden of de waarde te betalen. 

 

/ filius promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos 

/ sex annorum datam presentium sine medio sequentium 

/ ... gulden vel valorem Severini et pro primo termino 

/ Bartholomei. 

 

BP 1181 p 492v 03 ±wo 03-09-1399. 

De tekst van de rest van het reepje is sterk vervaagd en onleesbaar. 

 

1181 p. 493r. 

 Geen data op dit reepje. 

Er resteert een smal reepje van de linker zijde. 

 

BP 1181 p 493r 01 ±wo 27-08-1399. 

Een restant van een contract waarin Johannes van der Dussen verhuurt. 

 

Johannes van den [Dussen] / 

(dg: duo jugera ter[re])/  

ut dicebat locavit recto [locacionis modo]/  

penthecostes proxime/  

gulden vel valorem / 

solucionis termino mar... / 

annorum purificationis et pro primo / 

lini parati ad scalcrum et / 

et pro primo termino a Martini pro[xime] / 

attinentiis (dg: quarto) #quinto# anno scilicet an[no] / 

(dg: Lam) #Willelmus primodictus# edificia dicti mansi / 

promittens #(dg: et cum)# super omnia warandiam et aliam obligationem / 

primodicti Johannis ?decedere ?dicto / 
?fuerint (dg: mans) messi extunc dicta / 

Johann.. a presenti promissione dictus / 
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contingat dict.. domicell.. / 

fructibus dicti mansi cum suis attinentiis / 

Englant fuerit ....... quod extunc / 

altera parte ?simili ?modo hoc ....abunt hm... / 

hincinde re..... Testes (dg: Groij Ywanus datum ...) / 

 

BP 1181 p 493r 02 ±wo 27-08-1399. 

Een restant van een contract waarin Johannes van den Dussen waarschijnlijk 

een pacht overdraagt die gaat uit stukjes land in Rosmalen, ter plaatse gnd 

in den ?Eilthem, welke stukjes wijlen Johannes van Engelant in pacht 

verkregen had van voornoemde Johannes van den Dussen, te weten voor 1 mud 

rogge en 6 oude Gelderse gulden. 

 

{in margine sinistra}. 

atque quasdam particulas terre sitas in parochia de Roesmalen ad locum 

dictum in den E[?il]them quas (dg: he) particulas terre quondam Johannes 

de Engelant erga dictum Johannem van den Dussen ad annum pactum dudum 

acquisiverat scilicet pro (dg: d..) uno modio siliginis et sex florenis 

aureis antiquis Gelrie annuatim exinde solvendis ut dicebat. 

 

BP 1181 p 493r 03 ±wo 27-08-1399. 

Johannes van der Dussen machtigde waarschijnlijk iemand om zijn cijnzen, 

renten, pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Johannes van der Dussen (dg: revocavit ?omnem ?potestatem ....... 

Hermann..) / 

suos census redditus et pacciones et credita etc et ad !ad bona / 

 

BP 1181 p 493r 04 ±wo 27-08-1399. 

Danijel van Oerscot zvw Johannes van Oerscot deed waarschijnlijk afstand 

mogelijk tbv ....... ... Os zvw Arnoldus ....... en Gertrudis dv voornoemde 

....... van goederen die voornoemde Gertrudis ........ 

 

Danijel de Oerscot filius quondam [Jo]hannis de Oer[scot] / 

Os (dg: et Arn A) filius quondam Arnoldi / 

Gertrudi filie eiusdem / 

bonis que dicta Gertrudis / 

hereditarie renunciavit promittens super habita et habenda ratam 

[servare]/ 

emergentia numquam impetere / 

 

BP 1181 p 493r 05 ±wo 27-08-1399. 

Gerardus zvw Johannes Gerijts soen verkocht mogelijk aan ....... soens van 

den Dungen goederen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Eijkendonc, mogelijk ter plaatse gnd Nuwenbeemt, naast Arnoldus van Beke, 

een gemene weg en ....... zv Laurencius van den Bruekelen, die mogelijk 

....... van den Bruekelen et Gerardus zvw ....... gekocht hadden, mogelijk 

belast met een cijns of pacht die voornoemde Gerardus zvw Johannes eertijds 

verkocht had aan Gerardus ........ 

 

Gerardus filius quondam Johannis Gerijts soen m[aritus?] / 

de Buscoducis in loco dicto Eijkendonc quarum un[a] / 

dicto den Nuwenbeemt inter hereditatem Arnoldi de Beke / 

inter hereditatem dicti Arnoldi de Beke ex uno et inter communem 

pl[ateam]/ 

filii Laurencii van den Bruekelen ex alio sunt / 

van den Bruekelen et Gerardus filius (dg: dicti) quondam ?M...... / 

donc emendo acquisiverant prout in litteris salva tamen / 

ibidem in loco dicto in den (dg: Brant) Hogen Brant ?pro... / 

Gerardo Roelen soen van den Dungen ut dicebat / 

soens van den Dungen cum litteris et jure promittens super omnia / 
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dictus Gerardus filius quondam Johannis dudum vendiderat Ger[ardo] / 

 

BP 1181 p 493r 06 ±wo 27-08-1399. 

Johannes van den Veken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Veken prebuit et reportavit. Testes Groij et Ywanus / 

 

BP 1181 p 493r 07 ±wo 27-08-1399. 

Voornoemde Franco beloofde aan Rodolphus van den Zande ....... met ....... 

aanstaande te betalen en 17 Stramprooise gulden of de waarde met ........ 

 

Dictus Franco promisit super omnia Rodolpho van den Zande / 

proxime futurum atque XVII Stramproedsce! gulden seu / 

 

BP 1181 p 493r 08 ±wo 27-08-1399. 

Voornoemde Gerardus zvw Johannes Gerijts soen in een contract mbt een stuk 

land onder waarschijnlijk de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Eijckendoncs.. ....... naast ....... timmerman nzvw Johannes Vrancken soen, 

en een stuk beemd ter plaatse gnd in den Nuwenbeemt, naast voornoemde 

Zanderus, welk stuk land en stuk beemd ....... Eijckendonc vv voornoemde 

Beatrix toen hij weduwnaar was verworven had. 

 

Dictus Gerardus filius quondam Johannis Gerijts soen / 

de Buscoducis ad locum dictum op die Eijckendoncs.. / 

carpentatoris filii naturalis quondam Johannis Vrancken soe[n] / 

in den Nuwenbeemt inter hereditatem dicti Zanderi ex / 

(dg: et habenda ratam) et quam peciam terre et peciam prati / 

Eijckendonc patris olim eiusdem Beatricis in sede / 

predict.. promisit super habita et habenda ratam servare et obligationem 

ex parte su[i] / 

 

BP 1181 p 493r 09 ±wo 27-08-1399. 

Rutgherus zvw Henricus Veren Yden soen beloofde waarschijnlijk een aantal 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Bartholomeus (24-08) aanstaande te 

betalen. 

 

Rutgherus filius quondam Henrici Veren Yden soen / 

Hollant gulden vel valorem ad Bartholomei proxime / 

 

1181 p. 494v. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 28-08-1399. 

 ....... post Calixti: na di 14-10-1399. 

Er resteert een smal reepje van de rechter zijde. 

 

BP 1181 p 494v 01 ±wo 27-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ [mar]itus et tutor legitimus Mechtildis 

/ [pare]ntum dicte Mechtildis successione 

/ Petri Broc promittens super 

 

BP 1181 p 494v 02 ±wo 27-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ Kijnderman cum Elizabeth sua 

/ [?dictu]s Johannes Kijnderman et Elizabeth 

/ ac super jure ad opus dicti 

/ [rata]m servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1399 09. 

 

16 

BP 1181 p 494v 03 do 28-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ [c]ompetentem in pecia terre in parochia de 

/ .....en atque in quodam orto sito in dicta 

/ [?quon]dam Johannis Pels ex alio ut dicebat (dg: Johanni de Best ?clu.) 

/ / #michi Ade# 

/ [depo]nere. Testes Ywanus et Moedel datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1181 p 494v 04 do 28-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ sibi de morte quondam parentum suorum successione advolutam 

/ [?da]t Conterken sita in parochia de Essche inter hereditatem 

/ [?quon]dam Walteri !Metheus soen ex alio atque in pecia 

/ [heredita]tem Walteri Herbrechts soen et liberorum quondam 

/ den Bredeacker (dg: atque) atque (dg: ter) in pecia prati 

/ van den Nuwenhuze et eius liberorum ex uno et inter 

/ (dg: prati) #terre# sita in dicta parochia de Essche inter hereditatem 

/ atque medietatem ad se spectantem #in pecia terre dicta Onstaden sita# 

in dicta parochia de 

/ Elizabeth van den Nuwenhuze ex uno et inter hereditatem 

/ filio Godefridi Vos promittens cum tutore super omnia warandiam et 

/ ?paccione censu XII denariorum monete et hereditario censu (dg: unius) 

#trium# denariorum 

/ Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 494v 05 do 28-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ domum et ortum et pecia pascue dicte eeusel eis adiacentem 

/ .....er inter hereditatem (dg: Goeswini Moedel) Rutgheri Moedels #van 

der Donc# ex uno 

/ ex alio atque peciam pascue dicte eeusel sitam in parochia 

/ Huben soen ex alio atque peciam terre sitam in parochia et 

/ hereditatem jamdicti Rodolphi ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

/ exceptis duobus obulis et duobus oirt domino fundi 

/ solvendis. Testes datum ....... 

 

BP 1181 p 494v 06 ±di 14-10-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ post Calixti. 

 

1181 p. 495r. 

 -Quinta post Bartholomei: donderdag 28-08-1399. 

 -....... post Calixti: na di 14-10-1399. 

Er resteert een smal reepje van de linker zijde. 

 

BP 1181 p 495r 01 ±do 28-08-1399. 

Een schuldbekentenis van waarschijnlijk Stramprooise of Gelderse guldens, 

36 gemene plakken voor een gulden gerekend, met Lichtmis aanstaande (ma 02-

02-1400) te betalen. 

 

Dictus emptor pro[misit] / 

videlicet XXXVI g[emeijn] / 

ac! purificationis proxime fut[urum] / 

 

BP 1181 p 495r 02 ±do 28-08-1399. 

Johannes van Gherwen beloofde waarschijnlijk een aantal nieuwe Gelderse 



Bosch’ Protocol jaar 1399 09. 

 

17 

gulden te betalen. 

 

Johannes de Gherwen filius (dg: quon) / 

novos Gelre gulden scilicet / 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 495r 03 ±do 28-08-1399. 

Godefridus Vos zv Godefridus Vos van Beilver gaf uit1 aan Henricus 

Sweertveger (1) de helft, aan hem behorend, in een stuk land, gnd dat 

Venneken, in Esch, tussen nkvw hr Eligius gnd Loij van den Aker priester 

enerzijds en kvw Albertus Didden soen anderzijds, (2) een stuk land, in 

Esch, naast de kerk van Esch, tussen voornoemde kvw Albertus Abe Didden 

soen enerzijds en Johannes van den Bredeacker anderzijds, (3) ¾ deel, dat 

aan Cristianus zvw Paulus zvw Henricus die Man en Florencius zvw Willelmus 

van den Velde behoorden, in een stuk beemd, gnd die Voert, in Esch, tussen 

wijlen Nijcholaus Rover enerzijds en Henricus van Bunsbeke anderzijds, welk 

¾ deel voornoemde Godefridus gekocht2 had van voornoemde Cristianus en 

Florencius; de uitgifte geschiedde voor (1) 2½ penning oude cijns, (2) 3 

vaten gnd vierdevaet rogge, gaande uit voornoemd stuk land gnd dat 

Venneken, (3) het onderhoud van 1/9 deel van een hek gnd hecken, gelegen 

naast datzelfde stuk land, en thans voor een erfpacht3 van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Godefridus Vos filius Godefridi Vos de B[4eilver medietatem ad se 

spectantem in quadam pecia terre dicta 5dat Venneken sita in parochia de 

Essche] inter hereditatem puerorum naturalium domini quondam [Eligii 

dicti Loij van den Aker presbitri ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Alberti Didden soen] ex alio atque peciam [terre sitam in 

parochia predicta juxta ecclesiam de Essche inter hereditatem dictorum 

liberorum dicti quondam Alberti Abe] Didden soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis v[an den Bredeacker ex alio] atque tres quartas 

partes que ad [6Cristianum] filium quondam Pauli filii quondam Henrici 

die Man e[t Florencium filium quondam Willelmi van den Velde spectabant 

in pecia prati dicta die Voert sita in dicta] parochia de Essche inter 

hereditatem quondam Nijcholai Rover ex [uno et inter hereditatem Henrici 

de Bunsbeke ex alio, quas tres quartas partes dictus Godefridus] erga 

dictos Cristianum et Florencium emendo [acquisiverat prout in litteris 

dedit ad hereditariam paccionem 7Henrico Sweertveger ab eodem hereditarie 

possidendas pro 8duobus et dimidio denariis antiqui census et pro tribus 

vasis dictis] vierdevaet siliginis ex [dicta pecia terre dat Venneken 

vocata annuatim solvendis et pro conservatione none partis cuiusdam 

repaguli dicti] hecken (dg: ad) siti (dg: el) juxta [dictam] peciam terre 

ad eandem m[edietatem ?spectantem atque pro hereditaria paccione dimidii 

mo]dii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis / 

et obligationem ex parte sui deponere et dictam medietatem dicte pecie 

terre / 

{Hier eindigt de haal in margine sinistra en begint een nieuwe haal die 

eindigt bij het begin van BP 1181 p 495r 04}. 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Tijt et / 

 

                         
1 Zie → BP 1182 p 181r 05 vr 20-08-1400, overdracht van deze uitgegeven goederen. 
2 Zie ← BP 1180 p 711r 07 do 01-03-1397, verkoop van dit ¾ deel. 
3 Zie → BP 1182 p 916v 09 do 13-07-1402, overdracht van de erfpacht. 
4 Aanvulling op basis van BP 1182 p 181r 05. 
5 Aanvulling op basis van BP 1182 p 916v 09. 
6 Aanvulling op basis van BP 1180 p 711r 07. 
7 Aanvulling op basis van BP 1182 p 181r 05. 
8 Aanvulling op basis van BP 1182 p 916v 09. 
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BP 1181 p 495r 04 ±do 28-08-1399. 

Katherina sv Denkinus zvw Hermannus Scoenmaker droeg over aan Petrus zvw 

....... (1) 10 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor een nieuwe 

gulden gerekend, (2) 10 gulden voornoemd geld, 36 gemene plakken voor een 

nieuwe gulden gerekend, 25 nieuwe gulden voornoemd geld, 36 gemene plakken 

voor 1 nieuwe gulden gerekend, aan voornoemde Katherina beloofd9 door haar 

voornoemde broer Denkinus. 

 

Katherina soror Denkini filii quondam Hermanni [10Sc]oenmaker dece[m 

novos florenos communiter gulden vocatos monete Gelrie] scilicet XXXVI 

(dg: gen) denarios communiter gemeijn placken vocatos pro quolibet 

dictorum nov[orum florenorum computato item decem florenos monete] 

predicte scilicet XXXVI denarios communiter placken pro quo[libet 

dictorum] nov[orum florenorum computato item XXV novos florenos 

communiter] gulden vocatos monete predicte scilicet triginta sex denarios 

communiter geme[ijn placken vocatos pro quolibet dictorum novorum 

florenorum computato promissos dicte Ka]therine a dicto Denkino suo 

fratre prout in litteris supportavit Petro filio / 

 

BP 1181 p 495r 05 ±do 28-08-1399. 

Zegherus uten Dael droeg waarschijnlijk over de helft van alle goederen, 

die aan Hilla dvw Wautgherus Erenbrechts soen van Nijsterle gekomen waren 

na overlijden van haar tante Katherina ev Gerardus Cangieters en die 

voornoemde Zegherus verworven11 had van Henricus zvw Hubertus van Heselt ev 

voornoemde Hilla. 

 

Zegherus uten Dael medietatem omnium et singulorum bonorum [Hille filie 

quondam] Wautgheri Erenbrechts soen de Nijsterle de [morte quondam 

Katherine uxoris olim Gerardi Cangieters matertere olim dicte Hille] jure 

successionis hereditarie advolutorum quocumque locorum consistentium sive 

sitorum [que bona dictus Zegherus erga Henricum filium quondam Huberti de 

Heselt maritum] et tutorem legitimum dicte Hille sue uxoris (dg: em) 

acquisiverat prout in litteris / 

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

 

BP 1181 p 495r 06 ±do 28-08-1399. 
Gezocht op “Goetscalc”; een contract gevonden, waarin de weduwe van Petrus Goetscalcs haar 

vruchtgebruik in een aantal goederen overdroeg aan haar kinderen, onder wie Conegondis: BP 

1177 f 094r 08 za 02-01-1384. 

Conegondis dvw Petrus gnd Goetscalcs deed afstand van ....... van wijlen 

Petrus van Berlikem en alle andere erfgoederen van wijlen voornoemde Petrus 

die zij waarschijnlijk verworven had van Agatha wv voornoemde Petrus 

Goetscalcs en haar kinderen. 

 

Conegondis filia quondam Petri dicti (dg: Goes) Goetscalcs / 

de Berlikem et super omnibus aliis hereditatibus dicti quondam Petri / 

[12Agatham] relictam dicti quondam Petri Goetscalcs et eius liberos 

acq[uisierat] / 

promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes Groij et Moedel 

datum quinta p[ost] 

 

BP 1181 p 495r 07 ±do 28-08-1399. 

Jacobus nzvw Egidius van Ghele verklaarde een aantal kronen ontvangen te 

hebben in afkorting van 13 Franse ........ 

 

-. Non scribatur. 

Jacobus filius (dg: q) naturalis quondam Egidii de Ghele palam recognovit 

                         
9 Zie ← BP 1181 p 246v 03 do 02-01-1399, belofte van de schuldbekentenis. 
10 Aanvulling op basis van BP 1181 p 246v 03. 
11 Zie ← BP 1180 p 542v 10 vr 04-02-1396, overdracht van deze goederen. 
12 Aanvulling op basis van BP 1177 f 094r 08. 
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/ 

cronen in abbreviationem XIII Vrancrijcs / 

de sigillo Henrici filii Ywani Stierken sigilat.. / 

 

BP 1181 p 495r 08 ±do 28-08-1399. 

Johannes Mersman zvw Petrus Mersman droeg over aan Arnoldus Groet Art ...  

....... {?ter plaatse} gnd die Vier Hoeven, tussen Johannes die ?Gruij... 

…. 

 

Johannes Mersman filius quondam (dg: quo) Petri Mersman / 

dictum die Vier Hoeven inter hereditatem Johannis die ?Gruij... / 

site sunt hereditarie supportavit Arnoldo Groet Art promittens super / 

 

BP 1181 p 495r 09 ±do 28-08-1399. 

Johannes die Hoel zvw Willelmus die Hoel gaf uit aan Johannes die Dorre (1) 

5 ....... ......., tussen Marcelius die Hoel enerzijds en voornoemde 

Johannes die Dorre .......; de uitgifte geschiedde voor ....... ........ 

Ter medeerdere zekerheid werd tot onderpand gesteld ....... ......., naast 

Truda Luwekens. 

 

Johannes die Hoel filius quondam Willelmi die Hoel quinque / 

inter hereditatem Marcelii die Hoel ex uno et inter hereditatem 

[J]ohannis di[e Dorre] / 

dedit ad hereditarium censum dicto Johanni die Dorre ab eodem hereditarie 

possidendam pro / 

{in margine sinistra:} annum / 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem / 

hereditatem Trude Luwekens ex alio ad pignus (dg: pignus) imposuit / 

 

1181 p. 496v. 

 quinta post Egidii: do 04-09-1399. 

Er resteert een smal reepje van de rechter zijde. 

 

BP 1181 p 496v 01 ±do 28-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ sito in conventum! de Porta 

/ aquam dictam die Aa ibidem 

/ exceptis IIJ solidis monete ex dicta quarta 

 

BP 1181 p 496v 02 ±do 28-08-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ Florencii Rike Cristine et Elizabeth 

/ indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario 

/ Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 496v 03 ±do 28-08-1399. 

Johannes die Dorre zv Jacobus die Dorre van Berlikem verkocht aan 

Theodericus van Wolkenborch, tbv hem en zijn vrouw Heijlwigis dvw Johannes 

wever van Berze, een lijfpacht13 van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande uit 

een huis en tuin, in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd Heijnxstem, 

tussen Truda dvw Johannes Luweken enerzijds en wijlen Johannes die Groet 

alias gnd Ghiben soen anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 10 

schelling geld. 

 

                         
13 Zie → BP 1182 p 937r 09 do 27-07-1402, overdracht van de lijfpacht. 
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[14Johannes die Dorre filius Jacobi die Dorre de Berlikem legitime 

vendidit Theoderico de Wo]lkenborch ad opus sui et ad opus Heijlwigis 

[15sue uxoris filie quondam Johannis textoris de Berze vitalem pensionem 

unius modii sili]ginis mensure de Busco solvendam (dg: ad) anno quolibet 

ad vitam [dictorum Theoderici et Heijlwigis seu alterius eorum diutius 

viventis d et] ex domo et orto sitis in jurisdictione de Merewijc [ad 

locum dictum Heijnxstem inter hereditatem Trude filie quondam Johannis 

Luweken] ex uno et inter hereditatem (dg: q) !hereditatem quondam 

Johannis die Groet [alias dicti Ghiben soen ex alio] 

/ censu X solidorum monete exinde prius solvendo et sufficientem. 

 

BP 1181 p 496v 04 ±do 28-08-1399. 

....... ....... vernaderde mogelijk in aanwezigheid van mogelijk 

Theodericus zvw Nijcholaus gnd Scoenmaker een ....... land, in Zonderwijk, 

tussen erfgoed van het huis van Postel ......., ....... ......., streep 

land, voornoemde Theodericus zvw Nijcholaus Scoenmaker verworven had van 

....... ........ De ander week en hij droeg weer over. 

 

/ (dg: Claes soen) filii quondam Nijcholai dicti Scoenmaker 

/ terre sita in parochia de Zonderwijc inter hereditatem domus de 

Postu[la] 

/ [str]epa terre dictus Theodericus filii! quondam Nijcholai Scoenmaker 

erga 

/ [?acquisive]rat ut dicebat et alter cessit et (dg: supportavit) 

reportavit. Testes 

/ 

 

BP 1181 p 496v 05 ±do 28-08-1399. 

Jkvr Gertrudis ?kloosterlinge van het klooster gnd ter Beke machtigde 

Zibertus oudere zvw Zibertus van ?Hoculem een b-erfcijns te manen van .. 

dobbel mottoen, geld van Brabant, ....... ....... die wijlen Ghisbertus 

....... ....... verworven had van ....... ?zvw Gheerlacus Rover ridder, 

welke cijns voornoemde jkvr Gertrudis voor de duur van het leven van 

voornoemde jkvr Gertrudis verworven had van Gerardus, Goeswinus, Heijlwigis 

en Cristina, kvw voornoemde Ghisbertus. 

 

/ conventus dicti ter Beke dedit potestatem Ziberto filio seniori quondam 

Ziberti de  

/ [?Hoculem] … communiter dobbel mottoen vocatorum monete Brabantie boni 

auri et iusti ponderis 

/ quondam Gheerlaci Rover militis emendo acquisiverat et quem censum 

dicta domicella 

/ (dg: censum) erga Gerardum Goeswinum Heijlwigem et Cristinam liberos 

dicti quondam Ghisberti 

/ [quon]dam Ghisberti acquisiverat ad vitam eiusdem domicelle Gertrudis 

prout in litteris usque 

/ 

 

BP 1181 p 496v 06 do 04-09-1399. 

....... ....... gaf uit aan ....... van Laer schoenmaker (1) een hoeve gnd 

die Portevelsche Hoeve, in Heeswijk, naast de plaats ......., tussen 

....... ....... en Borger Lant anderzijds, (2) een stuk land, gnd die 

Eijken.... tussen ....... Hoernken enerzijds en de gemeint anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor ....... ....... een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, ....... ....... in Den Bosch te leveren. 

 

/ [mansum dictum] die P[or]tevelsche Hoeve situm in parochia de Hezewijc 

juxta locum 

                         
14 Aanvulling op basis van BP 1182 p 937r 09. 
15 Aanvulling op basis van BP 1180 p 164v 01 do 02-04-1394. 
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/ Borger Lant ex alio atque peciam terre (dg: sita) dictam die Eijken- 

/ Hoernken ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium 

/ (dg: [Sc]oenmaker ab) van Laer sutoris ab eodem hereditarie possidend.. 

/ atque pro hereditaria paccione (dg: duorum modiorum) #dimidii modii# 

siliginis mensure de Busco 

/ Busco tradenda promittens warandiam pro premissis et aliam (dg: ex p) 

obligationem deponere et 

/ (dg: .. hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

et) 

/ [Mo]edel datum quinta post Egidii. 

 

BP 1181 p 496v 07 do 04-09-1399. 

Theodericus zv Johannes van Dijnther zvw Johannes schoenmaker ev Aleijdis 

dvw Johannes zvw Walterus Gielijs soen droeg over aan Arnoldus zvw Arnoldus 

Nesen soen zijn helft in een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, en 1 

mud rogge, maat van Veghel, welke pacht Arnoldus zvw Arnoldus Nesen soen 

beloofd had aan voornoemde Theodericus en Gerardus van Ghiersberch ev 

Heijlwigis dvw voornoemde Johannes zvw Walterus Gielijs soen, gaande uit 

(1) een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Veghel, tussen de gemeint 

van Veghel enerzijds en erfgoed gnd Creijtenberchs Bussche anderzijds, (2) 

een stuk beemd, gnd die Dungenbeemt, in Veghel, tussen Willelmus Grieten 

soen enerzijds en kvw Arnoldus gnd Nesen anderzijds, met een eind strekkend 

aan het water gnd die Aa, welk huis, tuin, stuk land en stuk beemd 

voornoemde Gerardus van Ghiersberch en Theodericus hadden uitgegeven16 aan 

voornoemde Arnoldus zvw Arnoldus Nesen soen, voor de lasten gnd onraet en 

voor voornoemde b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, en 1 mud rogge, 

maat van Veghel. Waarschijnlijk beloofde Arnoldus zvw Arnoldus Nesen soen 

de andere helft te blijven leveren aan voornoemde Gerardus van Ghiersberch. 

 

[Theodericus filius Johannis de Dijnther filii quondam] Johannis sutoris 

#maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Johannis 

[filii quondam Walteri Gielijs soen]# (dg: here) medietatem ad se 

spectantem in hereditaria [paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco et unius modii siliginis] mensure de Vechel quam paccionem Arnoldus 

filius quondam Arnoldi Nesen [soen promiserat dicto Theoderico et Gerardo 

de Ghiersberch marito et tutori legitimo] Heijlwigis sue uxoris filie 

dicti quondam Johannis filii quondam Walteri Gielijs [soen] tradere ex 

domo orto et pecia terre sibi adiacente sitis in parochia de [Vechel 

inter communitatem de Vechel ex uno et inter hereditatem dictam 

Creijtenberchs] Bussche ex alio atque ex pecia prati dicta die 

Dungen[beemt sita in dicta parochia inter hereditatem Willelmi Grieten 

soen ex uno et] inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi dicti Nesen 

ex alio tendente [cum uno fine ad aquam dictam die Aa, quos domum ortum 

peciam terre] et peciam prati dictus Gerardus de Ghiersberch (dg: erga 

dictos) [et Theodericus dederant ad hereditarium pactum dicto] Arnoldo 

filio quondam Arnoldi Nesen soen scilicet pro oneribus [dictis onraet 

annuatim exinde de iure solvendis atque pro dicta hereditaria paccione] 

duorum modiorum siliginis mensure de Buscoducis et unius mo[dii siliginis 

mensure de Vechel supportavit] cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui [deponere] 

/ singulis annis dictam medietatem dicte paccionis deliberabit 

/ datum supra. 

 

1181 p. 497r. 

 sabbato post Egidii?: za 06-09-1399. 

Er resteert een smal reepje van de linker zijde. 

 

                         
16 Zie ← BP 1175 f 155r 04 do 18-05-1396, uitgifte van deze goederen voor de pacht. 
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BP 1181 p 497r 01 ±do 04-09-1399. 

Albertus zvw Baudewinus ....... beloofde “iets” te leveren of te betalen 

met ....... over een jaar. 

 

Albertus filius quondam Baude[wini] / 

proxime futuro ultra annum (dg: proxime futuro) / 

 

BP 1181 p 497r 02 ±do 04-09-1399. 

Lambertus die Ridder, Gerardus d.. ....... beloofden “iets” te leveren of 

te betalen met Sint-Remigius over een jaar (vr 01-10-1400) en ........ 

 

Lambertus die Ridder Gerardus d.. / 

beati Remigii proxime futuro ultra annum et / 

 

BP 1181 p 497r 03 ±do 04-09-1399. 

Gerardus van Brede et Johannes van H....... beloofden .. ....... of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Gerardus de Brede et Johannes de H....... / 

vocatos seu valorem ad monitionem persolvendos. / 

 

BP 1181 p 497r 04 ±do 04-09-1399. 

Heijlwigis wv Johannes gnd Hacken droeg over aan haar schoonzoon ....... 

....... wonend in Heusden met Mechtildis dv voornoemde Heijlwigis een 

b-erfpacht van 15 zester rogge, Bossche maat, gaande uit (1) 3 stukken land 

in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbos, (1a) gnd dat Patstucke, tussen de 

plaats gnd den Waterlaet enerzijds en Bela gnd van Eirde anderzijds, (1b) 

achter de tuin van voornoemde Bela van Eirde enerzijds en Johannes van 

Scijnle anderzijds, (1c) tussen Johannes van Houthem enerzijds en erfg van 

Rutgerus gnd Scalijs anderzijds, (2) een stuk land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd die Gemeijne Beemde, beiderzijds tussen Lambertus gnd van den 

Hanenberch, welke pacht voornoemde Heilwigis gekocht17 had van Johannes Mol 

zv Gerardus. 

 

Duplicetur. 

Heijlwigis relicta quondam Johannis dicti Hacken [18hereditariam 

paccionem quindecim sextariorum siliginis mensure de] Buscoducis 

tradendam et deliberandam de et ex [tribus peciis terre sitis in parochia 

de Scijnle ad locum dictum Wijbossche quarum una dicta dat Pat]stucke 

inter locum dictum den Waterlaet e[x uno et inter hereditatem Bele dicte 

de Eirde ex alio altera retro ortum dicte Bele de Eirde ex uno et inter] 

hereditatem Johannis de Scijnle ex alio et tercia inter he[reditatem 

Johannis de Houthem ex uno et inter hereditatem heredum Rutgeri dicti 

Scalijs ex alio sunt situate atque ex] quadam pecia terre sita in dicta 

parochia in loco dicto com[muniter die Gemeijne Beemde inter hereditatem 

Lamberti dicti van den Hanenberch ex utroque latere coadiacentem] quam 

paccionem dicta Heilwigis erga Johannem Mo[l filius Gerardi emendo 

acquisierat hereditarie supportavit] ....... ....... commoranti in 

Hoesden suo genero cum Mec[htilde] / 

cum !i litteris et aliis !jure #occacione# promittens cum tutore ratam 

servare et [obligationem ex] parte [s]ui / 

 

BP 1181 p 497r 05 ±do 04-09-1399. 

Gerardus zvw Johannes Vrancken soen van den Dongen beloofde aan ....... 

....... .. ....... of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-

1399) te betalen en hetzelfde bedrag met Sint-Remigius over een jaar (vr 

01-10-1400). 

 

                         
17 Zie ← BP 1179 p 598v 09 za 06-09-1393, verkoop van de erfpacht. 
18 Aanvulling op basis van BP 1179 p 598v 09. 
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Gerardus filius quondam Johannis Vrancken soen van den Dongen promisit 

s.. / 

seu valorem ad festum Remigii proxime futurum et tantum a festo Remigii / 

 

BP 1181 p 497r 06 ±do 04-09-1399. 

Katherina dvw Jacobus zv Hadewigis uter Hasselt droeg waarschijnlijk over 

aan waarschijnlijk haar broer ....... ....... (1) ....... ......., in 

Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselt, tussen Enghelant en een kamp ......, 

....... ....... van Bruggen of zijn vrouw Oda gekomen was na overlijden van 

Truda ?mv ....... ......., en dat ....... ..vw Jacobus zv Hadewigis uter 

Hasselt verworven had van voornoemde ....... ......., en dat nu geheel aan 

voornoemde Katherina behoort, (2) ....... ......., in Berlicum, tussen 

Batha wv ....... enerzijds en ....... vw Jacobus uijt der Hasselt 

anderzijds, met een eind strekkend ....... ........ 

 

Katherina filia quondam Jacobi filii Hadewigis uter Hasselt #cum 

[tutore]# … [sit.. in parochia de Berlikem] / 

in loco dicto die Hasselt inter Enghelant et inter campum / 

de Bruggen seu Ode sue uxori de morte Trude m[atris?] / 

quondam Jacobus filius Hadewigis uter Hasselt erga pref..... / 

dicta Katherina ad se nunc spectare dicebat integraliter atq[ue] / 

dicta parochia de Berlikem inter hereditatem Bathe relicte quondam / 

quondam Jacobi (dg: van d) uijt der Hasselt #ex alio# tendent.. cum / 

suo fratri cum litteris et jure promittens !s cum tutore super omnia 

r[atam?] / 

premissis existentem deponere. Testes Groij et Ywanus datum / 

 

BP 1181 p 497r 07 ±do 04-09-1399. 

Voornoemde Jacobus uijt der Hasselt beloofde aan Alardus ....... .. .... 

....... met ....... over 2 jaar te leveren of te betalen. 

 

Dictus Jacobus uijt der Hasselt promisit super omnia Alardo / 

duos annos persolvend.. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 497r 08 ±do 04-09-1399. 

Gerardus zvw Henricus Mudeken van Lijt verkocht of droeg over aan ....... 

dv Arnoldus van Hoemen van Lijt ?en Reijnswijndis ....... (1) ....... 

....... ......., tussen wijlen Engbertus van Tefelen enerzijds en ....... 

......., (2) 1½ morgen land in voornoemde parochie, ter plaatse gnd den 

Groten Camp, tussen ....... .......... 

 

-. 

Gerardus filius quondam Henrici Mudeken (dg: -s) de Lijt vin... / 

inter hereditatem quondam Engberti de Tefelen ex uno et inter hereditatem 

/ 

dicta parochia ad locum dictum den Groten Camp inter hereditatem / 

in ea quantitate qua huiusmodi unum et dimidium jugera terre ibidem sita 

s[unt] / 

filie Arnoldi de Hoemen de Lijt et dicta Reijnswijnde / 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: testes) 

Tijt et ?W... / 

 

BP 1181 p 497r 09 ±do 04-09-1399. 

Voornoemde Reijnerus Loesken zvw Henricus Mudeken droeg over aan voornoemde 

Gerardus zvw Henricus Mudeken 1 morgen land, in ......., tussen ....... 

....... enerzijds en Heijmericus Lambrechts soen en ....... ......., belast 

met dijken gnd zegediken, waterlaten gnd weteringen ....... ....... 

 

-. 

Dictus Reijnerus #Loesken filius quondam Henrici Mudeken# unum juger 

terre situm in parochia de / 
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ex uno et inter hereditatem Heijmerici Lambrechts soen et i... / 

{in margine sinistra: +, met een haal verbonden naar achter: testes} / 

prout ibidem situm est ut dicebat hereditarie supportavit dicto Gerardo / 

aggeribus dictis zegediken aqueductibus dictis weteringen / 

ad (dg: dictum juger) #premissa# terre spectantibus de jure ut dicebat. 

#Testes# {hier eindigt de haal}. / 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 497r 10 ±za 06-09-1399. 

Arnoldus zvw Willelmus Mijnnemere verkocht aan jkvr Elizabeth wv ....... 

....... een beemd, ....... ....... Onrode, tussen Willelmus joffrou Henrics 

soen van B..... ....... ....... waarschijnlijk met een eind strekkend aan 

Walterus van den Vlasvoert en met het andere eind aan ....... ......., 

belast met recht van weg die voornoemde Willelmus joffrou Henrics soen in 

deze beemd heeft. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi Mijnnemere quoddam pratum / 

Onrode inter hereditatem Willelmi joffrou Henrics soen de B..... / 

Walteri van den Vlasvoert et cum reliquo fine ad hereditatem / 

pertinere ut dicebat hereditarie vendidit domicelle Elizabeth relicte 

quondam / 

quadam via quam dictus Willelmus joffrou Henrics soen in dicto prato / 

solvend.. de jure ut dicebat. Testes Groij et Erpe datum sabbato post / 

 

BP 1181 p 497r 11 ±za 06-09-1399. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel verwerkte zijn recht tot vernaderen 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel prebuit et reportavit. / 

 

BP 1181 p 497r 12 ±za 06-09-1399. 

Voornoemde jkvr Elizabeth beloofde aan voornoemde ....... ....... ....... 

met ....... te betalen of te leveren. 

 

(dg: Gerardus ...) Dicta domicella Elizabeth promisit super omnia dicto / 

persolvend... Testes datum supra. 

 

1181 p. 498v. 

 sabbato post Egidii: zaterdag 06-09-1399. 

 in profesto nativitatis beate Marie: zondag 07-09-1399. 

 quarta post nativitatis Marie: woensdag 10-09-1399. 

Er resteert een smal reepje van de rechter zijde. 

 

BP 1181 p 498v 01 za 06-09-1399. 

Waarschijnlijk overdracht van een goed in Oss, van ....... vw Henricus, 

tussen ....... en ....... , met beide einden strekkend aan ....... , belast 

met 3 ........ 

 

/ [quon]dam Henrici situm in parochia de (dg: Berchen) Os 

/ .. ex alio tendens cum utroque fine ad hereditatem 

/ [s]uper omnia warandiam et obligationem deponere exceptis tribus 

/ Testes Groij et Erpe datum sabbato post Egidii. 

 

BP 1181 p 498v 02 zo 07-09-1399. 

Overdracht aan waarschijnlijk ....... zvw Heijmericus van den Boett van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van ......., gaande uit (1) ....... van 

een hoeve gnd die Palsche Hoeve, in ......., met toebehoren, (2) een stuk 

land, ....... ......., welke pacht was verkocht door Leonius ....... 

....... zijn vrouw ....... Palsche dvw Lambertus ....... 

 

/ paccionem unius modii siliginis mensure de 

/ [cu]iusdam mansi dicti die Palsche Hoeve siti 
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/ singulis et universis atque ex pecia terre 

/ ex alio (dg: quen) venditam sibi a Leonio 

/ Palsche sua uxore filia quondam Lamberti 

/ ...de filio quondam Heijmerici van den Boett 

/ Testes Groij et Ywanus in profesto nativitatis beate [Marie]. 

 

BP 1181 p 498v 03 zo 07-09-1399. 

Henricus ....... droeg mogelijk over een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Erp, die ....... ....... beloofd had met Lichtmis in Erp te leveren aan 

voornoemde Henricus, gaande uit ....... .......in Beek bij Aarle, ter 

plaatse gnd Beke, tussen Gerardus ....... ....... ....... erfgoed van 

voornoemde Gerardus Tuernout en Johannes van Riet, met een eind strekkend 

aan Leonius van de Kelder en met het andere eind aan ....... ....... 

 

[Henricus] / ...gere hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Erpe 

/ se daturum et soluturum dicto Henrico hereditarie purificationis et in 

Erpe 

/ Beke prope Arle in loco dicto Beke inter hereditatem Gerardi 

/ hereditatem dicti Gerardi Tuernout et Johannis de Riet 

/ Leonii de (dg: Penu) Penu et cum reliquo fine ad 

/ ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 498v 04 zo 07-09-1399. 

....... ....... beloofde aan Jacobus van Vladeracken 7 oude schilden 

....... ........ 

 

/ super omnia Jacobo de Vladeracken VII aude scilde 

/ servare. Testes Heijmericus et Ywanus datum in profesto nativitatis 

Marie. 

 

BP 1181 p 498v 05 zo 07-09-1399. 

Een schuldbekentenis van ... ....... van Frankrijk met Sint-Remigius over 

een jaar (vr 01-10-1400) te betalen. 

 

/ [F]rancie vel valorem a Remigii proxime futuro ultra 

/ 

 

BP 1181 p 498v 06 zo 07-09-1399. 

Door Jacobus Coptiten zvw Willelmus Coptiten. 

 

/ per Jacobum Coptiten filium quondam Willelmi Coptiten cum 

/ [qu]arta post nativitatis (dg: Domini) Marie. 

 

BP 1181 p 498v 07 wo 10-09-1399. 

De tekst van de rest van de reepje is volkomen vervaagd. 

 

1181 p. 499r. 

 ?quarta post nativitatis Marie: woensdag 10-09-1399. 

Er resteert een reepje van de linker zijde. 

 

BP 1181 p 499r 01 ±wo 10-09-1399. 

Een restant van een contract mbt een erfdeling. 

 

Frater Johannes Stierken Wil[lelmus] / 

maritus et tutor [legitimus] ....... ....... filie dicti / 

se divisionem hereditariam mutuo fecisse / 

et hereditarius census (dg: quos) grosso Turonensi denario monete / 

in diversis bonis Arnoldi dicti Aijken / 

Ode competen[tibus?] in medietate dom[us] / 

quadraginta !soldos quadraginta quinque / 
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suam sororem acquisiverat prout in litteris item / 

ab Egidio de Andwerpia filio (dg: quond ..) / 

et perpetui census (dg: grosso Turonensi denario) dicte [monete] / 

se daturum et soluturum annuatim et hereditarie dicte Ode / 

Domini et pro reliqua !reliqua medietate in festo ?M...... / 

noscebatur possidere prout in litteris et quos census ?p...... / 

recognovit super quibus et jure promittentes indivisi super o[mnia] / 

 

BP 1181 p 499r 02 ±wo 10-09-1399. 

Een restant van een contract mbt een erfdeling. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census (dg: #medietas hereditarii 

ce[nsus]# quinque librarum ....... .......) / 

(dg: habuit annuatim et hereditarie de ex domo et area quondam Jordani) / 

pecunie qu.. dictus quondam Willelmus (dg: ?scan) filius quondam Arnoldi 

Tijl[kini] / 

quondam Jordani pistoris nunc ad Johannem de Beirct spect[antem] / 

quem dictus quondam Willelmus filius quondam Arnoldi Tielkini solvendum 

habuit / 

-torio de Herpen et supra (dg: eunde) bona deliberanda ut ?d...... / 

indivisi super omnia ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes 

datum / 

 

BP 1181 p 499r 03 ±wo 10-09-1399. 

Een restant van een contract mbt een erfdeling. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census viginti solidorum grosso 

Turonensi denario / 

eiusdem valoris solvendus hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini quem censum Rodolphus / 

de Vucht tinctorem et Mettam de Loete uxorem (dg: d) eiusdem Henrici 

emendo / 

(dg: atque he annuam et hereidtariam paccionem trium librarum grossorum 

dicte monete ven) / 

(dg: Johannem filium Hille quondam de Maren prout in litteris atque qu.. 

quinque libras) / 

census monete pro tempore solucionis huiusmodi census in Busco ad bursam 

communiter / 

se daturum et soluturum dicto quondam Arnoldo filio q uondam Tielkini 

panni[cide?] / 

de Buscoducis sito in (dg: Buscoducis) in loco dicto conventualiter die 

Vlieder[t] / 

census nuc ad se spectare dicebat primodicto Henrico (dg: cesserunt) 

cesserunt in par[tem] / 

 

BP 1181 p 499r 04 ±wo 10-09-1399. 

Een restant van een contract mbt een erfdeling. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census sex librarum et decem 

solidorum / 

currentis quem Johannes dictus Kijevit junior promisit se daturum et 

soluturum / 

tribus iugeribus terre de mille iugeribus terre communitatis op[pidi] de 

Bu[sco] / 

-ker ex uno et inter hereditatem Nijcholai Reijnbrant ex alio pro... / 

Francie antiquo pro sedecim denariis in ipsa (dg: censu com) pensione 

computato / 

hyemalis (dg: de terris et ... hereditatibus) quam hereditariam paccionem 

....... / 

Maren emendo acquisiverat prout in litteris et quos census nunc / 
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super quibus et jure promittentes indivisi ut supra. 

 

BP 1181 p 499r 05 ±wo 10-09-1399. 

De broers Gerardus en Godefridus, kvw Marcelius zvw ?Gerardus ....... 

droegen waarschijnlijk over aan Elizabeth dvw Goeswinus Loedewijchs soen 

van Kessel een kamer met ondergrond, in Den Bosch, in het Klein Begijnhof, 

in het huis gnd dat Nederhuis, overgedragen19 aan Luijtgardis dvw Godefridus 

Goddijn van Ophemert door Elizabeth wv Willelmus van Ghestel. Het Klein 

Begijnhof heeft hierin rechten. 

 

Gerardus et Godefridus fratres liberi quondam Marcelii filii quondam 

Ge[r]a[rdi? ....... [quandam cameram cum suo fundo sitam in Busco] in 

parva curia beginarum ibidem in domo dicta dat Nederhuij[s 20supportatam 

Luijtgardi filie quondam] Godefridi Goddijn de Ophemert ab Elizabeth 

relicta quondam [Willelmi de Ghestel] / 

Elizabeth filie quondam Goeswini Loedewijchs soen de Kessel / 

ex parte eorum (dg: et quorumcumque heredum) et dicte quondam Luijtgardis 

[deponere salvo jure dicte curie] beginarum competente in premissis (dg: 

occacione) #vigore# supportacionis et alienacionis [dicte camere] / 

post nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 499r 06 ±wo 10-09-1399. 

Amelius zvw Lambertus Melijs soen beloofde aan Arnoldus Rover ........ 

 

Amelius filius quondam Lamberti Melijs soen promisit super omnia Arnoldo 

Rover / 

 

1181 p. 500v. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 11-09-1399. 

Er resteert een reepje van de rechter zijde. 

 

BP 1181 p 500v 01 do 11-09-1399. 

Johannes ....... droeg over aan mr Engbertus ....... zijn ?deel in de helft 

van een hofstad, in Den Bosch, in een straat die loopt voor het huis van 

Postel richting de Vismarkt, tussen erfgoed van Johannes gnd Rijc kramer 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus gnd Leenvolgher anderzijds, strekkend 

vanaf eerstgenoemde weg achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Henricus 

Pijnlets die Hoppenbrouwer, te weten uit de helft naast erfgoed van 

voornoemde Arnoldus, en in de gebouwen in voornoemde helft, welke helft met 

voornoemde gebouwen voornoemde Johannes ....... ....... ....... 

 

[Johannes]/ [compete]ntem in medietate cuiusdam domistadii siti [21in 

Busco in vico tendente ante domum de Postula] versus forum piscium inter 

hereditatem [Johannis dicti Rijc institoris ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi dicti Leenvolgher ex alio ten]dentis a primodicto vico retrorsum 

[usque ad hereditatem] quondam Henrici Pijnlets die Hoppen[brouwer 

scilicet ex illa medietate que sita est con]ntigue juxta hereditatem 

predicti Arnoldi atque in [edificiis in dicta medietate consistentibus 

quam medietatem si]mul cum edificiis predictis dictus Johannes  

/ [prout in] litteris legitime supportavit magistro Engberto 

/ [qui]nta post nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 500v 02 do 11-09-1399. 

Een restant van een contract. 

 

                         
19 Zie ← BP 1180 p 377r 03 di 16-11-1395, overdracht van de kamer. 
20 Aanvulling op basis van BP 1180 p 377r 03. 
21 Aanvulling op basis van BP 1175 f 135r 10 do 13-01-1379 (verkoop van een 

erfcijns uit de andere helft van de hofstad). 



Bosch’ Protocol jaar 1399 09. 

 

28 

/ promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere 

/ solvend.. hereditarie purificationis et in Oerscot tradend.. de et ex 

/ [pasto]ria de cijmiterio inter hereditatem Johannis die Reeuwe[n?] 

/ in parochia et pastoria predictis ad locum dictum die Papen- 

/ dicti Hadewigen ex alio venditum sibi a Jacobo filio quondam Jacobi 

/ hereditarie supportavit Henrico die Smijt de Straten cum litteris et 

jure 

/ Moedel datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 500v 03 ±do 11-09-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ [ad] opus Aleijdis filia naturalis dicti Johannis ab eodem et Elizabeth 

#filia Henrici# Peijs 

/ fili.. naturali hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Hildwaren- 

[beke] / Bra[c?]kengoer dicti Johannis sit.. in parochia de Dijesen (dg: 

inter here) in loco 

/ inter hereditatem Walteri Hillen ex uno et inter hereditatem Theoderici 

van der Eilst  

/ Doncs Wiel et cum reliquo fine ad aquam dictam die Aa ut dicebat 

/ Bartholmeum dictum Meus van den Nuwenhuze acquisiverat ut dicebat 

promisit  

/ et non alteri. 

 

BP 1181 p 500v 04 ±do 11-09-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ hereditarium censum quadraginta solidorum monete quem dictus Rutgherus 

et quondam Gheerwinus  

/ do[mo et orto sitis in parochia de Essche inter hereditatem Walteri 

Matheus ex (dg: uno)  

/ [Rut]gherus et quondam Gheerwinus fratres dederant ad censum Arnoldo  

/ Elizabeth fili[a] Johannis dicti van den Perre eius uxore pariter 

genitorum et  

/ terre sita in Lijemde dicta communiter die Houwe Bilijskens quam peciam  

/ [R]utghero et Gheerwino fratribus simul (dg: d) cum dictis domo et orto 

pro solucione dicti  

/ dictus Rutgherus nunc integraliter ad !ad se spectare dicebat 

hereditarie supprotavit Waltero  

/ [W]outers soen ab eodem quondam Arnoldo et dicta Elizabeth pariter 

genitis  

/ dicti quondam Gheerwini sui fratris deponere (dg: tali condicione dicti 

quaruor liberi nunc)  

/ (dg: .... ut .....turus recognovit). Testes Ywanus et Moedel datum 

supra. Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1181 p 500v 05 ±do 11-09-1399. 

Een restant van een contract, waarin Ghisbertus ....... een erfpacht 

belooft, met Lichtmis te leveren aan zijn natuurlijke zoon Henricus, door 

voornoemde Ghisbertus verwekt bij Heijlwigus dvw Henricus Goeswijns soen, 

gaande uit goederen in Oirschot, in de herdgang Kerkhof. 

 

/ promisit se [daturum] et soluturum Henrico filio suo naturali ad opus 

sui et ad opus 

/ Ghisberto [et] Heijlwige filia quondam Henrici Goeswijns soen pariter 

genitorum  

/ purificationis et in (dg: Oerscot s trade) in Busco tradend.. ex domo 

area et orto 

/ pastoria de (dg: Oerscot) #cijmiterio# inter hereditatem spectantem ad 
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hospitale de Oer- 

[scot] / Beemt #... hereditates# et prata dictus Ghisbertus erga dictum 

dominum quondam  

/ de Oerscot (dg: a) in pastoria de Hedel inter hereditatem Johannis  

/ ?solidorum dictus Ghisbertus erga Willelmum et Henricum fratrem! 

liberos  

/ ad pactum acquisiverat ut dicebat atque ex pecia terre sita in  

/ Oerscot ex uno et inter hereditatem Jacobi de Essche ex alio que pecia 

terre  

/ pastoria de cijmiterio inter hereditatem Heijlwigis Ghenen et eius  

/ peciam terre (dg: dictu) primodictus Ghisbertus erga Henricum filium 

quondam Theoderici  

/ et Model #datum supra#. Tradetur littera dicto Ghisberto et si interim 

decesserit detur dictis pueris naturalibus. 

 

BP 1181 p 500v 06 ±do 11-09-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ unum et dimidium lopinos siliginis in semine capientem sitam in 

parochia de Os ad locum 

/ de Beke ex uno et inter hereditatem Gerisii vilt ex alio prout ibidem 

sita  

/ habita et habenda warandiam et obligationem deponere tamquam de 

allodio. Testes datum supra. 

 

1181 p. 501r. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 11-09-1399. 

Er resteert een reepje van de linker zijde. 

 

BP 1181 p 501r 01 do 11-09-1399. 

Een restant van een contract. Jacobus zvw Jacobus gnd Ber... en zijn 

schoonbroer ....... ev ....... dvw voornoemde Jacobus verkochten 

erfgoederen, waaronder een hofstad, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, 

bij de sloot gnd Meus Grave, mogelijk tussen Bruggen en Heze, naast ....... 

Keijser. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi dicti Ber.. / 

sue uxoris filie dicti quondam Jacobi qu.. / 

hereditatem (dg: Aleijdis re) Aleijdis filie qu[ondam] / 

lopinatam terre #siliginee# sitam #in dicta parochia# inter Brugg[en] / 

#in parochia predicta# ad locum dictum Bruggen ultra lo[cum] / 

ad fossatum dictum Meus Grave / 

et Heze inter particulam terre que spe[cta..] / 

Keijser ex alio (dg: atque omnia et singula) / 

retro Roesmalen ut dicebat hereditarie ve[ndidit] / 

et obligationem deponere except.. censu domini fundi / 

ex dicto domistadio annuatim solvend.. et ?co.. / 

vocatum. Testes Ywanus et Moedel [datum] quinta post nativitatis beate 

[Marie]. 

 

BP 1181 p 501r 02 ±do 11-09-1399. 

Theodericus zvw Albertus Spormer, Johannes die Wert zv ......., Rutgherus 

zv Cristina Heijmerics, Gerardus zvw ....... en ....... van Henricus 

Rutghers soen beloofden aan Godefridus ....... ....... .9 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Bartholomeus aanstaande (di 24-08-1400) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Alberti Spormer Johannes die Wert f[ilius] / 

Rutgherus filius (dg: quond) Cristine Heijmerics Gerardus filius 

qu[ondam]/ 

(dg: quondam) Henrici Rutghers soen promiserunt indivisi super omnia 

Godefrido f.. / 
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et novem Hollans gulden vel valorem ad Bartholomei proxime f[uturum] / 

 

BP 1181 p 501r 03 ±do 11-09-1399. 

(dg: Engbertus van). 

 

(dg: Engbertus de). 

 

BP 1181 p 501r 04 ±do 11-09-1399. 

De broers Arnoldus en Gerardus, kvw Arnoldus gnd Nout Nollens soen: een 

erfgoed eertijds van Petrus gnd Mast, in Groot Lith, ter plaatse gnd in den 

Broec {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus et Gerardus fratres liberi quondam Arnoldi dicti Nout (dg: de 

Lijt) Nollens s[oen] / 

hereditatem #dudum# Petri dicti Mast in parochia de (dg: L) Groet Lijt in 

loco dicto in den Br[oec] / 

den Br. {niet afgewerkt contract}. 

 

BP 1181 p 501r 05 ±do 11-09-1399. 

De broers Arnoldus en Gerardus, kvw Arnoldus Nout Nollens soen van Lijt, 

verkochten mogelijk drie erfgoederen in een kamp, ....... ......., tussen 

erfgoed behorend aan het kapittel van de kerk van Sint-Lambertus in Luik 

enerzijds en ....... .......maker anderzijds, van welk kamp het resterende 

vierde erfgoed gnd Huijs... ....... behoort aan Johannes van Beest zvw 

voornoemde Arnoldus Noijt, belast met een cijns aan voornoemd kapittel, 

dijken en waterlaten. 

 

Arnoldus et Gerardus fratres liberi quondam Arnoldi Nout Nollens soen de 

Lijt / 

(dg: Groet Lijt in loco dicto in Broec) in quodam (dg: quo) campo (dg: 

Herlae) / 

inter hereditatem spectantem ad capitulum ecclesie sancti Lamberti 

Leodiensis ex uno et / 

-maker ex alio et de quo campo reliqua quarta hereditas dicta Huijs... / 

Johannem de Beest filium dicti quondam Arnoldi Noijt specta... / 

et obligationem deponere exceptis (dg: census) censu #dicto# capitulo 

ecclesie / 

dike et aqueductibus ad (dg: dictas) premissa (dg: premis) spectantibus. 

Testes / 

 

BP 1181 p 501r 06 ±do 11-09-1399. 

Jacobus van Goiderheijle verwer beloofde aan ....... ....... .. ..... of de 

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

 

Jacobus de Goiderheijle tinctor promisit super omnia / 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes / 

 

BP 1181 p 501r 07 ±do 11-09-1399. 

De broers Arnoldus en Gerardus, kvw Arnoldus ?No..., beloofden 

waarschijnlijk 6½ oude Franse schild of de waarde ....... ....... ........ 

 

Arnoldus et Gerardus fratres liberi quondam Arnoldi ?No... / 

VI et dimidium aude scilde Francie vel valorem / 

 

BP 1181 p 501r 08 ±do 11-09-1399. 

(dg: Gertrudis van). 

 

(dg: Gertrudis de). 

 

BP 1181 p 501r 09 ±do 11-09-1399. 

Gertrudis dvw Johannes van Oerscot machtigde ....... ....... al haar 
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cijnzen, renten ....... te ontvangen en te manen. 

 

Gertrudis filia quondam Johannis de Oerscot dedit et con[tulit] / 

percipiendi et assequendi omnes suos (dg: s) census re[dditus] ....... / 

quibuscumque ut dicebat usque ad revocacionem. Testes ?W.../ 

 

BP 1181 p 501r 10 ±do 11-09-1399. 

Henricus van Kreijelt beloofde aan Johannes zvw Henricus van Helvoert 

molenaar ....... en 6 pond geld, zodra Henricus en Beatrix22, kv Henricus 

Leeuwe molenaar, meerderjarig zijn geworden en tbv voornoemde Henricus van 

Kreijelt afstand hebben gedaan van een huis en erf23 van wijlen voornoemde 

Henricus van Helvoert, gelegen in Den Bosch, aan de dijk van de 

Vughterstraat. 

 

Henricus de Kreijelt promisit super omnia (dg: He) Johanni filio quondam 

[24Henrici de Helvoert multoris] ....... et sex libras monete quamcito 

Henricus Beatrix et (dg: ?Walterus) [25liberos Henrici] Leeuwe multoris 

ad annos pubertatis pervenerint et (dg: ?cum) ipsi [super domo et area] 

dicti quondam Henrici de Helvoert (dg: super) sita in Busco [ad aggerem 

vici Vuchtensis ad] opus dicti Henrici de Kreijelt renunciaverint 

persolvend.. / 

 

BP 1181 p 501r 11 do 11-09-1399. 

Nijcholaus Coel van der Hamsfoert verkocht waarschijnlijk te schatting al 

zijn beesten en varend goed, staande in Dinther. 

 

Nijcholaus Coel van der Hamsfoert omnes suas bestias et b[ona pecoralia] 

/ 

ter Aa cum suis attinentiis sit.. in parochia de Dijnther ut dicebat 

le[vaverit?] / 

datum quinta post nativitatis Marie. 

 

1181 p. 502v. 

 sexta post nativitatis Marie: vrijdag 12-09-1399. 

Er resteert een reepje van de rechter zijde. 

 

BP 1181 p 502v 01 ±do 11-09-1399. 

....... ....... beloofde aan zijn broer ....... ....... 100 Engelse nobel 

na maning te betalen. 

 

/ suo fratri centum Engels nobel ad monitionem 

/ 

 

BP 1181 p 502v 02 ±do 11-09-1399. 

Een schuldbekentenis van 100 Engelse nobel, na maning te betalen. 

 

/ [En]gels nobel ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 502v 03 vr 12-09-1399. 

....... .......  en ....... ....... droegen over aan Johannes van 

Caertschoet van Breda alle goederen die aan hen gekomen waren na overlijden 

van hun moeder Oda. 

 

/ [?bon]a que sibi de morte quondam Ode (dg: sue) #eorum# matris 

/ ut dicebant hereditarie supportaverunt Johanni de Caertschoet de Breda  

                         
22 Zie ← BP 1181 p 469r 08 do 31-07-1399, Mechtildis en Elizabeth, dvw Henricus Leuwe, 
beloofden dat Henricus Weltkenman en Beatrix, kv voornoemde Henricus Leuwe, geen rechten 

zullen doen gelden op een huis en erf aan de Vughterdijk. 
23 Zie ← BP 1181 p 469r 06 do 31-07-1399, verkoop van dit huis en erf. 
24 Aanvulling op basis van BP 1181 p 469r 06. 
25 Aanvulling op basis van BP 1181 p 469r 08. 
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/ [promittentes super] omnia ratam servare. Testes Ywanus et Moedel datum 

sexta post nativitatis [Marie]. 

 

BP 1181 p 502v 04 ±vr 12-09-1399. 

Elizabeth dv Johannes Bije van Zelant droeg over aan haar broer Marcelius 

zvw voornoemde Johannis Bije een b-erfcijns van 5 pond geld, in een 

b-erfcijns26 van 30 pond voornoemd geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit de Jodenpoort, die was van 

wijlen Johannes van de Steen, in Den Bosch, aan de Zadelmakersstraat, en 

uit huizingen die bij voornoemde poort horen, en ernaast gelegen zijn, 

strekkend tot aan erfgoed van Henricus Goetkijnt, en uit ander toebehoren 

van voornoemde poort, welke poort met huizingen en toebehoren behoorde aan 

wijlen voornoemde Johannes van de Steen ?en zijn zoon Gerardus?, en welke 

poort met zijn huizingen en toebehoren voornoemde Gerardus had uitgegeven 

aan ....... ....... voor de hertogencijnzen die uit de huizingen gaan, 

waarschijnlijk een cijns aan de stad Den Bosch, en voor voornoemde 

b-erfcijns. 

 

[27Elizabeth filia Johannis Bije de Zelant cum tutore hereditarium censum 

quinque librarum monete] ad se spectantem in hereditario censu triginta 

librarum [monete predicte solvendo] hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex porta judeorum [28que fuerat quondam Johannis de 

Lapide sita in Busco ad vicum selliparo]rum et mansionibus ad dictam 

portam spectantibus [et iuxta eandem situatis tendentibus usque ad 

hereditatem Henrici Goetkijnt] atque ex ceteris attinentiis eiusdem porte 

singulis et [universis qui porta cum suis m]ansionibus et attinentiis 

universis predictis ad dictum quondam [Johannem de Lapide ?et Gerardum 

suum filium? spectare consueverat et quam portam cum] suis mansionibus et 

attinentiis predictis dictus Gerardus [dederat ad censum] ....... ....... 

pro censibus domini nostri ducis de dictis mansionibus annuatim solvendis 

....... ....... ....... Busco de dicta porta annuatim solvendis atque pro 

predicto hereditario censu [legitime supportavit Marcelio] suo fratri 

filio dicti quondam Johannis Bije (dg: cum litteris et jure occacione) 

#cum litteris et jure occacione# promittens 

/ 

 

BP 1181 p 502v 05 ±vr 12-09-1399. 

Marcelius zvw Johannes Bije droeg over aan zijn broer Henricus zvw 

voornoemde Johannes Bije (1) 1/3 deel in een b-erfcijns van 40 schelling, 1 

oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met 

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

waarin Gerongius handschoenmaker woonde, in Den Bosch in de Vughterstraat, 

welke cijns Elizabet dvw voornoemde Johannes Bije en Johannes zv Volcquinus 

Mijs soen, tbv voornoemde Elizabeth en Johannes en tbv voornoemde Marcelius 

verworven29 hadden van Goderadis dvw Goeswinus van den Steen en Hubertus 

Steenwech en Rodolphus van Boemel, szvw voornoemde Goeswinus; met 

achterstallige termijnen, (2) 1/3 deel in een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk roggeland in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, welke pacht Elizabeth dv Johannes 

Bije van Zelant en Johannes zv Volcquinus Mijs soen, tbv hen en voornoemde 

Marcelius, verworven hadden van Goderadis dvw Goeswinus van den Steen, 

Hubertus Steenwech en Ludolphus van Boemel, szvw voornoemde  Goeswinus, (3) 

1/3 deel in een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

                         
26 Zie ← BP 1178 f 060r 05 zo 22-11-1388, deling van de cijns van 30 pond, waarbij Elizabeth 
dv Johannes Bije van Zelant, haar broer Marcelius en Johannes zv Volcquinus Mijs soen een 

cijns van 15 pond krijgen. 
27 Aanvulling op basis van BP 1178 f 060r 01 en BP 1178 f 060r 05. 
28 Aanvulling op basis van BP 1178 f 060r 02. 
29 Zie ← BP 1178 f 060r 06 zo 22-11-1388, overdracht van de cijns en de 

erfpachten. 
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leveren, welke pacht Goeswinus van den Steen verworven had van Enghelbertus 

gnd Tolder en welke pacht Elizabeth dvw voornoemde Johannes Bije en 

Johannes zv Volcquinus gnd Mijs soen, tbv hen en voornoemde Marcelius 

verworven hadden van Goderadis dvw voornoemde Goeswinus van den Steen en 

Hubertus Steenwech en Ludolphus van Boemel, szvw voornoemde Goeswinus. 

 

[Marcelius 30filius quondam Johannis Bije terciam partem ad se spectantem 

in hereditario] censu quadraginta solidorum grosso Turonensi denario 

monete regis Francie antiquo !sedecim [denariis in hiis computato vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum] hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis ex domo et area in qua Gerongius cijrothe[carius 

commorari consuevit sita in Busco in] vico Vuchtensi quem censum Elizabet 

filia (dg: Jo) dicti quondam Johannis Bije et Johannes filius [Volcquini 

Mijs soen ad opus eorundem Elizabeth] et Johannis #et# ad opus dicti 

Marcelii erga Goderadis! filia! quondam [Goeswini van den Steen Hubertum 

Steenwech et Rod]olphum de Boemel #g[eneros] eiusdem quondam Goeswini# 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico suo (dg: 

filio) fratri [filio dicti quondam Johannis Bije] 

/ [ar]restadiis sibi de dicta tercia parte restantibus #(dg: ut dicebat)# 

ut dicebat promittens super omnia ratam servare 

/ 

 

BP 1181 p 502v 06 ±vr 12-09-1399. 

[atque terciam partem in hereditari]a paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Buscoducis (dg: quam Rodolphus filius) #solvenda#  

/ (dg: solvere promiserat) hereditarie purificationis (dg: p) ex quadam 

pecia terre siliginee sita in parochia de [Oesterwijc in loco dicto 

Udenhout] (dg: quondam van den Steen erga di ?avus erga) quam paccionem 

Elizabeth [filia Johannis Bije de Zelant en Johannes zv Volcquini] Mijs 

soen ad opus eorum et ad opus dicti Marcelii erga Goderadem filiam 

[quondam Goeswini van den Steen Hubertum Steenwech et Ludolphum de 

B]oemel #generos [dicti] quondam Goeswini# acquisiverant prout in 

litteris #(dg: ut dicebat)# supportavit Henrico suo fratri filio dicti 

quondam Johannis Bije 

/ 

 

BP 1181 p 502v 07 ±vr 12-09-1399. 

[atque terciam partem in hereditari]a paccione dimidii modii si]liginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis quam #paccionem# 

Goeswinus van den [Steen acquisiverat erga Enghelbertum dictum Tolder et 

quam paccionem Elizabeth filia] dicti quondam Johannis Bije et Johannes 

filius Volcquini dicti Mijs soen [ad opus eorum et ad opus dicti Marcelii 

erga Goderadem] filiam quondam (dg: Go) dicti Goeswini van den Steen 

Hubertum Steen[wech et Ludolphum de Boemel generos dicti quondam Goeswini 

acquisiverant prout] in litteris hereditarie supportavit dicto suo fratri 

filio dicti quondam Johannis Bije  

/ 

 

BP 1181 p 502v 08 vr 12-09-1399. 

Waarschijnlijk overdracht aan ....... zvw Godefridus zv Andreas van 

Berlikem van 4 pond geld b-erfcijns, uit 5 pond geld b-erfcijns, welke 5 

pond ....... ....... ....... en zijn broer ......s beloofd hadden, gaande 

uit de helft van een kamp van de gemeint van de stad Den Bosch, ....... 

.......; er is een erfdeling geweest. 

 

/ ..... #quatuor libras hereditarii census monete de (dg: hereditario 

censu)# de quinque libris annui et hereditarii census monete (dg: quem 

..) quas quinque  

/ ......s eius frater promiserant ut debitores principales indivisi se 

                         
30 Meest waarschijnlijke aanvulling op basis van BP 1178 f 060r 06. 
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daturos et soluturos  

/ dimidietate cuiusdam campi communitatis oppidi de Buscoducis siti in  

/ ....... prout in litteris et quas quinque libras dicti census monete 

predicte  

/ (dg: ...) sibi mediante hereditaria !paccione prius habita inter ipsum 

et  

/ filio quondam Godefridi filii Andree de Berlikem cum litteris  

/ ....... deponere. Testes (dg: datum) Lucas et Ywanus datum sexta post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1181 p 502v 09 ±vr 12-09-1399. 

Mogelijk werd het resterende pond van de cijns van 5 pond voornoemd geld 

overgedragen aan Bonifacius en Meij... {een vrijwel onleesbaar contract}. 

 

/ census dicte monete supportavit (dg: Goeswino Mo Bonifa) Bonifacio et 

Meij- 

/ occacione promittens ut immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 502v 10 ±vr 12-09-1399. 

Een restant van een contract. 

 

/ Testes datum supra. 

 

1181 p. 503r. 

 Geen data op dit reepje. 

Er resteert een reepje van de linker zijde. 

 

BP 1181 p 503r 01 ±vr 12-09-1399. 
Gezocht op “ 55 pond”. 

Willelmus wettige zvw Walterus gnd ....... en ....... ....... droegen over 

aan Lucas van Erpe zvw Johannes van Erpe 2/3 deel in watermolens, staande 

in ....... , die mogelijk ....... ... Loe eerste evw voornoemde Arnoldus, 

waarschijnlijk uitgegeven voor de hertogencijns, een last aan Johannes van 

den Broec, een last aan Ghiselbertus gnd Beertken van den Ker....., 1/3 

deel van 55 pond en een erfpacht, en voor een last die uit het resterende 

1/3 deel gaat. Mogelijk toebehoren onder de vrijheid van Sint-Oedenrode, 

naast ....... Broecke met de helft van een sloot, ......., met een eind 

strekkend tot aan de molendijk aldaar en met het andere eind ....... 

......., dat voornoemde Willelmus verkregen had van Henricus Bloemart zv 

....... voor .. schelling geld ten tijde in Rode in de beurs gaande b-

erfcijns. 

 

Willelmus filius legitimus quondam Walteri dicti / 

molendinis aquatilibus consistentibus / 

universis de quibus duabus terciis / 

Loe !de prima uxor eiusdem quondam Arnoldi / 

ducisse ex dictis integris molendin[is] / 

integris molendinis aquatilibus annuati[m] / 

dicto Johanni van den Broec annuatim ex / 

Ghiselbertum dictum Beertken van den Ker..... / 

tercia parte dictorum quinquaginta librarum / 

aquatilibus annuatim solvendis atque pro he[reditaria] / 

(dg: exn) dicta huiusmodi reliqua tercia parte (dg: s) dand.. / 

suis attinentiis sitis infra libertatem de Rode / 

Broecke ex alio cum medietate fossati siti .. / 

ad aggerem molendini ibidem et cum reliquo [fi]ne / 

dicti fossati dictus Willelmus erga Henricum Bloemart filium / 

solidis (dg: monete) hereditarii census monete pro tempore in Rode 

currentis / 

hereditarie supportaverunt Luce de Erpe filio quondam Johannis de Erpe 

promittentes ind[ivisi] / 

eorum deponere exceptis censibus et paccionibus predictis. Testes (dg: 
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datum) Ywanus et ?M...... / 

 

BP 1181 p 503r 02 ±vr 12-09-1399. 

Destijds had Willelmus wettige zvw Walterus gnd Me..... 1/3 deel van twee 

watermolens gelegen onder de vrijheid van Sint-Oedenrode in pacht verkregen 

van ....... van den Broec zvw Arnoldus van den Loe, te weten voor (1) 1/3 

deel van ......., gaande uit geheel de watermolens, (2) 1/3 deel van 7 mud 

rogge, ......., gaande uit geheel de watermolens, (3) een b-erfpacht van 

....... aan voornoemde Johannes van den Broec, gaande uit voornoemd 1/3 

deel. Vervolgens had voornoemde Willelmus wettige zvw Walterus gnd Me..... 

voor voornoemde Johannes van den Broec mede tot onderpand voor de levering 

van de erfpacht gesteld (4) een b-erfpacht, maat van Eindhoven, die 

Theodericus zv Theodericus Scondermans jaarlijks aan voornoemde Willelmus 

levert, gaande uit ....... in Stratem bij Eindhoven. Vervolgens had 

voornoemde Willelmus een ander 1/3 deel van voornoemde molens in pacht 

verkregen van ....... van den Kerchove zvw Godefridus van den Kerchove, 

voor (5) een b-erfpacht ......., voornoemde maat, gaande uit geheel de 

molens, (6) 1/3 deel van ......., gaande uit geheel de watermolens, (7) 9 
?m.. ......., gaande uit dit 1/3 deel. Daarna had voornoemde Willelmus mede 

tot onderpand gesteld (8) een b-erfpacht, die ....... zv Theodericus 

Scondermans jaarlijks aan voornoemde Willelmus moet leveren, gaande uit 

....... Thans beloofde ....... van Erpe zvw Johannes van Erpe aan 

voornoemde Willelmus dat hij zal geven aan ....... van den Broec (a) uit 

het eerstgenoemde 1/3 deel waarschijnlijk een b-erfpacht, (b) uit het als 

tweede genoemde 1/3 deel een b-erfpacht van ..½ mud rogge, voornoemde maat, 

met Lichtmis te leveren, zó dat er mbt twee b-erfpachten van 2 mud en 2.. 

mud geen schade zal zijn. 

 

Notum sit universis quod #cum# Willelmus filius legitimus quondam Walteri 

dicti Me..... / 

consistentium sive sitorum infra libertatem de Rode sancte Ode et (dg: 

in) attinenti.. et (dg: ?ips) ju[re] / 

van den Broec filium quondam Arnoldi van den Loe ad pactum acquisiverat 

scilicet pro tercia par[te] / 

ex dictis integris molendinis aquatilibus et pro (dg: hereditaria) tercia 

parte septem modiorum siliginis / 

de et ex dictis integris molendinis aquatilibus de jure solvend.. atque 

pro (dg: he ..) t[ercia?] / 

dicto Johanni van den Broec ex dicta tercia parte (dg: so) dand.. et 

solvend.. et cum deinde d..... / 

hereditarie paccionis mensure de Eijndoven quam Theodericus filius 

Theoderici Scondermans dicto Willelmo annu[atim] / 

Straethem prope Eijndoven dicto Johanni van den Broec ad pignus  imposuit 

pro solucione dict.. / 

siliginis hereditarie paccionis ut dicebat et cum dictus Willelmus unam 

terciam partem dictorum molendinorum / 

van den Kerchove filium quondam Godefridi van den Kerchove ad pactum 

[ac]quisiverat / 

dicte mensure ex dictis integris molendinis atque pro tercia parte / 

-dinis aquatilibus solvend.. annuatim atque pro (dg: h novem) novem ?m... 

/ 

eadem tercia parte solvend.. et cum deinde dictus Willelmus hereditariam 

/ 

filius Theoderici Scondermans dicto Willelmo solvere tenetur annuatim ex 

here.... / 

simul cum dicta tercia parte dictorum molendinorum ad pignus imposuisset 

/  

Erpe filius quondam Johannis de Erpe promisit super omnia dicto Willelmo 
?q... / 

van den Broec dabit et exsolvet annuatim ex primodicta tercia parte 

pre..... / 



Bosch’ Protocol jaar 1399 09. 

 

36 

et dimidii modiorum siliginis dicte mensure hereditarie purificationis ex 

dicta secunda tercia parte / 

et supra! !dictas pacciones duorum modiorum siliginis et duorum modiorum 

/ 

non eveniant quovis modo in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 503r 03 ±vr 12-09-1399. 

Johannes nzvw Gerardus Uden soen van Tefelen verkocht aan Theodericus 

....... een n-erfcijns van 2½ oude schild, gaande uit (1) 8 hont land, in 

het gebied van Megen, in Tefelen, ter plaatse gnd ......., tussen ....... 

Doerne van Os enerzijds en Johannes zvw Wijnricus ......., ....... Meijnen 

Wech, (2) 8 hont land, in het gebied van Megen, in Tefelen, tussen ....... 

...kens enerzijds en Henricus zvw Johannes ?Rijcouts anderzijds, (3) 

....... die Clebeemden, tussen Johannes gnd van Heze ....... ......., reeds 

belast met dijken. 

 

+ + +. 

Johannes filius #naturalis# quondam Gerardi Uden soen de Tefelen 

hereditarie vendidit The[oderico] / 

duorum et dimidii florenorum aureorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum / 

octo hont terre sitis !territorio de Megen in parochia de Tefelen ad 

locu[m] / 

Doerne de Os ex  uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Wijnrici 

/ 

Meijnen Wech atque ex octo hont terre sitis in territorio et par[ochia 

predictis] / 

-kens ex uno et inter (dg: Henrici filii quondam Johannis Rijcouts soen 

de Os #Johannis de Heze) Henrici filii quondam Johannis Rij[couts?]# ex / 

die Clebeemden inter hereditatem (dg: dicti Henrici filii quondam 

Johannis Rijcouts soen) #Johannis dicti de Heze# ....... ....... he..... 

/ 

promisit super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

aggeribus ad premissa d[e i]ure spectantibus / 

 

BP 1181 p 503r 04 ±vr 12-09-1399. 

Lambertus van Middelrode smid verkocht aan Ghisbertus zvw Ghibo gnd Cort 

Ghijb van der Smedebroec (1) goederen van Eustatius gnd ?Staesken  zvw hr 

....... van Geffen, met toebehoren, zowel in Geffen als daarbuiten, op 

welke goederen met toebehoren Henricus van Loen als hoevenaar woonde, en op 

welke goederen ....... ... Loen thans als hoevenaar woont, (2) 3 morgen 

land, gelegen ....... ....... van hr Johannes Coc ridder, hiervan 

uitgezonderd ½ morgen land in ......., {p.504v} van welke goederen met 

toebehoren en 3 morgen waarschijnlijk voornoemde Lambertus .. deel 

verkregen had van Johannes zv Johannes van Hees, (3) een erfpacht ......., 

gaande uit voornoemde goederen van wijlen voornoemde Eustacius gnd Staesken 

en 3 morgen land, gelegen op de gemeint van Geffen, welke pacht 

waarschijnlijk voornoemde Lambertus waarschijnlijk verkregen had van 

voornoemde Johannes zv Johannes van Hees szv ......., ....... aan 

eerstgenoemde Lambertus en zijn vrouw Mechtildis ....... gekomen, (4) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, waarschijnlijk gaande uit 2/3 deel, behorend 

aan voornoemde Johannes zv ......., waarschijnlijk in ....... van 

Steeskinus van Brakel ridder en toebehoren, welke pacht van .. mud rogge, 

voornoemde Lambertus de Middelrode verworven had van ....... ......., (5) 7 

hont land, in Oss, op de plaats gnd ......., tussen ....... .......  

enerzijds en Theodericus Spormer anderzijds, welke 7 hont voornoemde 

waarschijnlijk Lambertus gekocht had van .......?Maes soen van der Stegen, 

(6) een ......., tussen Willelmus van Geffen enerzijds en Eefsa dv Sophia 

anderzijds, ....... met een eind naar het westen, (7) 1 morgen land, in 

Geffen, tussen ....... ....... enerzijds en een gemene steeg anderzijds, 

(8) ½ morgen land, in voornoemde parochie van ......., waarschijnlijk ter 
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plaatse gnd den Vrede, naast voornoemde Henricus Vespertijts, welke morgen 

land .......  ... Middelrode verworven had van Willelmus Loijer zvw 

Willelmus Loijer de jongere, (9) 1 morgen land in Lithoijen, ter plaatse 

gnd Rosmaet tussen Petrus zv Johannes Mersman enerzijds en ....... ... 

Ussen anderzijds, welke morgen land voornoemde Lambertus gekocht had van 

Theodericus Rover zvw Theodericus Rover ....... Henricus Ghecke ev 

Katherina, en Johannes zvw Reijmboldus bakker waarschijnlijk ev ......., 

dvw voornoemde Theodericus Rover, (10) 1 morgen land, ter plaatse gnd 

......., tussen .....us Pels enerzijds en Elizabeth Rovers anderzijds, aan 

voornoemde Lambertus verkocht door Petrus Mersman (dg: voor verkoper 

gereserveerd een n-erfpacht van 70 pond geld). 

 

Lambertus de Middelrode faber bona quedam Eustatii dicti S[tae?]sken 

filii quondam domini / 

de Geffen cum omnibus et singulis suis attinentiis quocumque locorum tam 

in parochia de Geffen quam ext[ra] / 

bonis cum suis attinentiis predictis Henricus de Loen tamquam colonus 

residere consuevit et in quibus bo[nis] / 

Loen residet pro presenti tamquam colonus (dg: et de quibus bonis) 

insuper tria jugera terre sita / 

domini Johannis Coc militis excepto tamen de supradictis bonis et 

reservato dimidio [i]ugere t[err]e sit[o] / 

 

1181 p. 504v. 

 in octavis nativitatis Marie: maandag 15-09-1399. 

Er resteert een reepje van de rechter zijde. 

 

BP 1181 p 504v 01 ma 15-09-1399. 

/ [su]is attinentiis (dg: predictis) ac tribus jugeribus terre predictis 

/ partes erga Johannem filium Johannis de Hees  

/ cum suis attinentiis et trium jugerum terre  

/ [ac]quisiverat emendo prout (dg: hec in quibus) in litteris insuper 

hereditariam  

/ ex predictis bonis dicti quondam Eustacii dicti  

/ jugeribus terre sitis supra communitatem de Geffen  

/ [?erg]a prenominatum Johannem filium Johannis de Hees generum  

/ [o?]bligationem primodicto Lamberto et Mechtildi sue uxori  

/ [advol]uta necnon annua! et hereditaria! paccionem! duorum  

/ duabus terciis partibus que ad dictum Johannem filium  

/ (dg: ?dni) Steeskini de Brakel militis et ex attinentiis suis 

/ [m]odiorum siliginis prefatus Lambertus de Middelrode erga  

/ -tem septem hont terre sita in parochia de Os supra locum dictum 

/ et inter hereditatem Theoderici Spormer ex alio que septem hont terre 

dict[us]  

/ [?M]aes soen van der Stegen emendo acquisiverat prout in litteris item 

quoddam  

/ [i]nter hereditatem Willelmi de Geffen ex uno et inter hereditatem 

Eefse filie Sophie ex  

/ ..o fine versus occidens item unum juger terre situm in parochia de 

Geffen  

/ inter communem stegam ex alio insuper dimidium juger terre situm in 

dicta parochia de  

/ ?den Vrede contigue iuxta hereditatem dicti Henrici Vespertijts que 

juger terre !juger terre  

/ [Mi]ddelrode erga Willelmum Loijer filium quondam Willelmi Loijer 

junioris (dg: emendo) acquisierat 

/ ?situm in parochia de Lijttoijen ad locum dictum Rosmaet inter 

hereditatem Petri filii Johannis Mersman 

/ Ussen ex alio qu[od] juger terre dictus Lambertus erga Theodericum 

Rover filium quondam Theoderici Rover  

/ .. Henricum Ghecke maritum legitimum Katherine sue uxoris et Johannem 
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filium quondam Reijmboldi pistoris  

/ ...arum dicti quondam The[oderici] Rover emendo acquisivit prout in 

litteris atque unum juger terre situm in loco dicto  

/ .....us Pels ex uno et inter hereditatem Elizabeth Rovers ex alio 

venditum dicto Lamberto a Petro Mersman  

/ [31Ghisber]to filio quondam Ghibonis dicti Cort Ghijb van der 

Smedebroec supportavit cum litteris et aliis et jure  

/ (dg: salvo tamen dicto venditori hereditario censu LXX librarum 

monete). Testes Erpe et Ywanus datum in octavis #nativitatis# Marie. 

 

BP 1181 p 504v 02 ±ma 15-09-1399. 

Voornoemde Ghisbertus zvw Ghibo gnd Cort Ghijb van der Smedebroec beloofde 

aan voornoemde Lambertus van Middelrode smid een n-erfcijns van 70 pond 

........ 

 

/ se daturum et soluturum dicto Lamberto venditori hereditarium censum 

septuaginta librarum 

/ 

 

BP 1181 p 504v 03 ±ma 15-09-1399. 

Voornoemde Lambertus van Middelrode smid beloofde dat, zodra voornoemde 

Ghisbertus aan voornoemde Lammbertus een b-erfcijns gevest geeft van 30 

pond, verkocht aan ....... ... Merlaer, en een b-erfcijns van 40 pond geld, 

aan hem verkocht door Ghisbertus Vullinc, dat dan de brief van de 

n-erfcijns van 70 pond van generlei waarde zal zijn. Waarschijnlijk 

getuigen: ....... ....vel, Yudocus van den Hoevel, Henricus van den Broec, 

Roverus Boest, ....... ........ 

 

/ quandocumque dictus Ghisbertus dicto Lamberto firmaverit hereditarium 

censum XXX librarum venditum  

/ [M]erlaer prout in litteris et hereditarium censum XL librarum monete 

venditum sibi a Ghisberto Vullinc 

/ nulla et sine valore et ?idem Lambertus extunc cum ?eadem littera 
?monebit 

/ ....vel Yudoco van den Hoevel Henrico van den Broec Rovero Boest 

/ 

 

BP 1181 p 504v 04 ±ma 15-09-1399. 

....... ....... ..ijnle Sijmons soen bakker beloofden aan Jordanus zvw 

Arnoldus ....... een hoeveelheid rogge, die dit jaar groeit, met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1400) in Den Bosch te leveren op de zolder ........ 

 

/ ..ijnle Sijmons soen pistor promiserunt indivisi super omnia Jordano 

filio quondam Arnoldi  

/ scilicet de siligine que crevit anno presenti #persolvend.. 

purificationis proxime futuro# et in Busco tradend.. supra solarium  

/ ....... 

 

BP 1181 p 504v 05 ±ma 15-09-1399. 

....... ....... droeg over aan Ludolphus van Boemel zvw Ludolphus van 

Boemel waarschijnlijk alle goederen van ....... zvw Theodericus Buxken, 

gerechtelijk aan hem verkocht door Theodericus van Zeelst. 

 

/ ....... ....... ....... filii quondam Theoderici Buxken vendita sibi a 

Theoderico de Zeelst per judicem  

/ hereditarie supportavit [L]udolpho [de] Boemel filio quondam Ludolphi 

de Boemel cum litteris et jure promittens super  

/ [depo]nere. Testes Ywanus et Moedel datum supra. 

 

                         
31 Aanvulling op basis van BP 1181 p 504v 03. 
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BP 1181 p 504v 06 ±ma 15-09-1399. 

....... van Boemel maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Johannes Gerijs, zijn zoon Rodolphus, Jacobus Stevens en 

Johannes ......., met hun goederen. 

 

/ Boemel omnes vendiciones et alienaciones factas per Johannem Gerijs 

Rodolphum eius filium #Jacobum Stevens# et Johannem  

/ per eorum alterum [cum] suis bonis seu cum bonis alterius eorum 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

1181 p. 505r. 

 tercia ante festum Lamberti: dinsdag 16-09-1399. 

 anno nonagesimo nono index septima mensis septembris: 09-1399. 

Er resteert een reepje van de linker zijde. 

 

BP 1181 p 505r 01 ±ma 15-09-1399. 

Engbertus zv Arnoldus gnd Cleijnael ....... van Nijcholaus gnd Sceijven 

beloofde mogelijk een erfcijns of erfpacht, gaande uit een stuk beemd of 

weide, gnd ......., tussen ....... ....... enerzijds en Arnoldus van 

Laerhoven anderzijds. 

 

Engbertus filius Arnoldi dicti (dg: Cleijna) Cleijn[ael] / 

Nijcholai dicti Sceijven promisit se daturum [et soluturum] / 

pecia prati seu pascue dicte weij dicta / 

hereditatem Arnoldi de Laerhoven ex alio prout / 

warandiam et (dg: suff) obligationem deponere et (dg: ob) / 

 

BP 1181 p 505r 02 di 16-09-1399.  

Henricus zvw Hermannus ?Scuijwinc in een fragment van een contract mbt 

waarschijnlijk een b-erfcijns van 5 pond uit cijnzen van wijlen hr Arnoldus 

Rover ridder, die ....... ....... beurde, welke cijns van 5 pond hr 

Gheerlacus ....... ....... gekocht had, en welke cijns Johannes Storm 

verworven had van ....... ....... gnd Rover, en welke cijns voornoemde 

....... ........ 

 

Henricus filius quondam Hermanni Scu[ijwi?]nc / 

censibus domini Arnoldi quondam Rover milit[is] / 

habuit quem censum quinque librarum dominus Ghee[rlacus] / 

emendo acquisiverat et quem censum Johannes Stor[m?] / 
?dicti Rover acquisiverat prout in litteris et quem censum dictus / 

datum (dg: in profesto Lam) tercia ante festum Lamberti. 

 

BP 1181 p 505r 03 ±di 16-09-1399.  

Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke verhuurde aan Johannes van Zanbeke 

zvw Johannes van Mekelendonc een kamp, 5 ....... ......., mogelijk ter 

plaatse gnd die Cort Weije, welk kamp Henricus verworven had van ....... 

......., voor een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel 

(za 22-02-1399), per jaar voor ....... ......., en voor 16½ Stramprooise 

gulden, elk jaar met Sint-Petrus-Stoel te betalen; waarschijnlijk moet er 

iets onderhouden of betaald worden. 

 

Henricus de Beke filius (dg: quondam) Arnoldi de Beke quendam campum 

quinque / 

dicto die Cort Weije (dg: inter hereditatem) quem campum dictus Henricus 

erga / 

ut dicebat locavit Johanni de Zanbeke filio quondam Johannis de 

Mekelend[onc] / 

cathedram #proxime preterito# sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum quatuor annorum pro / 

solvend.. dand.. et solvend.. etc atque pro sedecim et dimidio 

Stramproe[dsche gulden] / 
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quatuor annorum Petri ad cathedram et pro primo solucionis / 

sequent... promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia / 

dicto spacio pendente sic quod dicto Henrico dampna exinde non even[ian]t 

(dg: dictis) dicto spa[cio pendente] / 

 

BP 1181 p 505r 04 ±di 16-09-1399.  

Oda wv Gerardus gnd Neve zvw Rodolphus Roesmont en haar zoon Gerardus Neve 

verkochten aan Walterus zvw Bertoldus zvw Walterus gnd Groet Wouter een 

n-erfpacht van 3 zester rogge, maat van ......., uit een b-erfpacht van 8½ 

mud rogge, maat van ......., welke pacht van 8½ mud rogge wijlen voornoemde 

....... met Lichtmis beurde, gaande uit een hoeve in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd ......., welke ?hoeve Walterus zvw Bertoldus zvw Walterus gnd 

Groet Wouter ?verworven had van voornoemde? wijlen Gerardus. 

 

(dg: Gerardus Neve filius quondam Gerardi Neve) #Oda relicta quondam 

Gerardi dicti Neve (dg: cum) filii quondam Rodolphi Roesmont cum tutore 

et Gerardus Neve eius fi[lius]# hereditariam paccionem trium sextariorum 

siliginis mensure / 

-diorum siliginis dicte mensure quam paccionem octo et dimidii modiorum 

siliginis dictus quondam / 

anno quolibet hereditarie purificationis ex quodam manso sito in parochia 

de Oesterwijc ad locum dictum / 

[Walterus filius] quondam Bertoldi filii #quondam# Walteri dicti Groet 

Wouter erga #dict[os?] quondam# Gerardum m... / 

ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Waltero filio dicti quondam 

Bertoldi filii quond[am Walteri dicti Groet Wouter] / 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Groij et Moedel 

datum supra. 

 

BP 1181 p 505r 05 ±di 16-09-1399.  

Hermannus Kuijf beloofde aan Johannes van den Placke 6 g.... 

 

Hermannus Kuijf promisit super omnia Johanni van den Placke sex g... / 

 

BP 1181 p 505r 06 ±di 16-09-1399.  

Arnoldus zvw Petrus gnd Reijners soen gaf uit aan ....... ....... een 

hofstad en tuin, in ... ....., ... de Vughterdijk?, tussen de osendrup van 

het woonhuis van voornoemde Arnoldus enerzijds en erfgoed van Johannes 

Bulle zvw Walterus Bulle anderzijds, strekkend vanaf .. ....... tot aan 

....... ....... ....... ....... en naast de beemd van voornoemde Arnoldus, 

zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 40 

schelling ....... ....... ....... 

 

Arnoldus filius (dg: Pe) quondam Petri dicti Reijners soen domistadium et 

ortum / 

Vuchtensem inter (dg: hereditatem) stillicidium domus habitationis dicti 

Arnoldi #et (dg: quod stilli# ex uno et) / 

et inter hereditatem (dg: dicti) Johannis Bulle filii quondam Walteri 

Bulle ex alio tendentes a / 

et inter pratum dicti Arnoldi prout ibidem siti sunt et limitati ut (dg: 

dicebat here) #dedit ad he[reditarium censum]# / 

(dg: warandiam et obligationem deponere) ab eodem hereditarie possidendos 

pro hereditario censu XL solidorum / 

proxime futuro ultra annum ex premissis promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem / 

 

BP 1181 p 505r 07 ±di 16-09-1399.  

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande ......., met 20 Hollandse 

gulden of de waarde. Opgesteld in .. ..... in aanwezigheid van mr Johannes 

van Best, Arnoldus Rover Boest, Johannes van Haren snijder, .. ....... ... 
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Dungen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium !ad spacium trium annorum (dg: post hr f) 

/ 

sequentium semper dictis 3 annis durantibus cum XX Hollant gulden seu 

val[orem] / 

magistro Johanne de Best Arnoldo Rover Boest Johanne de Haren sartore / 

Dungen testibus datum anno nonagesimo nono index septima mensis 

septembris / 

 

BP 1181 p 505r 08 ±di 16-09-1399.  

Hr Theodericus Rover ridder droeg over aan Arnoldus Ro... de helft van alle 

b-erfcijnzen, en van waarschijnlijk erfgoederen, welke helft aan hem 

behoort, waar ook gelegen of te betalen, welke cijnzen en ....... ....... 

....... had overgedragen aan voornoemde Theodericus en Gerardus van Berkel. 

Met achterstallige termijnen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles medietatem omnium et singulorum censuum 

annuorum et hereditariorum (dg: ..) / 

ad se spectantium quocumque locorum consistentium seu solvendorum quos 

census omnes et si[ngulos] / 

Theoderico et Gerardo de Berkel supportaverat prout in litteris 

scabinorum hereditarie supportavit Arnoldo Ro... / 

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

#omnibus# arrestadiis promittens super omnia ratam servare / 

 

BP 1181 p 505r 09 ±di 16-09-1399.  

Johannes zvw Johannes Erenbrechts soen van Essche beloofde aan Nijcholaus 

gnd Goe...noden waarschijnlijk een geldbedrag of hoeveelheid graan, een 

helft te betalen met Sint-Jacobus-Apostel aanstaande (zo 25-07-1400) en de 

andere helft met Sint-Jacobus-Apostel over een jaar (ma 25-07-1401). 

 

Johannes filius quondam Johannis Erenbrechts soen de Essche promisit 

super omnia Nijcholao dicto Goe...noden / 

mediatim Jacobi apostoli proxime futurum et mediatim a festo beati Jacobi 

apostoli proxime futuro / 

 

1181 p. 506v. 

 in crastino Lamberti: donderdag 18-09-1399. 

 in profesto Martini: maandag 10-11-1399. 

Er resteert een reepje van de rechter zijde. 

 

BP 1181 p 506v 01 do 18-09-1399.  

....... ....... verkocht waarschijnlijk aan ....... van ..go gnd Zwart van 

Kessel een n-erfpacht ......., gaande uit (1) een hofstad van verkoper, in 

......., (2) 6½ hont land, in voornoemde parochie, ter plaatse gnd ......., 

tussen ....... ....... enerzijds en Petrus ?Deijc anderzijds, (3) ....... 

......., tussen Lambertus Selen soen enerzijds en Ghisbertus zv ....... 

anderzijds, reeds belast met cijnzen aan het kapittel van Luik, ........ 

 

/ -gonis dicti Zwart de Kessel hereditariam paccionem 

/ ex quodam domistadio dicti venditoris sito in parochia de  

/ ex sex et dimidio hont terre sitis in dicta parochia ad locum  

/ ex uno et inter hereditatem Petri [?D]eijc ex alio necnon  

/ Lamberti Selen soen ex uno et inter hereditatem Ghisberti filii  

/ deponere exceptis censibus (dg: dominorum) capitulo Leodiensi  

/ (dg: quinta pi) in crastino Lamberti. 

 

BP 1181 p 506v 02 do 18-09-1399. 
Vergelijk: Sint-Jan, nummer 231 (208) die identiek is aan 232 (207). 

Henricus zvw Rutgerus gnd Hugen soen tonnenmaker ev Bela dvw Henricus gnd 
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Happen verkocht aan Eustatius gnd van Hedichuijsen, tbv de kerkfabriek van 

de Sint-Jan een stukje erfgoed in Den Bosch, aan het einde van de tuin van 

dezelfde wijlen Henricus Happen, achter het huis en tuin van voornoemde 

wijlen Henricus in de Hinthamerstraat, welk stukje ligt naast het kerkhof 

van de Sint-Jan aldaar, tussen erfgoed van Arnoldus gnd van Ghele enerzijds 

en erfgoed van wijlen Johannes gnd Mers, nu behorend aan voornoemd kerkhof, 

anderzijds, buiten een nieuwe stenen muur voor voornoemd stuk erfgoed 

gebouwd, en tussen het overige deel van de tuin van voornoemde wijlen 

Henricus Happen, tezamen met de nieuwe stenen muur en ondergrond. 

Eerstgenoemde Henricus en komende eigenaars van voornoemde huis en erf van 

voornoemde wijlen Henricus Happen mogen in en op voornoemde nieuwe muur 

bouwen en hun bouwwerken in en op die muur verankeren. Ze mogen echter geen 

vensters maken aan de zijde van het kerkhof, tenzij op een hoogte van meer 

dan 10 voet. Ook mogen ze geen “salijen” bouwen aan de kant van het 

kerkhof. 

 

[Henricus filius quondam Rutgeri dicti Hugen soen doliator maritus et 

tutor] legitimus Bele filie quondam Henrici Happen quandam partem 

[hereditatis site in Buscoducis in fine orti eiusdem quondam Henrici 

Happen retro domum et ortum dicti quondam Henrici] (dg: versus) sitos in 

vico Hijnthamensi #que pars hereditatis sita est# iuxta cijmitherium 

ecclesie [ibidem extra quendam] novum murum ibidem #constructum# versus 

dictum cijmitherium inter hereditatem [Arnoldi dicti de Ghele ex uno et 

inter hereditatem quondam Johannis dicti Mers nunc] dictum cijmitherium 

spectantem ex alio simul (dg: dicto) #cum fundo# novi (verbeterd uit: 

novo) muro! ibidem ....... ....... ....... ....... ....... (dg: ?scrite) 

constructum ad presens ut dicebat hereditarie vendidit Eustatio de 

Hedichusen [ad opus fabrice dicte ecclesie beati Johannis ewangeliste 

promittens super habita et] habenda warandiam et obligationem deponere 

tali condicione quod dictus venditor et possessores [pro tempore 

antedicte domus et aree dicti quondam Henrici Happen per]petuis 

temporibus poterint in et supra dictum novum murum edificare [et sua 

edificia in et supra eundem novum murum ad eorum profectum apponere et 

adiungere si]ne (dg: quacumque) contradictione cuiuscumque hoc tamen (dg: 

h) addito quod dictus Henricus seu [possessores pro tempore antedicte 

domus et aree sic edificare volentes non poterint edific]are fenestras in 

dicto muro versus dictum cijmitherium nisi ad altitudinem [decem 

pedatarum a terra superius mensurando neque eciam edificabunt nec 

edificare poterint edificia] dicta Zalij. Testes (dg: Yv) Groij et Moedel 

datum supra. 

 

BP 1181 p 506v 03 ma 10-11-1399.  

....... en ....... gaven uit aan Nijcholaus ....... ....... ...urde (1) een 

hofstad, (2) een stuk beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Scrivers Hoeve, 

naast ....... ...ker enerzijds en Margareta wv Henricus zvw ....... 

anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes die Bije en met het andere 

eind aan Gerardus ......., (3) aangelegen goederen, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Scrivers Hoeve, naast voornoemde Margareta enerzijds en 

voornoemde Gerardus anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Margareta en met het andere eind aan een gemene weg, (dg: een stuk land, 

....... Truden Hoeve, tussen Bela van Houbraken en haar kinderen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan ....... van Zonne 

en met het andere eind aan een gemene weg); de uitgifte geschiedde voor (a) 

3 oude groten ......., (b) (dg: ?10 schelling en 4 penningen geld, gaande 

uit voornoemd dtuk land), (c) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

....... op voornoemde hofstad te leveren. 

 

/ peciam prati sitam in parochia de Scijnle in loco dicto Scrivers Hoeve  

/ ...ker ex uno et inter hereditatem Margarete (dg: filie quondam) 

relicte Henrici filii quondam  

/ ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis die Bije et cum 
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reliquo fine ad hereditatem Gerardi  

/ #sibi adiacent[ibus?]# ...s in (dg: dicta) parochia et loco !dicto 

predictis inter hereditatem dicte Margarete ex uno et inter hereditatem 

dicti Gerardi  

/ [fi]ne ad hereditatem dicte Margarete et cum reliquo fine ad communem 

plateam (dg: atque peciam terre sitam in) 

/ (dg: Truden Hoeve inter hereditatem Bele de Houbraken et eius liberorum 

ex uno et inter communem plateam ex alio)  

/ (dg: de Zonne et eius f reliquo fine ad communem plateam ut dicebat) 

dederunt ad hereditarium pactum Nij[cholao] 

/ ...urde ab eodem hereditarie possidend.. pro tribus grossis antiquis 

(dg: ex premissis) dictis  

/ (dg: ex pro ter ..decim sol et quatuor denariis monete ex dicta pecia 

terre)  

/ (dg: .. d.. etc) atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure #de Busco# (dg: sr) danda sibi  

/ annum (dg: ex) supra dictum domistadium tradenda pro premissis 

promittens super omnia warandiam et  

/ (dg: datum supra). Testes Spina et Wolph datum in profesto (dg: l) 

Martini. 

 

BP 1181 p 506v 04 ±ma 10-11-1399.  

Een schuldbekentenis van 4 Engelse nobel of de waarde en 1 mud rogge. 

 

/ IIII Engels nobel seu valorem (dg: ad) et unum modium siliginis mensure  

/ supra. 

 

BP 1181 p 506v 05 ±do 18-09-1399. 

Waarschijnlijk verkoop van een erfpacht aan ....... zvw Mijchael gnd 

Slabbart van Eijndoven, in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin 

en aangelegen erfgoed, 3 ... ..., naast een gemene steeg die loopt naar de 

plaats gnd Hoe...., reeds belast met de hertogencijns. 

 

/ (dg: maritus legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam The Theoderici 

Claes soen de Heze) 

/ filio quondam Mijchaelis dicti (dg: Slappart) Slabbart de Eijndoven 

hereditari[am?] 

/ et in Busco tradendam #ex# domo et orto ac hereditate sibi (dg: -is) 

adiacente tria  

/ ?dictum H[?a]ze inter (dg: hereditatem) communem stegam tendentem 

versus locum dictum Hoe- 

/ dicebat promittentes (dg: indivisi) super (dg: h) omnia #habita et 

habenda# warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu #domini 

ducis# et  

/ Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 506v 06 do 18-09-1399.  

De verkoper mag terugkopen geduernde 3 jaar, ingaande heden, met 20 (dg: 

nieuwe gulden) ....... of de waarde, 20 gemene plakken, de pacht van het 

jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in 

aanwezigheid van Heijmericus Groij, Ywanus Stierken en Roverus Boest. 

 

/ presentium sine medio sequentium semper dictis tribus annis durantibus 

cum viginti (dg: #novis# gulden)  

/ [s]eu valorem ?cum XX communibus placken et paccione anni redempcionis 

et cum arrestadiis  

/ Heijmerico Groij Ywano Stierken Rovero Boest testibus datum in crastino 

Lamberti anno nona- 

/ 
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BP 1181 p 506v 07 ±do 18-09-1399.  

Uitgifte van 1/3 deel in ....... in Rosmalen, ter plaatse gnd der Zoedijc, 

naast Walterus Coptiten, met een eind strekkend aan de plaats gnd die 

Hoevedijc en met het andere eind aan de plaats ... ......., te weten het 

1/3 deel dat gelegen is naast voornoemde Walterus Coptiten; de uitgifte 

geschiedde voor (a) het onderhoud van 1 roede zegedijk, bij dit 1/3 deel 

behorend, ter plaatse gnd Kepkens Donc, (b) het onderhoud ......., (c) 1 

kapoen, met Lichtmis te leveren. 

 

/ in parochia de Roesmalen ad locum dictum (dg: die Bloetdijc) #der 

Zoedijc# inter hereditatem Walteri Cop- 

[titen] … / tendent.. cum uno fine ad locum dictum die Hoevedijc et cum 

reliquo fine ad locum  

/ [ill]am terciam partem que sita est contigue juxta dictam hereditatem 

dicti Walteri Coptiten ut dicebat dedit ad  

/ conservacione unius virgate zegedijc siti #ad dictam [?terciam] partem 

spectantis# ad locum dictum Kepkens Donc et (dg: pro) conservacione  

/ ....... ....... dicti aggeris zegedijc (dg: et dicti aggeris de zegged) 

ibidem siti (dg: ....) est 

/ unius caponis dand.. sibi ab alio hereditarie purificationis promittens 

super omnia warandiam pro premissis (dg: ..)  

 

1181 p. 507r. 

 sexta post Lamberti: vrijdag 19-09-1399. 

 in vigilia Mathei: zaterdag 20-09-1399. 

Vooral rechter bovenhoek maar ook rechter onderhoek en een reepje rechts 

ontbreken. 

 

BP 1181 p 507r 01 ±do 18-09-1399.  

Een fragment van een contract {vervolg}. 

 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et / 

dictam terciam partem apprehendet. Testes Gr... / 

 

BP 1181 p 507r 02 ±do 18-09-1399.  

Gerardus van Aa beloofden aan Conrardus ....... .. ....... met ....... 

aanstaande te leveren. 

 

Gerardus de Aa promisit super omnia (dg: G) Conrard[o] / 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 507r 03 ±do 18-09-1399.  

Godefridus van Aken, zijn zoon Henricus van Aken, ....... ....... en 

Johannes Raet beloofden aan ....... ....... soen 12 mud rogge, Bossche 

maat, ... ....... te leveren. 

 

(dg: Jo) Godefridus de Aken #Henricus de Aken eius f[ilius]# et (dg: 

Johannes Raet) / 

soen XII modios siliginis mensure de Busco / 

 

BP 1181 p 507r 04 ±do 18-09-1399.  

De drie eersten beloofden voornoemde Johannes Raet schadeloos te houden. 

 

+. 

Tres primi promiserunt dictum Johannem Raet indemp[nem servare]. / 

 

BP 1181 p 507r 05 vr 19-09-1399.  

Godefridus van Woensel zvw Godefridus Lambrechts soen van Woenssel ev Eefsa 

dvw Arnoldus Nolleken Quap, droeg over aan Anselmus ?zvw voornoemde 

Arnoldus Nolleken Quap alle goederen die aan hem en zijn voornoemde vrouw 

Eefsa gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Eefsa, 
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uitgezonderd kleinodiën en huisraad van wijlen voornoemde Arnoldus. 

 

Godefridus de Woensel filius quondam [32Godefridi Lambrechts soen van 

Woenssel 33maritus et tutor legitimus Eefse sue] uxoris (dg: annuam) 

filie quondam Arnoldi Nolle[ke]n Q[uap omnia bona sibi et dicte Eefse sue 

uxori de morte quondam] parentum dicte Eefse successione advoluta 

quocum[que locorum consistentibus sive sitis supportavit Anselmo ?filio] 

dicti quondam Arnoldi Nolleken Quap (dg: promittens super o[mnia]) / 

tamen clenodiis et utensilibus (dg: dictorum) dicti quondam Arnoldi / 

parte sui deponere. Testes Lucas et Ywanus datum sexta post Lam[berti]. 

 

BP 1181 p 507r 06 vr 19-09-1399.  

Voornoemde Anselmus ?zvw Arnoldus Nolleken Quap beloofde aan voornoemde 

Godefridus van Woensel zvw Godefridus Lambrechts soen van Woenssel, tbv hem 

en zijn vrouw Eefsa dvw Arnoldus Nolleken Quap, een lijfrente van .. 

....... ......., met Kerstmis te betalen, voor het eerst met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1399), gaande uit de helft in ... .... .. ... van 

wijlen Arnoldus Nolleken Quap, in Den Bosch, aan de Vismarkt, naast erfgoed 

van wijlen Pe... ....... ....... en uit al zijn goederen, hebbend en 

verkrijgend. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Dictus Anselmus promisit super habita et habenda dicto Godefrido ad [opus 

sui et ad opus Eefse sue uxoris se daturum] et soluturum dictis Godefrido 

et Eefse sue uxori (dg: ad) vit[alem pensionem] / 

[ad] vitam dictorum Godefridi et Eefse sue uxoris seu alterius eorum 

diu[tius vi]ventis et non ultra m... / 

primo solucionis termino nativitatis Domini proxime futurum (dg: et quod 

alter eo[rum diu]tius vivens dictam pensionem) ....... ....... (dg: et 

cum ambo mortui fuerint erit quitus) de et [ex] medietate ad dictum 

Anselmum sp[ectante] ....... ....... quondam Arnoldi Nolleken Quap sita 

in Busco ad f[or]um piscium juxta hereditatem quondam Pe... ....... 

....... suis bonis habitis et habendis quocumque locorum consisten[tibus 

si]ve sitis et alter diutius vivens [integraliter] levabit et cum ambo 

mortui fuerint erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 507r 07 ±vr 19-09-1399.  

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer verkocht aan mr Johannes van Best, 

tbv Jacobus Rij..... ....... ....... van Jacobus Tijt, een n-erfcijns van 

100 oude Franse schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

al zijn goederen. Hij verklaarde dat voornoemde Jacobus Tijt als koopsom 

2000 oude schilden heeft betaald. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer hereditarie 

vendidit magistro Johanni de Best ad opus Jacobi Rij..... ....... ....... 

Jacobi Tijt hereditarium censum centum aude scilde Francie vel valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini de et ex om[nibus] .... bonis 

habitis et habendis (dg: pron) promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et sufficientem facere [et] recognovit sibi f[ore satisfactum] 

per predictum Jacobum Tijt de duobus milibis aude scilde (dg: clam) 

tamquam de pretio clamans inde quitum. ....... ....... ....... 

 

BP 1181 p 507r 08 za 20-09-1399.  

Johannes van Katwijc beloofde aan zijn natuurlijke zoon Johannes (dg: 

verwekt bij Batha dochter) een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van 

Oisterwijk, met ....... in Oisterwijk te leveren, gaande uit een stuk beemd 

gnd die Metten Beemd, in Oisterwijk, tussen Hessello gnd Gobelen enerzijds 

en Arnoldus gnd ....... anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats 

                         
32 Aanvulling op basis van BP 1177 f 118v 03. 
33 Aanvulling op basis van BP 1181 p 507r 06. 
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gnd op des Konings Broek en met het andere eind aan een gemene weg. 

 

Johannes de Katwijc promisit #(dg: mihi ad opus)# Johannis! filio suo 

naturali (dg: ab eodem et Batha filia) quod ipse Johannes de Katwijc 

d[abit et solvet] dicto Johannis suo filio naturali hereditariam 

paccionem (dg: duorum) trium modiorum siliginis mensure de Oesterwijc 

ann[o quolibet?] he[reditarie?] ....... in (dg: Busco) Oesterwijc ex 

pecia prati dicta die Metten Beemt sita in parochia de Oesterwijc inter 

[hereditatem (dg: liberorum] dictorum Horsellen Kijnderen ex uno et inter 

hereditatem) Hessellonis dicti Gobelen ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi dicti ....... ex alio tendente cum uno fine ad locum dictum op 

des Conincs Broec et cum reliquo fine [ad] commun[em] p[lateam] ut 

dicebat promisit super omnia warandiam. Testes Ywanus et Moedel datum in 

vigilia Mathei. 

 

BP 1181 p 507r 09 ±za 20-09-1399.  

Jordanus van Hoculen ?droeg over? aan Gerardus van Hellu zv Jacobus van den 

Velde, tbv hem en Johannes van Hellu zv voornoemde Gerardus, door 

voornoemde Gerardus verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde 

Henricus Boden, alle goederen van Henricus gnd Boden soen, die Conrardus 

Piecs soen ?gerechtelijk gekocht had van voornoemde Jordanus, en welke 

goederen voornoemde Jordanus verworven had van voornoemde Conrardus. 

Voornoemde Jordanus behoudt zijn b-erfpacht van 2 mud rogge, .... ... 

......., die wijlen voornoemde Henricus Boden soen leverde aan voornoemde 

Jordanus, volgens inhoud van de brief; voor ....... ....... zvw Arnoldus 

Tielkini blijft gereserveerd zijn b-erfpacht van 2 mud rogge, die ?wijlen 

voornoemde ....... leverde aan ....... ... van Arnoldus Tielkini, volgens 

inhoud van de brief. 

 

Jordanus de Hoculen omnia bona Henrici dicti Boden soen que (dg: bo) 

Conrardus Piecs soen erga dictum Jor[danum] ?mediante scabinorum? in 

Busco emendo acquisiverat et que bona dictus Jordanus erga dictum 

Co[nr]ardum acquisiverat prout in litteris he[reditarie] ....... Gerardo 

de Hellu filio Jacobi van den Velde (dg: cum litteris et al[iis] ..... 

pro) ad !sui et ad opus Johannis de Hellu filii [dicti Gerardi] ab eodem 

Gerardo et quondam Elizabeth #sua uxore# filia dicti quondam Henrici 

[Boden pari]ter genite! [?simul] cum litteris et aliis  ....... ....... 

....... et obligationem ex parte sui deponere salva tamen dicto Jordano 

sua hereditaria [paccione] duorum !?paccione modiorum siliginis  ....... 

....... ....... quam dictus quondam Henricus Boden soen antedicto Jordano 

solvere consuevit et tenebatur [juxta continentiam] litterarum inde 

confectarum et salva  ....... ....... filio quondam Arnoldi Tielkini sua 

hereditaria paccione duorum modiorum [sili]ginis quam ?dictus ?quondam 

....... ....... ....... ....... ....... Arnoldi Tielkini solvere 

consuevit et tenebatur annuatim juxta continentiam litterarum inde 

confectarum hoc [tamen addito quod dictus Gerardus dictam paccionem 

possidebit] quoad vixerit post eius decessum ad dictum Johannem de Hellu 

eius filium hereditario [jure devolvendam]. Testes (dg: datum) ....... 

....... ....... ....... 

 

BP 1181 p 507r 10 ±za 20-09-1399.  

Nijcholaus gnd Coel zv Ghisbertus zvw Nijcholaus gnd Colen van Geldorp 

verklaarde dat Mechtildis wv Franco zv voornoemde Nijcholaus gnd Colen van 

Gheldorp alle ....... ....... heeft gegeven die wijlen voornoemde Franco 

vermaakt had aan eerstgenoemde Nijcholaus ....... ....... waarschijnlijk te 

leveren op het moment dat hij zou trouwen. 

 

Nijcholaus dictus Coel filius Ghisberti filii quondam Nijcholai dicti 

[Colen] (dg: v) de Geldorp ....... ....... ....... ....... [Mechtildem] 

relictam quondam Franconis filii #prenominati# (dg: dicti) Nijcholai 

dicti Colen de Gheldorp plena[rie?] ....... ....... ....... ....... 
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....... qu..s dictus quondam Franco legaverat primodicto Nijcholao 

....... ....... primodict.. ....... ....... ....... ....... ....... 

....... proveniret matrimonium clamans inde dictam Me[chtildem] quitam 

....... ....... ....... ....... ....... 

 

1181 p. 508v. 

 tercia post Mathei: dinsdag 23-09-1399. 

Vooral linker bovenhoek maar ook linker onderhoek en een reepje links 

ontbreken. 

 

BP 1181 p 508v 01 ±za 20-09-1399.  

...... ...... droeg waarschijnlijk over aan Jacobus en Ghibo, kv 

voornoemde/na-te-noemen ...... ......, zijn recht in een erfgoed in Den 

Bosch, aan de Visbrug, welk erfgoed Johannes ...... ...... ...... ...... 

...... gerechtelijk verworven had van  ...... ...... ...... ......t zvw 

Nijcholaus Reijmbrant. 

 

/ [j]us sibi competentes quovismodo in (dg: dicta domo)  

/ in Busco ad pontem (dg: bladi) #piscium# quam hereditatem Johannes  

/ ...tem #posteriorem# mediante sententia scabinorum in Busco emendo 

acquisiverat  

/ ......t filium quondam Nijcholai Reijmbrant  

/ (dg: ad ?s) Jacobo et Ghiboni liberis eiusdem  

/ super habita et habenda ratam servare nec dictam (dg: domum) 

/ ...[b?]onem et possessores pro tempore dicte hereditatis #cum suis 

edificiis# ex  

/ alterius eorundem (dg: ?sca) #nec personas# causam ab eo seu  

/ vel invadere vel impetere verbis vel factis 

/ dicte hereditatis cum suis attinentiis inde emergent... Testes Ywanus 

/ 

 

BP 1181 p 508v 02 ±za 20-09-1399.  

Mogelijk een notariële akte, opgesteld in aanwezigheid van mr Johannes van 

Best en Arnoldus Rover Boest. 

 

/ ...nert et (dg: fi) dictis scabinis magistro Johanne de Best Arnoldo 

Rover Boest 

/ 

 

BP 1181 p 508v 03 ±za 20-09-1399.  

....... ....... ....... zijn vrouw, dvw Martinus nzvw Jacobus Govijen,  

....... ....... mag voornoemd erfgoed terugkopen, tbv hem en alle 

voornoemde kinderen, met ....... ....... ......., en indien de eerste, 

wanneer die meerderjarig is geworden, niet heeft teruggekocht, dan mag dat 

de tweede of de derde. De wederkoop zal duren totdat de laatste van 

voornoemde kinderen meerderjarig is geworden en tot ....... ....... daarna. 

Zou het huis op voornoemd erfgoed ....... ....... ....... ....... ........ 

 

/ sua uxore filia quondam Martini filii naturalis quondam Jacobi Go-(dg: 

vijen)-vijen ?fac 

/ poterit redimere dictam hereditatem ad opus sui et ad opus omnium 

dictorum liberorum cum  

/ qu[ando?] p[rimus?] ad annos pubertatis pervenerit premissa (dg: vel) 

non redemerit extunc secundus vel tercius  

/ sui (dg: seu) et aliorum eorundem et huiusmodi redempcio durabit (dg: 

quo) quousque ultimus dictorum  

/ prorie... et ?per (dg: ...) ....... sine (dg: si) medio sequent.. et si 

contingat (dg: edi) domum supra dictam hereditatem consistentem 

/ ......c? dicta redempcio ....... ....... promiserunt indivisi ut in 

forma. Acta datum ut (dg: imp) immediate. 
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BP 1181 p 508v 04 ±za 20-09-1399.  

....... ....... van wijlen Johannes Moerwater beloofde aan Ghibo Kesselman 

de jongere 13 nieuwe Gelderse gulden ....... ....... heden over 3 jaar te 

betalen. 

 

....... ....... quondam Johannis Moerwater promisit [super] omnia Ghiboni 

Kesselman juniori XIII novos Gelre gulden ....... ....... (dg: ..) a data 

presentium ultra tres [anno]s persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 508v 05 di 23-09-1399.  

Henricus zvw Theodericus van Westerberze droeg over aan zijn broer Johannes 

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

gaande uit erfgoederen, die aan voornoemde Henricus gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde vader Theodericus, en welke erfgoederen 

voornoemde Henricus had uitgegeven aan zijn voornoemde broer Johannes, voor 

de kommer en voor voornoemde pacht van 1 mud rogge. 

 

[Henricus filius q]uondam Theoderici de Westerberze hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Oerscot quam solvendam habet 

hereditarie purificationis [de et ex] hereditatibus dicto Henrico de 

morte dicti quondam Theoderici sui patris successione advolutis et quas 

hereditates dictus (dg: hereditates) #Henricus# dederat [ad pact]um 

Johanni suo fratri scilicet pro oneribus dictis commer annuatim exinde 

solvendis et pro predicta paccione unius modii siliginis [ut] dicebat 

hereditarie supportavit dicto Johanni suo fratri promittens super omnia 

ratam servare et obligationem (dg: ex parte) in dicta paccione existentem 

(dg: de) deponere. Testes Groij et Ywanus datum ter[cia post] (dg: 

Lamber) Mathei. 

 

BP 1181 p 508v 06 di 23-09-1399.  
?Gerardus zvw Jacobus Copteijt maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 50 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, aan voornoemde Jacobus verkocht door 

Bertkinus gnd Bertken van Velde van Rode. 

 

G[?erar]dus filius quondam Jacobi Copteijt hereditarium censum L 

solidorum grosso Turonensi denario monete !n regis Francie antiquo pro 

XVI [denariis] in hiis computato venditum dicto Jacobo a Bertkino (dg: de 

Vel) dicto Bertken de Velde de Rode prout in [litteris] (dg: .. v) monuit 

de tribus annis. Testes Groij et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 508v 07 di 23-09-1399.  

....... zvw Jacobus gnd Coptijt de jongere maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Peelland, met Sint-Remigius-

Belijder te leveren, aan voornoemde Jacobus Coptijt verkocht door jkvr 

Margareta wv Johannes van Beke ?zvw Goeswinus van Beke. 

 

....... filius quondam Jacobi dicti Coptijt junioris hereditariam 

paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Pedelone solvendam 

[hereditarie Re]migii confessoris venditum! dicto Jacobo Coptijt a 

domicella Margareta relicta quondam Johannis de Beke ....... quondam 

Goeswini de Beke prout in litteris (dg: here) monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 508v 08 ±di 23-09-1399.  

Ludovicus, Gertrudis en Ermgardis, kvw Tielmannus van Nederijnen, en 

Henricus Haen ev Mechtildis dvw voornoemde Tielmannus maakten een erfdeling 

van goederen die aan hen behoren. 

{enige ruimte opengelaten} kreeg (1) 2 morgen land van wijlen Reijnerus van 

Zonne, bijeen gelegen op één plaats gnd die Oetheren, (2) een kamp, gnd 

...tilt Camp, naast de plaats gnd die Legedonc, naast Ywanus ?Vosken, met 
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de cijns die de stad Den Bosch jaarlijks hieruit beurt. 

 

[34Ludovicus] Gertrudis et Ermgardis liberi quondam Tielmanni de 

Nederijnen et Henricus Haen maritus et tutor legitimus [Mech]tildis sue 

uxoris filie dicti quondam Tielmanni palam recognoverunt se quandam 

divisionem hereditariam mutuo fecisse [de] quibusdam bonis (dg: eis de 

morte dicti quondam Tielmanni advolutis) #ad eos spectantibus ut 

dicebant# mediante qua divisione duo jugera terre (dg: dictu [quon]dam 

Tielmanni #quondam Henrici de Zonne# sita ad locum dictum Oeth[eren]) 

quondam Reijneri de Zonne sita simul in uno loco dicto die [Oet]heren 

item quidam campus dictus ...tilt Camp situs juxta locum dictum die 

Legedonc juxta hereditatem Ywani ?Vosken #simul cum censu quem opidum de 

Busco [an]nuatim ex premissis habuit solvendum et quem censum dictus 

quondam# {hier enige ruimte opengelaten} cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus et jure hereditarie renunciaverunt 

promittentes cum [tutore] indivis.. super omnia ratam servare [et] dampna 

equaliter portare. 

 

BP 1181 p 508v 09 ±di 23-09-1399.  

{enige ruimte opengelaten} kreeg ?3 morgen land van wijlen Ludovicus zvw 

Albertus, ter plaatse gnd die Bieshaer, naast Theodericus Pos..... 

 

[et mediant]e qua divisione [?tri]a jugera terre quondam Ludovici filii 

quondam Alberti sita ad locum dictum die Bieshaer [iuxta] hereditatem 

Theoderici Pos.... [ut] dicebant !dicebant {hier enige ruimte 

opengelaten} cesserunt in partem super quibus et jure alii renunciaverunt 

promittentes cum tutore [indivis.. super] omnia ratam [servare] et 

dampna. 

 

1181 p. 509r. 

 Geen data op dit fragment. 

Vooral rechter bovenhoek maar ook rechter onderhoek en een reepje rechts 

ontbreken. 

 

BP 1181 p 509r 01 ±di 23-09-1399.  

Ludovicus, Gertrudis en Ermgardis kvw Tielmannus van Nederijnen en Henricus 

Haen ev Mechtildis dvw voornoemde Tielmannus maakten een erfdeling van 

goederen {niet afgewerkt contract}. 

 

Ludovicus Gertrudis et Ermgar[dis 35liberi quondam Tielmanni de 

Nederijnen et Henricus Haen maritus et tutor] legitimus ut asserebat 

Mechtildis [sue uxoris filie dicti quondam Tielmanni palam recognoverunt 

se quandam divisionem hereditariam mutuo] fecisse de quibusdam 

hereditatibus ad / 

{niet afgewerkt contract}. 

 

BP 1181 p 509r 02 ±di 23-09-1399.  

Een fragment ven een contract, waarin optreedt Johannes Keijmpt zvw 

Godefridus mbt een erfpacht van 1 mud rogge, die gaat uit een huis met 

ondergrond en tuin, ....... ......., naast de gemene weg, ....... ....... 

....... Henricus van Cappellen anderzijds, ....... ....... onder Oirschot. 

 

Johannes Keijmpt filius quondam Godefridi / 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure / 

(dg: p) domo (dg: et orto) cum suo fundo et orto / 

communem plateam ex uno et inter communem / 

Vloet inter hereditatem (dg: Danijelis) ?L...... / 

Henrici de Cappellen ex alio ut dicebat / 

                         
34 Aanvulling op basis van BP 1181 p 509r 01. 
35 Aanvulling op basis van BP 1181 p 508v 08. 
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infra parochiam de Oerscot sit.. ut dicebat / 

(dg: et sufficientem f) et sufficientem facere. Testes Groij et Ywanus /  

 

BP 1181 p 509r 03 ±di 23-09-1399.  

Johannes zvw Gerardus gnd Snijder droeg over aan Gerardus van Uden een stuk 

beemd, in ......., ....... ......., achter Johannes van Loe, tussen 

voornoemde Gerardus van Uden ......., met een eind strekkend aan erfg vw 

Theodericus van Over Aa en met het andere einde aan ....... ......., dat 

....... ....... in pacht verkregen had van Godefridus zv Godefridus gnd 

Strics, voor een b-erfpacht ... .. ... ......, met Lichtmis in Uden te 

leveren, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes filius quondam Gerardi (dg: s) dicti Snijder peciam prati sitam 

/ 

retro hereditatem Johannis de Loe inter hereditatem Gerardi de Uden ex / 

uno fine ad hereditatem heredum quondam Theoderici de Over Aa e[t cum 

re]liquo fi[ne] / 

erga Godefridum filium Godefridi dicti Strics ad pactum a[cq]uisiverat 

scilicet pro hereditaria pac[cione] / 

solvenda hereditarie purificationis et in Uden tradenda ut dicebat 

hereditarie supportavit (dg: G) dicto Gerardo de Uden promittens s[uper] 

/ 

sui deponere (dg: testes datum supra) excepta dicta paccione. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 509r 04 ±di 23-09-1399.  

Johannes zvw Gerardus gnd die Snijder droeg over aan Gerardus van Uden 9 

lopen rogge, Bossche maat, met ....... in Uden te leveren, gaande uit 3 

strepen land die waren van wijlen hr Godefridus van Os ridder, in Uden, ter 

plaatse gnd op die Culen, welke 9 lopen voornoemde Johannes verworven had 

van Hubertus Elijaes soen van Lanchese. 

 

Johannes filius quondam Gerardi dicti die Snijder novem lopinos siliginis 

mensure de Busco (dg: m solvendos) hereditarie paccionis sol[vendos] 

....... ....... et in Uden tradendos ex tribus (dg: strepag ..) strepis 

terre que fuerant quondam domini Godefridi de Os militis s[itis in 

parochia de] Uden ad locum dictum (dg: die) op (dg: op) die Culen quos 

novem lopinos siliginis dicte mensure hereditarie paccionis dictus 

Johannes [erga] Hubertum Elijaes soen de Lanchese acquisiverat ut dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo de Uden promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1181 p 509r 05 ±di 23-09-1399.  

Albertus zvw Henricus van Kessel verkocht aan Johannes gnd Coppelman van 

Hoelt ¼ deel in een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Hoelt, tussen 

....... Coevelman enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds, zoals 

dit ¼ deel aan hem gekomen was na overlijden van zijn grootmoeder 

Heijlwigis gnd Aben soen, met de bomen. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel #quartam partem ad se 

spectantem# peciam terre sitam in parochia de Bucstel ad locum dictum 

Hoelt inter hereditatem ....... Coevelman ex uno et inter (dg: l) aquam 

dictam die (dg: Aa) #Dommel# ex alio prout (dg: ibidem sita est) 

huiusmodi quarta pars sita et dicto ....... de morte quondam Heijlwigis 

dicte Aben soen sue avie successione est advoluta (dg: ut) simul cum 

arboribus et ....... (dg: ers) eiusdem quarte partis (dg: partis) ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni (dg: -s) dicto Coppelman (dg: 

promittens de s) de Hoelt promittens ....... ....... ....... et 

obligationem deponere. Testes Groij et Ywanus datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1399 09. 

 

51 

BP 1181 p 509r 06 ±di 23-09-1399.  

Willelmus die Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus die Rode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 509r 07 ±di 23-09-1399.  

Willelmus zvw Nijcholaus gnd Coel Wautghers soen van den Hoevel van Groter 

Lijemde: alle {niet afgewerkt contract}. 

 

Willelmus filius quondam Nijcholai dicti Coel Wautghers soen van den 

Hoevel de Groter Lijemde omnes. 

 

BP 1181 p 509r 08 ±di 23-09-1399.  

Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel Wautghers soen van den Hoevel van Groter 

Lijemde {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai dicti Coel Wautghers soen van den 

Hoevel de Groter Lijemde. 

 

BP 1181 p 509r 09 ±di 23-09-1399.  

Arnoldus zvw Arnoldus Hadewigen soen van den Kerchoven ev Sophija dvw 

Wautgerus van den Hoevel ?verkocht? aan Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel zvw 

Wautgerus van den Hoevel een stuk land, in Boxtel, in Liemde, tussen 

voornoemde Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel zvw voornoemde Wautgerus van 

den Hoevel enerzijds en Gerardus Hessels soen anderzijds, belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, aan 

voornoemde Johannes koper. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Hadewigen soen van den Kerchoven maritus 

(dg: legitimus) et tutor legitimus Sophije sue uxoris filie quondam 

[Wautgeri] van den Hoevel peciam terre sitam in parochia de (dg: Lijemde) 

Bucstel in jurisdictione #de Lijemde# inter hereditatem Johannis filii 

quondam [Nijcholai] (dg: fi) dicti Coel filii quondam Wautgeri van den 

Hoevel predicti ex uno et inter hereditatem Gerardi Hessels soen ex alio 

hereditarie ....... [dicto] Johanni filio dicti quondam Nijcholai dicti 

Coel filii quondam Wautgeri van d[en] Hoevel promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere [exceptis] censu domini fundi et 

hereditaria paccione quatuor (dg: lil) lopinorum siliginis mensure de 

Busco dicto Johanni emptori exinde solvenda. [....... .......?] 

 

BP 1181 p 509r 10 ±di 23-09-1399.  

Voornoemde Johannes koper beloofde aan Sophia dvw Wautgerus van den Hoevel 

van ?K....... een lijfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land en alle andere 

erfgoederen van voornoemde Johannes, die hij heeft of zal verkrijgen. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes emptor promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Sophie filie quondam Wautgeri van den Hoevel de ?K....... 

[vitalem] pensionem decem lopinorum siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam dicte Sophie et non ultra purificationis et primo 

solucionis [termino a purificatione] ultra annum et in Busco tradendam ex 

dicta pecia terre atque ex omnibus aliis hereditatibus dicti Johannis 

habitis et habendis quocumque [locorum consistentibus et cum mor]tua 

fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 509r 11 ±di 23-09-1399.  

Willelmus zvw Nijcholaus gnd Coel Wautghers soen van den Hoevel van Groter 

Lijemde gaf uit aan zijn ....... Wautgherus ....... waarschijnlijk alle 

erfgoederen die aan voornoemde Willelmus gekomen waren na overlijden van 

zijn ouders, gelegen onder Vught ....... ......., en alle erfgoederen en 
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goederen van Johannes zvw voornoemde Nijcholaus, gelegen onder ?Esch, die 

voornoemde Willelmus ?verkregen had? van zijn voornoemde broer Johannes zvw 

Nijcholaus; {p.510} de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud 4 

lopen ......., ....... ......., met ....... in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst over een jaar. Slechts op te geven met ....... ....... ........ 

 

Willelmus filius quondam Nijcholai dicti Coel (dg: Wautghers filii 

quondam) Wautghers soen van den Hoevel de [36Groter Lijemde] ....... 

....... ....... dicto Willelmo de morte quondam suorum parentum 

successione advolutas quocumque locorum infra parochia de Vucht ....... 

....... ....... ....... atque omnes hereditates atque omnia bona Johannis 

filii dicti quondam Nijcholai quocumque locorum infra parochias de 

[?E]ss[ch]e ....... ....... ....... ....... sunt quas hereditates et bona 

dictus Willelmus erga dictum Johannem suum fratrem filium dicti quondam 

Nijc[holai] ....... ....... ....... ....... ....... 

 

1181 p. 510v. 

 quarta post Mathei: woensdag 24-09-1399. 

 sexta post Mathei: vrijdag 26-09-1399. 

Vooral linker bovenhoek en maar ook linker onderhoek en een reepje links 

ontbreken. 

 

BP 1181 p 510v 01 ±di 23-09-1399. 

/ [ut] dicebat dedit ad hereditariam paccionem Wautghero suo 

/ [po]ssidend[as] pro oneribus que dictus Nijcholaus Coel 

/ hereditari[a?] paccione duorum modiorum et (dg: duorum) #quatuor# 

lopinorum  

/ ultra annum et in Busco tradenda ex premissis  

/ et non resignabit neque dimittet pro solucione  

/ dand.. ut dictus (dg: Johannes) Wautgerus super omnia promisit 

/ 

 

BP 1181 p 510v 02 do 25-09-1399.  

Johannes ....... ....... ....... ?droeg over? aan ....... ....... ..vw 

voornoemde Nijcholaus Coel Wautghers soen de helft, die aan Baudewinus zvw 

Ghe.... behoorde, in een stuk land, in Boxtel, in ......., ....... ......., 

tussen ?Danijel Zeij Roetarts soen enerzijds en Arnoldus ....... 

anderzijds, welke helft ....... ....... van Nijcholaus Coel Wautghers soen 

van den Hoevel gekocht had van voornoemde ....... ....... ....... Casteren, 

en welke helft van voornoemd stuk land eerstgenoemde Johannes vernaderd had 

van ....... ....... Rutghers soen. 

 

[Johannes]  

/ [medieta]tem que ad (dg: ad) Baudewinum filium quondam Ghe- 

/ [sit]a in parochia de (dg: Bucst) Bucstel !j in jurisdictione  

/ [?D]a[n]ije[li]s Zeij Roetarts soen ex uno met inter hereditatem 

Arnoldi  

/ Nijcholai Coel Wautghers soen van den Hoevel erga dictum  

/ Casteren emendo acquisiverat et quam medietatem dicte pecie terre 

primodictus Johannes  

/ [R]utghers soen per (dg: re) modum redempcionis e jure proximitatis 

acquisiverat prout  

/ dicti quondam Nijcholai Coel Wautghers soen cum (dg: litteris) omnibus 

litteris et  

/ (dg: dcm) ex parte sui deponere. Testes Groij et Ywanus datum quinta 

post Mathei. 

 

BP 1181 p 510v 03 do 25-09-1399.  

Henricus zv Henricus zv Johannes van den Hoevel van Scijnle droeg over aan 

                         
36 Aanvulling op basis van BP 1181 p 509r 07. 
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zijn broer Johannes zv voornoemde Henricus zv Johannes van den Hoevel een 

b-erfcijns van .. schelling geld, gaande uit de helft, behorend aan 

eerstgenoemde Henricus, in een b-erfcijns van 4 pond 3 schelling 5 penning 

geld, welke cijns Marcelius zvw ....... gnd Eghens soen beloofd had met 

Kerstmis te betalen aan voornoemde Henricus zv Johannes van den Hoevel, 

gaande uit (1) een stuk ...., in Schijndel, ter plaatse gnd dat Luttel 

Eijnde, tussen Rijcardus Eefsen soen enerzijds en Petrus .....de 

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

aan Egidius van de Doorn, (2) de helft, aan voornoemde Marcelius behorend, 

in een huis en tuin, in Schijndel, naast de plaats gnd den Vulen Dijc, 

tussen Willelmus van der .....nen enerzijds en Johannes gnd Joseph 

anderzijds, welke helft voornoemde Marcelius mede tot onderpand had 

gesteld. 

 

[Henricus filius Henrici filii] Johannis van den Hoevel #de Scijnle# 

hereditarium censum X.. solidorum monete de medietate ad primodictum 

Henricum spectante in hereditario censu [quatuor librarum trium] 

solidorum et quinque denariorum monete quem censum quatuor librarum trium 

solidorum et quinque denariorum Marcelius filius quondam ....... dicti 

Eghens soen promisit se (dg: se) daturum et soluturum dicto Henrico filio 

Johannis van den Hoevel hereditarie nativitatis Domini de et ex pecia 

....... [sita] in parochia de Scijnle ad locum dictum dat Luttel Eijnde 

inter hereditatem Rijcardi Eefsen soen ex uno et inter hereditatem Petri 

.....de ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo 

fine ad hereditatem Egidii de Spina atque ex medietate ad [dictum] 

Marcelium spectante in (dg: do) domo et orto sitis in dicta parochia 

juxta locum dictum den Vulen Dijc inter hereditatem Willelmi van der 

.....nen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Joseph ex alio quam 

medietatem dictorum domus et orti dictus Marcelius simul cum dicta pecia 

terre (dg: ad) [pro] solucione dicti census quatuor librarum trium 

solidorum et quinque denariorum ad pignus imposuerat prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni suo fratri filii! dicti Henrici filii 

Johannis van den Hoevel cum litteris et jure (dg: re) occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem (dg: deponere) ex 

parte! et suorum coheredum deponere. 

 

BP 1181 p 510v 04 wo 24-09-1399. 

Walterus van Vucht alias gnd Geroncs maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen, gedaan door Johannes van Hijnen zvw Petrus van Hijnen en 

Margareta mv voornoemde Johannes met hun goederen. 

 

Walterus (dg: Geronc) de Vucht alias dictus Geroncs omnes vendiciones et 

alienaciones factas per (dg: Johannes) Johannem de Hijnen [filium 

qu]ondam Petri de Hijnen et Margaretam (dg: eius) matrem eiusdem Johannis 

cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes ....... [et] Ywanus 

datum quarta post Mathei. 

 

BP 1181 p 510v 05 wo 24-09-1399. 

Katherina wv Gerardus gnd Jacobs soen droeg over aan haar schoonzoon 

Hermannus Sticker de helft in 1/3 deel, welk 1/3 deel eertijds behoorde aan 

Oderadis wv Laurencius gnd Kersmaker en Arnoldus, Laurencius, Severinus en 

Agnes, kv voornoemde Oderadis en wijlen Laurencius Kersmaker, in een 

b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, die Johannes gnd Beecman zvw 

Ygrammus gnd van der Beke beloofd had met Sint-Andreas-Apostel te leveren 

aan hr Arnoldus Nouden dekaan van Den Bosch, zijn broer Johannes, en wijlen 

voornoemde Laurencius Kersmaker, gaande uit (1) 2/3 deel van een hoeve die 

was van wijlen jkvr Ermegardis van Collenborch begijn, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Tongeren, welk 1/3 deel van de pacht voornoemde Katherina en 

haar voornoemde schoonzoon Hermannus Sticker gekocht hadden van voornoemde 

Oderadis, Arnoldus, Laurencius, Severinus en Agnes. Voornoemde Hermannus 
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zal geheel het 1/3 deel niet vervreemden zolang voornoemde Katherina leeft. 

 

[Katherin]a relicta quondam Gerardi dicti Jacobs soen cum tutore 

medietatem ad se spectantem in tercia parte que tercia pars (dg: spectat 

ad) [?dudu]m spectabat ad Oderadem relictam quondam Laurencii dicti 

Kersmaker Arnoldum Laurencium Severinum et Agnetem liberos [eiu]sdem 

Oderadem! et quondam Laurencii Kersmaker in hereditaria paccione sex 

modiorum siliginis mensure de Busco quam paccionem sex modiorum 

[siliginis] dicte mensure Johannes dictus Beecman filius quondam Ygrammi 

dicti van der Beke promiserat se daturum et soluturum domino Arnoldo 

Nouden decano Busciensi Johanni (dg: f) eius fratri et dicto quondam 

Laurencio Kersmaker anno quolibet hereditarie Andree apostoli ex duabus 

[terciis] partibus cuiusdam mansi qui fuerat quondam domicelle Ermegardis 

de Collenborch beghine siti in parochia de Bucstel in loco [dicto] 

Tongeren et ex attinentiis dictarum duarum terciarum partium singulis et 

universis et quam terciam partem dicte paccionis sex modiorum dicta 

[Kather]ina et Hermannus Sticker eius gener erga dictas Oderadem Arnoldum 

Laurencium Severinum et Agnetem [eius lib]eros emendo acquisiverant prout 

in litteris hereditarie supportavit dicto Hermanno Sticker cum litteris 

et aliis et jure promittens cum tutore ratam servare [et obligationem] ex 

parte sui deponere tali condicione quod dictus Hermannus dictam integram 

(dg: paccionem duorum .) terciam partem dicte paccionis sex modiorum [non 

ven]det (dg: et alienab) nec alienabit quam! (dg: ip) dicta Katherina 

vixerit in humanis ut dictus Hermannus super omnia dicte Katherine 

[promisit. Testes] Lucas et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 510v 06 vr 26-09-1399. 

Voornoemde Hermannus droeg voornoemd 1/3 deel van de pacht over aan 

voornoemde Katherina voor de duur van haar leven. Hij beloofde dit 1/3 deel 

niet te verkopen, te vervreemden of te verzwaren zolang voornoemde 

Katherina leeft. 

 

[Dictus Herm]annus (dg: pro) dictam (dg: paccionem) terciam partem dicte 

paccionis sex modiorum siliginis supportavit dicte Katherine ab eadem 

quoad vixerit et non [ultra possidendam] promittens super habita et 

habenda ratam servare et dictam terciam partem non vendere nec alienare 

et (dg: f) obligationem super eandem facere quamdiu [dicta Katherina 

vixerit] in humanis. Testes Lucas et Ywanus datum sexta post Mathei. 

 

1181 p. 511r. 

 sabbato post Mathei: zaterdag 27-09-1399. 

Vooral rechter bovenhoek en maar ook rechter onderhoek en een reepje rechts 

ontbreken. 

 

BP 1181 p 511r 01 ±vr 26-09-1399. 

Godefridus Sceijvel zvw Godefridus Sceijvel maande 3 achterstallige jaren 

van ....... ....... ....... ......., tbv Aleijdis wv Johannes Spil.... 

....... ....... ....... ....... ....... Scutte zvw Willelmus ?gnd ........ 

 

Godefridus Sceijvel filius quondam Godefridi Sc[eijvel] / 

ad opus Aleijdis relicte quondam Johannis Spil.... / 

(dg: Scut f) Scutte filium quondam Willelmi ?dicti / 

monuit de 3 annis. Testes Lucas et Ywanus / 

 

BP 1181 p 511r 02 ±vr 26-09-1399. 

Johannes Delijen soen zvw Ghevardus van ....... ?verkocht? aan ....... 

....... een n-erfcijns van 3 pond geld, met ....... te betalen, gaande uit 

(1) ....... , aan verkoper behorend, in een stuk beemd, in ......., ....... 

....... in Alser Beemde, tussen Jacob ?gnd ....... ....... ....... ......., 

(2) ....... ......., ½ bunder beemd groot, in ......., ....... ......., 

tussen erfg vw Johannes Noud... ....... ....... ....... ......., (3) 1½ 



Bosch’ Protocol jaar 1399 09. 

 

55 

lopen land, ....... ......., ....... Laer, tussen voornoemde hr Rodolphus 

Vos ....... ....... ....... ......., (4) een hofstad, huis en tuin, in 

voornoemde dingbank van ......., ....... ......., tussen ....... ....... 

Andermolen enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 1 oude 

groot gaande uit het stuk beemd ter plaatse gnd die Ham... ....... ........ 

 

Johannes Delijen soen filius quondam Ghevardi de / 

(dg: p) hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie / 

dictum venditorem spectante in pecia prati sita in paro[chia] / 

in (dg: c) Alser Beemde inter hereditatem Jacobi ?dicti / 

(dg: sitam) dimidium bonarium prati continent[e] sita in / 

hereditatem (dg: liberorum) heredum quondam Johannis Noud... / 

ex ?se item ex una et dimidia lopinatis terre / 

Laer inter hereditatem (dg: ...) domini Rodolphi Vos predicti ex / 

domistadio et domo et orto sitis in predicta jurisdictione de / 

Andermolen ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat / 

grosso antiquo ex dicta pecia prati (dg: di..) sita in dicto loco die 

Ham... / 

Testes Lucas et Ywanus datum supra. 

 

BP 1181 p 511r 03 ±vr 26-09-1399. 

Zonder waarde. Enghelbertus Ludinc van Uden beloofde aan Johannes Loze zvw 

Bartholomeus gnd ....... ....... 20 Engelse nobel met Vastenavond 

aanstaande (di 02-03-1400) ....... ....... 

 

Nota quod est sine valore. 

Enghelbertus Ludinc de Uden promisit super omnia Johanni Loze fili[o 

q]uondam Bartholomei dicti ....... ....... ....... viginti Engels nobel 

(dg: seu va) boni auri et justi pon[deris] ad carnisprivium proxime 

futurum ....... ....... ....... 

 

BP 1181 p 511r 04 za 27-09-1399. 

Hr Theodericus Rover ridder maande 3 achterstallige jaren van de helft in 

alle cijnzen behorend aan de villa van Asten en de heerlijkheid Asten, 

voorzover die behoorden aan wijlen hr Rijcoldus Koc ridder. 

 

Dominus Theodericus Rover miles medietatem ad se spectantem in omnibus et 

singulis censibus spectantibus ad villam de Asten et ad dominium de Asten 

quaten[us] ad dominum quondam Rijcoldum Koc militem spectare consueverant 

monuit de 3 annis. Testes Ywanus et Moedel datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1181 p 511r 05 za 27-09-1399. 

Arnoldus Rover zv hr Johannes Rover ridder ....... ....... voornoemde helft 

van voornoemde cijnzen, behorend aan de villa van Asten en de heerlijkheid 

Asten. 

 

Arnoldus Rover filius domini Johannis Rover militis dictam medietatem 

dictorum censuum spectantium ad villam de Asten ad dominium de Asten 

....... ....... Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 511r 06 za 27-09-1399. 

Johannes zv Henricus Roefs soen van Stiphout droeg over aan hr Johannes 

Duijsch priester, tbv Nijcholaus gnd van Loeken van Uden, een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Helmond, met ....... in Stiphout te leveren, 

gaande uit (1) de helft van een stuk land, in Lieshout, tussen wijlen 

Henricus Steenkens enerzijds en Jutta van den Nuwenhuse en haar kinderen 

anderzijds, (2) de helft van een stuk land, aldaar, beiderzijds tussen erfg 

vw Johannes van der After, (3) de helft van een stuk land, aldaar, tussen 

Wautgerus gnd Wauthem van den Zan.. enerzijds en Arnoldus van den Broecke 

anderzijds, (4) de helft van een stuk land, aldaar, tussen Johannes Conincs 

soen enerzijds en erfg vw Willelmus Didderics soen anderzijds, welke pacht 
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aan eerstgenoemde Johannes was verkocht door Arnoldus zvw Johannes Blake. 

De brief overhandigen aan Henricus de jongere zv Rodolphus van Merlaer. 

 

Solvit. 

Johannes filius Henrici Roefs soen de Stiphout annuam et hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

h[ereditarie] ....... et in Stiphout tradendam et deliberandam ex 

medietate cuiusdam pecie terre site in parochia de Lijeshout inter 

hereditatem quondam Henrici Steenkens e[x uno] et inter hereditatem Jutte 

van den Nuwenhuse et eius liberorum ex alio atque ex medietate cuiusdam 

pecie terre site ibidem inter hereditatem heredum quondam Johannis van 

der After ex utroque latere coadiacentem item ex medietate cuiusdam pecie 

terre site ibidem inter hereditatem Wautgeri dicti Wauthem van den Zan.. 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Broecke ex alio item ex 

medietate unius pecie terre site ibidem inter hereditatem Johannis 

Conincs soen ex u[no] et inter hereditatem heredum quondam Willelmi 

Didderics soen ex alio venditam primodicto Johanni ab Arnoldo filio 

quondam Johannis Blake prout in litteris [hereditarie] supportavit domino 

Johanni Duijsch presbitro ad opus Nijcholai dicti van Loeken de Uden cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

[ex] parte sui deponere. Testes Ywanus et Moedel datum supra. #Littera# 

tradetur Henrico filio juniori Rodolphi de Merlaer. 

 

BP 1181 p 511r 07 za 27-09-1399. 

Henricus Stierken zv Ywanus Stiers en zijn voornoemde vader Ywanus 

beloofden aan Ludovicus, tbv etc, 80 Franse kronen met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1399) te betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus Stierken filius Ywani Stiers et #dictus# Ywanus eius pater 

promiserunt indivisi super omnia Ludovico ad opus LXXX coronas Fran[cie] 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendas sub poena II. Testes 

Lucas et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 511r 08 za 27-09-1399. 

Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen vleeshouwer beloofde aan Johannes Bac 

zvw Johannes Luerincs van Dijessen een lijfpacht van 4 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Diessen te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

(dg: noluit habere litteram). 

Goeswinus filius quondam Alberti Gielijs soen carnificis promisit (dg: 

ut) super omnia habita et habenda #se daturum et soluturum# Johanni Bac 

[filio] quondam Johannis Luerincs de #Dijessen# vitalem pensionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco (dg: solvendam) ad vitam d[icti 

Johannis] et non ultra purificationis et in parochia de Dijessen 

traditurum ex omnibus et singulis bonis habitis et habendis #quocumque 

[sitis]# et cum m[ortuus] fuerit erit quitus. Testes Ywanus et Moedel 

datum supra. Solvit. 

 

BP 1181 p 511r 09 za 27-09-1399. 

Voornoemde Goeswinus beloofde aan voornoemde Johannes Bac 50 nieuwe 

Stramprooise Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

(dg: noluit habere litteram). 

Dictus Goeswinus promisit super omnia dicto Johanni Bac L novos (dg: 

Gelre) Stramproedsche Gelre gulden vel valorem ad mo[nitionem 

persolvendos]. Testes datum supra. Solvit. 

 

BP 1181 p 511r 10 ma 29-09-1399. 

Gerardus zvw Thomas gnd Ghenen soen ....... ....... ....... waarschijnlijk 

aan of tbv Aleijdis een b-erfpacht van ?½ ?mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in 



Bosch’ Protocol jaar 1399 09. 

 

57 

Lithoijen, tussen ....... die Hertoghe enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) 1/3 deel van 3 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Zebossche, tussen Willelmus Cling.... en Heijlwigis wv ......., (3) 1 

morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd ..lken Hoeve, tussen Conrardus 

....... enerzijds en ....... ?zvw Henricus Luwes eanderzijds, (4) 1/3 deel 

van 6 morgen minus 2 hont land ....... ....... {p.512} ....... ....... 

erfgoed van Henricus van Beke zv Henricus Heijnkens ....... ....... 

voornoemde Johannes zvw Ludekinus van Os ....... ....... ....... ....... 

....... gekocht had, en van welke pacht ....... ....... ....... ....... 

....... en met hem zijn schoonzoon eerstgenoemde Gerardus ....... ....... 

....... Henricus van Huessen. Rodolphus ....... ....... deed afstand tbv 

voornoemde Aleijdis. 

 

Gerardus filius quondam Thome dicti Ghenen soen hereditariam paccionem 
?dimidii ?modii siliginis mensure de Busco [solvendam hereditarie] 

Remigii et in Busco tradendam ex domo et orto sitis in parochia de 

Lijttoijen inter hereditatem ....... ....... die Hertoghe ex uno et inter 

communem platheam (dg: ex) ibidem ex alio atque ex tercia parte trium 

jugerum terre s[itorum in parochia] predicta in loco dicto Zebossche 

inter hereditatem Willelmi Cling.... et inter hereditatem Heijlwigis 

relicte quondam ....... item ex uno jugere terre sito in dicta parochia 

in loco dicto ..lken Hoeve inter hereditatem Conrardi ....... ....... 

quondam Henrici Luwes ex alio atque ex tercia parte sex jugerum minus 

duobus hont terre ....... ....... ....... 

 

1181 p. 512v. 

 in die Mijchaelis: maandag 29-09-1399. 

Vooral linker bovenhoek en maar ook linker onderhoek en een reepje links 

ontbreken. 

 

BP 1181 p 512v 01 ma 29-09-1399. 

/ hereditatem Henrici de Beke filii Henrici Heijnkens  

/ dictus Johannes filius quondam Ludekini de Os  

/ emendo acquisiverat prout in litteris et de qua paccione  

/ cum eodem primodicto Gerardo suo genero  

/ Henric.. de Huessen cum primodictis litteris et jure  

/ deponere et sufficientem facere. Quo facto Rodolphus  

/ et jure ad opus dicte Aleijdis renunciavit promittens  

/ ...nus et Moedel datum in die Mijchaelis. 

 

BP 1181 p 512v 02 ±ma 29-09-1399. 

....... ....... maande 3 achterstallige jaren van ....... ......., 

waarschijnlijk aan hem verkocht door Petrus van Geffen wollenklerenwever 
?en ?van ....... ....... ....... waarschijnlijk aan hem verkocht door 

....... Sceijvel zvw Nijcholaus van Kessel. 

 

/ Petro de Geffen textore laneorum prout in litteris 

/ Sceijvel filio quondam Nijcholai de Kessel prout in litteris monuit de 

3 annis. 

/ 

 

BP 1181 p 512v 03 ±ma 29-09-1399. 

....... ....... maande waarschijnlijk 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van .. ... rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Willelmus 

nzv Johannes gnd ....... ....... 

 

/ siliginis mensure de Busco venditam sibi a Willelmo filio naturali 

Johannis dicti  

/ 
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BP 1181 p 512v 04 ±ma 29-09-1399. 

....... ....... maande 3 achterstallige jaren van een b-erf...., met Sint-

Remigius te leveren of te betalen, aan hem verkocht door Ghibo gnd die 

Graeuwe zvw ....... ........ 

 

/ solvendum hereditarie Remigii venditum sibi a Ghibo dicto! die Graeuwe 

filio quondam  

/ 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 512v 05 ±ma 29-09-1399. 

.....us Mudeken zvw Henricus Mudeken verkocht aan Theodericus Rover nzvw 

Willelmus Uden soen erfgoederen gnd Hoevel, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

die Hoevel, tussen Johannes Huijsman zvw Ghisbertus Huijsman enerzijds en 

voornoemde Theodericus Rover nzvw Willelmus Uden soen anderzijds, met beide 

einden strekkend aan de gemeint van Lithoijen, belast met zegedijken, 

sloten en dijken. 

 

.....us Mudeken filius quondam Henrici Mudeken ....... (dg: ortos sitos 

in) hereditates dictas Hoevel sitas in parochia de Lijttoijen [ad l]ocum 

dictum die Hoevel inter hereditatem Johannis Huijsman (dg: ex) filii 

quondam Ghisberti Huijsman ex uno et inter hereditatem Theoderici Rover 

[filii (dg: quon]dam W) naturalis quondam Willelmi Uden soen ex alio (dg: 

in ea quantitate qua) tendentes cum utroque fine ad communitatem de 

Lijttoijen in [ea quantitat]e (dg: qua) qua ibidem site sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Theoderico Rover filio naturali quondam 

Willelmi Uden soen promittens super [omnia w]arandiam (dg: et 

obligationem deponere ex) tamquam de hereditate de aggere Mose et censu 

libera et obligationem deponere exceptis zegediken fossatis et 

ag[geribus] ad premissa de jure spectantibus. Testes Groij et Ywanus 

datum supra. 

 

BP 1181 p 512v 06 ±ma 29-09-1399. 

Willelmus zvw Johannes Leijten soen droeg over aan Johannes Vijnninc 

goudsmid al zijn goederen onder Hees en Leende. De brief overhandigen aan 

voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus filius quondam Johannis Leijten soen omnia #et# singula sua 

bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum infra 

parochias de Heze et Leende consistentia sive (dg: sive) sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni (dg: Ve) Vijnninc aurifabro promittens 

super omnia warandiam. Testes Groijt #et Lucas# datum (dg: Ja) supra. 

Tradetur littera dicto Willelmo. 

 

1181 p. 513r. 

 in crastino Remigii: donderdag 02-10-1399. 

Vooral rechter bovenhoek en maar ook rechter onderhoek en een reepje rechts 

ontbreken. 

 

BP 1181 p 513r 01 ±do 02-10-1399. 

Schepenstoel van hr Theodericus Rover ridder … Ghisbertus van de Doorn en 

Johannes zv Wolphardus. 

 

Contractus scabinorum domini [Theoderici Rover militis] / 

Ghisberti de Spina et Johannis filii [Wolphardi]. 

 

BP 1181 p 513r 02 do 02-10-1399. 

Henricus van den Hamme zvw ....... ....... ?verkocht? waarschijnlijk aan 

....... ....... een n-erfpacht van .. ... ......., Bossche maat, met Sint-

Andreas in ....... te leveren, gaande uit (1) 2 bunder? ......., in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Walterus zv ?God.... ....... 

enerzijds en kvw Lambertus ....... anderzijds, met een eind strekkend aan 
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voornoemde kvw Lambertus ....... en met het andere eind aan voornoemde 

verkoper, reeds belast met een b-erfcijns van 2 kapoenen en ....... ....... 

....... ....... aan Katherina wv Arnoldus ....... ....... Reijnerus 

Nolleken?. Behoort aan hr ....... ....... in Leuven. 

 

Henricus van den Hamme filius quondam / 

mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: pu) Andree ....... ....... 

....oen ex duobus bo[nariis?] / 

dictum Udenhout inter hereditatem Walteri filii ?God.... ....... [ex] uno 

et inter hereditatem liberorum quon[dam Lamberti] / 

uno fine ad hereditatem dictorum liberorum quondam Lamberti ....... [et 

cum] reliquo fine ad [hereditatem] dicti ven[ditoris] / 

filius indivisi super habita et habenda warandiam et aliam ob[ligationem 

deponere e]xceptis hereditario redditu duorum caponum et / 

(dg: pagamenti) monete Katherine relicte quondam Ar[nol]d[i] ....... 

....... Reijnero Nol[leken?] annuatim ex dictis / 

de jure ut dicebat et sufficientem facere. Testes Ghi[sbertus] ....... 

....... datum in crastino Remigii. Spectat ad dominum ....... ....... in 

Lovano. 

 

BP 1181 p 513r 03 ±do 02-10-1399. 

Bodo zvw Henricus zv Henricus Matheeus droeg over aan Arnoldus Nol..... 

....... Nout van Lijt de helft ....... ....... op het leven van broeder 

Henricus zvw Gerardus Nollener, in 1½ morgen land, in ......., ter plaatse 

gnd des Kel.... Hoeve, zoals deze behoorden aan wijlen voornoemde Gerardus; 

overdracht voor de duur van het leven van voornoemde broeder Henricus. 

 

Bodo filius quondam Henrici #filii Henrici# Matheeus medietatem ....... 

....... ad vitam fratris [Henrici] filii quondam Gerardi Nollener [in 

uno] et dimidio jugeribus terre sitis in parochia de ....... [in] loco 

[di]cto des Kel.... Hoeve (dg: inter here) prout huiusmodi unum et 

di[midium jugera] ibidem sita sunt et ad dictum quondam Gerardum ....... 

[sp]ectare [cons]ueverunt ....... ....... ut dicebat legitime supportavit 

Arnoldo Nol..... ....... Nout de Lijt scilicet ad vitam dicti fratris 

Henrici possidendam [et] non ultra promittens ....... ....... ....... et 

obligationem ex parte sui deponere ....... ....... Henricus. Testes 

....... ....... 

 

BP 1181 p 513r 04 ±do 02-10-1399. 

Voornoemde Arnoldus zvw Arnoldus Nout van Lijt ?droeg over? aan ....... 

....... 6½ hont land van wijlen Gerardus Nollens, in Ke...., ter plaatse 

gnd opten Vorsten Eirt, zoals deze behoorden aan wijlen voornoemde 

Gerardus; overdracht voor de duur van het leven van broeder Henricus zvw 

voornoemde Gerardus Nollens. 

 

Dictus Arnoldus filius quondam Arnoldi Nout de Lijt sex et dimidium 

ho[nt] terre quondam Gerardi Nollens sita in parochia de Ke..... [ad 

locum] dictum opten Vorsten Eirt prout ibidem sita sunt et ad dictum 

quondam Gerardum [pertinere] consueverunt ut dicebat legitime ....... 

....... ....... scilicet ad vitam fratris Henrici filii dicti quondam 

Gerardi Nollens (dg: ad) [po]ssi[denda] ....... ....... promittens super 

omnia ratam et obligationem ex [parte sui deponere] ad vitam dicti 

fratris Henrici. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 513r 05 do 02-10-1399. 

Henricus gnd Coppen soen uter Hasselt verkocht aan Ludekinus zv Martinus 

gnd Luden soen (1) een stuk land, 4 morgen 1 hont groot, in ......., ter 

plaatse gnd Loefort, tussen een beemd en akker die waren van wijlen 

Nijcholaus gnd van der Heijden, nu behorend aan voornoemde Henricus, 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een akker die was van wijlen 

voornoemde Nijcholaus Coel van der Heijden, tussen voornoemd stuk land 
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enerzijds en een beemd gnd die Rietbeemt anderzijds, strekkend tot aan hr 

Henricus Buc, (3) de sloot tussen voornoemde akker en voornoemde beemd gnd 

die Rietbeemt, belast met (a) 27 penning oude cijns aan hr Ludovicus van 

Berlaer, welke cijns voornoemde Henricus verkoper betaalde uit voornoemd 

stuk land, akker en andere erfgoederen, (b) 20 penning gemeen paijment aan 

de kerk van Berlicum, (c) een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die 

Martinus ....... Monics verworven had van Johannes van Berlikem zvw 

Johannes gnd Ab.., gaande uit voornoemde erfgoederen en andere erfgoederen. 

Voornoemde Ludekinus koper beloofde voortaan deze cijnzen en erfpacht te 

betalen en te leveren, uit voornoemd stuk land en akker. Voor verkoper 

hierin gereserveerd een n-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, die 

voornoemde koper heden beloofde aan voornoemde verkoper. 

 

Henricus (dg: filius q) dictus Coppen soen uter Hasselt peciam terre 

quatuor iugera et unum hont continentem sitam in parochia [de] ....... ad 

locum dictum Loefort inter (dg: hereditatem) pratum et agrum que fuerant 

quondam Nijcholai dicti van der Heijden nunc ad [dictum] Henricum 

spectantes ex uno et inter communem plateam ex alio atque dictum agrum 

qui fuerat dicti quondam Nijcholai Coel van [der Heijden] et qui ager 

situs est inter dictam peciam terre ex uno et inter pratum dictum die 

Rietbeemt ex alio tendentem ....... ....... hereditatem domini Henrici 

Buc atque cum fossato consistente ante dictum agrum et inter dictum 

pratum die Rietbeemt [vocatum] prout ibidem siti sunt (dg: he) ut dicebat 

hereditarie vendidit Ludekino filio (dg: quondam) Martini dicti Luden 

soen promittens super omnia wa[randiam et obligationem] deponere exceptis 

viginti septem denariis antiqui census domino Ludovico de Berlaer ex 

premissis solvendis et quos XXVII denarios antiqui [census] dictus 

Henricus venditor ex predictis pecia terre et agro et quibusdam aliis 

hereditatibus solvere consuevit atque viginti denariis communis 

[pagamenti] ecclesie de Berlikem ex premissis solvendis et hereditaria 

(dg: censu) paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco quam 

Martinus ....... Monics erga Johannem de Berlikem filium quondam Johannis 

dicti Ab.. (dg: Antonium) acquisiverat ex dictis hereditatibus et 

quibusdam aliis hereditatibus ....... ....... Johanni solvendam et quos 

census et hereditariam! quatuor modiorum siliginis dicte mensure dictus 

Ludekinus emptor nunc deinceps s...... ....... perpetue dabit et exsolvet 

#juxta continentiam litterarum de dicta paccione confectarum# ex dictis 

pecia (dg: terre) terre et agro sic quod dicto Henrico venditori et dicto 

Johanni de Berlikem et s[upra] alias hereditates dicti (dg: Johannis) 

Henrici et Johannis de Berlikem dampna exinde (dg: solvend) non eveniant 

ut dictus Ludekinus super ....... ....... repromisit salva tamen dicto 

venditori in (dg: premissis) premissis hereditaria paccione quinque 

sextariorum siliginis mensure de Busco quam dictus emptor dicto ....... 

....... ....... se daturum et soluturum ex premissis coram scabinis 

infrascriptis. Testes Ghisbertus et ?Loze datum (dg: supra) in crastino 

Remigii. 

 

BP 1181 p 513r 06 do 02-10-1399. 

Een brief maken van de wederbelofte, de cijnzen en erfpacht te betalen en 

te leveren, uit voornoemd stuk land en akker. 

 

Et fiet littera de repromissione. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 513r 07 do 02-10-1399. 

Voornoemde Ludekinus beloofde aan voornoemde Henricus een n-erfpacht van 5 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (wo 02-02-1401), gaande uit voornoemd stuk land en 

akker. 

 

Dictus Ludekinus promisit se daturum et soluturum dicto Henrico venditori 

hereditariam paccionem quinque sextariorum siliginis mensure de Busco 
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[solvendam hereditarie] purificationis et (dg: pr[im]o) #a# purificatione 

proxime futura ultra annum ex pecia terre et agro predictis et in Busco 

tradendam. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 513r 08 do 02-10-1399. 

Henricus gnd van den Scoet zvw Rutgherus zvw Johannes van der Voert 

verkocht aan zijn broer Johannes van den Scoet alle erfgoederen, die aan 

hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Rutgherus, in 

Schijndel, ter plaatse gnd die Scoetse Hoeve. 

 

(dg: Johannes et) Henricus (dg: fratres liberi quondam Rutgherus) dictus 

van den Scoet #filius# (dg: liberi) quondam Rutgheri filii quondam 

Johannis va[n der] Voert omnes hereditates sibi de morte #dicti# quondam 

Rutgheri sui patris successione advolutas quocumque locorum (dg: inf) in 

parochia de Scijnle in loco (dg: lo) dicto die Scoetsche Hoeve (dg: vo) 

situatas ut dicebat hereditarie vendidit Johanni van den Scoet suo fratri 

promittens super omnia ....... ....... obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 513r 09 do 02-10-1399. 

Johannes Appelman zvw Johannes van der Weteringen ev Mechtildis ndv hr 

Willelmus ....... die Langd.... verkocht aan Henricus Zannen den 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk beemd, in Broegel, naast de 

plaats gnd ?Juedens Broecke, tussen Mathias ....... enerzijds en M....... 

....... gnd Ghenen en zijn kinderen anderzijds, welk stuk land ?hr 
?Willelmus ?van ?der ....... geschonken had aan voornoemde Johannes verkoper 

en diens vrouw Mechtildis dv ....... ....... ......., reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Johannes Appelman filius quondam Johannis van der Weteringen #maritus et 

tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie naturalis domini Willelmi 

....... die Langd....# hereditarie vendidit Henrico Zannen den 

Tesschemaker hereditariam p[accionem] dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia 

prati sita in parochia de Broege[l] ....... (dg: ad locum de) juxta locum 

dictum [?Ju]edens (dg: Beemt) Broecke inter hereditatem Mathie ....... ex 

uno et inter hereditatem M....... ....... dicte Ghenen et eius liberorum 

ex alio quam peciam prati dictus (dg: Johannes Appelman venditor .......) 
?dominus ?Willelmus ?van ?der ....... dederat dicto Johanni venditori cum 

dicta Mechtilde sua uxore filia ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 513r 10 ±do 02-10-1399. 

Henricus Buc zv Theodericus Buc verkocht aan Johannes Coninc ....... 

Camerlaer alias gnd Hadewigen soen een huis, erf en tuin, in Hintham, 

tussen Johannes Bijtter enerzijds en ....... ....... Oevenken anderzijds, 

aan voornoemde Henricus Buc overgedragen door zijn voornoemde vader 

Theodericus Buc. 

 

Henricus Buc filius Theoderici Buc domum et aream et ortum sitos in 

Hijntham inter hereditatem Johannis Bijtter ex uno ....... ....... 

....... Oevenken ex alio supportatos (dg: suo filio) dicto Henrico Buc a 

dicto Theoderico Buc suo patre prout in litteris hereditarie [vendidit 
37Johanni Coninc] ....... ....... Camerlaer alias dicti Hadewigen soen 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui ....... ....... ....... ....... 

 

                         
37 Aanvulling op basis van BP 1181 p 513r 11. 
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BP 1181 p 513r 11 ±do 02-10-1399. 

Voornoemde Johannes Coninc beloofde aan voornoemde Henricus 10 gulden, 36 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, ....... ....... ........ 

 

Dictus Johannes Coninc promisit super omnia dicto Henrico X gulden 

#scilicet# XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden [computato] ....... 

....... ....... Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 513r 12 ±do 02-10-1399. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Henricus Buc 21 gulden, 36 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met ....... aanstaande te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Henrico Buc XXI gulden 

[scilicet XXXVI] gemeijn placken [pro quolibet gulden computato] ....... 

....... futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1181 p. 514v. 

 in crastino Remigii: donderdag 02-10-1399. 

Vooral linker bovenhoek en maar ook linker onderhoek en een reepje links 

ontbreken. 

 

BP 1181 p 514v 01 ±do 02-10-1399. 

....... ....... en ....... van Vlierden beloofden aan Johannes van ....... 

....... ....... tussen nu en Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1400) te leveren 

of te betalen. 

 

/ de Vlierden promiserunt indivisi super omnia Johanni de  

/ (dg: ad) infra hinc et purificationis proxime futurum persolvendos. 

/ 

 

BP 1181 p 514v 02 ±do 02-10-1399. 

....... ....... handschoenmaker38 verzocht aan zijn moeder Jutta van Erpe 

geëmancipeerd te worden. 

 

....... ....... ....... ....... [cijro]hecarii constanter? ....... 

....... ....... ....... a Jutta de Erpe sua matre quatenus daret sibi 

licenciam ....... ....... ....... ....... ....ictum et ....... eiusdem 

....... ....... ....... ....... ....... modo emancipacionis dicta vero 

Jutta amiens precibus ....... ....... ....... et dedit sibi plenam 

licenciam ipsum a se ?debito ....... ....... ....... jus oppidi de Busco 

etc #ipsum emancipando#. Testes Loze et Wolphart ....... ....... ....... 

 

BP 1181 p 514v 03 ±do 02-10-1399. 

....... zvw Johannes Aijken en zijn ....... Johannes Aijken, wonend in 

Rumel, beloofden aan hr Jacobus ......., tbv dekaan en kapittel van de 

Sint-Janskerk in Den Bosch, .. pond, 31 gemene plakken voor 1 pond 

gerekend39, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1399) te betalen. 

 

....... filius quondam Johannis Aijken et Johannes Aijken eius ....... 

[commor]antes in Rumel ut dicebant promiserunt indivisi domino Jacobo 

....... ad opus decani et capituli ecclesie beati Johannis in Bu[sco] 

....... libras scilicet XXXI gemeijn placken pro qualibet [computato] ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendas. Testes (dg: d) Tijt [et] 

                         
38 Vergelijk BP 1180 p 694v 07 ma 12-02-1397: Johannes zvw Johannes van Erpe 

handschoenmaker vroeg aan zijn moeder Jutta om toestemming buiten het huis, 

de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan van zijn moeder. 
39 Vergelijk 1232-117-001r scan 001, 1399-1400, Dits rekeninge her Corstiaen Connincs ende Jan 
Lisscaps proesten van onser Vrouwen clerc bruederscap in sHertogenbossche ingaende des 

saterdagen voir sente Jans dach baptisten int jair ons Heren M CCC ende XCIX (za 21-06-1399) 

ende weder uijtgaende opten voirs dach int jair ons Heren M CCCC (za 19-06-1400) XXXI pl voir 

tpont gerekent. 
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Johannes W[olphardi] ....... ....... 

 

BP 1181 p 514v 04 ±do 02-10-1399. 

(dg: Gerongius zv .. Arnoldus). 

 

(dg: [Gerong]ius filius q Arnoldus). 

 

BP 1181 p 514v 05 ±do 02-10-1399. 

Gerongius, Arnoldus en Mechtildis, kvw Hermannus die Volre nzvw Gerongius 

handschoenmaker, Nijcholaus van Eijndoven zv Johannes ev Margareta, 

Johannes van Aelst zv Bernardus ev Katherina, en Sijmon zvw Sijmon Metten 

soen ev Elizabeth, dvw voornoemde Hermannus die Volre, verkochten aan 

Reijnerus Loesken zvw Henricus Mudeken (1) 4½ hont land van wijlen 

voornoemde Hermannus, in Lithoijen, ter plaatse gnd in die Graft Hoeve, 

achter in de plaats gnd in den Afterste Camp, tussen voornoemde Reijnerus 

Loesken zvw Henricus Mudeken enerzijds en Gerardus zvw Willelmus Clijnge 

anderzijds, (2) 4½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Graft 

Hoeve, in het voorste kamp op een na, tussen voornoemde Reijnerus Loesken 

enerzijds en Johannes zvw Johannes die Hoessche anderzijds, belast met 

zegedijken, waterlaten en sloten. Eerstgenoemde Gerongius beloofde dat zijn 

broer Johannes die uitlandig is, zodra die teruggekeerd is, afstand zal 

doen en dat ook zijn minderjarige broer Willelmus, zodra die meerderjarig 

is, afstand zal doen. 

 

[Geron]gius (dg: f) et Arnoldus Mechtildis liberi quondam Hermanni die 

Volre filii naturalis quondam Gerongii cijrothecarii [cum] tutore (dg: 

Joh) Nijcholaus de Eijndoven [filius] Johannis maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Margarete sue uxoris Johannes de Aelst [filius] Bernardi 

maritus et tutor [legitimus] Katherine sue uxoris Sijmon filius quondam 

Sijmonis Metten soen maritus et tutor [?legitimus] Elizabeth sue uxoris 

filiarum dicti quondam Hermanni die Volre quatuor et dimidium hont terre 

dicti quondam Hermanni sita in parochia [de Lijtt]oijen in loco dicto in 

die Graft Hoeve retro in (dg: in) loco dicto in den Afterste Camp ibidem 

inter [heredita]tem Reijneri Loesken filii quondam Henrici Mudeken ex uno 

et inter hereditatem Gerardi filii quondam Willelmi Clijnge ex alio atque 

[quat]uor et dimidium hont terre sita in dicta parochia in (dg: loco) 

dicto loco die Graft Hoeve in anteriori campo uno dempto ?ibidem inter 

hereditatem dicti Reijneri Loesken ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii quondam Johannis die Hoessche ex alio prout ibidem [ad men]suram 

dictam hoefslach !ibidem sita sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt 

dicto Reijnero Loesken filio quondam Henrici Mudeken promittentes #cum 

tutore# indivisi super omnia warandiam (dg: et obligationem de) tamquam 

de hereditate ab aggere Mose et censu libera et obligationem deponere 

exceptis zegediken aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus. Quo 

facto promisit Gerongius primodictus !promisit super omnia quod ipse 

Johannem suum fratrem extra patriam [existen]tem quamcito ad !annos 

redierit et Willelmum suum fratrem quamcito ad annos sue pubertatis! 

super premissis et jure ad opus dicti emptoris facie-(dg: n)-t 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 514v 06 do 02-10-1399. 

Heijlwigis wv Johannes Hacken droeg over aan Theodericus gnd die Weker en 

Lambertus die Bont een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen zesterzaad land, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Cleijn Lijemde, tussen Johannes gnd Molenman 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 4 lopen roggeland, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Cleijn Lijemde, beiderzijds tussen Ermgardis gnd des Bonthen, 

welke cijns Walterus zvw Walterus van Os gekocht had van Enghelbertus zvw 

Johannes van Luijsel?, en welke cijns, samen met andere cijnzen, voornoemde 

Heijlwigis toen ze weduwe was verworven had van voornoemde Walterus zvw 
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Walterus van Os. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus Weker. 

 

Heijlwigis relicta quondam Johannis Hacken cum tutore hereditarium censum 

XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et 

orto et sextariata terre siliginee sibi adiacente sitis in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Cleijn Lijemde inter hereditatem Johannis dicti 

Molenman ex uno et inter (dg: he) communitatem ex alio atque ex quatuor 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia et loco predicto! inter 

hereditatem Erm[ga]rdis dicte des Bonthen ex (dg: uno) utroque latere 

coadiacentem (dg: ut) quem censum Walterus filius quondam Walteri de Os 

erga En[g]helbertum filium quondam Johannis de Lu[?ij]sel emendo 

acquisiverat prout in litteris quem censum XL solidorum #dicta# 

Heijlwigis erga dictum Walterum filium quondam Walteri de Os simul cum 

quibusdam aliis censibus (dg: erga d) in sede sue viduitatis acquisiverat 

prout in litteris quas [vidimus] hereditarie supportavit Theoderico dicto 

die Weker et Lamberto die Bont cum primodictis litteris et jure 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem [et] 

impeticionem ex parte sui et dicti Walteri filii quondam Walteri de Os 

deponere. Testes Tijt et Johannes Wolphardi datum (dg: qu) in crastino 

Remigii. Tradetur littera dicto Theoderico Weker. 

 

BP 1181 p 514v 07 do 02-10-1399. 

Nijcholaus van Eijndoven zv Johannes ev Margareta dvw Hermannus gnd die 

Volre nzvw Gerongius handschoenmaker droeg over aan Gerongius zvw 

voornoemde Hermannus, tbv hem, Arnoldus, Johannes, Willelmus en Mechtildis, 

kvw voornoemde Hermannus, en Johannes van Aelst zv Bernardus en Sijmon zvw 

Sijmon Metten soen, szvw voornoemde Hermannus, het deel, dat aan hem en 

voornoemde Margareta gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde 

Margareta, in (1) een hofstad van wijlen voornoemde Hermannus, in 

Lithoijen, tussen Jacobus Bollekens soen enerzijds en Everardus die 

Clocgieter anderzijds, (2) alle kleinodiën, huisraad, roerende en gerede 

goederen en beesten, die voornoemde Hermannus had nagelaten. 

 

Nijcholaus de Eijndoven filius Johannis maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam Hermanni dicti die Volre filii 

#naturalis# quondam G[erongii] cijrothecarii totam partem et omne jus 

sibi (dg: compe de m) et dicte Margarete de morte quondam parentum 

eiusdem Marga[r]ete successione advolutas in quodam domistadio dicti 

quondam Hermanni sito in parochia de Lijttoijen inter hereditatem Jacobi 

Bollekens soen ex uno [et i]nter hereditatem Everardi die Clocgieter ex 

alio atque in omnibus clenodiis domiciliis et utencilibus #et in bonis 

mobilibus et paratis et bestiis# quas dictus Hermannus in sua morte post 

se [reliquit] (dg: ?usu) ut dicebat !supportavit Gerongio filio dicti 

quondam Hermanni ad opus sui et ad opus Arnoldi Johannis et [Wil]lelmi 

(dg: suorum fratrum li) Mechtildis liberorum dicti quondam Hermanni 

Johannis de Aelst filii Bernardi et Sijmonis filii quondam [Sij]monis 

Metten #soen# generorum dicti quondam [Her]manni promittens super omnia 

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

 

BP 1181 p 514v 08 ±do 02-10-1399. 

Jutta dvw Nijcholaus van Baerle wv Johannes van Erpe handschoenmaker 

verkocht aan haar zoon Johannes van Erpe een n-erfpacht van 4 mud rogge, 

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

goederen van voornoemde Jutta, die ze heeft of zal verkrijgen. 

 

[Jut]ta (dg: rel) filia quondam Nijcholai de Baerle relicta quondam 

Johannis de Erpe cijrothecarii cum tutore hereditarie vendidit (dg: 

Godefrid) Johanni de Erpe suo filio hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex omnibus bonis dicte Jutte habitis et habendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis promittens super omnia habita 
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et habenda. 

 

BP 1181 p 514v 09 ±do 02-10-1399. 

Voornoemde Johannes beloofde voornoemde pacht niet te manen zolang zijn 

voornoemde moeder Jutta leeft. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia habita et habenda quod ipse dictam 

paccionen non monebit quamdiu dicta Jutta sua mater vixerit in humanis 

dictis suis litteris [in suo vigore perman]suris. 

 

BP 1181 p 514v 10 ±do 02-10-1399. 

Waarschijnlijk voornoemde Johannes van Erpe stelde zijn testament op. Hij 

vermaakte aan de fabriek van Sint-Lambertus 5 schellingen aan zijn moeder 

Jutta voornoemde erfpacht. 

 

....... ....... [ordina]vit suum testamentum legavit fabrice sancti 

Lamberti V solidos ?insuper Jutte sue matri dictam paccionem. 

 

1181 p. 515r. 

 sabbato post Remigii: zaterdag 04-10-1399. 

 in profesto Dionisii: woensdag 08-10-1399. 

 sabbato post Agnetis: zaterdag 24-01-1400. 

Aan de rechter zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 515r 01 ±do 02-10-1399. 

(dg: Godefr). 

 

BP 1181 p 515r 02 za 04-10-1399. 

Zanderus die Wolf beloofde aan ....... ....... van Erpe handschoenmaker 6 

Engelse nobel of de waarde met Sint-Martinus over een jaar (do 11-11-1400) 

te betalen. 

 

Zanderus die Wolf promisit super omnia ....... ....... ....... ....... de 

Erpe cijrothecarii sex Eng[els nobel seu] valorem (dg: ad) a Martini 

proxime futuro ultra an[num persolvendos. Testes] Gisbertus et Ghisbertus 

datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1181 p 515r 03 ±za 04-10-1399. 

Reijnerus Loesken zvw Henricus Mudekens soen verkocht aan Arnoldus van Hees 

½ morgen land, in Gr... ...., ter plaatse gnd in het Broec, ter plaatse gnd 

die Groet Camp, tussen Arnoldus van Hees enerzijds en Johannes van Haeften 

zvw Zebertus anderzijds, belast met een cijns aan het kapittel van Sint-

Lambertus in Luik, zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Reijnerus Loesken filius quondam Henrici Mude[k]ens soen dimidium juger 

terre situm in parochia de Gr..... ....... ad locum dictum int Broec (dg: 

in qu) loco dicto die Groet Camp inter hereditatem Arnoldi de Hees e[x 

uno et] inter hereditatem Johannis de Haeften filii quondam Zeberti ex 

alio (dg: prout) #in ea quantitate qua# ibidem situm est ut dicebat 

hereditarie ve[ndidit] Arnoldo de Hees promittens super omnia warandiam 

e[t o]bligationem deponere excepto censu capitulo sancti Lamberti 

Leodiensis et zegediken aqueductibus et foss[atis ad] ipsum de jure 

spectantibus et infra terram sitis. Testes Vlo[choven] .. ....... ....... 

....... 

 

BP 1181 p 515r 04 ±za 04-10-1399. 

Rodolphus Rancke ev ......s dvw Andreas zvw Ancelmus van Eijrde droeg over 

aan Henricus Potter, tbv hem, Gerardus Heerken de oudere, Gerardus Heerken 

de jongere, Arnoldus, Oda en Heijlwigis, kvw Godefridus Heerkini, voor 6/7 

deel, en tbv kvw Hilla dvw voornoemde Godefridus Heerkini voor 1/7 deel, de 

helft in 1 mud rogge b-erfpacht, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 
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gaande uit een erfgoed van Luijtgardis dvw voornoemde Ancelmus van Eijrde, 

welke helft aan Luijtgardis gekomen was na overlijden van haar voornoemde 

vader Ancelmus en haar moeder Hadewigis en na overlijden van haar broer 

Johannes, en welke mud rogge erfpacht wijlen voornoemde Andreas gekocht had 

van voornoemde Luijtgardis. 

 

Rodolphus Rancke maritus et tutor legitimus ......s sue uxoris filie 

quondam Andree (dg: filie quo) filii quondam Ancelmi de [Eijrde] 

medietatem ad se spectantem in uno modio s[iliginis] hereditarie 

paccionis mensure de Busco solvendo hereditarie purificationis ex 

hereditate (dg: Hadewigis) #Luijt[gardis# filie dicti quondam Ancelmi de 

Eijrde que medietas (dg: Hadewigi) #Luijtgardi (dg: -s)# de morte Ancelmi 

predicti patris sui et Hadewigis m[atris] sue (dg: p) et post! de morte 

Johannis .... fratris sui successit et advenit et quod modium siliginis 

dicte paccionis dicte me[nsure] dictus quondam Andreas erga (dg: prim) 

dictam Luijtgardem emendo acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit 

Henrico Potter ad [opus] sui et ad opus Gerardi Heerken senioris et 

Gerardi Heerken junioris Arnoldi fratrum Ode et Heijlwigis liberorum 

quondam God[efridi] Heerkini (dg: promittens super o et a ad) pro sex 

septem partibus et ad opus liberorum quondam Hille filie dicti quondam 

Godefridi Heerk[ini] pro una septima parte promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1181 p 515r 05 wo 08-10-1399. 

Jacobus van Kessel zvw Nijcholaus van Kessel droeg over aan zijn broer 

Nijcholaus van Kessel alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn bloedverwant Johannes gnd van Lijt, gelegen onder 

Kessel, uitgezonderd ½ morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd in Joffrou 

Heijlwigen Hoeve, tussen erfg? van Macharius gnd Kerijs Goeswijns soen 

enerzijds en kv Aleijdis gnd Reijners anderzijds, strekkend vanaf de plaats 

gnd die Lanckelaersche Stege tot aan de plaats gnd die Vorste Ertsche 

Steghe. 

 

Jacobus de Kessel filius quondam (dg: Jacobi) #Nijcholai# de Kessel omnes 

hereditates sibi de morte quondam Johannis dicti de Lijt s[ui] 

consanguinei successione advolutas quocumque locorum infra parochiam de 

Kessel sitas ut dicebat salvo tamen sibi et reservato de predictis 

hereditatibus dimidio iugere terre sito in parochia de Kessel (dg: inter) 

in loco dicto in Joffrou Heijlwigen Hoeve inter hereditatem her[edum?] 

Macharii dicti Kerijs Goeswijns soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum Aleijdis dicte Reijners (dg: f) ex alio tendente (dg: cum uno 

fine ad) a (dg: dicto) loco dicto die Lanckelaersche Stege usque ad locum 

dictum die Vorste Ertsche Steghe ut dicebat hereditarie supportavit 

Nijcholao de Kessel suo fratri promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Loze et Spina datum in profesto Dio[nisii]. 

 

BP 1181 p 515r 06 ±wo 08-10-1399. 

Voornoemde Jacobus van Kessel droeg over aan Petrus Witmeri zv Wenenarus ½ 

morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd in Joffrou Heijlwigen Hoeve, tussen 

Macharius gnd Kerijs Goeswijns soen enerzijds en kv Aleijdis gnd Reijners 

anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd die Lanckelaersche Steghe tot aan 

de plaats gnd die Vorste Ertsche Steghe, belast met zegedijken, waterlaten 

en sloten. 

 

Dictus Jacobus de Kessel dimidium iuger terre situm in parochia de Kessel 

in loco dicto in Joffrou Heijlwigen Hoeve inter hereditatem Mach[arii] 

dicti Kerijs Goeswijns soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

Aleijdis dicte Reijners ex alio tendens a loco dicto die Lancke[laersche] 

Steghe usque ad locum dictum die Vorste Ertsche Steghe #in ea quantitate 

qua ibidem situm est# ut dicebat supportavit (dg: Jacobo Stev G) Petro 

Witmeri filio W[ene]nari promittens super omnia warandiam et obligationem 
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deponere !zegediken aqueductibus et fossatis ad hoc spectantibus et infra 

terram sitis. Testes d[atum] ....... 

 

BP 1181 p 515r 07 za 24-01-1400. 

Voornoemde Petrus droeg voornoemde ½ morgen over aan Florencius zvw 

Henricus Mudeken. 

 

Dictus Petrus dictum dimidium iuger terre supportavit Florencio filio 

quondam Henrici Mudeken promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui [deponere]. Testes dominus Theodericus et Wolph 

datum sabbato post Agnetis. 

 

BP 1181 p 515r 08 ±wo 08-10-1399. 

Voornoemde Jacobus van Kessel zvw Nijcholaus van Kessel droeg over aan zijn 

broer Nijcholaus van Kessel ¼ deel in 1 morgen land van wijlen zijn 

voornoemde vader Nijcholaus van Kessel, ter plaatse gnd den Hogen Vliedert, 

ter plaatse gnd Mertens Camp van Kessel. 

 

Dictus Jacobus quartam partem ad se spectantem in quodam iugere terre 

(dg: s) dicti quondam Nijcholai de Kessel #sui patris# sito in loco dicto 

den Hogen Vliedert (dg: t) in loco dicto Mertens Camp van Kessel ut 

dicebat hereditarie supportavit Nijcholao de (dg: Kessel) Kessel [suo] 

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

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum 

supra) Loze et Spina datum [supr]a. 

 

BP 1181 p 515r 09 ±wo 08-10-1399. 

Henricus zv Ghevardus van Achel verkocht aan Willelmus Posteel (1) een 

b-erfcijns van 3½ oude groot of ander paijment van dezelfde waarde, die 

Theodericus Loekaert en Gerardus zv Gerardus van Berkel van Vucht beloofd 

hadden met Lichtmis te leveren aan voornoemde Ghevardus van Achel en na 

zijn overlijden aan voornoemde Henricus zv Ghevardus, gaande uit een huis, 

tuin, schuur, schaapskooi en aangelegen stuk land, in Vught Sint-Lambertus, 

tussen de gemeint enerzijds en erfgoed van het gasthuis van Den Bosch 

anderzijds, (2) een n-erfpacht van 1 mud rogge en 4 lopen rogge, Bossche 

maat, uit een b-erfpacht van 2 mud 4 lopen rogge, Bossche maat, welke pacht 

van 2 mud 4 lopen voornoemde Theodericus Loekart en Gerardus zv Gerardus 

van Berkel van Vucht beloofd hadden met Lichtmis te leveren aan voornoemde 

Ghevardus van Achel en na zijn overlijden aan voornoemde Henricus zv 

Ghevardus, gaande uit voornoemd huis, tuin, schuur, schaapskooi en stuk 

land, van welke cijns en pacht van 2 mud 4 lopen voornoemde Ghevardus zijn 

deel en recht had overgedragen aan zijn voornoemde zoon Henricus. 

 

Henricus filius Ghevardi de Achel hereditarium censum trium et dimidii 

grossorum antiquorum (dg: so) vel alterius pagamenti eiusdem valoris quem 

Theodericus Loekaert et Gerardus filius Gerardi de Berkel de Vucht 

promiserant #ut debitores principales indivisi# se daturos et soluturos 

dicto Ghevardo de Achel ad vitam eius et post [eius vitam] dicto Henrico 

filio eiusdem Ghevardi anno quolibet hereditarie purificationis ex domo 

et orto horreo ovili et pecia terre ipsis adiacente [sitis in parochia] 

sancti Lamberti de Vucht inter (dg: hereditatem) #communitatem# ex uno et 

inter hereditatem spectantem ad hospitale de Buscoducis ex alio atque 

hereditariam paccionem unius [modii] !siliginis et quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Buscoducis (dg: quam) de hereditaria paccione duorum 

modiorum et quatuor lopinorum siliginis dicte mensure quam pa[ccionem] 

duorum modiorum et quatuor lopinorum dicti Theodericus Loekart et 

Gerardus filius Gerardi de Berkel de Vucht promiserant ut debitores 

prin[cipales se] daturos et soluturos dicto Ghevardo ad eius vitam et 

post eius vitam dicto Henrico filio eiusdem Ghevardi anno quolibet 

termine [et loco] predictis (dg: de) ex domo orto horreo ovili et pecia 

terre (dg: terre ipsis ad) predictis prout in litteris #+ {met haal 
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verbonden met} BP 1181 p 515r 10# hereditarie vendidit Willelmo 

P[osteel40] supportavit cum litteris et jure (dg: et) occacione 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et (dg: aliam) 

obligationem deponere. Testes Loze et Tijt datum s[upra]. 

 

BP 1181 p 515r 10 ±wo 08-10-1399. 

+ {Invoegen in BP 1181 p 515r 09}. 

et de quibus censu et paccione II modiorum et quatuor lopinorum siliginis 

dictus Ghevardus totam partem et omne jus sibi in [premissis competentes] 

Henrico suo filio supportavit prout in litteris. 

 

BP 1181 p 515r 11 ±wo 08-10-1399. 

Albertus zvw Albertus Emonts soen ?droeg over? aan zijn zuster ....... 

......., tbv haar en zijn/haar broer Nijcholaus, alle goederen en 

erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde 

vader Albertus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn 

moeder Cristina. 

 

Albertus filius quondam Alberti Emonts soen omnia bona et omnes 

hereditates sibi de morte (dg: quondam) dicti quondam Alberti sui patris 

[successione] advolutas et sibi de morte Cristine sue matris successione 

advolvendas quocumque locorum consistentes sive sitas ....... ....... 

....... sue sorori ad opus sui et ad opus (dg: Nijch) Nijcholai sui 

fratris promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

....... ....... ....... 

 

BP 1181 p 515r 12 ±wo 08-10-1399. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Petrus gnd Loekaert” en 

“Ghevardus gnd van Achel” en Willelmus Posteel beloofde, zo nodig, de brief 

te overhandigen aan Henricus zv Ghevardus van Achel. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Petrus dictus 

Loekaert et altera Ghevardus dictus de Achel ac ....... [41Willelmus] 

Posteel promisit super omnia tradere Henrico filio Ghevardi de Achel 

....... ....... ....... ....... ....... 

 

1181 p. 516v. 

 in profesto Dionisii: woensdag 08-10-1399. 

 in die Dionisii: donderdag 09-10-1399. 

 anno XCIX index VII mensis octobris die nona pontificis Bonifacii 

  noni anno suo 9no: donderdag 09-10-1399. 

Aan de linker zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 516v 01 wo 08-10-1399. 

Johannes zvw Johannes van Hees szvw Willelmus Mijnnemere, beloofde aan 

Johannes ....... .....en 27 Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 

gulden gerekend, met ?Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1400) te betalen. 

 

[42Johannes filius] quondam Johannis de Hees #gener quondam Willelmi 

Mijnn[emere]# promisit super omnia Johanni ....... .....en XXVII Gelre 

gulden scilicet XXXVI [gemeijn] placken pro quolibet gulden computato ad 
?purificationis [proxime futu]rum persolvendos. Testes Vlochoven et Tijt 

datum in profesto [Dionisii]. 

 

BP 1181 p 516v 02 wo 08-10-1399. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes van Hees szvw Willelmus Mijnnemere 

beloofde aan Lambertus die Ridder ?10 schilden, 12 gemene plakken voor 1 

                         
40 Aanvulling op basis van BP 1181 p 515r 12. 
41 Aanvulling op basis van BP 1181 p 515r 09. 
42 Aanvulling op basis van BP 1181 p 516v 02. 
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schild gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1399) te betalen. 

 

[Dictus] Johannes (dg: promisit) filius quondam Johannis de Hees gener 

quondam Willelmi Mijnnemere promisit super omnia Lamberto die Ridder 

[?dec]em scilde scilicet XII gemeijn placken pro quolibet scilt computato 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 516v 03 do 09-10-1399. 

Theodericus van den Laer ev Gertrudis dv Leonius Raet, door voornoemde 

Leonius verwekt bij zijn vrouw Margareta ?dv A...... ....ijnarts, verkocht 

aan Arnoldus Houtappel zvw Jacobus (1) 1/6 deel in een beemd gnd des Dekens 

Broek, in Oisterwijk, naast de plaats gnd die Langbrugge, tussen kvw 

Johannes van Brecht enerzijds en het water gnd ... .. anderzijds, met een 

eind strekkend aan Willelmus van den Eijnde en met het andere eind aan de 

dijk van Oisterwijk, (2) 1/3 deel in een stuk land in Oisterwijk, naast de 

plaats gnd die Nedervonder, tussen Ludovicus zvw Arnoldus Jabbe enerzijds 

en Henricus van der Amelvoert anderzijds, voornoemd 1/6 deel belast met 1 

penning cijns. 

 

[T]heodericus van den Laer maritus et tutor legitimus Gertrudis sue 

uxoris filie #Leonii Raet ab eodem et Margareta uxore dicti Leonii (dg: 

pariter genite) ?filia# A...... ....ijnarts #pariter genite# sextam 

partem ad se spectantem in quodam [prato] dicto des Dekens (dg: Beemt) 

Broec sito in parochia de Oester[wijc j]uxta locum dictum die Langbrugge 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis de Brecht ex uno et inter 

aquam dictam ... .. ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Willelmi 

van den Eijnde et cum reliquo fine ad aggerem de Oesterwijc atque terciam 

partem ad se spectantem in pecia terre sita in dicta parochia (dg: inter 

he) juxta locum dictum die Nedervonder inter hereditatem Ludovici filii 

quondam Arnoldi Jabbe #ex uno# et inter hereditatem Henrici van der 

Amelvoert ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Houtappel filio 

quondam Jacobi (dg: Hoi) promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto uno denario census ex dicta sexta parte dicti prati 

solvendo. Testes Coptijt et Spina datum !Dionisii. 

 

BP 1181 p 516v 04 do 09-10-1399. 

Johannes van der Heijden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

[J]ohannes van der Heijden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 516v 05 do 09-10-1399. 

Elijas zvw Marcelius Steenken van Vucht beloofde aan Katherina dvw 

Lambertus gnd Lief Lambert van Berchen 7 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1400) te 

betalen. 

 

Elijas filius quondam Marcelii Steenken de Vucht promisit super omnia 

Katherine (dg: filie quondam Laurens) filie quondam Lamberti dicti Lief 

Lambert de Berchen VII novos Gelre gulden (dg: vel valorem ad) scilicet 

XXXVI !sex gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 516v 06 do 09-10-1399. 

Henricus Leeuwe zvw Gerardus Leuwe beloofde aan voornoemde Katherina 9 

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

Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1400) te betalen. 

 

Henricus Leeuwe filius quondam Gerardi Leuwe promisit super omnia dicte 

Katherine novem novos Gelre gulden videlicet XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato ad dictum terminum persolvendos. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1181 p 516v 07 do 09-10-1399. 

Arnoldus van Berze verkocht aan Gerardus zvw Johannes zvw Johannes Bathen 

soen alle goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van Oda ev 

Willelmus Tolinc dvw Hubertus van Berze. 

 

Arnoldus de Berze omnia et singula bona sibi de morte quondam Ode uxoris 

olim Willelmi Tolinc filie quondam Huberti de Berze successione advoluta 

hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Johannis filii quondam 

Johannis Bathe[n] soen promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1181 p 516v 08 do 09-10-1399. 

Anselmus zvw Arnoldus Quap visser verkocht aan Godefridus Posteel zvw 

Henricus een n-erfcijns van 5  pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

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

wijlen voornoemde Arnoldus Quap, in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen 

erfgoed van Johannes van der Donc enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus 

Scut anderzijds, reeds belast met lasten. 

 

Anselmus filius quondam Arnoldi Quap piscatoris hereditarie vendidit 

Godefrido Posteel (dg: hereditarium cens) filio quondam Henrici 

hereditarium censum quinque librarum monete solvendum hereditarie (dg: 

nat) mediatim nativitatis #Domini# et mediatim Johannis ex medietate ad 

ipsum spectante in domo et area cum suis attinentiis dicti quondam 

Arnoldi Quap sita in Busco ad forum piscium inter hereditatem Johannis 

van der Donc ex uno et inter hereditatem (dg: Egidii filii) quondam Petri 

Scut ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis oneribus exinde de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes Coptijt et Wolfart datum supra. 

 

BP 1181 p 516v 09 do 09-10-1399. 

En hij kan voornoemde cijns terugkopen gedurende de eerstkomende 4 jaar, 

met een erfcijns van 5 pond voornoemd geld, gaande uit een erfgoed in Den 

Bosch, dat van voldoende waarde is voor de cijns van 5 pond, op voorwaarde 

dat hij de cijns zal aanwijzen op niet meer dan twee onderpanden. Opgesteld 

in de kamer in aanwezigheid van Jordanus van Hoculem, Rodolphus van 

Spoerdonc en Godefridus zvw Luppertus Bierkens van Zeelst. 

 

Et poterit dictus venditor dictum censum redimere infra spacium quatuor 

annorum proxime futurorum #semper dicto spacio pendente# cum hereditario 

censu quinque librarum dicte (dg: jur) monete solvendo hereditarie ex 

hereditate in Busco sita pro solucione (dg: iusq) illius census quinque 

librarum satis secura tali condicione annexa quod ipse dictum censum 

quinque librarum ultimodictum non indicabit in pluribus contrapignoribus 

quam in duobus. Acta in camera presentibus Jordano de Hoculem Rodolpho de 

Spoerdonc et Godefrido filio quondam Lupperti Bierkens de Zeelst anno 

XCIX index VII mensis octobris die nona pontificis Bonifacii noni anno 

suo 9-no. 

 

BP 1181 p 516v 10 do 09-10-1399. 

Ywanus die Weder verklaarde ontvangen te hebben van Nijcholaus van der 

Horst {niet afgewerkt contract}. 

 

Ywanus die Weder palam recognovit sibi per Nijcholaum van der Horst 

plenarie fore satisfactum. 

 

BP 1181 p 516v 11 do 09-10-1399. 

Eefsa wv Johannes Boenart en Godescalcus Arts soen beloofden aan Ludovicus 

Asinarius, tbv etc, 80 Hollandse gulden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-
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1399; 22+30+25=77 dgn) te betalen op straffe van 3. 

 

Eefsa relicta quondam Johannis Boenart et Godescalcus Arts soen 

promiserunt indivisi super omnia Ludovico Asinario ad opus LXXX Hollans 

gulden ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena trium. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 516v 12 do 09-10-1399. 

Rutgherus van Boemel zvw Johannes van Boemel gaf uit aan Robbertus Smijt 

nzv Willelmus Aben soen van Bucstel een stuk land, gnd die Vorschepoel, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Onroede, tussen Johannes van Eten enerzijds en 

Petrus zvw Petrus Coenen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

b-erfcijns van 14 penning aan de kerk van Sint-Oda van Sint-Oedenrode en 

thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis in 

Boxtel te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1401). 

 

Rutgherus de Boemel filius quondam Johannis de Boemel peciam terre dictam 

die Vorschepoel sitam in parochia de Bucstel ad locum dictum Onroede 

inter hereditatem Johannis de Eten ex uno et inter hereditatem Petri 

filii quondam Petri Coenen soen ex alio ut dicebat (dg: hereditarie v) 

dedit ad hereditarium pactum Robberto Smijt filio naturali (dg: quonda) 

Willelmi Aben soen de Bucstel ab eodem hereditarie possidendam [pro] 

hereditario censu XIIII denariorum ecclesie sancte Ode Rodensis exinde 

solvendo dando et solvendo atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Bucstel solvenda hereditarie purificationis et pro 

primo solucionis termino a purificationis proxime futuro ultra annum [et 

i]n Bucstel tradenda ex pecia terre predicta promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 516v 13 do 09-10-1399. 

Johannes Custer scolasticus van Beek, Bruijstinus van Andel, Johannes Broc 

en Katherina Ghenen beloofden aan Lucas van ..... 70 mud rogge, met 

Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1400) in Oisterwijk te leveren. 

 

Johannes Custer scolasticus Bekensis Bruijstinus de Andel Johannes Broc 

et Katherina Ghenen promiserunt indivisi super omnia Luce de ..... LXX 

modios siliginis (dg: m) ad purificationis proxime futurum persolvendos 

et in Oesterwijc tradendos. Testes Coptijt et Spina datum supra. 

 

1181 p. 517r. 

 in crastino Dionisii: vrijdag 10-10-1399. 

Aan de rechter zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 517r 01 vr 10-10-1399. 

Johannes zvw Johannes gnd Ackerman ....... ....... van Godefridus gnd van 

den Ker..... droeg over aan hr Godefridus van de Kamp alias gnd van den 

Kerchove dekaan van Woensel .. lopen rogge, maat van Nuenen, b-erfpacht, 

die Johannes gnd Boebken van Gherwen verklaard had met Lichtmis in Gerwen 

te leveren aan ....... Johannes Ackerman, gaande uit erfgoederen die 

voornoemde Johannes Boebken verworven had van ....... Hantscomekere van 

Best schoonvader vw voornoemde Johannes Ackerman, in Gerwen, tussen ....... 

gnd den Dorenpat en wijlen Leonius van Ponsendael, met een eind strekkend 

aan de gemeint en met het andere eind aan kvw Hessello van den Broeke, 

welke 15 lopen rogge eerstgenoemde Johannes nu bezit. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Ackerman ....... ....... 

[G]odefridi dicti (dg: Ackerman hereditariam paccionem) van den Ker..... 

....... lopinos siliginis mensure de Nuenen hereditarie paccionis (dg: 

qu.) [quos] Johannes dictus Boebken de Gherwen solvere con[suevit] ac 

recognoverat se debere solvere (dg: hereditarie purificationis et in 
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parochia de Gherwen tradendam ex hereditatibus qu...) ....... Johanni 

Ackerman hereditarie purificationis et in parochia de Gherwen tradendam 

ex hereditatibuis quas dictus Johannes Boebken d...... ....... 

Hantscomekere de Best socerum quondam Johannis Ackerman predicti 

acquisiverat sitis in parochia de Gherwen inter ....... [dictam] den 

Dorenpat et inter hereditatem quondam Leonii de Ponsendael tendentibus 

cum uno fine ad communitatem et cum re[liquo fine] ad hereditatem 

liberorum quondam Hessellonis van den Broeke ut dicebat et (dg: quoq) 

quos XV lopinos siliginis (dg: dicte) hereditarie paccionis pri[modictus 

Johannes] nunc integraliter ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit domino Godefrido (dg: van den Kerchove) #de Campo alias dicto 

van den Kerchove# decano Woenssellen[si promittens super] omnia ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui [et dict]i quondam 

Johannis Ackerman et quorumcumque heredum eiusdem quondam Jo[hannis 

Ackerman] deponere. Testes (dg: #dominus# Rover) #dominus Theodericus# et 

Wolph datum in crastino Dionisii. 

 

BP 1181 p 517r 02 vr 10-10-1399. 

Arnoldus gnd Rover zv Arnoldus gnd Rover molenaar van Sint-Oedenrode 

verkocht aan hr Godefridus van de Kamp alias van den Kerchove dekaan van 

Woensel een n-erfpacht van 7 lopen gerst, maat van Son, met Lichtmis in 
?Na..... ....... Wetten te leveren, gaande uit een huis en tuin in 

Nederwetten, tussen Jacobus zvw ....... gnd Sparre enerzijds en Henricus 

zvw Henricus gnd Collart van den Straten anderzijds, met een eind strekkend 

aan de dijk gnd die Kelleerssche Dike, reeds belast met 1 lopen gnd een 

sleijc vat gerst, maat van Son. 

 

Arnoldus dictus Rover filius (dg: quondam) Arnoldi d[icti Rov]er (dg: d) 

multoris de Rode sancte Ode hereditarie vendidit domino Godefrido [43de 

Campo] #alias van den Kerchove# decano Woenssellensi hereditariam 

paccionem septem lopinorum ordei mensure de Zonne solvendam hereditarie 

purificationis et in parochia de ?Na..... ....... Wetten tradendam ex 

domo et orto cum suis attinentiis sitis in parochia de Nederwetten inter 

hereditatem Jacobi filii quondam ....... dicti Sparre ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii (dg: f) quondam Henrici dicti Collart (dg: -s) 

van den Straten ex alio tendentibus (dg: an) cum [uno] fine ad aggerem 

dictum die Kelleerssche Dike ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere excepta una lopi[nata] non cumulata dicta 

een sleijc vat ordei dicte mensure (dg: ex pri) exinde prius solvenda et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 517r 03 vr 10-10-1399. 

(dg: Gerardus zvw Gerardus van Berkel van Vucht: een huis en tuin; beemd). 

 

(dg: Gerardus filius quondam Gerardi de Berkel de Vucht domum et ortum 

atque ?ortum su prati). 

 

BP 1181 p 517r 04 vr 10-10-1399. 

Arnoldus zvw Petrus gnd Reijners soen verkocht aan Gerardus zvw Gerardus 

van Berkel van ....... een huis, tuin en stukje land, in Vught Sint-

Lambertus, aan het eind van de Vughterdijk, tussen erfgoed behorend aan het 

gasthuis in Den Bosch enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Bulle bakker zv 
?Vastradus Bulle anderzijds, strekkend vanaf de gemeint achterwaarts tot 

aan het gemene water, belast met 1 zester rogge, Bossche maat. 

 

Arnoldus filius quondam Petri dicti Reijners soen domum et ortum et 

particulam terre sitos in parochia de Vucht sancti Lamberti ad finem 

aggeris Vuchtensis inter hereditatem spectantem ad hospitale de Busco ex 

uno et inter hereditatem Johannis dicti Bulle #pistoris# filii 

                         
43 Aanvulling op basis van BP 1181 p 517r 01. 
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?Vast[radi] Bulle ex alio tendentes a communitate retrorsum ad communem 

aquam ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Gerardi de 

Berkel de ....... promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto uno sextario siliginis mensure de Busco ex premissis 

annuatim de jure solvendo. Testes datum ........ 

 

BP 1181 p 517r 05 vr 10-10-1399. 

De broers Walterus, Leonius en Gheerlacus, kvw Leonius van Ponsendale, 

droegen over aan hun broer Lucas zvw voornoemde Leonius van Ponsendale (1) 

het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van hun ouders, in goederen 

gnd ten Rullen, van wijlen voornoemde Leonius van Ponsendale, in Gerwen, 

(2) alle andere goederen die aan hen gekomen waren na overlijden van hun 

ouders, gelegen onder Gerwen. De brief overhandigen aan hem of aan 

Willelmus van Laervenne. 

 

Walterus (dg: G) Leonius et Gheerlacus fratres liberi quondam Leonii de 

Ponsendale (dg: super omnibus hereditatibus eis de morte quondam suorum 

parentum bonis dictis te) totam partem et omne jus eis de morte quondam 

suorum parentum successione advolutas in bonis di[ctis] ten Rullen dicti 

quondam Leonii de Ponsendale sitis in parochia de Gherwen et in 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quocumque lo[corum] 

consistentibus sive sitis atque omnes alias hereditates eis de morte 

quondam suorum parentum successione advolutas quocumque locorum infra 

dictam parochiam de Gherwen (dg: advolutas) situatas ut dicebant 

hereditarie (dg: supportaverunt) supportaverunt Luce eorum fratri filio 

dicti quondam Leonii de Ponsendale promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum (dg: cohere) 

heredum deponere. Testes Spina et Wolph datum supra. Tradetur littera 

sibi vel Willelmo de Laervenne. 

 

BP 1181 p 517r 06 vr 10-10-1399. 

Lucas zvw Leonius van Ponsendale beloofde aan zijn broer Leonius een 

n-erfpacht van 1 mud ....., maat van Gerwen, met Lichtmis op de onderpanden 

te leveren, gaande uit goederen gnd te Rullen van wijlen voornoemde 

Leonius, in Gerwen. 

 

Lucas filius quondam (dg: quo) Leonii de Ponsendale promisit se daturum 

et soluturum Leonio suo fratri hereditariam paccionem unius modii ....... 

mensure de Gherwen hereditarie purificationis et !in supra bona 

infrascripta tradendam ex bonis dictis te (dg: -n) Rullen dicti quondam 

Leonii si[tis in parochia] de Gherwen et ex attinentiis eorundem bonorum 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis et promisit super 

omnia warandiam et sufficientem facere. Testes ....... ........ 

 

BP 1181 p 517r 07 vr 10-10-1399. 

Voornoemde Lucas zvw Leonius van Ponsendale beloofde aan zijn broer 

Walterus een n-erfpacht van 1 mud ....., maat van Gerwen, met Lichtmis op 

de onderpanden te leveren, gaande uit goederen gnd te Rullen van wijlen 

voornoemde Leonius, in Gerwen. 

 

Dictus Lucas promisit se daturum et soluturum (dg: Ge) Waltero suo fratri 

tantum eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 517r 08 vr 10-10-1399. 

Voornoemde Lucas zvw Leonius van Ponsendale beloofde aan zijn broer 

Gheerlacus een n-erfpacht van 1 mud ....., maat van Gerwen, met Lichtmis op 

de onderpanden te leveren, gaande uit goederen gnd te Rullen van wijlen 

voornoemde Leonius, in Gerwen. 
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Dictus Lucas promisit (dg: super) se daturum !soluturum (dg: tantum) 

Gheerlaco suo fratri tantum eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 517r 09 vr 10-10-1399. 

Theodericus zvw Henricus van Zontvelt verklaarde dat Goeswinus zvw 

Hermannus gnd Veerdonc voldaan heeft 25 nieuwe Gelderse gulden, die 

voornoemde Goeswinus afgelopen Sint-Remigius (wo 01-10-1399) verschuldigd44 

was aan voornoemde Theodericus, zoals in een schepenbrief van Den Bosch. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Henrici de Zoutvelt palam recognovit sibi per 

(dg: H) Goeswinum filium quondam Hermanni dicti Veerdonc fore satisfactum 

de XXV aureis florenis communiter nuwe gulden vocatis monete Gelrie quos 

dictus Goeswinus debebat dicto Theoderico in [festo] beati Remigii 

proxime preterito prout hec et alia in litteris scabinorum de Busco 

continentur. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 517r 10 vr 10-10-1399. 

(dg: Gheerlacus). 

 

BP 1181 p 517r 11 vr 10-10-1399. 

Destijds hadden Walterus, Leonius en Margareta, kvw Leonius van Ponsendale, 

4/5 deel, dat aan hen en aan hun broer Gheerlacus behoort, in een hofstad 

gnd te Ponsendael, met gebouwen, in Erp, tussen een akker gnd die 

Scueracker enerzijds en elders rondom de gemeint, uitgegeven aan hun broer 

Lucas zvw voornoemde Leonius, voor een b-erfpacht van 7 mud 2 4/5 lopen 

rogge, maat van Erp, met Lichtmis op voornoemde hofstad te leveren, voor 

het eerst met Lichtmis na overlijden van Margareta ?mv voornoemde? kinderen, 

gaande uit (1) voornoemd 4/5 deel en het resterende 1/5 deel van de hofstad 

dat aan voornoemde Lucas behoort, (2) voornoemde akker gnd die Scueracker, 

naast voornoemde hofstad gelegen, welk resterende 1/5 deel en akker 

voornoemde Lucas mede tot onderpand had gesteld. Voornoemde Gheerlacus zvw 

Leonius van Ponsendael beloofde voornoemde uitgifte van waarde te houden. 

Voornoemde Gheerlacus droeg thans over aan zijn broer Lucas zijn ¼ deel in 

voornoemde pacht {p.518} van 7 mud 2 4/5 lopen rogge. Voornoemde Gheerlacus 

deed tbv voornoemde Lucas afstand van zijn recht in voornoemde hofstad. De 

brief overhandigen aan hem of aan Willelmus van Laervenne. 

 

Notum sit universis quod cum Walterus Leonius et Margareta liberi quondam 

Leonii de Ponsendale quatuor quintas partes ad [se et] ad Gheerlacum 

eorum fratrem spectantes in quodam domistadio dicto te Ponsendael cum 

suis edificiis sito in parochia de Erpe inter [agrum] dictum die 

Scueracker ex uno et inter communitatem (dg: ibidem) alibi cirumquaque 

coadiacentem scilicet (dg: dido) dividendo dictum domistadium cum suis 

edificiis in quinque partes equales quatuor de hiis dedissent ad 

hereditarium pactum Luce eorum fratri filio dicti quondam Leonii ab eodem 

hereditarie p[ossidendas pro] hereditaria paccione septem modiorum duorum 

lopinorum et quatuor quintarum partium dimidii lopini siliginis mensure 

de Erpe da[nda] antedictis Waltero Leonio et Margarete et Gheerlaco 

hereditarie purificationis et primo solucionis termino in festo 

purificationis post decessum Margarete [?matris? dictorum?] liberorum 

proxime futuro et supra dictum domistadium tradenda ex dictis quatuor 

quintis partibus dicti domistadii et suorum edificiorum et ex reliqua 

[quinta parte] que ad dictum Lucam spectabat in dicto domistadio et suis 

edificiis atque ex dicto agro die Scueracker vocato sito iuxta d[ictum 

domistadium] quam reliquam (dg: partem) quintam partem et quem agrum 

dictus Lucas pro solucione dicte paccionis simul cum dictis quatuor 

                         
44 Zie ← BP 1181 p 273r 06 do 13-03-1399, belofte op 01-10-1399 25 nieuwe 

Gelre gulden te betalen en op 25-12-1399 nog eens 25 nieuwe Gelderse 

gulden. 
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quintis partibus ad pignus [imposuit] prout in litteris constititus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Gheerlacus filius dicti 

quondam Leonii (dg: promisit) de Ponsend[ael] promisit [super omnia quod 

ipse dictam] donationem ad pactum ratam et firmam perpetue observabit 

insuper dictus Gheerlacus unam quartam partem [ad se spectantem in dicta 

paccione]  

 

1181 p. 518v. 

 sabbato post Dionisii: zaterdag 11-10-1399. 

Aan de linker zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 518v 01 vr 10-10-1399. 

[septem modi]orum duorum lopinorum (dg: et q) atque quatuor quintarum 

[partium] dimidii lopini siliginis mensure de Erpe supportavit dicto 

[Luce suo] fratri (dg: pro) cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere insuper dictus 

Gheerlacus super toto jure sibi [in dicto] domistadio cum suis edificiis 

competente ad opus dicti Luce renunciavit. Testes datum supra. Tradetur 

sibi vel Willelmo de Laervenne. 

 

BP 1181 p 518v 02 za 11-10-1399. 
Deze brief wordt vermeld in vidimus BP 1187 f 111v 03 vr 03-04-1411. 

Destijds had Arnoldus Groet Art gerechtelijk gekocht45 van Elizabeth gnd 

Laureijns wv Willelmus van Mulsen een huis en erf van wijlen voornoemde 

Willelmus van Mulsen, in Den Bosch, in een straat die loopt vanaf de 

Vughterstraat voor het woonhuis van wijlen Arnoldus Berwout naar de 

stadsmuur, tussen erfgoed van Nijcholaus Rover enerzijds en erfgoed van 

Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen anderzijds, en alle andere goederen van 

wijlen voornoemde Willelmus. Vervolgens had voornoemde Arnoldus Groet Art 

voornoemd huis en erf en alle andere goederen van wijlen voornoemde 

Willelmus overgedragen aan voornoemde Elizabeth. Voornoemde Elizabeth 

Laurens verkocht thans aan Henricus van Vessem zv Gerardus van Vessem (1) 

voornoemd huis en erf van wijlen voornoemde Willelmus van de Mulsen, (2) 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Remigius-Belijder te 

betalen, gaande uit een stuk land gnd die Buesenegghen, 6 morgen groot, in 

Empel, tussen erfgoed gnd Lillesdonc enerzijds en Clemencia gnd van Empel 

en haar kinderen anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Willelmus van 

Mulsen gekocht had van Gerardus van Driel, (3) 40 schelling van voornoemde 

cijns, die afgelopen Sint-Remigius (wo 01-10-1399) waren verschenen. Belast 

met een achterstallige termijn van 40 schelling geld aan Gerardus van 

Vessem van een b-erfcijns van 40 schelling die voornoemde Gerardus uit 

voornoemd huis en erf beurt; de koper moet die 40 schelling betalen. 

 

[No]tum sit universis quod cum (dg: Elizabeth dicta Laureijns relicta 

quondam Willelmi de Mulsen) #Arnoldus Groet Art# domum et aream dicti 

quondam Willelmi (dg: de Mulsen) #[de] Mulsen# sitam in Buscoducis in 

vico tendente a vico Vuchtensi ante domum habitationis quondam Arnoldi 

Berwout versus murum oppidi de Buscoducis inter hereditatem Nijcholai 

Rover ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti Coel Cnoden soen ex 

alio atque [omni]a alia bona dicti (dg: W) quondam Willelmi habita et 

habenda #dicti# quondam Willelmi erga Elizabeth dictam Laureijns relictam 

eiusdem quondam Willelmi de Mulsen per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisuisset (dg: pro) et cum deinde dictus 

Arnoldus Groet Art dictas domum et aream et (dg: alia bona) omnia alia 

                         
45 Zie ← SAsH RA VB 1799 f 126v 03, ma 13-01-1399, Lijsbeth gheheijten Laurens wijf wilner 
Willems van Mulsen was ghericht aen huijs ende erve des voirs Willems ghelegen in 

tsHertogenbosch in die straet streckende van der Vuchterstraten voir thuijs der woningen 

wilner Arnts Berwouts ter mueren wart der stat van tsHertogenbosch tusschen den erve Claus 

gheheijten Rover ende tusschen den erve Claus gheheijten Coel Cnoden soen ende aen ander 

gueden des selven Willems alle ende en yegeliken van hem ghehadt ende te verkrigen tot wat 

steden sij wesende sijn of ghelegen ende overmids ghebrecke van erfsijns dien die selve 

Lijsbeth dair aen had. 
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bona dicti quondam Willelmi (dg: de) habita et habenda hereditarie 

supportasset dicte Elizabeth prout in litteris constitutus! igitur coram 

scabinis infrascriptis dicta Elizabeth Laurens cum tutore dictam domum et 

aream dicti quondam Willelmi de Mulsen atque annuum et hereditarium 

censum quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie Remigii 

confessoris ex quadam pecia terre dicta die Buesenegghen sex iugera terre 

continente sita in parochia de Empel inter hereditatem dictam communiter 

Lillesdonc ex uno et inter hereditatem Clemencie dicte de Empel et eius 

liberorum ex alio quem censum dictus quondam Willelmus de (dg: v) Mulsen 

erga Gerardum de Driel commorantem in Empel emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Henrico de Vessem filio Gerardi de Vessem 

supportavit cum dictis litteris et aliis et jure occacione (dg: 

promittens cum t) et cum XL solidis #qui# de dicto censu XL solidorum 

provenerunt in festo Remigii proxime preterito promittens cum tutore 

super omnia ratam! et obligationem ex parte sui deponere exceptis XL 

solidis monete #semel dandis# qui (dg: provenerunt resta) provenerunt 

Gerardo de Vessem de hereditario censu XL solidorum quem censu! idem 

Gerardus ex dicta domo et area solvendum habet annuatim et quos XL 

solidos (dg: semel dandos bo) dicto Gerardo restantes predictus emptor 

exsolvere tenebitur. Testes (dg: Th) Vlochoven et Theodericus Rover datum 

(dg: supra) sabbato post Dionisii. 

 

BP 1181 p 518v 03 za 11-10-1399. 

Voornoemde koper verhuurde voornoemd huis en erf aan voornoemde Elizabeth 

Laurens, vanaf nu tot aan Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400), voor de 

hertogencijns en de b-erfcijns aan dekaan en kapittel van de kerk van Den 

Bosch, die in deze periode verschijnen. 

 

Dictus emptor dictam domum et aream locavit dicte Elizabeth Laurens ab 

eadem infra! et festum nativitatis Johannis proxime futurum possidendam 

pro censu domini nostri ducis (dg: qu) et pro censu (dg: presbitri) 

decano et capitulo ecclesie de Busco interim exinde proveniendis dandis a 

dicta Elizabeth promittens super omnia ratam! et aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 518v 04 za 11-10-1399. 

Elizabeth gnd Laureijns wv Willelmus van Mulsen droeg over aan voornoemde 

Henricus van Vessem zv Gerardus een b-erfcijns van 25 oude schilden, die 

Willelmus van Mulsen beloofd had met Kerstmis te betalen aan Johannes van 

de Kelder, gaande uit een huis en erf van voornoemde Willelmus, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat voor het woonhuis van 

wijlen Arnoldus Berwout naast de stadsmuur, tussen erfgoed van Nijcholaus 

Rover enerzijds en erfgoed van Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen anderzijds, 

en uit andere goederen van voornoemde Willelmus, welke cijns voornoemde 

Elizabeth verworven had van voornoemde Johannes van de Kelder. Voornoemde 

Henricus zal met de brief geen recht verhalen op roerende en gerede 

goederen van wijlen voornoemde Willelmus noch op de goederen die wijlen 

voornoemde Willelmus verworven had van Gerardus zvw Gerardus Raet. 

 

Elizabeth dicta Laureijns relicta quondam Willelmi de Mulsen cum tutore 

hereditarium censum viginti quinque (dg: solidorum) aur[eorum] denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti (dg: qu) 

ponderis quem Willelmus de Mulsen promisit se daturum et soluturum 

Johanni de Penu hereditarie nativitatis Domini de et ex domo et area 

dicti Willelmi sita in Busco (dg: in) #in vico tendente a# vico Vuchtensi 

ante habitationem quondam Arnoldi Berwout versus murum opidi de Busco 

inter hereditatem Nijcholai (dg: Roier) Rover ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai dicti Coel Cnoden soen ex alio atque de et ex ceteris bonis 

dicti Willelmi universis et singulis ad !?bo habitis et imposterum 

habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis (dg: ..) quem censum 

dictus! Elizabeth erga dictum Johannem de Penu acquisiverat prout in 
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litteris hereditarie supportavit dicto Henrico de Vessem filio (dg: qu) 

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

cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere hoc tamen addito quod dictus Henricus mediantibus predictis 

litteris non prosequetur jus ad et supra bona mobilia et parata dicti 

quondam Willelmi neque ad et supra bona que (dg: Ge) dictus quondam 

Willelmus erga Gerardum filium quondam Gerardi Raet acquisivit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 518v 05 za 11-10-1399. 

Hr Godefridus van den Velde alias gnd van den Kerchove dekaan van Woensel 

beloofde aan hr Adam van Mierde priester, tbv (1) Ghisbertus van Beertken 

en Johannes, nkv voornoemde hr Godefridus, door voornoemde hr Godefridus 

verwekt bij Bela dv Godefridus gnd Houtman van Broegel, (2) Heijmericus, 

Godefridus en Willelmus, nkv voornoemde hr Godefridus, door voornoemde hr 

Godefridus verwekt bij Elizabeth dvw Egidius zvw Egidius Scoenmaker van 

Broegel, (3) nk door voornoemde hr Godefridus bij voornoemde Elizabeth te 

verwekken, (4) voornoemde Elizabeth, een n-erfpacht van 80 mud rogge, maat 

van Son, met Sint-Andreas te leveren, gaande uit alle goederen van 

voornoemde hr Godefridus, die hij heeft of zal verkrijgen. Het deel van 

voornoemde Elizabeth gaat na haar overlijden naar voornoemde natuurlijke 

kinderen. Zou een van de kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, of 

voordat het trouwt, dan gaat zijn deel naar de andere kinderen. 

Zouden alle voornoemde kinderen overlijden zonder wettig nageslacht of 

voordat ze trouwen dan gaat de pacht naar erfg van voornoemde hr 

Godefridus. Zou een van voornoemde kinderen trouwen, dan mag het zijn deel 

in de pacht verkopen en vervreemden. De brief overhandigen aan voornoemde 

hr Godefridus. 

 

Dominus Godefridus (dg: de Campo) #van den Velde# alias dictus van den 

Kerchove decanus Woensellensis promisit super habita et habenda domino 

Ade de Mierde #presbitro# ad opus Ghisberti de Beertken et Johannis 

puerorum naturalium dicti domini Godefridi ab eodem domino Godefrido et 

Bela filia Godefridi dicti Houtman de Broegel pariter genitorum et ad 

opus Heijmerici Godefridi Willelmi puerorum naturalium dicti domini 

Godefridi ab eodem et Elizabeth filia quondam Egidii (dg: dce) filii 

quondam Egidii Scoenmaker de Broegel pariter genitorum et ad opus 

puerorum naturalium a dicto domino Godefrido et dicta Elizabeth pariter 

generandorum atque ad opus eiusdem Elizabeth quod ipse dominus Godefridus 

dabit et (dg: so) exsolvet dictis pueris suis naturalibus et dicte 

Elizabeth hereditariam paccionem octoginta modiorum siliginis mensure de 

Zonne hereditarie (dg: nativitatis Domini) Andree ex omnibus bonis dicti 

domini Godefridi habitis et habendis tali condicione quod pars dicte 

Elizabeth competens in predicta paccione statim post obitum eiusdem 

Elizabeth devolvetur ad dictos pueros hoc eciam addito si aliquis 

dictorum puerorum decesserit sine prole legitima seu antequam ad 

legitimum pervenerit matrimonium extunc pars huiusmodi decedentis 

competentis! in predicta paccione ad alios eorundem supervivos remanentes 

hereditario jure devolvetur et si contingat dictos pueros naturales omnes 

decedere ?antequam (dg: ad) sine prole legitima (dg: .. .) seu antequam 

ad legitimum pervenerint matrimonium extunc dicta paccio ad heredes dicti 

domini Godefridi devolvetur salvo tamen hoc quod quandocumque aliquis 

dictorum puerorum naturalium pervenerit ad legitimum matrimonium extunc 

is poterit partem sibi in dicta paccione competentem vendere et alienare. 

Testes Loze et Wolph datum sabbato post Dionisii. Tradetur littera dicto 

domino Godefrido. 

 

1181 p. 519r. 

 sabbato post Dionisii: zaterdag 11-10-1399. 

 anno XCIX mensis octobris die XI index septima pontificis Bonifacii 

  noni anno decimo: zaterdag 11-10-1399. 
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 secunda post Dionisii: maandag 13-10-1399. 

Aan de rechter zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 519r 01 za 11-10-1399. 

Ghisbertus van den Broec zvw Ghisbertus gnd Cort Ghibe van der Smedebroec 

droeg over aan Lambertus van Middelrode smid een b-erfcijns van 30 pond 

geld, met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit een kamp gnd die Weij 

Camp, ongeveer 24 bunder groot, in ......., tussen kv Danijel van Tuijftese 

enerzijds en de gemeint anderzijds, welke cijns voornoemde Ghisbertus 

gekocht had van Henricus van Merlaer oudere zv Rodolphus van Merlaer. 

 

Ghisbertus van den Broec filius quondam Ghisberti dicti C[o]rt Ghi[be] 

van der Smedebroec hereditarium censum triginta librarum monete 

[solvendum hereditarie] in festo nativitatis beati Johannis baptiste ex 

quodam campo dicto die Weij Camp viginti quatuor bonaria (dg: -orum) vel 

circiter continente sito [in] ....... ....... inter hereditatem liberorum 

Danijelis de Tuijftese ex uno et inter communitatem ex alio quem censum 

dictus Ghisbertus erga Henricum de Merlaer sen[iorem filium] Rodolphi de 

Merlaer emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Lamberto de Middelrode fabro cum litteris et jure promittens super omnia 

....... ....... ex parte sui deponere. Testes Vlochoven et domicellus 

Theodericus datum sabbato post Dionisii. 

 

BP 1181 p 519r 02 za 11-10-1399. 

Ghisbertus zvw Ghisbertus gnd Cort Ghibe van der Smedebroec droeg over aan 

Lambertus van Middelrode smid een b-erfcijns van 40 pond geld, met Sint-

Remigius te betalen, gaande uit46 (1) een huis en erf van Ghisbertus gnd 

Vullinc, in Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen erfgoed van Henricus 

Hadewigen enerzijds en erfgoed van Aleijdis Kemmers anderzijds, (2) de tuin 

van voornoemde Ghisbertus Vullinc, gelegen achter voornoemd huis, over de 

stroom aldaar, tussen erfgoed van voornoemde Henricus Hadewigen enerzijds 

en erfgoed van Zegerus voller en voornoemde Ghisbertus Vullinc anderzijds, 

(3) een huis en erf van voornoemde Ghisbertus Vullinc, in Den Bosch, in de 

Beurdse Straat, tussen het gemene water enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Zegherus voller anderzijds, (4) een huis en erf van voornoemde Ghisbertus 

Vullinc, in voornoemde straat gnd die Beurdse Straat, tussen voornoemd 

erfgoed van Zegherus voller enerzijds en erfgoed van Johannes van Brecht 

vleeshouwer anderzijds, (5) een kamp van voornoemde Ghisbertus Vullinc, 7 

morgen groot, ter plaatse gnd Caluenberch, tussen Johannes Becker en 

Henricus van Best enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke cijns van 

40 pond eerstgenoemde Ghisbertus gekocht had van voornoemde Ghisbertus 

Vullinc. Met 40 pond die van voornoemde cijns afgelopen Sint-Remigius (wo 

01-10-1399) verschenen zijn. Eerstgenoemde Ghisbertus belooft47 de 

onderpanden van waarde te houden. 

 

Ghisbertus filius quondam Ghisberti dicti Cort Ghibe van der Smedebroec 

hereditarium censum quadraginta librarum monete solvendum hereditarie in 

festo beati Remi[gii] de et ex domo et area Ghisberti dicti Vullinc (dg: 

sita in Busco) sita in Buscoducis ad vicum dictum Colperstraet inter 

hereditatem [Henrici] Hadewigen ex uno et inter hereditatem Aleijdis 

Kemmers ex alio et ex orto dicti Ghisberti Vullinc sito retro dictam 

domum ultra aquam ibidem currentem inter hereditatem dicti Henrici 

Hadewigen ex uno et inter hereditatem Zegeri fullonis et (verbeterd uit: 

ex) dicti Ghisberti Vu[48llinc ex alio] atque de et ex domo et area dicti 

Ghisberti Vullinc sita in Busco in vico dicto Boertsche Straet inter 

                         
46 Zie → BP 1183 f 002v 01 wo 18-10-1402, verkoop van een cijns uit de eerste vier 
onderpanden. 
47 Zie → BP 1183 f 002r 02 za 14-10-1402, Lambertus van Middelrode smid ontlast Ghisbertus zvw 
Ghisbertus gnd Cort Ghibe van der Smedebroec en zijn goederen van de belofte de onderpanden 

van waarde te houden. 
48 Aanvulling op basis van BP 1183 f 002r 02. 
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communem aquam ibidem ex uno et inter hereditatem dicti Zegheri fullonis 

ex alio atque de et ex domo et area dicti Ghisberti Vullinc sita in dicto 

vico die B[oertsche] Straet vocato inter (dg: hereditatem) dictam 

hereditatem dicti Zegheri (dg: fu) fullonis ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Brecht carnificis ex alio atque ex quodam campo dicti 

Ghisberti Vullinc septem iugera terre continente sito in loco dicto 

Caluenberch inter hereditatem (dg: dicti) Johannis Becker et [Henrici] de 

Best ex uno et inter (dg: et) !inter communem plateam ex alio quem censum 

XL librarum (dg: di) primodictus Ghisbertus erga dictum Ghisbertum 

Vullin[c] emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Lamberto de Middelrode fabro cum litteris et jure et cum XL libris que 

proven[erunt de] dicto censu in festo Remigii proxime preterito 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 519r 03 za 11-10-1399. 

Voornoemde Lambertus van Middelrode smid beloofde aan voornoemde Ghisbertus 

zvw Ghisbertus gnd Cort Ghibe van der Smedebroec dat, indien voornoemde 

Ghisbertus Vullinc voornoemde cijns van 40 pond terug zou kopen op de 

manier zoals afgesproken in een instrument van de notaris, dat dan 

voornoemde Lambertus de brief mbt het verwerven van voornoemde cijns zou 

afstaan aan voornoemde Ghisbertus Vullinc en alles zou doen wat in 

voornoemde instrument staat. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

Gerardus Broc zv Petrus, Walterus zvw Theodericus van Megen en Henricus van 

Merlaer. 

 

A. 

Dictus Lambertus promisit super habita et habenda fide prestita etc dicto 

Ghisberto quod si (dg: Henricus de Me.rlaer predictus) #dictus Ghisbertus 

Vullinc# redemerit dictum censum [?... ..?] #{in margine sinistra:} XL# 

librarum juxta modum (dg: inter dictum Ghisbertum) super redempcione 

huiusmodi census editum et juxta tenorem #instrumenti# a me notario super 

hoc concepti et editi extunc dictus Lambertus litteras super acquisitione 

dicti census confectas prefato Ghisberto Vullinc resignabit et omnia 

adimplebit que in pretacto instrumento continentur. Actum in camera 

presentibus Gerardo Broc filio Petri (dg: Henrico) Waltero filio quondam 

Theoderici de Megen et Henrico de Merlaer datum anno XCIX mensis octobris 

die XI index septima hora complete pontificis Bonifacii noni anno decimo. 

 

BP 1181 p 519r 04 za 11-10-1399. 

Voornoemde Lambertus van Middelrode smid verleende Henricus van Merlaer 

oudere zv Rodolphus van Merlaer de bevoegdheid voornoemde cijns van 30 pond 

terug te kopen, afgelopen Sint-Jan over 4 jaar (zo 24-06-1403), of binnen 

een maand ervoor of erna, met 315 Hollandse gulden of de waarde, de cijns 

van het betreffende feest van Sint-Jan en eventuele achterstallige 

termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Gerardus Broc zv 

Petrus, Ghisbertus van den Broec en voornoemde Walterus zvw Theodericus van 

Megen. 

 

A. 

Dictus Lambertus dedit Henrico de Merlaer seniori filio (dg: quondam) 

Rodolphi de Merlaer potestatem redimendi dictum censum triginta librarum 

(dg: ad sp) a festo nativitatis Johannis proxime preterito ultra quatuor 

annos sine medio sequentes seu per mensem sive mensem sequentem seu per 

mensem sine medio precedentem cum CCC et XV Hollant gulden seu valorem et 

cum censu in huiusmodi festo nativitatis Johannis proveniendo et cum 

arre[sta]diis si que defecerint (dg: et huiusmodi) ut in forma. Datum et 

actum ut supra presentibus Gerardo Broc filio Petri (dg: He) Ghisberto 

van den Broec predicto Waltero [filio] quondam Theoderici de Megen 

testibus. 
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BP 1181 p 519r 05 za 11-10-1399. 

Egidius zvw Willelmus Gielijs soen of Stijnen soen en Goeswinus zvw 

Johannes Erenbrechts soen van Kessel? beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 

20 Hollandse gulden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1399) te betalen, op 

straffe van 1. 

 

Egidius (dg: Will) filius quondam (dg: Egidii) Willelmi Gielijs soen vel 

Stijnen soen et Goeswinus filius quondam Johannis Erenbrechts soen de 

Kes[sel?] promiserunt indivisi super omnia Ludovico Asinario etc XX 

florenos Hollandie ad nativitatis Domini proxime futurum (dg: su) 

persolvendos sub pena I. Testes Spina et Wol[phart] datum supra. 

 

BP 1181 p 519r 06 za 11-10-1399. 

Henricus van Merlaer oudere zv Rodolphus van Merlaer beloofde aan 

Ghisbertus zvw Ghisbertus gnd Cort Ghibe van der Smedebroec 26 Engelse 

nobel of de waarde met Pinksteren over 3 jaar (zo 03-06-1403) te betalen. 

 

Henricus de Merlaer (dg: filius) senior filius Rodolphi de Merlaer 

promisit super omnia Ghisberto filio quondam Ghisberti dicti Cort Ghibe 

van de[r] Smedebroec XXVI Engels nobel seu valorem a festo penthecostes 

proxime futuro ultra tres annos persolvendos. Testes Tijt et Wolphart 

datum supra. 

 

BP 1181 p 519r 07 za 11-10-1399. 

Gerardus Broc zvw Petrus droeg over aan Ghisbertus zvw Ghisbertus gnd Cort 

Ghibe van der Smedebroec een b-erfcijns van 3 pond geld, met Pasen te 

betalen, gaande uit 1 morgen land, in Lithoijen, welke cijns wijlen 

Walterus van der Bruggen gekocht had van Heijlwigis wv Johannes van Ghorpe 

en haar kinderen Willelmus, Wautgherus en Franco, van welke cijns 

voornoemde Gerardus Broc het deel, dat behoort aan hr Johannes van Druenen 

kanunnik van de kerk van Sint-Petrus van Luik, Henricus, Ghisbertus, 

Elizabeth en Elizabeth, kvw Johannes van der Bruggen van Helvoert, Ghibo 

met den Ghemake ev Hilla, en Walterus gnd van den Nuwenhuze ev ......., dvw 

voornoemde Johannes van der Bruggen, Henricus van den Calfhoevel en diens 

broer Ghibo, kvw Johannes Everaets ?soen van Hijntham, verworven had van 

voornoemde hr Johannes van Druenen, Henricus, Ghisbertus, Elizabeth, 

Elizabeth, Ghibo, Walterus, Henricus en Ghibo. 

 

Gerardus Broc filius quondam Petri hereditarium censum trium librarum 

monete solvendum hereditarie pasche ex quodam iugere terre sito in 

Lijttoijen quem cens[um] trium librarum Walterus (dg: va) quondam van der 

Bruggen erga Heijlwigem relictam quondam Johannis de Ghorpe Willelmum 

Wautgherum et Franconem eius liberos emendo acquisiverat prout in 

litteris et de quo censu dictus Gerardus Broc totam partem et omne jus 

domino Johanni de Druenen canonico ecclesie sancti Petri Leodiensis 

Henrico Ghisberto Elizabeth et Elizabeth liberis quondam Johannis van der 

Bruggen de Helvoert Ghibonem! met den Ghemake (dg: et W) maritum et 

tutorem legitimum Hille sue uxoris et Waltero (dg: -um) dictum van den 

Nuwenhuze maritum et tutorem legitimum ....... filiarum (dg: q) dicti 

quondam Johannis van der Bruggen Henrico van den Calfhoevel et Ghiboni 

(dg: -em) eius fratri (?dg: -bus) liberis quondam Johannis Everaets 

[?soen] de Hijntham in dicto censu trium librarum competentes (dg: dicto 

Gerardo Broc) erga eosdem dominum Johannem de Druenen Henricum Ghisbertum 

Elizabeth [Eliza]beth Ghibonem Walterum Henricum et Ghibonem acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportavit Ghisberto filio quondam 

Ghisberti dicti Cort Ghibe van de[r] Smedebroec cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 519r 08 za 11-10-1399. 

Ghisbertus van den Broec zvw Ghisbertus gnd Cort Ghibe van der Smedebroec 
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beloofde aan Lambertus van Middelrode smid 33 1/3 Engelse nobel, 2 Franse 

kronen voor 1 Engelse nobel gerekend of gouden paijment van dezelfde 

waarde, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1400) te betalen. 

 

Ghisbertus van den Broec filius quondam Ghisberti dicti Cort Ghibe van 

der Smedebroec promisit super omnia Lamberto de Middelrode fabro XXXIII 

Engels nobel et terciam partem unius Engels nobel seu pro quolibet Engels 

nobel duos Vrancrijxs [49cronen] (dg: ad pasca) seu ad aureum pagamentum 

eiusdem valoris ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 519r 09 ma 13-10-1399. 

Johannes gnd Zueteric droeg over50 aan Martinus zv ....... Zelen soen van Os 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirscot, die Johannes en 

Rutgherus, nzvw hr Willelmus Vos scolasticus in Oirschot, door voornoemde 

wijlen hr Willelmus verwekt bij Margareta dv Woutermannus gnd van Berze, 

beloofd51 hadden met Lichtmis in Oirschot aan voornoemde Johannes Zueteric 

te leveren, gaande uit een stuk land gnd Doerkens Akker, in Oirschot, in de 

herdgang van Notelen, tussen erfgoed gnd dat Roetsland behorend aan 

voornoemde Johannes Zueteric enerzijds en Jutta wv Henricus gnd Art Sniders 

anderzijds. 

 

Johannes dictus Zueteric hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de (dg: Oer) Oerscot quam Johannes et Rutgherus liberi filii 

naturales do[mini] Willelmi Vos scolastici Oerscottensis ab eodem quondam 

domino Willelmo et Margareta filia Woutermanni dicti de Berze pariter 

geniti promiserant ind[ivisi se daturos] et soluturos dicto Johanni 

Zueteric hereditarie purificationis et in Oerscot tradituros de et ex 

pecia terre dicta (dg: dat Doerk) Doerkens Acker sita in p[de Oerscot] in 

pastoria de Noetelen inter hereditatem dictam dat Roetslant (dg: ex uno 

et) ad dictum Johannem Zueteric spectantem ex [uno et inter hereditatem 
52Jutte relicte] Henrici dicti Art Sniders ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Mar[tino] fili[o] ....... Zelen soen de Os cum 

litteris et [jure] ....... ....... ....... parte sui deponere. Testes 

Tijt et Wolph datum secunda post Dionisii. 

 

1181 p. 520v. 

 secunda post Dionisii: maandag 13-10-1399. 

 tercia post Dionisii: dinsdag 14-10-1399. 

 in festo Bernardi: vrijdag 20-08-1400. 

 quarta post Dionisii: woensdag 15-10-1399. 

Aan de linker zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 520v 01 ma 13-10-1399. 

Mijchael en Johannes, kvw Mijchael van Berlikem, door voornoemde wijlen 

Mijchael verwekt bij wijlen Truda dvw Ghisbertus gnd Ghise van 

Caudekercken, deden tbv Johannes van Best zvw Willelmus Broeder afstand van 

een huis en erf53,54, in Den Bosch, naast het kerkhof van Sint-Jan-

Evangelist, tussen erfgoed van kvw Arnoldus van Brede enerzijds en erfgoed 

                         
49 Aanvulling op basis van BP 1181 p 074v 03. 
50 Zie ← BP 1180 p 412v 07 ma 06-03-1396, topen was echter(!) al de pacht 

overgedragen door Jacobus van Berze zvw Willelmus gnd Vos die gekocht had 

van Johannes Zueteric. 
51 Zie ← BP 1177 f 009v 17 ma 01-12-1382, uitgifte van de akker. 
52 Aanvulling op basis van BP 1177 f 009v 17. 
53 Zie ← BP 1179 p 205r 01 za 14-01-1391, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis en erf aan Johannes van Best zvw Willelmus Broeder. 
54 Zie → BP 1181 p 542v 01 di 04-11-1399, overdracht van het huis en erf na 

gerechtelijke verkoop. 
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eertijds van Johannes gnd die Steenmetser anderzijds. 

 

[55Mijchael] et Johannes (dg: liberi) #pueri# quondam Mijchaelis de 

Berlikem (dg: super) ab eodem quondam Mijchaele et quondam Truda filia 

quondam [Ghisberti] #dicti Ghise# de (dg: Caudekernd) Caudekercken 

pariter geniti super domo et (dg: orto) area cum suis attinentiis sita in 

Buscoducis [iu]xta cijmiterium sancti Johannis ewangeliste (dg: inter) 

inter hereditatem (dg: quond) liberorum quondam Arnoldi de Brede ex uno 

et inter hereditatem dudum Johannis dicti [di]e Steenmetser ex alio et 

super jure ad opus Johannis de Best filii quondam Willelmi Broeder 

renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam servare. Testes 

Tijt et Wolph datum secunda post Dionisii. 

 

BP 1181 p 520v 02 ma 13-10-1399. 

Johannes draagt geheel het recht, dat hij krachtens dit afstand doen heeft, 

over {niet afgewerkt contract56}. 

 

Johannes totum jus sibi vigore dicte (dg: s) renunciacionis competens 

supportavit. 

 

BP 1181 p 520v 03 ma 13-10-1399. 

Willelmus van Eijndoven zvw hr Johannes van Eijndoven ridder verhuurde aan 

Udo van Os de helft van de windmolen, in Kessel, tussen nu en Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1400). Willelmus zal de molen zodanig onderhouden dat 

hij kan malen. Zou er een adiusticatie op de molen komen, of zou de molen 

wegens een mankement stilstaan, dan zal Willelmus het gebrek en de schade 

van Udo vergoeden. 

 

Willelmus de Eijndoven filius quondam domini Johannis de Eijndoven 

#militis# medietatem molendini venti #cum suis jure et attinentiis dicti 

Willelmi# siti in parochia de Kessel [loca]vit Udoni de Os ab eodem infra 

hinc et festum nativitatis Johannis proxime futurum #ad jus multoris# 

possidendam (dg: pron) additis condicionibus sequentibus [vi]delicet quod 

dictus Willelmus tenebit dictum molendinum venti dicto spacio pendente 

taliter quod poterit molere item si dictum molendinum dicto spacio 

pendente fuerit adiust[icatio?] facta seu propter aliquem defectum 

steterit (dg: v) otiosa! sic quod (dg: per) cum dicto molendino dicto 

spacio non poterit molere extunc dictus Willelmus defectum (dg: dicto) et 

dampnum dicto Udoni exinde (dg: ex) eveniens eidem Udoni restaurabit (dg: 

seu dictus Udo dictam item si contingat) et secundum istas condiciones 

promisit super omnia warandiam et obligationem deponere dicto spacio 

pendente. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 520v 04 di 14-10-1399. 

Willelmus Buijser en Johannes van Best zvw Willelmus Broeder beloofden aan 

mr Johannes van Best, tbv Anthonius van Montefia etc, 30 Engelse nobel met 

Vastenavond aanstaande (di 02-03-1400; 17+30+31+31+28+2=139 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Willelmus Buijser et Johannes de Best filius quondam Willelmi Broeder 

promiserunt indivisi super omnia magistro Johanni de Best ad opus 

Anthonii de Montefia etceterum XXX Engels nobel ad (dg: purificationis) 

#carnisprivium# proxime futurum persolvendos sub pena duorum. Testes 

Coptijt et Wolphart datum tercia post Dionisii. 

 

BP 1181 p 520v 05 vr 20-08-1400. 

Stephanus zvw Henricus van Berchen droeg over aan Bela dvw Johannes van 

Loet ½ morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd op Groet Nuwelant, ter 

                         
55 Aanvulling op basis van BP 1181 p 542v 02. 
56 Voor afgewerkt contract zie BP 1181 p 542v 02 di 04-11-1399. 
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plaatse gnd den Nuwen Polre, tussen Willelmus gnd Loijer enerzijds en 

Zerijsius gnd Stevens soen anderzijds, aan voornoemde Stephanus verkocht 

door Arnoldus zvw Nijcholaus zv Arnoldus gnd die Neijser. 

 

Stephanus filius quondam Henrici de Berchen dimidium iuger terre situm in 

parochia de Nuwelant ad locum dictum op Groet Nuwelant in loco dicto den 

Nuwen Polre inter hereditatem Willelmi dicti Loijer ex uno et inter 

hereditatem Zerijsii dicti Stevens soen ex alio prout ibidem situm est 

venditum dicto Stephano ab Arnoldo filio quondam #Nijcholai filii# 

Arnoldi dicti #die# Neijser prout in litteris hereditarie supportavit 

Bele filie quondam Johannis de Loet cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Vlochoven et Spina datum in festo Bernardi. 

 

BP 1181 p 520v 06 di 14-10-1399. 

Henricus van den Velde, Mathias zv Arnoldus van Baest en Theodericus van 

den Hoevel zvw Cristianus beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 120 oude 

Franse schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1399; 17+30+25=72 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus van den Velde Mathias filius Arnoldi de Baest Theodericus van 

den Hoevel filius quondam (dg: Theoderici) #Cristiani# promiserunt 

indivisi super omnia Ludovico Asinario etc centum et XX aude scilde 

Francie ad nativitatis Domini proxime futurum sub pena II. Testes 

Vlochoven et Tijt datum tercia post Dionisii. 

 

BP 1181 p 520v 07 di 14-10-1399. 

De twee eersten beloofden voornoemde Theodericus schadeloos te houden. 

 

[Solvit] I grossum ........ 

Duo primi promiserunt indivisi super habita et habenda dictum Theodericum 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 520v 08 di 14-10-1399. 

Henricus van den Dike zvw Arnoldus van den Dike van Beke bij Arle verkocht 

aan Johannes van Verlaer 1 zesterzaad roggeland, in den Utervaert van Beek 

bij Aarle, ter plaatse gnd Donckersvoert, tussen Jordanus van Verlaer 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, met beide einden strekkend aan 

voornoemde Jordanus van Verlaer. 

 

Henricus van den Dike filius quondam Arnoldi van den Dike de Beke prope 

Arle (dg: pea) sextariatam terre siliginee sitam in parochia #[d]en 

Utervaert# de Beke prope Arle ad locum dictum Donckersvoert inter 

hereditatem Jordani de Verlaer ex uno et inter (dg: he) communem (dg: 

plateam ex alio) stegam ex alio tendentem cum utroque fine ad hereditatem 

dicti Jordani de Verlaer prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie 

(dg: su) vendidit Johanni de Verlaer promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 520v 09 wo 15-10-1399. 

Godefridus zvw Godefridus van Erpe verkocht aan Lambertus van Middelrode 

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

Bosch te leveren, gaande uit de helft in een hoeve gnd ten Beirgelen van 

wijlen voornoemde Godefridus van Erpe, in Berlicum, bij de brug van 

Middelrode, tussen een gemene weg enerzijds en het water gnd die Aa 

anderzijds, de hele hoeve reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi de Erpe hereditarie vendidit Lamberto 

de Middelrode fabro hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 
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tradendam ex medietate ad dictum venditorem spectante in quodam manso 

dicto ten Beirgelen dicti quondam Godefridi de Erpe sito in parochia de 

Berlikem juxta pontem de Middelrode inter communem plateam ex uno et 

inter aquam dictam die Aa ex alio atque in medietate ad dictum venditorem 

spectante in omnibus agris pratis et pascuis #et mericis# ad dictum 

mansum spectantibus atque in ceteris attinentiis dicti mansi quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem aliam deponere ex[ceptis] censu (dg: 

domini) #dominorum# fundi et hereditaria paccione (dg: ?q) unius modii 

siliginis dicte mensure ex dicto #integro# manso cum suis attinentiis de 

jure solvendis et sufficientem facere. Testes Tijt et Wolph datum quarta 

post Dionisii. 

 

BP 1181 p 520v 10 wo 15-10-1399. 

Emondus zv Albertus Buc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Emondus filius Alberti Buc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 520v 11 wo 15-10-1399. 

Johannes zv Rutgherus gnd van Boemel zvw Johannes van Boemel droeg over aan 

zijn voornoemde vader Rutgherus van Boemel het deel zoals dat aan hem 

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

Rutgherus, in een erfgoed van wijlen voornoemde Johannes van Boemel, in Den 

Bosch, achter de straat gnd Oude Dieze, over de stroom aldaar, en in wegen 

en toebehoren van voornoemd erfgoed. 

 

Johannes filius Rutgheri dicti de Boemel filii quondam Johannis de Boemel 

totam partem et omne jus sibi competentes #et post mortem dicti Rut sui 

[pat]ris competituras# in hereditate dicti quondam Johannis de Boemel 

sita in Buscoducis retro vicum dictum Aude Dijese ultra communem aquam 

ibidem currentem atque in viis et attinentiis dicte hereditatis dicti 

quondam Johannis de Boemel hereditarie supportavit dicto Rutghero (dg: 

fi) de Boemel suo patri promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte ?sui suorum heredum deponere. 

Testes Vlochoven et Tijt datum supra. 

 

BP 1181 p 520v 12 wo 15-10-1399. 

Rutgherus van Boemel zvw Johannes van Boemel droeg over aan zijn kinderen 

Johannes en Elizabeth zijn deel in een b-erfcijns van 14 pond geld, die 

Gerardus gnd van Zidewijnden en zijn vrouw Heijlwigis dvw Henricus van 

Broechoven beloofd hadden aan Willelmus zvw voornoemde Henricus van 

Broechoven, met Kerstmis te betalen, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Gerardus en Heijlwigis, gelegen onder Tilburg, welke cijns 

voornoemde Rutgherus, tbv hem en zijn voornoemde kinderen Johannes en 

Elizabeth, door voornoemde Rutgherus verwekt bij wijlen zijn eerste vrouw 

Katherina, gekocht had van voornoemde Willelmus zvw Henricus van 

Broechoven. 

 

Rutgherus de Boemel filius quondam Johannis de Boemel totam !et partem et 

omne jus sibi competentes in hereditario censu quatuordecim librarum 

monete quem Gerardus dictus de Zidewijnden maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie (dg: di) quondam Henrici de Broechoven et 

eadem Heijlwigis cum eodem Gerardo tamquam cum suo [t]utore promiserunt 

indivisi super .... bona sua omnia se daturos et soluturos Willelmo filio 

dicti quondam Henrici de Broechoven hereditarie nativitatis Domini de et 

ex omnibus et singulis [b]onis dictorum Gerardi et Heijlwigis quocumque 

locorum infra parochiam de Tilborch situatis et quem censum XIIII 

librarum dictus Rutgherus ad opus sui et ad opus [J]ohannis et Elizabeth 

liberorum eiusdem Rutgheri ab eodem Rutghero et Katherina quondam sua 

prima uxore pariter genitorum erga dictum Willelmum [filium] quondam 

Henrici de Broechoven emendo acquisivit prout in litteris hereditarie 
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supportavit dictis Johanni et Elizabeth suis liberis cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ....... ....... ....... et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1181 p. 521r. 

 secunda post Dionisii: maandag 13-10-1399. 

 quarta post Dionisii: woensdag 15-10-1399. 

 quinta post Dionisii: donderdag 16-10-1399. 

Aan de rechter zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 521r 01 ma 13-10-1399. 

Gerardus zvw Nijcholaus van Bucstel droeg over aan Martinus zvw Henricus 

gnd Buel een hofstad in Hintham, tussen Albertus zvw Nijcholaus ....... 

soen enerzijds en Jacobus Loze anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint, aan voornoemde Gerardus verkocht door Johannes Kepken zv ....... 

van Geffen. 

 

Gerardus filius quondam Nijcholai de Bucstel quoddam domistadium situm in 

Hijntham inter hereditatem Alberti filii quondam Nij[cholai] ....... soen 

ex uno et inter hereditatem Jacobi Loze ex alio tendens cum uno fine ad 

communitatem venditum dicto Gerardo (dg: Jo) a Johanne Kepken filio 

....... [de] Geffen prout in litteris hereditarie supportavit Martino 

filio (dg: Hen) quondam Henrici dicti Buel cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ra[tam servare et obligationem] ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Wolph datum secunda post Dionisii. 

 

BP 1181 p 521r 02 wo 15-10-1399. 

Rutgherus van Boemel zvw Johannes van Boemel droeg over aan zijn kinderen 

Johannes en Elizabeth zijn deel in een b-erfcijns van 10 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit 6 morgen 1 hont land, achter de plaats gnd 

Loefortse Hoeve, tussen voornoemde plaats gnd Loefortse Hoeve enerzijds en 

de gemeint van Rosmalen anderzijds, welke 6 morgen 1 hont !eerstgenoemde 

wijlen Johannes van Boemel en zijn broer Rutgherus van Boemel hadden 

uitgegeven aan Lambertus gnd Drinchellinc, voor cijnzen aan de stad Den 

Bosch en voor voornoemde cijns van 10 pond voornoemd geld, welke cijns van 

10 pond voornoemd geld voornoemde Rutgherus, tbv hem en zijn voornoemde 

kinderen Johannes en Elizabeth, door voornoemde Rutgherus verwekt bij 

wijlen zijn eerste vrouw Katherina, verworven had van Johannes zvw 

voornoemde Johannes van Boemel zvw eerstgenoemde ....... van Boemel. 

 

Rutgherus (dg: f) de Boemel filius quondam Johannis de Boemel totam 

partem et omne jus sibi competentes in hereditario censu decem librarum 

monete solvendo hereditarie nativitatis Domini ex sex iugeribus terre et 

uno hont terre sitis retro locum dictum Loefortsche Hoev[e inter] eundem 

locum Loefortsche Hoeve vocatum ex uno et inter communitatem de Roesmalen 

ex alio que sex iugera et unum hont [terre] !primodictus (dg: filius) 

quondam Johannes (dg: f) de Boemel (dg: filii dicti quondam Johannis de 

Boemel) #et Rutgherus de Boemel eius frater# dederant ad censum Lamberto 

dicto Drinchellinc ....... scilicet pro censibus oppido de Buscoducis 

annuatim exinde solvendis de jure atque pro predicto censu X librarum 

dicte monete et [quem] censum X librarum dicte monete antedictus 

Rutgherus ad opus sui et ad opus Johannis et Elizabeth suorum liberorum 

ab eodem Rutgh[ero] et Katherina quondam sua (dg: ux) prima uxore pariter 

genitorum erga Johannem filium (dg: f) dicti quondam (dg: quond) Johannis 

de Boemel filii primodicti quondam ....... de Boemel acquisiverat prout 

in litteris hereditarie supportavit dictis Johanni et Elizabeth suis 

liberis promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Vlochoven et Tijt datum quarta post Dionisii. 

 

BP 1181 p 521r 03 wo 15-10-1399. 

Reijnerus van Mechelen ev Elizabeth dvw Elizabeth wv Johannes van den 
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Hoevel droeg over aan Johannes Pape zv Arnoldus van der Hazeldonc molenaar 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Andreas-Apostel te betalen, 

gaande uit een beemd gnd den Beren Beemt, in Boxtel, in Liemde, naast de 

sluis van Casteren, tussen een weg gnd den Moelenwech enerzijds en de 

beemden van de naburen anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Elizabeth 

wv Johannes van den Hoevel gekocht had van Eligius gnd Loij ?van ?den Berge, 

en welke cijns voornoemde Reijnerus nu bezit. 

 

Reijnerus de Mechelen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Elizabeth relicte quondam Johannis van den Hoevel 

[hereditarium] censum XL solidorum monete solvendum hereditarie in festo 

beati Andree apostoli ex quodam prato dicto communiter den Beren Beemt 

sito in parochia de Buc[stel] in jurisdictione de Lijemde juxta slusam de 

Casteren inter viam dictam den Moelenwech ex uno et inter (dg: 

hereditatem) prata vicinorum ex alio quem censum dicta quondam Elizabeth 

relicta quondam Johannis van den Hoevel erga (dg: Elizabeth dictam) 

Eligium dictum Loij ?van [?den] Berge emendo acquisivit prout in litteris 

et quem censum dictus Reijnerus nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Pape filio (dg: quondam) Arnoldi van der Hazeldonc 

multoris cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 521r 04 wo 15-10-1399. 

Reijnerus van Mechelen droeg over aan Johannes gnd Pape zv Arnoldus van der 

Hazeldonc molenaar een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die 

Elizabeth van den Hoernic beloofd57 had met Lichtmis in Den Bosch te leveren 

aan voornoemde Reijnerus, gaande uit 3 stukken land, in Haaren, (1) tussen 

wijlen Egidius van de Doorn enerzijds en Walterus des Papen anderzijds, (2) 

tussen voornoemde Walterus des Papen enerzijds en Johannes Beecman 

anderzijds, (3) tussen Gerardus gnd Coppen enerzijds en Johannes van den 

Loe anderzijds. 

 

Reijnerus de Mechelen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco quam Elizabeth van den Hoernic promisit se daturam et 

solu[turam] dicto Reijnero hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam de et ex tribus peciis terre sitis in parochia de Haren quarum 

una inter hereditatem quondam Egid[ii] de Spina ex uno et inter 

hereditatem (dg: ..) Walteri des Papen ex alio altera inter hereditatem 

dicti Walteri des Papen ex uno et inter hereditatem Johannis Beec[man58] 

ex alio et tercia inter hereditatem Gerardi dicti Coppen ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Loe ex alio sunt site prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni dicto Pape filio Arnoldi van der 

Hazeldonc multoris cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1181 p 521r 05 wo 15-10-1399. 

Elizabeth wv Theodericus Zoetmelc de jongere droeg over aan haar dochters 

Elizabeth en Ermgardis haar vruchtgebruik in de helft, die aan voornoemde 

Elizabeth en Ermgardis, dv eerstgenoemde Elizabeth en wijlen Theodericus, 

gekomen was na overlijden van voornoemde Theodericus, resp. aan hen zal 

komen na overlijden van eerstgenoemde Elizabeth, in een kamp, 4 morgen 

groot, ter plaatse gnd die Hoeve, ter plaatse gnd den Bloten Camp, tussen 

Willelmus Loijer enerzijds en wijlen Johannes Screijnmaker anderzijds. 

 

Elizabeth relicta quondam Theoderici Zoetmelc junioris cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in medietate que Elizabeth et Ermgardis! 

sororum! filiarum! (dg: dicte) primodicte Elizabeth et quondam Theoderici 

                         
57 Zie ← BP 1180 p 214v 05 do 29-10-1394, uitgifte van de 3 stukken land 

voor deze pacht. 
58 Aanvulling op basis van BP 1180 p 214v 05. 
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predicti #de morte dicti quondam Theoderici# jure successionis advoluta 

est #et post mortem primodicte Elizabeth [advol]vetur# in quodam campo 

quatuor iugera terre continente sito in loco dicto die Hoeve ad locum 

dictum den Bloten Camp inter hereditatem Willelmi Loijer ex uno et inter 

[hereditatem] (dg: Henrici) quondam Johannis Screijnmaker ex alio 

legitime supportavit dictis Elizabeth et Ermgardis! suis filiabus 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

{Hierna is ruimte opengelaten waarnaast een verticale streep in margine 

sinistra}. 

 

BP 1181 p 521r 06 do 16-10-1399. 

Sijmon gnd Vos van Hezewijc droeg over aan Arnoldus Groet Art de jongere 9 

Hollandse gulden59, aan hem beloofd60 door Johannes van Haren de oudere zvw 

Johannes van Haren. 

 

Sijmon dictus Vos de Hezewijc novem aureos florenos communiter gulden 

vocatos monete Hollandie promissos sibi a Johanne de Haren sen[iore] 

filio quondam Johannis de Haren prout in litteris supportavit Arnoldo 

Groet Art juniori cum litteris et jure. Testes Loze et Tijt datum quinta 

post Di[onisii]. 

 

BP 1181 p 521r 07 ±do 16-10-1399. 

Henricus zv Johannes van der Rijt van Gherwen verkocht aan Johannes zvw 

Willelmus ?Leijten soen van Broegel, tbv zijn vrouw Hadewigis dv Arnoldus 

Wonder en kv voornoemde Johannes en Hadewigis, een n-erfpacht van 7 lopen 

rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te leveren, gaande uit (1) 1/5 

deel in een akker gnd Grieten !Loect en in een stuk beemd gelegen aan het 

eind ......., in Gerwen, ter plaatse gnd op Oerle, tussen erfg vw 
?Rutgherus van ....... van ?Oerle en kv Johannes gnd Boepken enerzijds en de 

dijk gnd die ....... Dike en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land 

en stuk beemd aan het eind van dat stuk land, in Gerwen, tussen Lucas van 

Ponsendael enerzijds en Petrus Dekens soen anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns en 1/5 deel van een b-erfpacht van ?½ mud ....., Bossche maat, 

gaande uit vopornoemd 1/5 deel van de akker gnd Grieten !Acker. 

 

Henricus filius Johannis van der Rijt de Gherwen hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Willelmi [?Leij]ten soen de Broegel (dg: 

hereditariam paccionem septem lopinorum) ad opus Hadewigis sue uxoris 

filie (dg: quondam) Arnoldi Wonder et ad opus liberorum ab eisdem Johanne 

et Hadewige pariter genitorum [et] generandorum hereditariam paccionem 

septem lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco so) Sonne solvendam 

hereditarie purificationis et in Zonne tradendam (dg: ex quodam agro 

dicto Gri[eten]) et quinta parte ad dictum venditorem spectante in quodam 

agro dicto Grieten !Loect et in pecia prati sita ad finem ....... 
?sitorum in parochia [de] Gherwen ad locum (dg: Gh) dictum (dg: Gherw) op 

Oerle inter hereditatem heredum quondam [?Rut]gheri de ....... de 

[?Oe]rle (dg: ex uno) et hereditatem (dg: Johannis dicti) liberorum 

Johannis dicti Boepken ex uno #(dg: et communem plateam et ?aqueductum)# 

et inter quendam aggerem dictum die ....... Dike et communem plateam ex 

alio atque ex [pecia terre] et pecia prati sita ad finem eiusdem pecie 

terre sitis in dicta parochia inter hereditatem Luce de Ponsendael ex uno 

et inter hereditatem Petri D[e]kens soen ex alio (dg: ten) ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepta 

#excepto dominorum! fundi ex premissis# quinta parte hereditarie 

paccionis ?dimidii modii ....... [mensure] de Busco ex dicta quinta parte 

dictorum agri (dg: dicti) Grieten !Acker ?prius solvenda et sufficientem 

                         
59 Zie → VB 1799 f 163r 06 ma 10-01-1401, Arnt Groet Aert die jonge voirs was gericht … aen 
allen goide Jans van Haren des Snijders soen wilner Jans van Haren met scepenen scout brieven. 
60 Zie ← BP 1181 p 113r 01 do 11-04-1398, belofte op 01-11-1398 9 Holland 

gulden te betalen. 
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facere. Testes Loze ....... ....... ....... ....... 

 

1181 p. 522v. 

 quinta post Calixti: donderdag 16-10-1399. 

Aan de linker zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 522v 01 ±do 16-10-1399. 

(dg: ....... Hadewigen soen). 

 

(dg: ....... [H]adewigen soen). 

 

BP 1181 p 522v 02 do 16-10-1399. 

......a wv Lambertus zvw Henricus gnd Moelner van Herlaer droeg over aan 

Johannes van Ghemert 70 nieuwe Gelderse gulden, aan wijlen voornoemde 

Lambertus beloofd61 door Marcelius zvw Marcelius van der Scueren en zijn 

broer Godefridus. 

 

......a (dg: uxor) relicta quondam Lamberti filii quondam Henrici dicti 

Moelner de Herlaer septuaginta novos aureos florenos communiter .....e 

gulden vocatos monete Gelrie promissos dicto quondam Lamberto a Marcelio 

filio quondam Marcelii van der Scueren et Godefrido eius [62fratr]e prout 

in litteris supportavit Johanni de Ghemert cum litteris et jure (dg: 

pro). Testes dominus Theodericus et Wolph datum quinta post Calixti. 

 

BP 1181 p 522v 03 do 16-10-1399. 

Arnoldus Hadewigen soen van Helvoert beloofde aan Johannes gnd die Bije zvw 

Arnoldus zvw Johannes gnd Henneken Jans soen een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Helvoirt, tegenover de kerk, tussen Ghibo met 

den Gemake enerzijds en Wautgherus Colen soen van Lijemde anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan Gerardus gnd Cleijnael. 

 

Arnoldus Hadewigen soen de Helvoert promisit ut debitor principalis se 

daturum et soluturum Johanni dicto die Bije filio quondam Arnoldi filii 

quondam Johannis dicti Henneken Jans soen hereditariam paccionem (dg: XII 

lopinorum) unius modii siliginis mensure de Busco (dg: ex) hereditarie 

(dg: Andree ?purificationis) #purificationis# ex domo et orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Helvoert (dg: im 

juxta ..) in opposito [ec]clesie de Helvoert inter hereditatem Ghibonis 

met den Gemake ex uno et inter hereditatem Wautgheri Colen soen de 

Lijemde ex alio (dg: tendentibus a communi platea retrorsum ad 

hereditatem Gerardi dicti Cleijnael et Eloij) ut dicebat. Testes (dg: 

datum supra) Loze [et] Wolph datum supra. 

 

BP 1181 p 522v 04 do 16-10-1399. 

Voornoemde Johannes die Bije beloofde aan voornoemde Arnoldus voornoemde 

pacht niet te manen zolang voornoemde Arnoldus of zijn vrouw Sophia leeft. 

 

Dictus Johannes die Bije promisit super habita et habenda (dg: quod ipse 

dictum Johannem die Bije) dicto Arnoldo quod ipse dictam paccionem non 

petet nec monebit nec assequetur quamdiu dictus Arnoldus et Sophia eius 

uxor seu eorum alter vixerint in humanis dictis tamen litteris in suo 

vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 522v 05 do 16-10-1399. 

Rodolphus zvw Rodolphus van Herpen bakker en Johannes Rijc zv Henricus Rijc 

bakker ev Elizabeth dvw voornoemde Rodolphus van Herpen gaven uit aan Hilla 

                         
61 Zie ← BP 1180 p 591r 05 do 28-09-1396, belofte 70 nieuwe Gelre gulden te 

betalen in twee helften, op 25-12-1396 en 24-08-1397. 
62 Aanvulling op basis van BP 1180 p 591r 05. 
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dvw Henricus van der Hautart een huis en tuin in Schijndel, ter plaatse gnd 

Luttel Eijnde, tussen kvw Henricus van den Waude enerzijds en Ermgardis gnd 
?Proefts anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan een akker 

behorend aan voornoemde Rodolphus en Johannes Rijc; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfcijns van 20 schelling geld met Sint-Remigius te betalen. 

Engbertus zvw Johannes van der Strijpt en zijn vrouw Yda wv voornoemde 

Rodolphus van Herpen deden afstand van het vruchtgebruik dat voornoemde Yda 

in voornoemd huis en tuin heeft. Voornoemde Hilla beloofde van haar kant. 

 

Rodolphus (dg: et Jo) filius quondam Rodolphi de Herpen pistor et 

Johannes #Rijc# filius Henrici Rijc pistoris maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Rodolphi de Herpen domum et 

ortum sitos in parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici van den Waude ex uno et inter 

hereditatem Ermgardis dicte [Pr?]oefts ex alio tendentes a communi 

plateam! ad quendam agrum ad dictos Rodolphum et Johannem Rijc spectantem 

ut dicebant dederunt ad hereditarium censum Hille filie (dg: H) quondam 

Henrici van der Hautart ab eodem hereditarie possidendos pro hereditario 

censu XX solidorum monete dando eis ab alio hereditarie Remigii (dg: pro) 

ex premissis promittentes indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere (dg: et altera cum tutore repromisit). Quo 

facto Engbertus filius quondam Johannis van der Strijpt maritus legitimus 

Yde sue uxoris relicte dicti quondam Rodolphi de Herpen et dicta Yda cum 

eodem tamquam cum tutore #super# usufructum! dicte Yde in (dg: dictis) 

dictis domo et orto competente ad opus dicte Hille renunciaverunt 

promittentes indivisi super omnia ratam servare. Quo facto dicta Hilla 

cum tutore repromisit. Testes (dg: Tijt) Loze et Tijt datum in festo 

Luce. 

 

BP 1181 p 522v 06 do 16-10-1399. 

Willelmus zv Nijcholaus gnd Lemkens soen van Vechel verkocht aan Bernijerus 

zvw Fredericus Hoernkens soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit een stuk land, in 

Veghel, ter plaatse gnd in den Scoet, beiderzijds tussen kv Aleijdis van 

Vranckenvoert, met een eind strekkend aan voornoemde Bernijerus. 

 

Willelmus filius (dg: quondam) Nijcholai dicti Lemkens soen de Vechel 

hereditarie vendidit Bernijero filio quondam Frederici Hoernkens soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Vechel solvendam 

hereditarie purificationis et in Vechel tradendam ex pecia terre sita in 

parochia de Vechel ad locum dictum in den Scoet inter hereditatem (dg: h) 

liberorum Aleijdis de Vranckenvoert ex (dg: uno et inter hereditatem) 

utroque latere coadiacentem tendente cum uno (dg: et) fine ad hereditatem 

dicti Bernijeri emptoris ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem aliam deponere et (verbeterd uit: ex) sufficientem facere. 

Testes Loze et Wolph datum quinta post Calixti. 

 

BP 1181 p 522v 07 do 16-10-1399. 

Willelmus die Mesmaker van Tuernout zvw Henricus van Tuernout gaf uit aan 

Ghibo zvw Arnoldus van der Hoeven (1) een huis en tuin, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd op die Hoeven, tussen Arnoldus van der Hoeven enerzijds en 

Arnoldus gnd Robben anderzijds, (2) een stuk land gnd dat Kort Stuk, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd op die Hoeven, beiderzijds tussen voornoemde 

Arnoldus van der Hoeven, strekkend vanaf een weg aldaar tot aan Ghibo die 

Beer, (3) een stuk land gnd dat Lange Stuk, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

op die Hoeven, tussen Henricus zvw voornoemde Henricus van Tuernout 

enerzijds en Arnoldus van der Hoeven anderzijds, (4) een stuk land gnd dat 

Nieuweland, in Oisterwijk, ter plaatse gnd op die Hoeven, tussen voornoemde 

Arnoldus van der Hoeven enerzijds en Arnoldus Robben anderzijds, (5) een 

stuk beemd gnd dat Elsbroek, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, 

tussen kinderen gnd van den Passche enerzijds en de gemeint anderzijds, (6) 
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¼ deel in een heidekamp gnd dat Rietven, in Oisterwijk, (7) 2 stukjes 

heide, in Oisterwijk, ter plaatse gnd die Hoeven, (7a) beiderzijds tussen 

Arnoldus van den Hoeven, (7b) tussen Johannes van der Hoeven enerzijds en 

kv Gertrudis wv Arnoldus Jueten anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

onraad en thans voor een lijfpacht van 4 mud rogge, maat van Oisterwijk, op 

het leven van voornoemde Willelmus met Lichtmis in Oisterwijk te leveren, 

gaande uit voornoemde goederen en andere goederen van voornoemde Ghibo. 

 

Willelmus die Mesmaker (dg: f) de (dg: Tuerd) Tuernout filius quondam 

Henrici de Tuernout domum et ortum sitos in parochia de Oesterwijc ad 

locum dictum (dg: die) op die Hoeven inter hereditatem Arnoldi van der 

Hoeven ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Robben ex alio item 

peciam terre dictam dat Cort Stuc sitam in parochia et loco predicto! 

inter hereditatem dicti Arnoldi van der Hoeven ex utroque latere 

coadiacentem tendentem (dg: cum dicto uno fine ..) a quadam via ibidem ad 

hereditatem Ghibonis die Beer item peciam terre dictam dat Lange Stuc 

sitam in parochia et loco (dg: dicto) predictis inter hereditatem Henrici 

filii dicti quondam Henrici !Tuernout ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

van der Hoeven ex alio item peciam terre (dg: sitam) dictam dat Nuwelant 

sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem dicti Arnoldi van 

der Hoeven ex uno et inter! Arnoldi Robben ex alio item peciam prati (dg: 

sit) dictam (dg: dca) dat Elsbroec sitam in dicta parochia ad locum 

dictum Huculem inter hereditatem liberorum dictorum van den Passche ex 

uno et inter communitatem ex alio item quartam partem ad se spectantem in 

quodam campo merice dicto dat Rietven sito in parochia (dg: de) predicta 

(dg: ad loc) atque duas particulas terre mericalis sitas in dicta 

parochia ad dictum locum die Hoeven vocatum quarum una inter hereditatem 

Arnoldi van den Hoeven ex utroque latere et altera inter (dg: 

hereditatem) hereditatem Johannis van der Hoeven ex uno et inter 

hereditatem liberorum Gertrudis relicte quondam Arnoldi Jueten ex alio 

sunt site dedit ad hereditarium pactum Ghiboni filio quondam Arnoldi van 

der Hoeven ab eodem hereditarie possidendos pro oneribus dictis onraet 

annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro (dg: h) vitali pensione 

quatuor modiorum siliginis mensure de Oesterwijc danda sibi ab alio anno 

quolibet ad vitam dicti Willelmi et non ultra purificationis et in 

Oesterwijc tradenda ex premissis et ex aliis bonis dicti Ghibonis habitis 

et habendis promittens super habita et habenda warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit super habita et habenda 

ex premissis et aliis suis bonis habitis et habendis et cum dictus 

Willelmus mortuus fuerit (dg: ?etc) extunc dictus Ghibo et eius bona a 

solucione dicte pensionis erunt quiti. Testes datum supra. 

 

1181 p. 523r. 

 quinta post Calixti: donderdag 16-10-1399. 

Aan de rechter zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 523r 01 do 16-10-1399. 

Johannes Willems soen van Engelen beloofde aan Johannes van den Hout zv 

......., gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus ?4¼ 

Hollandse gulden en 4¼ oude Gelderse gulden of de waarde te betalen. 

 

Johannes (dg: Willelmus) Willems soen de Engelen promisit super omnia se 

daturum et soluturum Johanni van den Hout fi[lio] ....... ....... ad 

spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum sex annorum quatuor Hollant gulden et qu[artam? partem] unius 

Hollant gulden et quatuor aude Gelre gulden et quartam partem unius aude 

Gelre gulden seu valorem Mar[tini et] primo solucionis termino in festo 

beati Martini proxime futuro (dg: ul). Testes Loze et Wolphart datum 

quinta post Ka[l]ix[ti]. 
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BP 1181 p 523r 02 do 16-10-1399. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Willelmus van Volkel 25 pond 100 

schelling geld met Kerstmis (do 25-12-1399) te betalen en gedurende 3 jaar, 

ingaande Kerstmis, elk jaar met Kerstmis 8 pond .. ........ 

 

Gerardus Roelen soen promisit super omnia (dg: Th) Willelmo de Volkel XXV 

libras et C solidos monete ad nativitatis Domini et ad [spacium] trium 

annorum post festum nativitatis Domini sine medio sequentium anno 

quolibet (dg: di) eorundem trium annorum octo libras et X... ....... ad 

nativitatis Domini et pro primo termino huiusmodi trium annorum a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 523r 03 do 16-10-1399. 

Johannes die Yoede Peters soen beloofde aan Johannes van Amersoijen 50 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te 

betalen. 

 

Johannes die Yoede Peters soen promisit super omnia Johanni de Amersoijen 

quinquaginta Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. 

 

BP 1181 p 523r 04 do 16-10-1399. 

Johannes zv Everardus van Beircke maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 12 pond geld, aan hem verkocht door Theodericus zvw 

Florencius gnd Floer .....man van Helvoert. 

 

Johannes filius Everardi de Beircke hereditarium censum duodecim librarum 

monete venditum sibi a Theoderico filio quondam Florencii dicti Floer 

.....man de Helvoert (dg: mo) prout in litteris monuit de (dg: 3) tribus 

[an]nis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 523r 05 do 16-10-1399. 

Johannes van Beircke maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen 

en verzwaringen gedaan door Johannes Gerijs en zijn zoon Rodolphus met hun 

goederen. 

 

Johannes de Beircke omnes vendiciones et (dg: alier) alienaciones (dg: 

fa) et obligationes factas per Johannem Gerijs et Rodolphum eius filium 

(dg: cum) se[u per eorum] alterum cum suis bonis calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 523r 06 do 16-10-1399. 

Margareta dvw Theodericus Writer droeg over aan haar zoon Leonius haar 

vruchtgebruik in een b-erfpacht van 8 mud rogge en 8 mud gerst, maat van 

Veghel, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve in Veghel, ter 

plaatse gnd die Hamvoert, welke hoeve Willelmus nzvw hr Henricus van 

Bucstel ridder, zijn voornoemde vrouw Margarete en voornoemde Leonius zv 

Margareta hadden uitgegeven aan Theodericus gnd Jorijs nzvw Henricus gnd 

Huesdens van Dijnther, voor de grondcijns, een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat aan het Geefhuis in Den Bosch en voor eerstgenoemde pacht. 

 

Margareta filia quondam Theoderici Writer cum tutore suum usufructum quem 

habuit in hereditaria paccione (dg: trium paccionum) #octo# modiorum 

siliginis (dg: men) et octo modiorum ordei mensure de Vechel quam 

solvendam habet annuatim purificationis ex quodam manso sito in parochia 

de Vechel ad locum !die Hamvoert cum attinentiis eiusdem mansi singulis 

et universis et quem mansum cum suis attinentiis Willelmus filius 

naturalis quondam domini Henrici de Bucstel militis maritus legitimus 

dicte Margarete et dicta Margareta et Leonius filius dicte Margarete 

dederant ad pactum Theoderico dicto Jorijs filio naturali quondam Henrici 

dicti Huesdens de Dijnther scilicet pro censu domini fundi annu[atim] 
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exinde solvendo et pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis 

mensure de Busco mense sancti spiritus in Busco exinde solvenda necnon 

pro (?dg: h) [primodicta] paccione octo modiorum siliginis et octo 

modiorum ordei mensure de Vechel prout in litteris supportavit dicto 

Leonio filio suo promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 523r 07 do 16-10-1399. 

(dg: Arnoldus zvw Johannes van den Culen). 

 

(dg: Arnoldus filius quondam Johannis van den Culen). 

 

BP 1181 p 523r 08 do 16-10-1399. 

Arnoldus Bloemelinc ev Mechtildis dv Jordanus gnd Leeuwe verkocht aan 

Arnoldus zvw Johannes van den Culen alle erfgoederen, die aan hem en zijn 

voornoemde vrouw gekomen waren na overlijden van Heijlwigis evw Henricus 

Arken soen en na overlijden van voornoemde Henricus Arken, grootouders van 

voornoemde Mechtildis, gelegen onder Schijndel. 

 

Arnoldus Bloemelinc maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

filie (dg: quondam) Jordani dicti Leeuwe omnes hereditates sibi et dicte 

sue uxori (dg: f) de morte quondam (dg: Heijlwigis .. Rijcoldi van der 

Voert et) Heijlwigis (dg: quondam filie re) uxoris olim quond[am] Henrici 

Arken soen atque de morte eiusdem quondam Henrici Arken avi et avie olim 

dicte Mechtildis successione advol[utas] quocumque locorum infra 

parochiam de Scijnle sitas ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio 

quondam Johannis van den (dg: Culen) Culen promittens super om[nia] ratam 

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

 

BP 1181 p 523r 09 do 16-10-1399. 

Albertus Buc van Lijt beloofde aan Henricus van Geffen zv Johannes 30 

Stramprooise gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1400) en 30 Stramprooise gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (za 

25-12-1400) te betalen. 

 

Albertus Buc de Lijt promisit super omnia Henrico de Geffen filio 

Johannis XXX Stramproetsche gulden seu valorem ad festum Remigii proxime 

futurum atque XXX Stramproetsche gulden seu valorem a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 523r 10 do 16-10-1399. 

Johannes die Rijt zvw Walterus die Rijt verkocht aan Arnoldus van den 

....... 1/8 deel in een kamp, in Eilde, naast het kruis aldaar, tussen erfg 

vw Johannes van den Venne enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met 

cijnzen. 

 

Johannes die Rijt filius quondam Walteri die Rijt unam octavam partem ad 

se spectantem in quodam campo sito in Eilde juxta cruc[em] ibidem inter 

hereditatem heredum quondam Johannis van den Venne ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo van den 

....... promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: ce) censibus exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 523r 11 do 16-10-1399. 

Nijcholaus Swertveger zvw Engbertus van Maren, voor zich en voor zijn vrouw 

Mechtildis dv hr Johannes Leeuwe priester maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Johannes van Buekelaer en zijn 

kinderen Gerardus en Anselmus met hun goederen. 

 

(dg: Wi) Nijcholaus Swertveger filius quondam (dg: Alberti) Engberti de 

Maren tam pro se quam pro Mechtilde sua uxore filia (dg: q ?domini) 

domini Johannis Leeuwe presbitri omnes vendiciones et alienaciones factas 
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per Johannem (dg: Vrieze) de Buekelaer Gerardum (dg: eius fi[lium?]) et 

Anselmum eius liberos cum suis bonis seu per alterum eorum calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 523r 12 do 16-10-1399. 

Elizabeth wv Theodericus Zoetmelc zvw Theodericus Zoetmelc droeg over aan 

Elizabeth en Ermgardis, dv eerstgenoemde Elizabeth en eerstgenoemde 

Theodericus Zoetmelc, haar vruchtgebruik in de helft, die aan voornoemde 

Elizabeth en Ermgardis gekomen was na overlijden van hun vader Theodericus 

Zoetmelc resp. aan hen zal komen na overlijden van eerstgenoemde Elizabeth, 

in 4 morgen land, ter plaatse gnd in den Hoeven, in een kamp gnd Bloten 

Camp, tussen Henricus zv Johannes gnd Groethoeft enerzijds en Elizabeth wv 

Petrus gnd Foeijts anderzijds, welke 4 morgen gelijkelijk moeten worden 

verdeeld tegen 4 andere morgen die aan Albertus van Wijflit behoorden, 

welke 4 morgen eerstgenoemde Theodericus Zoetmelc verworven had van 

Henricus Piecvet, diens vrouw Aleijdis en hun zoon Johannes. 

 

Elizabeth relicta quondam Theoderici Zoetmelc (dg: junioris) filii 

quondam Theoderici Zoetmelc cum tutore [usufructum] sibi compe[tentem in] 

medietate que Elizabeth et Ermgardi (dg: filiarum) filiabus primodictorum 

Elizabeth et !primodicti (dg: ?p) Theoderici Zoetmelc (?dg: ?he) de morte 

(dg: ...) ..... Theoderici Zoetmelc (dg: so) eorum patris successione est 

advoluta et post mortem primodicte Elizabeth successione advolvetur in 

quatuor [iugeribus] terre sitis ad locum dictum in den Hoeven in campo 

dicto Bloten Camp inter hereditatem Henrici filii Johannis dicti 

Groethoeft ex uno et [inter hereditatem] Elizabeth relicte quondam Petri 

dicti Foeijts ex alio et que quatuor iugera (dg: predicta) terre predicta 

sunt equaliter dividenda contra alia [quatuor] iugera terre (dg: ad) que 

ad Albertum de Wijflit pertinebant et que q[uatuor iugera] terre 

primodictus Theodericus (dg: Zoet f..) Zo[etmelc erga 63Henricus] Piecvet 

et Aleijdem eius uxorem ac Johannem eorum filium ?eorum acq[uisiverat 

prout in] litteris supportavit dictis Elizabeth et [Ermgardi] ....... 

....... 

 

1181 p. 524v. 

 quinta post Calixti: donderdag 16-10-1399. 

 in profesto Luce: vrijdag 17-10-1399. 

 in festo Luce: zaterdag 18-10-1399. 

 tercia post Luce: dinsdag 21-10-1399. 

Aan de linker zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 524v 01 do 16-10-1399. 

[promittens] cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Tijt et Wolphart datum quinta post Calixti. 

 

BP 1181 p 524v 02 vr 17-10-1399. 

Voornoemde gezusters Ermgardis en Elizabeth verkochten voornoemde helft, 

die nu aan hen behoort, aan Jacobus Wert, tbv hem en zijn natuurlijke zoon 

Johannes, door voornoemde Jacobus verwekt bij Weijndelmoedis dvw Oda van 

Lengsbroec, belast met een cijns aan jkvr Johanna van Dielbeke, een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, zegedijken en waterlaten. Zou voornoemde 

Johannes nzv voornoemde Jacobus overlijden zonder wettig nageslacht of 

voordat hij 24 jaar is geworden en zonder wettig nageslacht, dan gaat 

voornoemde helft naar voornoemde Jacobus als die dan leeft en anders naar 

de naaste erfg van voornoemde Jacobus. 

 

[Dict]e Ermgardis et Elizabeth (dg: cum tut) sorores cum tutore dictam 

medietatem et quam nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt 

Jacobo (dg: [?W]ert) Wert ad opus sui et ad opus Johannis sui filii 

                         
63 Aanvulling op basis van BP 1181 p 527r 03. 
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naturalis ab eodem Jacobo et Weijndelmoede filia quondam Ode de 

Lengsbroec [pari]ter geniti supportaverunt cum litteris et jure 

#occacione# promittentes cum tutore et cum eis Elizabeth earum mater cum 

tutore indivise super habita et habenda warandiam et obligationem 

[deponere] exceptis censu (dg: dnd) domicelle Johanne de Dielbeke (dg: 

exin) et hereditario censu XL solidorum monete ex dicta medietate 

annuatim de jure solvendis et z[eg]ediken et aqueductibus ad dictam 

medietatem de jure spectantibus tali condicione quod dictus Jacobus 

dictam medietatem integraliter quoad vixerit! post eiusdem Jacobi 

[d]ecessum ad dictum Johannem eius filium hereditarie devolvendam et si 

contingat dictum Johannem filium naturalem dicti Jacobi decedere sine 

prole legitima aut decedere antequam ....... XXIIII annum etatis sue 

pervenerit nulla prole legitima ab eo generanda superviva remanente 

extunc dicta medietas devolvetur ad [dictum] Jacobum si ipsum tunc vivere 

contingat alioquin ad proximores heredes eiusdem Jacobi. Testes Loze 
!Tijt datum in profesto Luce. 

 

BP 1181 p 524v 03 do 16-10-1399. 

Andreas gnd Weijhaze maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen 

en bezwaringen gedaan door Ghisbertus zvw Nijcholaus van Arle met zijn 

goederen. 

 

#(dg: Ard)# Andreas dictus Weijhaze omnes vendiciones et alienaciones 

(dg: fa) et obligationes factas per Ghisbertum filium quondam Nijcholai 

de Arle cum suis bonis !suis quibuscumque ut dicebat calumpniavit. Testes 

Tijt et Wolph datum quinta post Calixti. 

 

BP 1181 p 524v 04 do 16-10-1399. 

Willelmus van den Doren ev Hilla dvw Gerardus Bollarts soen van Asten en 

zijn kinderen Henricus en Gerardus verkochten aan Johannes zvw Theodericus 

Jutten soen alle goederen, die aan voornoemde Willelmus en zijn vrouw 

gekomen waren na overlijden van Johannes zvw voornoemde Gerardus Bollarts 

soen, gelegen onder Asten. 

 

Willelmus van den Doren maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie 

quondam Gerardi Bollarts soen de Asten #Henricus et Gerardus eius liberi# 

omnia bona sibi #Willelmo# et dicte sue uxori de morte quondam Johannis 

filii dicti quondam Gerardi Bollarts soen successione advoluta quocumque 

locorum (dg: consistentia sive sita ii) infra parochia! de Asten 

consistentia sive sita ut dicebant hereditarie (dg: sup) vendiderunt 

Johanni filio quondam Theoderici Jutten soen promittentes super omnia 

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

 

BP 1181 p 524v 05 do 16-10-1399. 

Rodolphus zvw Ghibo van der Rennendonc beloofde aan Johannes die Bijtter 30 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1399) 

te betalen. 

 

Rodolphus filius quondam Ghibonis van der Rennendonc promisit super omnia 

Johanni die Bijtter XXX novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 524v 06 do 16-10-1399. 

Arnoldus van den Broec zv Johannes van den Broec beloofde aan Arnoldus van 

Vladeracken 50 Franse kronen met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1399) 

te betalen. 

 

Arnoldus van den Broec filius Johannis van den Broec promisit super omnia 

Arnoldo de Vladeracken quinquaginta Vrancrijx cronen seu valorem ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes Loze et Wolph datum (dg: 
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sexta) #quinta# post Calixti. 

 

BP 1181 p 524v 07 za 18-10-1399. 

Steeskinus van Hedechusen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 40 schelling, die Jordanus van Roesmalen smid gekocht had van Johannes 

zv Johannes van Hijntham schoenmaker en welke cijns voornoemde Steeskinus 

gekocht had van voornoemde Jordanus van Roesmalen. 

 

Steeskinus de Hedechusen hereditarium censum quadraginta solidorum quem 

(dg: Johannes) Jordanus de Roesmalen faber erga Johannem filium Johannis 

de Hijntham sutoris emendo acquisiverat et quem censum dictus Steeskinus 

erga dictum Jordanum de Roesmalen acquisiverat emendo prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Loze et Wolph datum in festo Luce. 

 

BP 1181 p 524v 08 za 18-10-1399. 

Eustatius van Hedechusen droeg over aan Johannes van den Bossch zv Johannes 

van den Bossche een b-erfcijns van 3 pond geld, die Godefridus gnd Dochnode 

beloofd had aan Jutta wv Johannes van Rode gruiter en haar zoon Godefridus, 

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

uit een huis en erf van voornoemde Godefridus Dochnoede, in Den Bosch, in 

de Kerkstraat, bij het huis en erf van wijlen Johannes gnd Haveloes, welke 

cijns voornoemde Eustatius verworven had van voornoemde Godefridus zvw 

Johannes van Rode gruiter. 

 

Eustatius de Hedechusen hereditarium censum trium librarum monete quem 

Godefridus dictus Dochnode promiserat se daturum et soluturum Jutte 

relicte quondam Johannis de Rode (dg: et Godefrido) grumellatoris et 

Godefrido suo filio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

domo et area dicti Godefridi Dochnoede (dg: sti) sita in Buscoducis in 

vico ecclesie prope domum et aream quondam Johannis dicti Haveloes et 

quem censum dictus Eustatius erga (dg: filium Go) dictum Godefridum 

filium dicti quondam Johannis de Rode grumellatoris (dg: p) acquisiverat 

#prout in litteris# supportavit Johanni van den Bossch filio Johannis van 

den Bossche cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1181 p 524v 09 di 21-10-1399. 

Henricus Buekentop zvw Henricus Buekentop verkocht aan Johannes van Best 

zvw Ghibo van Best, tbv hem en Henricus zv Theodericus van Hezewijc, een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jacobus te betalen, gaande uit 3 

morgen land, ter plaatse gnd die Hazeldonk, beiderzijds tussen Arnoldus 

Rover Boest. 

 

Henricus Buekentop filius quondam Henrici Buekentop hereditarie vendidit 

Johanni de Best filio quondam Ghibonis de Best (dg: et) #ad opus sui et 

ad opus# Henrico! filio! (dg: q) Theoderici de Hezewijc hereditarium 

censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie Jacobi ex tribus 

iugeribus terre dicti venditoris sitis (dg: juxta) in loco dicto die 

Hazeldonc inter hereditatem Arnoldi Rover Boest ex (dg: uno et inter 

hereditatem) utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere. Testes Tijt (dg: et) et 

Wolph datum tercia post Luce. 

 

BP 1181 p 524v 10 di 21-10-1399. 

En hij kan terugkopen gedurende twee jaar, ingaande Sint-Jacobus aanstaande 

(zo 25-07-1400), met 40 Hollandse gulden of de waarde, de cijns van het 

jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer van de schrijvers {niet afgewerkte akte}. 

 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum (dg: datam) a festo Jacobi 

proxime futuro sine medio sequentium semper dictis duobus annis 
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durantibus cum quadraginta Hollant gulden seu valorem et cum censu anni 

redempcionis et cum arrestadiis si que defecerint ut in forma. Acta in 

camera scriptorum {niet afgewerkte akte}. 

 

BP 1181 p 524v 11 za 18-10-1399. 
Willelmus van Overacker 

1. Mijchael 

2. Elizabeth (x) Johannes van Meijelsvoert 

3. Hadewigis (x) Jordanus zvw Theodericus van Herende 

4. Yda (xx) Enghelbertus van der Strijpt. 

  (x) Rodolphus van Herpen bakker; kv Yda (x) Rodolphus 

4a. Rodolphus 

4b. Elizabeth (x) Johannes Rijc zv Henricus Rijc. 

Mijchael zvw Willelmus van Overacker, voor zich en voor zijn zuster 

Elizabeth en voor Johannes van Meijelsvoert ev voornoemde Elizabeth, 

Jordanus zvw Theodericus van Herende ev Hadewigis dvw voornoemde Willelmus, 

Enghelbertus van der Strijpt, zijn vrouw Yda dvw voornoemde Willelmus en 

Rodolphus, zv voornoemde Yda verwekt door wijlen Rodolphus van Herpen 

bakker, en Johannes Rijc zv Henricus Rijc ev Elizabeth, dv voornoemde Yda 

en wijlen Rodolphus van Herpen, maakten een erfdeling van goederen van 

wijlen voornoemde Willelmus, nu aan hen behorend, in Schijndel gelegen. 

Voornoemde Mijchael kreeg (1) 2 bunder beemd, ter plaatse gnd die Groet 

Hoeve, tussen Gerardus van Aa enerzijds en voornoemde Jordanus anderzijds, 

(2) 1 bunder beemd, gnd die Rietbeemd, ter plaatse gnd die Hardbeemden, 

tussen Johannes van Rode enerzijds en Johannes Hauwer anderzijds, (3) een 

beemd, 2 dagmaat groot, die Onghe....wer Beemd, ter plaatse gnd die 

Hardbeemden, tussen Paulus Hutten soen enerzijds en Johannes Zegers soen 

anderzijds, (4) een beemd gnd die Tuder Weide, ter plaatse gnd in die 

Hardbeemden, naast Johannes Tijmmermans, (5) {p.525} de helft van een beemd 

gnd ....... Beemd, ter plaatse gnd die Hardbeemden, tussen Henricus van 

Arkel enerzijds en Theodericus ....... anderzijds, (6) een stuk eusel ter 

plaatse gnd Delschot, tussen Gerardus V..... enerzijds een weg gnd Veerdonk 

anderzijds, (7) ?1 bunder erfgoed ter plaatse gnd in Hevens Hoeve, tussen 

voornoemde Rodolphus zvw Rodolphus van Herpen enerzijds en wijlen Henricus 

Heijnen soen anderzijds, (8) 2½ bunder beemd ter plaatse gnd in Geen 

Bordelaar, tussen voornoemde Engbertus van der Strijpt enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (9) ½ dagmaat beemd, gnd dat Rode Beemdeken, ter 

plaatse gnd die Hardbeemden, tussen Gerardus van Aa enerzijds en erfg vw 

Lambertus van Gherwen anderzijds, (10) een huis met ondergrond en tuin met 

misse, ter plaatse gnd Delschot, tussen Engbertus van Strijpt enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (11) een stuk land gnd die Lange Akker, tussen 

....... van Os enerzijds en voornoemde Rodolphus zvw Rodolphus en Johannes 

Rijc anderzijds, (12) een stuk land gnd die Grote Akker, tussen Petrus van 

Gherwen enerzijds en Lucas van Hackenem anderzijds, (13) een stuk ...... 

gnd den Berg, tussen Cristianus zv Henricus van den Hoevel enerzijds en 

Johannes die Laet anderzijds, (14) een stuk land gnd den Varen Strepe, 

tussen Jacobus Rutten soen enerzijds en Henricus Belen soen anderzijds, 

(15) een stuk land dat was van Katherina Bacs, tussen erfgoed van de heren 

van Ghemert enerzijds en erfg van Reijnerus Reijners soen anderzijds, (16) 

een akker ter plaatse gnd die Grote Hoeve, tussen voornoemde Engbertus van 

der Strijpt enerzijds en voornoemde Mijchael anderzijds, (17) een stuk land 

gnd die ....... Akker, tussen Henricus Mathijs soen van Hermalen enerzijds 

en Metta van Gherwen anderzijds, (18) een stuk land, tussen Petrus van 

Gherwen enerzijds en erfg vw ?Henricus van Gherwen anderzijds, (19) een 

stuk land gnd dat Vlasland, tussen Gerardus van den ....... enerzijds en 

Katherina dvw Johannes gnd Rijcarts soen anderzijds, (20) een stuk land gnd 

Tonijs Hof, tussen voornoemde Petrus van Gherwen enerzijds en Willelmus van 

den Eijnde anderzijds, (21) een stuk land ter plaatse gnd die Grote Hoeve, 

tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde Jordanus zvw Theodericus van 
!Hersinde anderzijds, (22) een stuk land gnd Tonijs Hof, tussen een gemene 

weg enerzijds en Johannes Rijcarts soen anderzijds, (23) een stuk land gnd 

Hornic Stucke, tussen Engbertus Peters enerzijds en voornoemde Mijchael 
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anderzijds, (24) een stuk land gnd Sent Oeden Stuc, tussen Johannes van der 

Vest enerzijds en wijlen Lambertus van Gherwen anderzijds, (25) een stuk 

land gnd die Kleine Gans Strepe, tussen wijlen Reijnerus Reijnkens soen 

enerzijds en erfg vw Johannes Scijnkens anderzijds, (26) een stuk land gnd 

Zesse Akker, tussen Lucas van Hackenem enerzijds en Walterus Coptiten 

anderzijds, (27) een stukje land gnd die Rijsbraken, tussen voornoemde 

Jordanus enerzijds en Johannes die Laet anderzijds, (28) een stukje land 

ter plaatse gnd in Gheen Braken, tussen Johannes van H...... enerzijds en 

Goeswinus Grieten soen anderzijds, (29) een stukje land gnd die Cleijnen 

Velt Acker, tussen Petrus Wellens soen enerzijds en erfgoed van de heren 

van Ghemert anderzijds, (30) een stuk land gnd dat Kerc Stucsken, ter 

plaatse gnd die Gemeijn Acker, tussen Henricus Ghenen soen enerzijds en 

Engbertus Peters soen anderzijds, (31) een stuk land ter plaatse gnd 

Delschot, tussen Jacobus Rutten soen enerzijds en Marcelius van den Vloet 

anderzijds, (32) 1 dagmaat beemd, ter plaatse gnd in die Smael Donc, tussen 

Gerardus van Aa enerzijds en Johannes gnd Voetken anderzijds. Mijchael zal 

de helft van eventuele schade dragen, Jordanus ¼ deel en voornoemde 

Engbertus, zijn vrouw Yda, Rodolphus en Johannes Rijc eveneens ¼ deel. De 

erfgoederen van voornoemde Willelmus waren belast met (a) een b-erfpacht 

van 16 mud rogge, Bossche maat, die wijlen Ghisbertus Zorghe beurde, 

volgens inhoud van de brieven daarop gemaakt, (b) cijnzen, (c) een 

b-erfpacht van 4 lopen ....., die wijlen voornoemde Willelmus leverde aan 

de armen en procuratores van de fabriek van Schijndel. Hiervan neemt 

Mijchael de helft voor zijn rekening, Jordanus ¼ deel, Engbertus van der 

Strijpt en zijn vrouw Yda 1/8 deel en Rodolphus en Johannes Rijc 1/8 deel. 

 

Mijchael filius quondam Willelmi de Overacker #pro se et pro Elizabeth 

sua sorore et pro Johanne de Meijelsvoert marito legitimo eiusdem 

Elizabeth# Jordanus filius quondam Theoderici de Herende maritus et tutor 

legitimus Hadewigis sue uxoris filie dicti quondam Willelmi Enghelbertus 

van der Strijpt maritus legitimus Yde sue uxoris filie dicti quondam 

Willelmi et dicta Yda cum eodem tamquam cum tutore et Rodolphus filius 

dicte Yde ab eadem Yda (dg: q) et quondam Rodolpho de Herpen pistore 

pariter genitus Johannes Rijc filius Henrici Rijc maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie dictorum (dg: quondam Hen Ro) Yde et 

quondam Rodolphi de Herpen palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

mutuo fecisse de quibusdam bonis dicti quondam Willelmi nunc ad ipsos 

spectantibus #sitis in parochia de Scijnle# ut dicebant mediante qua 

divisione duo bonaria prati dicti quondam Willelmi sita in parochia (dg: 

de) predicta in loco dicto die (dg: Go) Groet Hoeve inter hereditatem 

Gerardi de Aa ex uno et inter hereditatem dicti Jordani ex alio atque 

unum bonarium prati (dg: siti) dictum die Rietbeemt situm in loco dicto 

die Hardbeemde inter hereditatem Johannis de Rode ex uno et inter 

hereditatem Johannis Hauwer ex alio item quoddam pratum duas diurnatas 

continens die Onghe....wer Beemt dicti quondam Willelmi situm in loco 

dicto die Hardbeemde inter hereditatem Pauli (dg: Hut Hurken) Hutten soen 

ex uno et inter hereditatem Johannis Zegers soen ex alio item pratum 

dictum die Tuder Weijde dicti quondam Willelmi situm in (dg: loco) dicto 

loco dicto in die Hardbeemde iuxta hereditatem Johannis Tijmmermans (dg: 

ex uno et inter h) item (dg: una diurnata) 

 

1181 p. 525r. 

 in festo Luce: zaterdag 18-10-1399. 

Aan de rechter zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 525r 01 za 18-10-1399. 

(dg: prati dicti quondam q Willelmi sita in dicto [loco] die Hardebeemde 

vocato) item (dg: una quarta parte) #medietas# !pars cuiusdam [prati 

dicti] ....... Beemt siti in dicta parochia in dicto loco die Hardbeemde 

vocato inter hereditatem Henrici de Arkel ex uno et inter hereditatem 

Theoderici ....... ex alio (dg: item) item pecia pascue dicte eeusel 
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dicti quondam Willelmi sita in loco dicto Delscot inter hereditatem 

Gerardi V..... [ex uno] et inter plateam dictam Veerdonc ex alio item 
?unum bonarium hereditatis dicti quondam Willelmi situm in loco dicto in 

Hevens Hoeve inter [hereditatem] (dg: Ers) dicti Rodolphi filii quondam 

Rodolphi de Herpen ex uno et inter hereditatem (dg: heredum) quondam (dg: 

quond) Henrici Heijnen soen ex [alio item] duo et dimidium bonaria prati 

(dg: s) dicti quondam Willelmi sita in loco dicto in Gheen Bordelaer 

inter hereditatem #dicti# Engberti van [der] St[rijpt] ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex alio item dimidia diurnata prati 

dicti quondam Willelmi dicta dat Rode Beemdeken sita [in dicto loco] die 

Hardbeemde vocato inter hereditatem Gerardi de Aa ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Lamberti de Gherwen ex alio item d[omus cum] 

suo fundo et ortus cum suo fimario (dg: et a) dicti quondam Willelmi siti 

in dicto loco Delscot vocato inter hereditatem Engb[erti de] Strijpt ex 

uno et inter communem plateam ex alio item pecia terre dicta die Lange 

Acker (dg: situs) dicti quondam Willelmi situs! inter [hereditatem] 

....... de Os ex uno et inter hereditatem dicti Rodolphi filii quondam 

Rodolphi et Johannis Rijc predicti ex alio item pecia terre dicta die 

Grote[n] Acker (dg: situs) dicti quondam Willelmi sita inter hereditatem 

Petri de Gherwen ex uno et inter hereditatem Luce de Hackenem ex alio 

item pecia ...... dicta den (dg: Hezeacke) Berch dicti quondam Willelmi 

sita inter hereditatem Cristiani filii Henrici #(dg: Jo)# van den Hoevel 

ex uno et inter hereditatem Johannis [die] Laet ex alio item pecia terre 

dicta den Varen Strepe (dg: sita in) dicti quondam Willelmi sita inter 

hereditatem Jacobi Rutten soen [ex uno] et inter hereditatem Henrici 

Belen soen ex alio item pecia terre que fuerat dudum Katherine Bacs sita 

inter hereditatem (dg: q) dominorum de G[hemert] ex uno et inter 

hereditatem (dg: dictorum Rodo) heredum Reijneri Reijners soen ex alio 

item quendam! agrum! dicti quondam Willelmi situs in loco dicto [die] 

Groet Hoeve inter hereditatem dicti Engberti van der Strijpt ex uno et 

inter hereditatem dicti Mijchaelis ex alio item pecia terre dicta die 

....... Acker dicti quondam Willelmi sita inter hereditatem Henrici (dg: 

Th) Mathijs soen de Hermalen ex !alio et inter hereditatem Mette de 

Gherwen [ex] alio item pecia terre dicti quondam Willelmi sita inter 

hereditatem Petri de (dg: Ghee) Gherwen ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam ?Henrici de G[her]wen ex alio item pecia terre dicta dat 

Vlaslant (dg: sita) dicti quondam Willelmi sita inter hereditatem Gerardi 

van den ....... [ex] uno et inter hereditatem Katherine filie quondam 

Johannis dicti Rijcarts soen ex alio item pecia terre dicta (dg: Tonijs) 

Tonijs Hof sita i[nter] hereditatem dicti Petri de Gherwen ex uno et 

inter hereditatem Willelmi van den Eijnde ex alio item pecia terre dicti 

quondam Willelmi sita in loco dicto die Groet Hoeve inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem #dicti# Jordani filii quondam 

Theoderici de !Hersinde ex alio item pecia terre dicta Tonijs Hof sitam! 

inter (dg: pa h) communem plateam ex uno et inter hereditatem #Johannis# 

Rijcarts soen ex alio latere atque pecia terre dicta dat (dg: Hor) Hornic 

Stucke sita inter hereditatem Engberti Peters ex uno et inter dicti 

Mijchaelis ex alio item pecia terre dicta Sent Oeden Stuc sita inter 

hereditatem Johannis van der Vest ex uno et inter hereditatem quondam 

Lamberti de Gherwen [ex] alio item pecia terre dicta (dg: den Cleijenen) 

#die# Cleijnen Gans (dg: Spi) Strepe sita inter hereditatem (dg: Re) 

quondam Reijneri Reijnkens soen ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Johannis Scijnkens ex alio item pecia terre dicta Zesse Acker 

sita inter hereditatem Luce de Hacken[em ex] uno et inter hereditatem 

Walteri Coptiten ex alio item particula terre dictam! die Rijsbraken sita 

inter hereditatem supradicti Jordani ex uno et [inter] hereditatem 

Johannis die Laet ex alio item pecia terre dicti quondam Willelmi sita in 

loco dicto in Gheen Braken inter hereditatem Johannis de H...... ex uno 

et inter hereditatem Goeswini Grieten soen ex alio item pecia terre dicta 

die Cleijnen Velt Acker sita inter hereditatem Petri W[e]ll[e]ns soen ex 

uno et inter hereditatem dominorum de Ghemert ex alio item pecia terre 
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dicta dat Kerc Stucsken (dg: sit) dicti quondam Willelmi (dg: inter 

hereditatem) sita in loco dicto die Gemeijn Acker inter hereditatem 

Henrici Ghenen soen ex uno et inter hereditatem Engberti Peters soen ex 

alio item pecia terre (dg: si) dicti quondam Willelmi sita ad dictum 

locum Delscot vocatum inter hereditatem Jacobi Rutten soen ex uno et 

inter hereditatem Marcelii van den Vloet ex alio (dg: ut dicebant prout 

ibidem sit) item una diurnata prati dicti quondam Willelmi sita in loco 

dicto in die Smael Donc inter hereditatem Gerardi de Aa ex !alio (dg: 
?ni) et inter hereditatem Johannis dicti Voetken ex alio prout ibidem 

site sunt et ad dictum quondam Willelmum (dg: s) de Overacker spectare 

consueverunt ut dicebant dicto Mijchaeli cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus [?et ?jure] promittentes cum tutore divisim 

super omnia ratam servare et (dg: dampna) dampna equaliter portabunt 

scilicet dictus Mijchael pro una me[dia] parte et dictus Jo[rdanus] pro 

una quarta parte et (dg: alii) dicti Engbertus Yda eius uxor Rodolphus et 

Johannes Rijc pro una quarta parte (dg: po) huiusmodi dampna [portabunt] 

tali condicione quod dictus Mijchael solvet annuatim ex premissis 

medietatem hereditarie paccionis sedecim modiorum siliginis mensure de 

Buscoducis quam Ghisbertus quondam Zorghe solvendam habuit annuatim ex 

hereditatibus dicti quondam Willelmi de [Ove]racker juxta continentiam 

litterarum [inde confectarum] et medietatem omnium censuum (dg: quos 

dictus quondam et hereditarie paccionis quatuor lopinorum) quos dictus 

quondam W[illelmu]s de [Overac]ker ex [?suis] hereditatibus solvere 

consuevit et tenebatur annuatim atque (dg: quartam partem) medietatem 

hereditarie paccionis quatuor lopinorum ....... [quam] dictus quondam 

[Willelmus] pauperibus seu procuratoribus fabrice de Scijnle solvere 

consuevit sic quod aliis predictis dampna exinde non [eveniant quovis 

modo in futurum] et simili modo dictus Jordanus solvet annuatim unam 

quartam partem dictorum paccionum et censuum sic quod dictis Mijchaeli 

[Engelberto] Yde sue uxori Rodolpho et Johanni Rijc et supra eorum 

hereditates dampna exinde non eveniant et simili modo dicti Engbertus van 

der [Strijpt] Yda eius uxor (dg: Rodolphus et Johannes Rijc) unam (dg: 

quartam) #octavam# partem dictorum p[accionum et] censuum taliter 

exsolvet annuatim [sic] quod dictis [Mijchaeli et] Jordano #Rodolpho et 

Johanni Rijc# et (dg: supra e) ad et supra (dg: sua) eorum hereditates 

dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum #+ {verwijst via + in 

margine sinistra naar BP 1181 p 525r 02}# ....... ....... ....... et 

super habita et habenda mutuo promiserunt. Testes Loze et Tijt datum in 

festo Luce. 

 

BP 1181 p 525r 02 za 18-10-1399. 

+ {Invoegen in BP 1181 p 525r 01}. 

et dicti Rodolphus filius quondam Rodolphi de Herpen et Johannes R[ijc] 

unam octavam partem dictorum censuum et paccionum ?tali[ter sol]vent 

annuatim sic quod dictis Mijchael! Jordano Engberto et Yde eius [uxori] 

et ad et supra eorum hereditates [dampna exinde non eveniant quovis modo 

in futurum]. 

 

1181 p. 526v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

Aan de linker zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 526v 01 za 18-10-1399. 

Voornoemde Jordanus zvw Theodericus van Herende kreeg (1) 2 bunder beemd 

ter plaatse gnd in die Grote Hoeve, tussen een gemene weg enerzijds en 

voornoemde Mijchael anderzijds, (2) een beemd naast de plaats gnd ......s 

Donk enerzijds en kv Johannes van den Hoevel anderzijds, (3) een kamp ter 

plaatse gnd in die Hardebeemden, tussen Aleijdis van der Voert enerzijds en 

Johannes die Laet anderzijds, (4) een stukje beemd ter plaatse gnd die 

Hardebeemden, tussen wijlen Johannes gnd Stijnkens enerzijds en Gerardus 

van Aa anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere 
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helft behorend aan Walterus Coptiten, (5) een beemd gnd dat Elsken ter 

plaatse gnd die Hardebeemden, tussen Willelmus van Houthem enerzijds en 

Johannes gnd Tijmmerman anderzijds, (6) de helft van een beemd gnd den 

Diepenbeemd, ter plaatse gnd die Hardbeemden, tussen Arnoldus Ogens 

enerzijds en Theodericus van Hermalen anderzijds, (7) ¼ deel van een beemd 

gnd die Tijnsbeemd, ter plaatse gnd die Hardbeemden, tussen Henricus van 

Arkel enerzijds en Theodericus van Hermalen anderzijds, (8) de helft van 

een beemd gnd dat Rullen, ter plaatse gnd die Hardebeemden, tussen Aleijdis 

van der Voert enerzijds en Johannes van den Boegarde anderzijds, (9) het 

achterste kamp ter plaatse gnd in Merendonkse Hoeve, tussen Johannes van 

den Hoevel enerzijds en Henricus van Zoemeren anderzijds, (10) de helft van 

een kamp, achter in de plaats gnd Bordelaar, tussen wijlen Joseph van 

Casteren enerzijds en voornoemde Mijchael anderzijds, welk kamp wijlen 

voornoemde Willelmus van Overacker verworven had van hr Henricus nzvw 

Jacobus koster van Bucstel, (11) een akker ter plaatse gnd Delschot, tussen 

Johannes Rijcarts soen enerzijds en Henricus van Zoemeren anderzijds, met 

de gebouwen erop, (12) een stuk land gnd die Oude Ynstat, ter plaatse gnd 

Delschot, tussen Gerardus van Aa enerzijds en Arnoldus van den Waude 

anderzijds, (13) een akker gnd die Huisakker, ter plaatse gnd Delschot, 

tussen voornoemde Engbertus van der Strijpt enerzijds en Lambertus zv 

Luijta gnd Hannen anderzijds, (14) een akker gnd die Boenakker, ter plaatse 

gnd aan Luttel Einde, tussen Arnoldus Willems soen enerzijds en Metta van 

Gherwen anderzijds, (15) een stukje land, ter plaatse gnd in Gheen Buenre, 

tussen ?Petrus van Gherwen enerzijds en wijlen Theodericus van Steenre 

anderzijds, (16) een stuk land ter plaatse gnd in Gheen Braken, tussen 

Engbertus Peters soen enerzijds en Henricus zv Metta gnd Arts anderzijds, 

(17) een akker gnd Ver Yden Wech, ter plaatse gnd Delschot, tussen Jacobus 

Rutten soen enerzijds en Katherina wv Johannes van den Borne anderzijds, 

(18) een stuk land gnd Lange Akker, ter plaatse gnd Delschot, tussen 

Theodericus van Steenre enerzijds en voornoemde Rodolphus en Johannes Rijc 

anderzijds, (19) een stuk land gnd die ?Heerakker, achter de kerk van 

Schijndel, tussen Theodericus gnd Posen soen enerzijds en erfg vw Johannes 

van der Heijden anderzijds, (20) een stuk land ter plaatse gnd op Gheen 

Rijs Braken, tussen voornoemde Mijchael enerzijds en Gerardus van Aa 

anderzijds, (21) een stuk land gnd Metten Meijs Acker, achter de kerk van 

Schijndel, tussen Gerardus van den Boegarde enerzijds en Reijnkinus zv 

Walterus van der Lucht anderzijds, (22) een stuk land gnd die Groet Gans 

Strepe, tegenover voornoemde kerk, voor de beemden aldaar, naast Johannes 

Zegers soen enerzijds en Godestodis dv Walterus van der Lucht anderzijds, 

(23) een stukje land dat eertijds was van Katherina Bacs, ter plaatse gnd 

Delschot, voor de beemden aldaar, tussen Gerardus van Aa enerzijds en 

erfgoed van de heren van Gemert anderzijds, (24) een stuk land ter plaatse 

gnd in die Brake, tussen Henricus Ghenen soen enerzijds en voornoemde 

Engbertus van der Strijpt anderzijds, met de schuur, (25) een stuk land ter 

plaatse gnd in Gheen Hoeve, tussen voornoemde Mijchael enerzijds en 

voornoemde Engbertus van der Strijpt anderzijds. Met de voorwaarden zoals 

hiervoor. Voornoemde Mijchael beloofde alle aanspraken van de kant van zijn 

zuster Elizabeth en haar man Johannes van Meijelsfort af te handelen. 

 

[Et mediante] qua divisione duo bonaria prati dicti quondam Willelmi sita 

in loco dicto in die Groet Hoeve inter communem plateam [ex uno et i]nter 

hereditatem dicti Mijchaelis ex alio item pratum (dg: quondam .......] 

quondam Willelmi situm (dg: in loco dicto die in d) juxta locum dictum 

......s Donc ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis van den 

Hoevel ex alio item (dg: quendam q) quendam! campum! dicti quondam 

Willelmi situm in loco dicto in die Hardebeemde inter hereditatem 

Aleijdis van der Voert ex uno et inter hereditatem Johannis die Laet ex 

alio [item] particula (dg: -m) prati (dg: dicti quondam Willelmi) sita 

(dg: m) in dicto loco die Hardebeemde vocato inter hereditatem (dg: 

Johannis) quondam Johannis dicti Stijnkens [ex] uno et inter hereditatem 

Gerardi de Aa ex alio et que medietas jamdicte particule prati annuatim 
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dividitur contra reliquam medietatem eiusdem particule prati (dg: sit) 

spectantem [a]d Walterum Coptiten item (dg: p) quoddam pratum dictum dat 

Elsken dicti quondam Willelmi situm in dicto loco die Hardebeemde vocato 

inter [hereditat]em Willelmi (dg: van) de Houthem ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Tijmmerman ex alio item medietas prati dicti 

den Diepenbeemt quondam Willelmi de Overacker siti in dicto loco die 

Hardbeemde vocato inter hereditatem Arnoldi Ogens ex uno et inter 

hereditatem Theoderici (dg: H) de Hermalen ex alio item quarta pars (dg: 

p) cuiusdam prati dicti die Tijnsbeemt dicti quondam Willelmi siti in 

dicto loco die Hardbeemde vocato inter hereditatem Henrici de Arkel ex 

uno et inter hereditatem Theoderici de Hermalen ex alio item medietas 

cuiusdam prati dicti dat Rullen siti in dicto loco (dg: die) die 

Hardebeemde vocato inter hereditatem Aleijdis van der Voert ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Boegarde ex alio item (dg: quidam camp 

pos) posterior campus dicti quondam Willelmi situs in loco dicto in (dg: 

Meren) Merendoncsche Hoeve (dg: s qui campus situs) inter hereditatem 

Johannis van den Hoevel ex uno et inter hereditatem Henrici de Zoemeren 

ex alio item medietas cuiusdam (dg: prati) campi (dg: siti) dicti quondam 

Willelmi siti (dg: in) retro in loco dicto Bordelaer (dg: et quem campum 

dictus) inter hereditatem quondam Joseph de Casteren ex uno et inter 

hereditatem dicti Mijchaelis ex alio et quem campum jamdictum dictus 

quondam Willelmus [de] Overacker erga dominum Henricum filium naturali! 

(dg: Jac) quondam Jacobi custodis de Bucstel acquisiverat item (dg: q) 

quidam ager terre dicti quondam Willelmi situs ad locum dictum Delscot 

inter hereditatem Johannis Rijcarts soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Zoemeren ex alio simul cum edificiis supra (dg: d) eundem 

agrum consistentibus item pecia terre dicta die Aude Ynstat (dg: sita) 

dicti quondam Willelmi sita in dicto loco Delscot vocato inter 

hereditatem Gerardi de Aa ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den 

Waude ex alio item quidam ager dictus die Huijsacker (dg: s) dicti 

quondam Willelmi situs in dicto loco (dg: Delscolt) Delscot vocato inter 

hereditatem (dg: Gerardi) #dicti# Engberti (dg: d) van der Strijpt ex uno 

et inter hereditatem Lamberti filii Luijte dicte Hannen ex alio item 

quidam ager dictus die Boenacker (dg: sit) dicti quondam Willelmi situs 

in (dg: dicto) loco (dg: Dels) dicto aen Luttel Eijnde inter hereditatem 

Arnoldi Willems soen ex uno et inter hereditatem Mette de Gherwen ex alio 

item particula terre dicti quondam Willelmi sita in loco dicto in Gheen 

Buenre inter hereditatem [?Pet]ri de Gherwen ex uno et inter hereditatem 

quondam Theoderici de Steenre ex alio item pecia terre dicti quondam 

Willelmi sita in loco dicto in Gheen Braken inter hereditatem Engberti 

Peters soen ex uno et inter hereditatem Henrici filii Mette dicte Arts ex 

alio item quidam ager dictus Ver Yden Wech (dg: si) dicti quondam 

Willelmi situs in dicto loco (dg: Delsc) Delscot vocato inter hereditatem 

Jacobi Rutten soen ex uno et inter hereditatem Katherine relicte quondam 

Johannis van den Borne ex alio item pecia terre dicta! Langhe Acker sita 

in dicto loco Delscot vocato inter hereditatem quondam Theoderici de (dg: 

Stee) Steenre ex uno et inter hereditatem (dg: it) dicti Rodolphi et 

Johanni! Rijc ex alio item pecia terre dicta die H[?ee]racker sita (dg: 

a) retro ecclesiam de Scijnle inter hereditatem Theoderici dicti Posen 

soen ex uno et inter hereditatem heredum quondam Johannis van der Heijden 

ex alio item pecia terre dicti quondam Willelmi sita ad locum dictum op 

Gheen Rijs Braken inter hereditatem dicti Mijchaelis ex uno et inter 

hereditatem Gerardi de Aa ex alio item pecia t[erre] dicta Metten Meijs 

Acker (dg: sita in) dicti quondam Willelmi sita retro ecclesiam de 

Scijnle inter hereditatem Gerardi van den Boegarde ex uno et inter 

hereditatem Reijnkini filii Walteri van der Lucht ex alio item pecia 

terre dicta die Groet Gans Strepe dicti quondam Willelmi sita in opposito 

dicte ecclesie ante prata ibidem contigue juxta hereditatem Johannis 

Zegers soen ex uno et inter hereditatem Godestodis filie (dg: quondam) 

Walteri van der Lucht ex alio item particula terre que fuerat (dg: 

quonda) dudum Katherine Bacs sita in dicto loco Delscot !ante prata 
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ibidem inter hereditatem Gerardi de Aa ex uno et inter hereditatem 

dominorum de Ghemert ex alio item (dg: par) pecia terre (dg: sita) dicti 

quondam Willelmi sita in loco dicto in die Brake inter hereditatem 

Henrici Ghenen soen ex uno et inter hereditatem dicti Engberti van der 

Strijpt !simul cum horreo in ?eadem !terre consistente item pecia terre 

dicti quondam Willelmi sita in loco dicto in Gheen Hoeve inter 

hereditatem [dicti] Mijchaelis [ex uno et] inter hereditatem dicti 

Engberti van der Strijpt ex alio (dg: ut) prout ibidem site sunt et ad 

dictum quondam [Willelmum] de Overacker spectare consueverunt ut dicebant 

dicto Jordano filio quondam Theoderici de Herende cesserunt in partem 

[?super quibus?] promittentes cum tutore ut supra (dg: cond) additis 

condicionibus per totum ut immediate. Quo facto dictus Mijchael promisit 

super omnia quod ipse omnem impeticionem ex parte Elizabeth sue sororis 

et Johannis de Meijelsfort eius mariti et heredum eiusdem (dg: eius) 

Elizabeth [?in] dictis hereditatibus dicto Jordano in partem cessis 

evenientem atque eventuram eidem Jordano deponere. Testes datum supra. 

 

1181 p. 527r. 

 in profesto Luce: vrijdag 17-10-1399. 

Aan de rechter zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 527r 01 za 18-10-1399. 

Voornoemde Engbertus van der Strijpt en zijn vrouw Yda kregen (1) de 

achterste bunder beemd ter plaatse gnd in Gheen Groet Hoeve, tussen 

Marcelius van den Vloet enerzijds en Henricus zv Metta gnd Arts ....... 

anderzijds, (2) het voorste kamp ter plaatse gnd Merendonkse Hoeve, tussen 

Johannes van den Hoeve enerzijds en Petrus van Zoemeren anderzijds, (3) de 

helft van het achterste kamp ter plaatse gnd ....... ......., tussen wijlen 

Joseph van Casteren enerzijds en voornoemde Mijchael anderzijds, welk kamp 

wijlen voornoemde Willelmus van Ouveracker verworven had van hr Henricus 

priester zvw Jacobus koster van Bucstel, (4) de helft van een beemd, gnd 

den Diepenbeemd, ter plaatse gnd die Harde Beemde, tussen Arnoldus Egens 

enerzijds en Theodericus van Hermalen anderzijds, (5) ¼ deel van een beemd 

gnd die Tijns Beemd, ter plaatse gnd die Hardebeemde, tussen Henricus van 

Arkel enerzijds en Theodericus van Hermalen? anderzijds, (6) de helft van 

een stuk beemd gnd dat Rullen, ter plaatse gnd die Hardebeemden, tussen 

Aleijdis van der Voert enerzijds en Johannis van den Boegarde anderzijds, 

(7) een akker ter plaatse gnd Delschot, tussen voornoemde Jordanus 

enerzijds en voornoemde Mijchael anderzijds, met gebouwen, (7) een akker, 

ter plaatse gnd die Grote Hoeve, tussen voornoemde Mijchael enerzijds en 

voornoemde Jordanus anderzijds, (8) een stuk land ter plaatse gnd Elschot, 

tussen Johannes Peters soen enerzijds en Marcelius van den Vloeten 

anderzijds, (9) een akker gnd de Huisakker, ter plaatse gnd in het 

Delschot, tussen Gerardus van Aa enerzijds en voornoemde Jordanus 

anderzijds, (10) een stuk land gnd die Meije Hoevel, ter plaatse gnd die 

Huij.. ......., tussen Nijcholaus Hagen enerzijds en Arnoldus Godewert 

anderzijds, (11) een stuk land gnd Kapellen Brake?, ter plaatse gnd aan 

Luttel Einde, tussen Arnoldus van Beke enerzijds en Johannes van Kilsdonc 

anderzijds, (12) een stuk land gnd dat Musschen Stuc, bij de kerk van 

Schijndel, tussen Theodericus van Hermalen enerzijds en Arnoldus van Beke 

anderzijds, (13) een stukje land gnd dat Cloetken, ter plaatse gnd dat 

Luttel Einde, tussen wijlen Theodericus van Steenre enerzijds en Gerardus 

van Aa anderzijds, (14) een stuk land gnd dat Cleijn Langhe? Ackerken, in 

de gemene akkers, tussen eerstgenoemde Johannes Rijc en Rodolphus enerzijds 

en Johannes gnd Huben soen anderzijds, (15) een stuk land gnd dat Rietstuk, 

naast de gemene beemden gnd die Hardebeemden, tussen wijlen Henricus gnd 

Egens enerzijds en kvw Willelmus van Zelant anderzijds. Met voorwaarden als 

boven. Voornoemde Mijchael belofte alle aanspraken van de kant van zijn 

zuster Elizabeth en haar man Johannes van Meijelsvoert af te handelen. 
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Et (dg: qu) mediante qua divisione (dg: u) posterius bonarium prati dicti 

quondam Willelmi situm in loco dicto in Gheen Groet Hoe[ve inter 

hereditatem] (dg: Gerardi de Aa ex uno et inter hereditatem) Marcelii van 

den Vloet ex uno et inter hereditatem Henrici filii Mette dicte Arts 

....... ....... anterior (dg: -e) campus dicti quondam Willelmi situs in 

loco dicto Merendoncsche Hoeve inter hereditatem Johannis van den Hoe[ve 

ex uno] et inter hereditatem Petri de Zoemeren ex (dg: u) alio item 

medietas posterioris campi dicti quondam Willelmi siti in loco dicto 

....... ....... inter hereditatem (dg: Jol) quondam Joseph de Casteren ex 

uno et inter hereditatem dicti Mijchaelis ex alio et quem campum dictus 

quondam W[illelmus] de Ouveracker erga dominum Henricum presbitrum filium 

quondam Jacobi (dg: dicti) custodis de Bucstel acquisiverat item medietas 

cu[iusdam] prati dicti den (dg: Diepenbee) Diepenbeemt (dg: siti) dicti 

quondam Willelmi siti in loco dicto die Harde Beemde inter [hereditatem] 

Arnoldi Egens ex uno et inter hereditatem Theoderici de Hermalen ex alio 

item quarta pars cuiusdam prati dicti die Tijns Beemt d[icti quondam] 

Willelmi siti in dicto loco die Hardebeemde vocato inter hereditatem 

Henrici de Arkel ex uno et inter hereditatem Theoderici de Her[malen?] ex 

alio item medietas pecie prati dicte dat Rullen dicti quondam Willelmi 

siti in dicto loco die Hardebeemde vocato [inter] hereditatem Aleijdis 

van der Voert ex uno et inter hereditatem Johannis van den Boegarde ex 

alio item quidam ager terre dicti qu[ondam] Willelmi situs ad locum 

dictum Delscot inter hereditatem dicti Jordani ex uno et inter 

hereditatem dicti Mijchaelis ex alio c[um] edificiis supra (dg: ja jamd) 

jamdictum agrum consistentibus item (dg: quida) quidam ager terre situs 

in loco dicto die Groet Hoeve (dg: in) inter hereditatem dicti (dg: 

Mijchola) Mijchaelis ex uno et inter hereditatem dicti Jordani ex alio 

item pecia terre (dg: s) dicti quondam W[illelmi] sita in dicto loco 

Elscot vocato inter hereditatem Johannis Peters soen ex uno et inter 

hereditatem Marcelii van den Vloeten ex [alio] item agrum! dictum! den 

Huijsacker situs (dg: juxta e) in (dg: dicto) dicto loco int Delscot 

vocato inter hereditatem Gerardi de Aa ex uno et inter hereditatem dicti 

Jordani ex alio item (dg: quidam a) pecia terre dicta die Meije Hoevel 

sita in dicto loco die Huij.. ....... vocato inter hereditatem Nijcholai 

Hagen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Godewert ex alio item pecia 

terre dicta Capellen Bra[ke?] sita ad locum dictum aen Luttel Eijnde 

inter hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Kilsdonc ex alio item pec[ia] terre dictam! dat Musschen Stuc dicti 

quondam Willelmi sita prope ecclesiam de Scijnle inter hereditatem 

Theoderici de Hermalen ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Beke ex 

alio item particula terre dicta dat Cloetken sita ad dictum locum dat 

Luttel Eijnde vo[catum] inter hereditatem quondam Theoderici de Steenre 

ex uno et inter hereditatem Gerardi de Aa ex alio item pecia terre dicta 

dat Cleijn (dg: ?Ac) Lang[he?] Ackerken sita (dg: sup) in communibus 

agris inter hereditatem Johannis Rijc et Rodolphi primodictorum ex uno et 

inter hereditatem Johannis d[icti] Huben soen ex alio item pecia terre 

dicta dat Rietstuc dicti quondam Willelmi sita juxta communia prati! 

dicta die Hardebeem[de] inter hereditatem (dg: He) quondam Henrici dicti 

Egens ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi de Zelant ex 

alio #prout ibidem site sunt et [ad] dictum quondam Willelmum spectare 

consueverunt# ut dicebant dictis Engberto van der Strijpt et Yde sue 

uxori cesserunt in partem ut alii (dg: -s) recognoverunt super quibus etc 

promittentes (dg: cu) per totum [ut immediate]. Quo facto (dg: 

repromisit) promisit dictus Mijchael (dg: -i) super omnia quod ipsi! 

omnem impeticionem ex parte Elizabeth sue sororis et Johannis de 

M[eij]elsvoert eius mariti et heredum eiusdem Elizabeth in dictis 

hereditatibus dictis Engberto et Yde in partem cessis ut dicebant (dg: 

dep) evenientem ac eventuram omnino deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 527r 02 za 18-10-1399. 

Voornoemde Rodolphus en Johannes Rijc kregen (1) 1 bunder beemd, ter 
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plaatse gnd in Gheen Groet Hoeve, tussen voornoemde Mijchael enerzijds en 

Arnoldus Egen anderzijds, (2) ½ bunder beemd, ter plaatse gnd in Hennens 

Hoeve, tussen voornoemde Mijchael enerzijds en kv Luta gnd Hannen 

anderzijds, (3) een stuk land gnd Lange Acker, ter plaatse gnd Delschot, 

tussen voornoemde Mijchael enerzijds en Henricus van Arkel anderzijds, (4) 

een akker ter plaatse gnd die Buenre, naast de tuin van wijlen Arnoldus van 

den Broecke, tussen Henricus Tijs soen enerzijds en kvw Weijndelmoedis van 

den Broec anderzijds, (5) een stuk land gnd die ....... Strepe, ter plaatse 

gnd Luttel Einde, tussen Johannes gnd Hoevel enerzijds en ........ Henricus 

van den Waude anderzijds, (6) een stuk land gnd dat ?Kexkinc, naast de 

gemene beemden gnd die Hardebeemden, tussen Johannes die Laet enerzijds en 

Willelmus zv Henricus Scoenmaker anderzijds, (7) een stuk land gnd dat 

Appelteren, tussen Johannes Middelman enerzijds en eertijds Walterus van 

der Lucht anderzijds, (8) een stuk land ter plaatse gnd die Oude Ynde Stat, 

tussen Johannes ...man enerzijds en Henricus gnd Vuer.... anderzijds. 

Voornoemde Mijchael beloofde zoals tevoren. Voornoemde Engbertus en zijn 

vrouw Yda zagen af van het vruchtgebruik dat voornoemde Yda in voornoemde 

erfgoederen heeft. 

 

Et mediante qua divisione unum bonarium prati (dg: situm) dicti quondam 

Willelmi situm in loco dicto in Gheen Groet Hoeve inter hereditatem dicti 

Mij[chaelis] ex uno et inter hereditatem Arnoldi Egen ex alio item 

dimidium bonarium prati dicti quondam Willelmi situm in loco dicto in 

Hennens Hoeve inter hereditatem dicti Mijchaelis ex uno et inter 

hereditatem liberorum Lute dicte Hannen ex alio item pecia terre dicta 

Lange Acker dicti quondam Willelmi sita in loco dicto Delscot inter 

hereditatem dicti Mijchaelis ex uno et inter hereditatem Henrici de Arkel 

ex alio item quidam age[r] terre dicti quondam Willelmi situs in loco 

dicto die Buenre (dg: ante) juxta ortum (dg: Hi) quondam Arnoldi van den 

Broecke inter [hereditatem] Henrici Tijs soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Weijndelmoedis van den Broec ex alio item pecia terre 

dicta die ....... Strepe (dg: sita) dicti quondam Willelmi sita ad locum 

dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Johannis (dg: ?Bo) dicti Hoevel ex 

uno et inter hereditatem ... ...... Henrici van den Waude ex alio item 

pecia terre dicta dat Kex[?k]inc dicti quondam Willelmi sita juxta (dg: 

communia p) communia prata dicta [die] Hardebeemde inter hereditatem 

Johannis die Laet ex uno et inter hereditatem Willelmi filii Henrici 

Scoenmaker ex alio item pecia terre [dicta] dat Appelteren sita (dg: 

ibidem) inter hereditatem Johannis Middelman ex uno et inter hereditatem 

dudum Walteri van der Lucht ex alio [item] pecia terre sita (dg: inter) 

ad locum dictum die Aude Ynde Stat inter hereditatem Johannis ...man ex 

uno et inter hereditatem Henrici dicti Vuer.... ex alio ut dicebant 

dictis Rodolpho et (dg: Rij) Johanni Rijc cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt promittentes super omnia ut immediate. #Quo facto dictus 

Mijchael [promisit] dictis Rodolpho et Johanni Rijc ut aliis prius 

promisit#. Quo facto dicti Engbertus [et Yda] eius uxor cum eodem tamquam 

cum tutore predicto usufructum dicte Yde in premissis competentem ad opus 

dictorum Rodolphi et Johannis Rijc renunciaverunt promittentes super 

omnia wa[randiam]. Testes ....... ........ 

 

BP 1181 p 527r 03 vr 17-10-1399. 

Een vidimus maken van de brief64 die begint met “Henricus gnd Piecvet” en 

Jacobus die .... beloofde de brief, zo nodig, ter hand te stellen aan 

Elizabeth wv Theodericus Zoetmelc zvw Theodericus Zoetmelc en aan 

Theodericus, Elizabeth, Ermgardis en ......., kv eerstgenoemde Elizabeth. 

 

                         
64 Zie BP 1181 p 523r 12 do 16-10-1399: overdracht vruchtgebruik in helft 

van 4 morgen land; en BP 1181 p 524v 02 vr 17-10-1399: verkoop van die 

helft, welke 4 morgen Theodericus Zoetmelc verworven had van Henricus 

Piecvet, diens vrouw Aleijdis en hun zoon Johannes. 
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O+ 

Et fiet vidimus de littera incipiente Henricus dictus Piecvet et Jacobus 

die .... promisit #super habita et habenda# tradere Elizabeth relicte 

quondam Theoderici Zoet[melc] filii quondam (dg: Elizabeth) Theoderici 

Zoetmelc #Theoderico# Elizabeth Ermgardi et ....... liberis primodicte 

Elizabeth ....... ....... ....... ....... ut in forma. Testes Loze et 

Tijt datum in profesto Luce. 

 

1181 p. 528v. 

 in festo Luce: zaterdag 18-10-1399. 

Aan de linker zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 528v 01 za 18-10-1399. 

......s zvw Gerardus van den Doren beloofde aan Willelmus van Bucstel nzvw 

hr Gerardus van Bucstel investiet van de kerk van Boxtel, tbv ?hem en? 

Philippus zv Hermannus Coenen soen, 2¾ Gentse nobel of de waarde met 

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

 

......s filius quondam Gerardi van den Doren promisit super (dg: omnia) 

omnia Willelmo de Bucstel filio naturali domini quondam Gerardi de 

Bucstel [invest]iti olim ecclesie de Bucstel #ad opus Philippi filii 

Hermanni Coenen soen seu ad opus alterius eorum# tres Gentsche nobel (dg: 

mi) seu valorem minus tamen quarta parte unius Gentsche nobel ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Loze et Wolph 

datum in festo Luce. 

 

BP 1181 p 528v 02 za 18-10-1399. 

Gerardus zvw Gerardus gnd Heren Aelbrechts soen droeg over aan Willelmus 

van den Velde zvw Willelmus van den Velde, tbv zijn broer Johannes van den 

Velde zvw voornoemde Willelmus van den Velde, de navolgende erfgoederen, 

gelegen in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, (1) een huis en tuin, tussen 

Johannes van den Velde enerzijds en wijlen Willelmus gnd Spruut anderzijds, 

(2) 4 lopen roggeland, tussen voornoemde Johannes van den Velde enerzijds 

en hr Willelmus van Bucstel ridder anderzijds, (3) 5 lopen land, ter 

plaatse gnd die Brake, tussen Aleijdis gnd Nennen enerzijds en voornoemde 

Johannes van den Velde anderzijds, (4) 5 lopen roggeland, tussen wijlen 

voornoemde Willelmus Spruijt enerzijds en Gerardus gnd Wolf anderzijds, aan 

eerstgenoemde Gerardus in pacht uitgegeven door Elizabeth ndvw Eligius gnd 

Loij Buitens soen van den Berghe, belast met de pacht in de brief vermeld. 

Eerstgenoemde Gerardus beloofde ook al het rogge te leveren en geld te 

betalen van de pacht en cijnzen in de brief vermeld, verschijnend tussen nu 

en Pasen aanstaande (zo 18-04-1400). 

 

Gerardus filius (dg: naturalis) quondam Gerardi dicti Heren Aelbrech soen 

hereditates infrascriptas sitas in parochia de Bucstel ad locum dictum 

(dg: Lijem) [L]ijemde videlicet domum et ortum sitos inter hereditatem 

Johannis van den Velde ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi dicti 

Spruut ex alio atque quatuor lopinatas terre siliginee sitas ibidem inter 

hereditatem dicti Johannis van den Velde ex uno (dg: et inter) et inter 

hereditatem [do]mini Willelmi de (dg: Buss) Bucstel (dg: ex alio) militis 

ex alio atque quinque lopinatas terre sitas ibidem in loco dicto die 

Brake [in]ter hereditatem Aleijdis dicte Nennen ex uno et (dg: inter) 

inter hereditatem dicti Johannis van den Velde ex alio atque quinque 

lopinatas terre siliginee sitas ibidem inter hereditatem dicti quondam 

Willelmi Spruijt ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti Wolf prout 

huiusmodi hereditates ibidem site sunt (dg: quas) datas ad pactum 

primodicto Gerardo ab Elizabeth filia naturali quondam Eligii dicti Loij 

Buitens soen van den Berghe prout in litteris hereditarie supportavit 

Willelmo van den Velde (dg: ad opus ?dicti Johannis van den Velde sui 

fratris cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex) filii quondam Willelmi van den Velde ad opus Johannis 
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van den Vel! sui fratris filii eiusdem quondam Willelmi van den Velde cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris contenta promisit 

eciam (dg: super o) primodictus Gerardus super omnia quod ipse (dg: 

hereditariam paccionem duorum modiorum) #totam# siliginem #et pecuniam 

prove[nien]dam de paccione et censibus# in dictis [litteris contentis] 

(dg: exsolvet) et proveniendas (dg: in festo pro purificationis proxime 

futuro) #infra hinc et festum pasche proxime futurum# exsolvet illi #et 

illis# cui de jure fuerint in festo purificationis proxime futuro 

exsolvendas. Testes Loze et Tijt datum (dg: Ja) supra. 

 

BP 1181 p 528v 03 za 18-10-1399. 

Engbertus gnd van der Strijpt en zijn vrouw Yda dvw Willelmus van Overacker 

wv Rodolphus van Herpen bakker droegen over aan Rodolphus, zvw voornoemde 

Yda en wijlen Rodolphus van Herpen, en aan Johannes Rijc zv Henricus Rijc 

ev Elizabeth, dv voornoemde Yda en wijlen Rodolphus van Herpen, het 

vruchtgebruik dat voornoemde Yda heeft in (1) alle erfelijke goederen van 

wijlen voornoemde Rodolphus, gelegen onder Herpen, (2) 1/3 deel, aan 

voornoemde wijlen Rodolphus behorend, in een huis en erf in Den Bosch, aan 

de Markt, tussen erfgoed van Bochardus zadelmaker enerzijds en erfgoed van 

wijlen Henricus Hoessche kramer anderzijds. 

 

Engbertus dictus van der Strijpt maritus (dg: et) legitimus ut asserebat 

Yde sue uxoris filie quondam Willelmi de Overacker (dg: et dicta Yda cum 

eodem Engberto tamquam cum suo tutore suum usufructum dicte Yde 

competentem) relicta! quondam Rodolphi de Herpen pistoris et dicta Yda 

cum eodem tamquam !tutore (dg: su) usufructum dicte Yde competentem in 

omnibus (dg: hereb) bonis hereditariis dicti quondam Rodolphi quocumque 

locorum infra territorium de Herpen (dg: consist) sitis atque in tercia 

parte que ad dictum quondam Rodolphum spectabat in (dg: domo) domo et 

area sita in Buscoducis ad forum inter hereditatem Bochardi sellipari ex 

uno et inter hereditatem quondam Henrici Hoessche institoris ex alio ut 

dicebant supportaverunt Rodolpho filio dictorum Yde et quondam Rodolphi 

de Herpen et Johanni Rijc filio Henrici Rijc marito legitimo Elizabeth 

sue uxoris filie dictorum Yde et quondam Rodolphi de Herpen promittentes 

indivisi super [omnia] ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Loze et Tijt datum supra. 

 

BP 1181 p 528v 04 za 18-10-1399. 

Heijlwigis dvw Mijchael zvw Petrus gnd die Wever verkocht aan Johannes gnd 

Guldeman (1) de helft, die aan haar gekomen was na overlijden van haar 

ouders, in een b-erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche maat, welke pacht 

wijlen voornoemde Mijchael met Lichtmis in Schijndel beurde, gaande uit een 

stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd aen dat Wijdbossche, tussen 

Ludovicus zvw Everardus van Herende enerzijds en Mathias gnd Jacobs soen 

anderzijds, welk stuk land wijlen voornoemde Mijchael in pacht had 

uitgegeven aan voornoemde Ludovicus, voor de grondcijns en voor voornoemde 

pacht, (2) de helft, die aan voornoemde Heijlwigis gekomen was na 

overlijden van haar ouders, in een b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche 

maat, welke pacht wijlen voornoemde Mijchael met Lichtmis in Schijndel 

beurde, gaande uit (2a) 2 stukken land in Schijndel, ter plaatse gnd aen 

dWijbossche, ter plaatse gnd op die Berijs Acker, (2a1) tussen Johannes 

Beesselen enerzijds en Henricus Gerijts soen anderzijds, (2a2) tussen 

Henricus Gerijts soen enerzijds en Johannes van Houthem anderzijds, welke 2 

stukken land wijlen voornoemde Mijchael voor voornoemde pacht had 

uitgegeven aan Everardus Lodewijchs soen, (2b) ½ dagmaat beemd, in 

Schijndel, ter plaatse gnd in die Harde Beemde, tussen Willelmus Didderics 

soen enerzijds en Johannes van den Hoevel? anderzijds, welke ½ dagmaat 

voornoemde Everardus mede tot onderpand had gesteld. 
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Heijlwigis filia quondam Mijchaelis filii quondam Petri dicti die Wever 

cum tutore medietatem sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advolutam in hereditaria paccione novem lopinorum siliginis mensure de 

Busco quam paccionem dictus quondam Mijchael solvendam habuit hereditarie 

purificationis et in Scijnle tradendam ex (dg: par) pecia terre sita in 

parochia de Scijnle ad locum dictum aen dat Wijdbossche inter hereditatem 

Ludovici filii quondam Everardi de Herende ex uno et inter hereditatem 

Mathie dicti Jacobs soen ex alio quam peciam terre dictus quondam 

Mijchael dederat ad pactum dicto Ludovico scilicet pro censu dominorum 

fundi exinde solvendo et pro predicta paccione ut dicebat atque 

medietatem ad dictam Heijlwigem (dg: spectantem) #de morte quondam suorum 

parentum successione [advolutam]# in hereditaria paccione sex lopinorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem sex lopinorum siliginis dictus 

quondam (dg: Mijchael) Mijchael solvendam habuit (dg: -re) hereditarie 

(dg: pur) termino solucionis et loco predictis ex duabus peciis terre 

sitis in parochia de Scijnle (dg: quarum una) ad locum dictum aen 

dWijbossche ad locum dictum op die (dg: Berijs) Berijs Acker #quarum una# 

inter hereditatem Johannis Beesselen ex [uno] et inter hereditatem 

Henrici Gerijts soen ex alio et altera inter hereditatem Henrici Gerijts 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis de Houthem ex alio latere sunt 

site quas duas pecias terre dictus quondam Mijchael dederat ad pactum 

(dg: Everardo) Everardo Lodewijchs soen scilicet pro predicta paccione ut 

dicebat atque (dg: pro) ex (dg: di) dimidia (dg: durn) diurnata prati 

sita in dicta parochia in loco dicto in die (dg: Harde) Harde (dg: Beemd) 

Beemde inter hereditatem Willelmi Didderics soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Hoe[vel?] ex alio quam dimidiam diurnatam 

dictus Everardus predicto Mijchaeli simul cum dictis duabus peciis terre 

pro solucione dicte paccionis sex lopinorum siliginis ad !posuit ut 

dicebat vendidit Johanni dicto Guldeman promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem (dg: ex) deponere. Testes Loze et Wolph datum in 

festo Luce. 

 

BP 1181 p 528v 05 za 18-10-1399. 

Ghibo zvw Reijnerus gnd die Brouwer van Scijnle vernaderde en behield. 

 

Ghibo filius quondam Reijneri dicti die Brouwer de Scijnle prebuit et 

obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 528v 06 za 18-10-1399. 

Ghisbertus zvw Reijnerus gnd Brouwer van Scijnle beloofde aan de 

secretaris, tbv Johannes nzv voornoemde Ghisbertus (dg: door hem en wijlen 

Yda), 50 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Ghisbertus. 

 

Ghisbertus filius quondam Reijneri dicti Brouwer de Scijnle !de Scijnle 

promisit super omnia habita et habenda mihi ad opus Johannis filii 

naturalis dicti Ghisberti (dg: ab eodem et quondam Yda sua ?p) L Hollant 

gulden seu valorem ad monitionem dicti Johannis persolvendos. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Ghisberto. 

 

1181 p. 529r. 

 in festo Luce: zaterdag 18-10-1399. 

 secunda post Luce: maandag 20-10-1399. 

 tercia post Luce: dinsdag 21-10-1399. 

Aan de rechter zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 529r 01 za 18-10-1399. 

Petrus van Langvelt ev Elizabeth dvw Godefridus Brouwer? verkocht aan 

Johannes Koijt, tbv Hilla en Cristina, dvw Rodolphus Koijt zvw Arnoldus 

Koijt, een n-erfcijns van 8 pond geld, met Sint-Remigius in Den Bosch te 

betalen, gaande uit een hoeve gnd het Goed ter Erpendonc?, in Deurne, reeds 
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belast met de grondcijnzen en een b-erfpacht van 2 ... ....., Bossche maat, 

gaande uit voornoemde hoeve en uit een andere hoeve gnd het Goed te 

Laervenne, in Mierlo. 

 

Petrus de Langvelt (dg: hereditarie vendidit ... Johanni .) maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Godefridi Bro[uwer?] 

hereditarie vendidit Johanni Koijt ad opus Hille et (dg: Weijndelmoedis) 

#Cristine# filiarum quondam Rodolphi Koijt filii quondam Arnoldi Ko[ijt] 

hereditarium censum octo librarum monete solvendum hereditarie Remigii et 

in Busco tradendum ex quodam manso dicto tGoet ter Erpen[donc?] sito in 

parochia de Doerne atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

promittens super omnia ....... et obligationem aliam deponere exceptis 

censibus dominorum fundi ex dicto manso cum suis attinentiis de jure 

solvendis atque excepta hereditaria paccione duorum ....... ....... 

mensure de Busco ex dicto manso et ex quodam alio manso dicto (dg: ?tG) 

tGoet te Laervenne sito in parochia de Mierle ....... ....... et 

sufficientem facere. Testes Loze et Wolph datum in festo (dg: Luce) Luce. 

 

BP 1181 p 529r 02 za 18-10-1399. 

Henricus van Broechoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

-. 

Henricus de Broechoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 529r 03 za 18-10-1399. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri beloofde aan hr Theodericus Rover ridder 60 

oude Franse schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1399) 

te betalen. 

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri promisit super omnia domino (dg: l) 

Theoderico Rover militi sexaginta aude scilde Francie [seu] valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 529r 04 za 18-10-1399. 

Voornoemde Gheerlacus beloofde voornoemd geldbedrag op de afgesproken 

termijn te betalen op straffe van 30 oude schilden. 

 

Dictus Gheerlacus promisit super omnia dictam pecuniam persolvere dicto 

solucionis termino sub pena XXX aude scilde. ....... ....... 

 

BP 1181 p 529r 05 za 18-10-1399. 

Johannes Rijc zv Henricus Rijc bakker ev Elizabeth dvw Rodolphus van Herpen 

bakker: de helft in 1 bunder beemd van wijlen Willelmus van Overacker, in 

Schijndel, ter plaatse gnd in Gheen Groet Hoeve, tussen {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes Rijc filius (dg: quondam) Henrici Rijc pistoris maritus et tutor 

legitimus Elizabeth filie quondam Rodolphi de (dg: Herpen p) Herpen 

p[istoris65] medietatem ad se spectantem in uno bonario prati quondam 

Willelmi de Overacker sito in parochia de Scijnle ad locum dictum [in] 

Gheen Groet Hoeve inter. 

 

BP 1181 p 529r 06 za 18-10-1399. 

Rodolphus zvw Rodolphus van Herpen bakker werd geëmancipeerd door Engbertus 

van Strijpt en diens vrouw Yda mv eerstgenoemde Rodolphus. 

 

                         
65 Aanvulling op basis van BP 1181 p 524v 11. 
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Rodolphus filius quondam Rodolphi de Herpen pistor instanter petiit ab 

Engberto de Strijpt et Yda eius [66uxore] matre (dg: di) primodicti 

Rodolphi licenciam exeundi etc et dicti Engbertus et Yda cum eo tamquam 

tutore dederunt sibi licenciam exeundi [etc]. Testes Loze et Tijt datum 

supra. 

 

BP 1181 p 529r 07 ma 20-10-1399. 

Ywanus Stierken beloofde aan hr Henricus Stierken kanunnik van Den Bosch 

11½ Rijnse gulden of de waarde en 4½ Hollandse gulden, 52 gemene plakken 

voor 1 Hollandse gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) 

te betalen. 

 

Ywanus Stierken promisit super omnia domino Henrico Stierken canonico 

Buscensi XI et dimidium Rijnsche gulden #seu valorem# quatu[or] en 

dimidium Hollants gulden scilicet LII gemeijn placken pro quolibet 

Hollant gulden !vocato (dg: s) ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Loze et Wolph datum secunda post Luce. 

 

BP 1181 p 529r 08 ma 20-10-1399. 

Goeswinus Steenwech, gemachtigd door zijn moeder Deliana, maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 10 oude schilden?, die 

voornoemde Deliana beurt, gaande uit goederen gnd Sneppenscoet, behorend 

aan hr Johannes Rover ridder. 

 

Goeswinus Steenwech potens factus a Deliana sua matre prout in litteris 

dicebat contineri hereditarium censum X aude! quem dicta Deliana 

solvendum habuit hereditarie ex bonis dictis Sneppenscoet spectantibus ad 

dominum Johannem Rover militem prout in litteris dicebat contineri monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 529r 09 ma 20-10-1399. 

Johannes van Stakenborch zvw Henricus van Stakenborch beloofde aan Bodo zvw 

Henricus gnd Matheus soen 200 oude Franse schilden na maning te betalen. 

 

Johannes de Stakenborch filius quondam Henrici de Stakenborch promisit 

super! Bodoni filio quondam Henrici dicti Matheus soen ducentos (dg: an) 

aude scilde Francie ad monitionem (dg: p) dicti Bodonis persolvendos. 

Testes Loze et Wolph datum supra. 

 

BP 1181 p 529r 10 ma 20-10-1399. 

Johannes nzvw hr Adam investiet van Den Bosch droeg over aan Henricus gnd 

die Yegher de helft in een b-erfcijns van 14 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 4 morgen 

land minus 1½ hont land, in Empel, ter plaatse gnd Hanghe Bake, in een 

kamp, ongeveer 12 morgen groot, behorend aan Willelmus Eelkini en de 

zijnen, welke cijns voornoemde Johannes voor ½ en Reijnerus gnd Lode en 

voornoemde Henricus die Yeger samen voor ½, gekocht hadden van mr 

Wolphardus van Ghijessen. 

 

Johannes filius naturalis quondam domini Ade investiti olim de Buscoducis 

medietatem ad se spectantem in hereditario censu quatuordecim librarum 

monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

quatuor iugeribus terre minus uno et dimidio hont terre sitis in parochia 

de Empel in loco dicto Hanghe (dg: Bab) Bake in quodam campo duodecim 

iugera terre vel circiter continente spectante ad Willelmum Eelkini et 

suos in hoc (dg: consocios) #consocios# quem censum XIIII librarum dictus 

Johannes et Reijnero! dicto! Lode et Henric[o] dicto! die Yeger scilicet 

dicto Johanni pro una medietate (dg: dic) dicto [Reijne]ro et Henrico pro 

reliqua medietate dicti census (dg: a) #erga# magistrum Wolphardum de 

                         
66 Aanvulling op basis van BP 1181 p 524v 11. 
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(dg: Ghe) Ghijessen #emendo acquisiverant# prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Henrico die (dg: Yeg) Yegher cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1181 p 529r 11 ma 20-10-1399. 

Johannes gnd Coman van Weert en zijn vrouw Agnes dvw Nijcholaus van 

Avenijoen verkochten aan Danijel zv Egidius van Lijeshout een huis en erf, 

in Den Bosch, in de straat {niet vermeld}, tussen erfgoed van Reijnerus gnd 

Wamboesticker enerzijds en erfgoed van wijlen ?Wellinus van Neijnsel 

anderzijds, van welk huis 1/3 deel aan voornoemde Agnes gekomen was na 

overlijden van haar ouders, en van welk huis voornoemde Agnes het deel 

verworven had, dat behoorde aan haar broer Petrus gnd van Avenijoen en aan 

voornoemde Egidius van Lijeshout ev Elizabeth sv voornoemde Petrus. 

 

X. 

Johannes (dg: de W) dictus Coman de Weert maritus legitimus Agnetis sue 

uxoris filie quondam Nijcholai de Avenijoen et dicta Agnes cum eodem 

tamquam cum tutore (dg: in) domum et aream sitam in Busco in vico! inter 

hereditatem Reijneri dicti Wamboesticker ex uno et inter hereditatem 

quondam W[ellini?] de Neijnsel !et de qua domo et area !et area una tercia 

pars dicte Agneti de morte quondam suorum parentum successione est 

advoluta et de qua domo et area dicta (dg: G) Agnes totam partem et omne 

jus Petro dicto de Avenijoen suo fratri et Egidio de Lijeshout marito 

[et] tutori legitimo Elizabeth sue uxoris sororis eiusdem Petri in dicta 

domo et area competentem erga eosdem Petrum et Egidium acquisiverat 

[prout] in litteris et quam domum et aream nunc ad se integraliter 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt Danijeli filio dicti Egidii de 

Lijeshout supportaverunt cum litteris et !et aliis et jure promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 
!eorundem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 529r 12 ma 20-10-1399. 

Voornoemde Johannes Coman van Weert beloofde aan Petrus van Avenijoen 46 

nieuwe Gelderse gulden na maning te betalen. De brief overhandigen aan 

Agnes ev voornoemde Johannes. 

 

Dictus Johannes Coman de Weert promisit super omnia Petro de Avenijoen 

XLVI novos Gelre gulden ad monitionem persolvendos. Testes da[tum] 

........ Tradetur littera ... Agneti uxori dicti Jo. 

 

BP 1181 p 529r 13 di 21-10-1399. 

Willelmus zv Willelmus gnd Prochiaens ev Margareta dvw Egidius gnd ?Roes, 

door voornoemde Egidius verwekt bij Elizabeth dvw Walterus Bac bakker, 

verkocht aan Johannes van Boningen zv Sijmon een b-erfrente van 5 schelling 

geld en 6 hoenderen, die Nijcholaus gnd Meus soen, grootvader van 

voornoemde Elizabeth, met Sint-Martinus beurde, gaande uit een hoeve gnd 

Rendonc, onder de vrijdom van Den Bosch, welke rente aan eerstgenoemde 

Willelmus en zijn vrouw Margareta gekomen was na overlijden van Leonius zvw 

voornoemde Walterus Bac. 

 

Willelmus filius Willelmi dicti Prochiaens maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam Egidii dicti [?R]oes ab eodem (dg: ..) 

Eg[idio et] Elizabeth filia quondam (dg: Arnoldi) Walteri Bac pistoris 

pariter genite hereditarium redditum quinque solidorum monete et sex 

pullorum ....... quem (dg: dictus) Nijcholaus dictus Meus soen avus olim 

dicte Elizabeth solvendum habuit hereditarie Martini ex (dg: b) manso 

[dicto] Rendonc sito infra libertatem oppidi de Busco et quem redditum 

primodictus (dg: sibi et) Willelmus sibi et dicte Margarete sue! de 

[morte quondam] Leonii filii dicti quondam Walteri Bac successione 

advolutum esse dicebat hereditarie vendidit Johanni de Boningen filio 
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Sijmonis promittens ratam [servare et] obligationem deponere. Testes Wijt 

et Wolph datum (dg: q) tercia post Luce. 

 

BP 1181 p 529r 14 di 21-10-1399. 

Cristianus zv Hermannus ?Coenen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Cristianus filius Hermanni [?Co]enen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1181 p. 530v. 

 tercia post Luce: dinsdag 21-10-1399. 

 quarta post Luce: woensdag 22-10-1399. 

 in festo Severini: donderdag 23-10-1399. 

Aan de linker zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 530v 01 di 21-10-1399. 

Elizabeth dvw Amelius gnd Meijssen soen droeg over aan haar zoon Amelius 3 

morgen land, in Maren, ter plaatse gnd Gewanden, ter plaatse gnd in die 

Meer, tussen Paulus Jacobs soen enerzijds en voornoemde Elizabeth 

anderzijds, belast met 3 oude groten aan de hertog, zegedijken en 

waterlaten. 

 

[Elizab]eth filia quondam Amelii dicti Meijssen soen cum tutore tria 

iugera terre sita in parochia de Maren ad locum dictum Ghewan[den] in 

loco dicto (dg: de) in die Meer inter hereditatem (dg: Jacobi ...) Pauli 

Jacobs soen ex uno et inter hereditatem dicte Elizabeth ex alio ut 

dicebat prout ibidem sita sunt hereditarie supportavit Amelio suo filio 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

tribus grossis et dimidio grossis) [67tribus] (dg: et) grossis antiquis 

domino duci exinde de jure !et (dg: una virgata) aggeribus dictis 

zegedijc et aqueductibus ad hoc de jure [spect]antibus. Testes Tijt et 

Wolph datum tercia post Luce. 

 

BP 1181 p 530v 02 di 21-10-1399. 

Voornoemde Elizabeth dvw Amelius gnd Meijssen soen droeg over aan haar zoon 
?Berwoldus 6 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd Gewanden, ter plaatse 

gnd in die Meer, tussen 3 morgen land behorend aan Amelius zv voornoemde 

Elizabeth enerzijds en erfgoed gnd Cort Maer Hoevel? anderzijds, belast met 

6 oude groten aan de hertog, zegedijken en waterlaten. De brief 

overhandigen aan voornoemde Elizabeth. 

 

[Dict]a Elizabeth cum tutore sex iugera terre sita in parochia de Maren 

in loco dicto Ghewanden (dg: in lo) ad locum dictum in [d]ie Meer inter 

tria iugera terre spectantia ad Amelium filium dicte Elizabeth ex uno et 

inter hereditatem dictam Cort Maer Hoe[ve]l? ex alio prout ibidem sita 

sunt ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Ber) Be[?r]woldo suo filio 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis [s]ex 

grossis antiquis #domino duci# annuatim !solvendis et zegediken et 

aqueductibus ad premissa de (dg: premis) jure spectantibus. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicte Elizabeth. 

 

BP 1181 p 530v 03 wo 22-10-1399. 

Hr Adam van Mierde priester verhuurde aan Henricus van der Aa zvw Johannes 

Middelrode, voor de duur van het leven van voornoemde Henricus, (1) een 

stuk beemd gnd die Loet, in Dinther, in een erfgoed gnd die Hoendonc, 

tussen wijlen Ywanus van Bauderic? enerzijds en erfgoed van de heer van 

Helmond anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa, (2) de 

helft van een stuk beemd gnd die Werle, welk stuk gelegen is in Dinther, op 

                         
67 Aangevulds op basis van de doorhaling; past ook bij de 6 groot uit 6 

morgen van BP 1181 p 530v 02. 
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het water gnd die Aa, tussen erfgoed gnd die Rieworp enerzijds en het 

gemene water gnd die Aa anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, 

van welk stuk de andere helft behoort aan Elizabeth dvw Danijel Engbrechts 

soen en een zekere Hartman, (3) de helft van een stuk beemd, gnd Hambeemd, 

in Dinther, beiderzijds tussen wijlen Leonius van Langvelt nu behorend aan 

Hubertus van Ghemert, van welk stuk de andere helft behoort aan Emondus zvw 

Johannes Emonts soen; verhuurd voor de lasten die eruitgaan. 

 

Dominus Adam de Mierde presbiter peciam prati dictam die Loet sitam in 

parochia de Dijnter (dg: juxta aquam dictam die Aa ex uno et inter 

hereditatem domini de Helmont ex alio ad finem #juxta# peciam prati) #in 

hereditate# dictam! die Hoendonc inter hereditatem quondam Ywani de 

B[?a]uderic ex !alio et inter hereditatem domini de Helmont ex alio 

+#[boven dit contract:} tendentem cum uno fine ad aquam dictam !Aa (dg: 

et cum reliquo fine ad)# item medietatem pecie prati dicte die Werle que 

pecia prati sita est in dicta parochia supra aquam dictam die Aa (dg: ex 

utroque latere) dictam die Rieworp ex uno et inter communem aquam dictam 

die Aa ex alio tendentem cum uno fine ad communitatem et de qua pecia 

prati reliqua medietas spectat ad Elizabeth filiam quondam Danijelis 

Engbrechts soen et ad (dg: quendam) quendam dictum Hartman item 

medietatem pecie prati dicte Hambeemt site in dicta parochia (dg: p) 

inter hereditatem quondam Leonii de Langvelt nunc ad Hubertum de Ghemert 

spectantem ex utroque latere coadiacentem et de qua pecia (dg: terre) 

prati reliqua medietas spectat ad Emondum filium quondam Johannis Emonts 

soen (dg: et quas hereditates) locavit Henrico van der Aa filio quondam 

Johannis Middelrode ab eodem Henrico quamdiu idem Henricus vixerit in 

humanis (dg: p) et non ultra possidendas pro oneribus ex premissis 

annuatim de jure solvendis promittens ratam servare et alter repromisit 

super omnia dicta onera exsolvere annuatim quamdiu vixerit. Testes Spina 

et Wolph datum quarta post Luce. 

 

BP 1181 p 530v 04 wo 22-10-1399. 

Johannes Snoec van Gheldorp zvw Godefridus gnd Scoenmaker verkocht aan 

Johannes van Gheldorp zvw Franco van Braechusen al zijn roerende en 

onroerende goederen, onder Hees en Leende, belast met de grondcijns. 

 

Johannes Snoec de Gheldorp filius quondam Godefridi dicti Scoenmaker 

omnia et singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata ad se 

spectantia quocumque locorum infra jurisdictionem de Heze et de Leende 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de 

Gheldorp filio quondam Franconis de Braechusen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 530v 05 wo 22-10-1399. 

Henricus gnd van der Aa zvw Henricus gnd Middelrode beloofde aan hr Adam 

van Mierde 8 nieuwe Gelderse gulden na maning te betalen. 

 

Henricus dictus van der Aa filius quondam (dg: quon) Henrici dicti 

Middelrode promisit super omnia domino Ade de Mierde VIII novos Gelre 

gulden ad monitionem persolvendos. Testes Loze et Wolph datum supra. 

 

BP 1181 p 530v 06 do 23-10-1399. 

....... en Henricus, kvw Johannes van Heerzel, deden tbv Elizabeth wv 

Godefridus van Bijstervelt en Godefridus, Margareta, Elizabeth, Maria, Bela 

en Hilla, kvw voornoemde Godefridus, afstand van een stuk land van wijlen 

Johannes Scillincs, in Helmond, ter plaatse gnd aen den Cloesterdijc, 

tussen Gerardus Wegman enerzijds en erfgoed van het klooster van Bijnderen 

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

aan Henricus Weder. Ze beloofden aan voornoemde Godefridus zvw voornoemde 

Godefridus van Bijstervelt, tbv voornoemde Elizabeth en haar voornoemde 
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dochters, lasten af te handelen. Katherina dvw voornoemde Johannes van 

Herzel en erfg van voornoemde Elizabeth zullen nimmer hierop rechten doen 

gelden. De brief overhandigen aan voornoemde Godefridus of Ghibo van den 

Broec. 

 

....... Henricus liberi quondam Johannis de (dg: Herlaer) #Heerzel# super 

pecia terre quondam Johannis Scillincs sita in parochia de Helmont ad 

locum dictum aen den Cloesterdijc inter hereditatem Gerardi Wegman ex uno 

et inter hereditatem conventus de Bijnderen [ex] alio tendente cum uno 

fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem Henrici Weder 

ut dicebat et super toto jure ad opus (dg: Godefridi de Bijstervel! filii 

quondam Godefridi de Bijstervelt hereditarie renunciaverunt promittentes 

indivisi super omnia ratam) Elizabeth relicte quondam Godefridi de 

Bijstervelt Godefridi! Margarete Elizabeth Marie Bele et Hille liberorum 

dicti quondam Godefridi hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi 

super omnia dicto Godefrido filio dicti quondam Godefridi de Bijstervelt 

ad opus dictorum Elizabeth et suarum filiarum! predictarum ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi (dg: Elizabeth) 

Katherinam filiam dicti quondam Johannis de Herzel et heredes eiusdem 

Elizabeth perpetue tales habebunt quod numquam presumet! se jus habere in 

dicta pecia terre .... Testes Loze et Tijt datum in festo Severini. 

Tradetur littera dicto Godefrido vel Ghiboni van den Broec. 

 

BP 1181 p 530v 07 do 23-10-1399. 

Henricus Berwout zvw Henricus Berwout bontwerker ev Sweneldis dvw 

Godefridus gnd Nuwelant van Hermalen verkocht aan Johannes gnd die Carpen 

van Hezewijc een stuk land, in Heeswijk, ter plaatse gnd op het Velt, 

tussen erfgoed van de heer van Heeswijk enerzijds en Mijchael van Overacker 

en Margareta dvw !voornoemde !Henricus zvw voornoemde Godefridus van 

Hermalen anderzijds, belast met 1 Hollandse plak. 

 

Henricus Berwout filius quondam Henrici Berwout pellificis maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Sweneldis sue uxoris filie quondam Godefridi 

dicti Nuwelant de Hermalen peciam terre sitam in parochia de Hezewijc ad 

locum (dg: op) dictum opt Velt inter hereditatem domini de Hezewijc ex 

uno et inter hereditatem Mijchaelis (dg: van der) de Overacker et 

Margarete filii! dicti quondam !Henrici filii dicti quondam Godefridi de 

Hermalen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto die Carpen 

de Hezewijc promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepta una Hollants placke annuatim exinde solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 530v 08 do 23-10-1399. 

Goeswinus Cnode zvw Gheerlacus Cnode en Arnoldus Cnode zvw Egidius Cnode 

beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 32 Franse schilden met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1400; 8+30+31+31+2=102 dgn) te betalen, op straffe van 

1. 

 

Goeswinus Cnode filius quondam Gheerlaci Cnode et Arnoldus Cnode (dg: 

eius) filius quondam Egidii Cnode promiserunt indivisi super omnia 

Ludovico Asinario etc XXXII scuta Francie ad purificationis proxime 

futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 530v 09 do 23-10-1399. 

Stephanus zvw Nijcholaus van den ....... verkocht aan Henricus zvw 

Willelmus gnd Stevens soen van Engelen een n-erfcijns van 2 oude Franse 

schilden of de waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) een 

huis en tuin, in Empel, in de ?gemeint van de villa van Enghelen, buiten de 

dijk, tussen Johannes zvw Johannes Stevens soen enerzijds en Tielmannus zvw 

Johannes Stevens soen anderzijds, (2) 4 morgen land, gnd Stevens Kempken, 

binnen voornoemde dijk aan de andere kant van de dijk, tussen erfgoed gnd 

den Auden Bru... enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) 4 hont land, 
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in Empel, ter plaatse gnd op die ?Ghermen, tussen ....... Uden enerzijds en 

Stephanus zvw Johannes Wellens soen {p.531} anderzijds, reeds belast met 

een b-erfcijns van 4 oude schilden. 

 

Stephanus filius quondam Nijcholai van den ....... hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Willelmi dicti Stevens soen de Engelen hereditarium 

censum duorum aude [scilde] Francie seu valorem solvendum hereditarie 

Remigii ex domo et orto sitis in parochia de (dg: En) Empel (dg: extra a) 

in ?communitate ville de Enghelen extra aggerem inter hereditatem 

Johannis filii quondam Johannis Stevens soen ex uno et inter hereditatem 

Tielmanni filii quondam [Jo]hannis Stevens soen ex alio et ex quatuor 

iugeribus terre (dg: sitis ibidem infra ter) dictis Stevens Kempken 

#ibidem# infra #dictum# aggerem ab altera (dg: ?t) parte dicti aggeris 

inter hereditatem dictam den Auden Bru... [ex] uno et inter (dg: 

hereditatem) communem (dg: pl) viam ex alio atque ex !ex quatuor hont 

terre sitis in dicta [parochia] ad locum dictum op die [?G]hermen inter 

hereditatem ....... (dg: Ge) Uden ex uno et inter hereditatem Stephani 

filii quondam Johannis Wellens soen 

 

1181 p. 531r. 

 in festo Severini: donderdag 23-10-1399. 

Aan de rechter zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 531r 01 do 23-10-1399. 

ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda [warandi]am? 

et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu !censu quatuor 

aude scil[de exinde] de jure solvendo et sufficientem facere. Testes 

Vlochoven et Wolph datum in festo Severini. 

 

BP 1181 p 531r 02 do 23-10-1399. 

Conrardus zvw Rutgherus gnd Rutghers soen ev Agnes van Arkel dv Henricus 

gnd die Cleijn van Ep... droeg over aan Matheus Posteel zvw Henricus 

Posteel een b-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, die ....... gnd 

Moerken van Bucstel beloofd had aan broeder Johannes van Arkel orde van de 

predikheren zvw Henricus ?Rode? van Bucstel, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd die Rubeemt, 

zoals dit behoorde aan wijlen voornoemde Henricus Rode, welke pacht 

voornoemde Agnes verworven had van voornoemde broeder Johannes van Arkel. 

 

Conrardus filius quondam Rutgheri dicti Rutghers soen #maritus et tutor 

legitimus Agnetis de Arkel filie Henrici dicti die (dg: th) Cleijn de 

Ep...# hereditariam (dg: cen) paccionem quatuordecim lopinorum siliginis 

mensure de Buscoducis [quam .......] dictus Moerken de Bucstel promisit 

se daturum et soluturum fratri Johanni de Arkel ordinis predicatorum 

filio quondam Hen[rici ?Rode? de] Bucstel #hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam# de et ex quadam pecia prati sita in parochia de 

Bucstel in loco dicto die Rubeemt prout huiusmodi pecia prati ibidem 

[sita est] et ad dictum quondam Henricum Rode spectare consuevit et quam 

paccionem dicta Agnes erga (dg: fratrem) dictum fratrem Johannem de 

Arke[l] acquisiverat (dg: here) prout in litteris hereditarie supportavit 

(dg: Go) Matheo Posteel filio quondam Henrici Posteel cum litteris et 

aliis et jure promittens super [omnia .......] et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 531r 03 do 23-10-1399. 

Henricus gnd van Watermael droeg over aan Petrus zvw Mijchael Loekens soen 

3 lopen roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd dat Loe, tussen kv Hilla 

gnd Machiels enerzijds en Jacobus gnd van den Placke anderzijds, welke 3 

lopen roggeland Johannes gnd Cnoep, tbv voornoemde Henricus Watermael 

gekocht had van ....... uter Hasselt. 
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Henricus dictus de Watermael tres lopinatas terre siliginee sitas in 

parochia de Berlikem in loco dicto dat Loe inter [hereditatem] liberorum 

Hille dicte Machiels ex uno et inter hereditatem Jacobi dicti van den 

Placke ex alio prout huiusmodi tres lopinate [terre ibidem] sunt situate 

et quas tres lopinatas terre siliginee Johannes dictus Cnoep ad opus 

dicti Henrici Watermael erga ....... uter Hasselt (dg: ?acq) emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Petro filio 

quondam Mijchaelis (dg: van den) Loekens soen (?dg: pro..) [cum] litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Wolph datum supra. 

 

BP 1181 p 531r 04 do 23-10-1399. 

Johannes zvw Willelmus zvw Johannes gnd Eefsen soen verkocht aan Willelmus 

zvw Johannes gnd Stevens soen (1) 4 hont land, in Meerwijk, in een kamp gnd 

den Ouden Camp, tussen Henricus Tielmans soen enerzijds en erfg vw Johannes 

gnd Perman anderzijds, (2) 2 hont land, in voornoemd kamp gnd den Ouden 

Camp, tussen de sloot van dat kamp richting Empel enerzijds en Johannes 

Claes soen anderzijds, belast met 5 penning en ½ hoen aan erfg vw Willelmus 
?Vrancken soen?, 5 roeden dijk in Meerwijk, tussen de dijken van Henricus 

Tielmans soen en de dijk van Walterus gnd des Veren soen, en 2 roeden dijk 

in Meerwijk, tussen de dijk van Arnoldus van Barwijc en de dijk van 

Henricus Lodewijchs. 

 

Johannes filius quondam Willelmi filii quondam Johannis dicti Eefsen soen 

(dg: unum juger) #quatuor hont# terre situm! in (dg: pi) jurisdictione de 

Merewijc [in campo] (dg: loco den) #dicto den# Ouden Camp inter 

hereditatem Henrici Tielmans soen ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Johannis dicti Perman ex alio atque duo (dg: di) hont terre sita 

in dicto (dg: loco) #campo# den Ouden Camp vocato inter fossatum eiusdem 

campi versus Empe[l] ex uno et inter hereditatem Johannis Claes soen ex 

alio prout (dg: in litteris) ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Willelmus! filio quondam Johannis dicti Stevens soen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis quinque denariis 

(dg: Willelmo here) et dimidio pullo heredibus quondam Willelmi 

Vranc[?ken soen?] ex premissis solvendis atque quinque virgatis aggeris 

sitis in dicta jurisdictione inter aggeres Henrici Tielmans soen et inter 

(dg: hereditatem) ag[gerem] Walteri dicti des Veren soen atque duabus 

virgatis aggeris sitis in dicta jurisdictione inter (dg: he) aggerem 

Arnoldi de Barw[ijc] et inter (dg: hereditatem Hen) aggerem Henrici 

Lodewijchs soen ut dicebat ad premissa de jure spectantibus. Testes (dg: 

datum supra) Vlochoven et Wolph datum supra. 

 

BP 1181 p 531r 05 do 23-10-1399. 

Henricus zvw Johannes Rijcouts soen en Henricus zvw Henricus gnd Vilt 

beloofden aan Willelmus van Ghiessen 25 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Bartholomeus aanstaande (di 24-08-1400) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Johannis Rijcouts soen et Henricus filius quondam 

Henrici dicti Vilt promiserunt indivisi super omnia Willelmo de Ghiessen 

XXV Hollant gulden seu valorem ad Bartholomei proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 531r 06 do 23-10-1399. 

(dg: Johannes van Drongelen zvw). 

 

(dg: Johannes de Drongelen filius quondam). 

 

BP 1181 p 531r 07 do 23-10-1399. 

Willelmus van den Arennest zadelmaker beloofde aan Johannes die Jonge van 

Os 33 Hollandse gulden of de waarde tussen nu en het oktaaf van Sint-

Andreas aanstaande (zo 07-12-1399) te betalen, op straffe van 10 Hollandse 
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gulden. 

 

Willelmus (dg: de) van den Arennest selliparus promisit super omnia 

Johanni die Jonge de Os XXXIII Hollant gulden seu valorem infra hinc et 

octavam Andree proxime futuram persolvendos sub pena X Hollant gulden. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 531r 08 do 23-10-1399. 

Johannes gnd Truden soen van Vechel droeg over aan Wautgherus zvw 

Theodericus van der Espdonc een stuk land, in Veghel, tussen voornoemde 

Johannes Truden soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan hem 

verkocht door Johannes gnd Rotarts soen van Vechel. 

 

Johannes dictus Truden soen de Vechel peciam terre sitam in parochia de 

Vechel inter hereditatem dicti Johannis Truden soen ex uno et inter 

communem plateam ex alio venditam [sibi] a Johanne dicto Rotarts soen de 

Vechel prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Wal) Wautghero 

filio quondam Theoderici van der Espdonc cum litteris #et# jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Wolph datum supra. 

 

BP 1181 p 531r 09 do 23-10-1399. 

Voornoemde Wautgherus beloofde aan voornoemde Johannes Truden soen van 

Vechel 20 Stramprooise gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1399) te betalen. 

 

Dictus Wautgherus promisit super omnia dicto Johanni Truden soen de 

Vechel XX Stramproetsche gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 531r 10 do 23-10-1399. 

Bartholomeus gnd Meus zvw Bartholomeus gnd Meus Wedigen soen verkocht aan 

Gerardus van den Acker een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd den 

Borne, naast de plaats gnd aen die Doerhem?, tussen kvw Henricus van den 

Waude enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 4 penning, geld 

waarin ze aan de grondheer worden betaald. 

 

Bartholomeus dictus Meus filius quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen 

soen peciam terre sitam in parochia de Scijnle a[d? locum?] (dg: juxta 

locum aen die) dictum den Borne juxta locum !die aen die Doe[rh?]em inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici van den Wau[de ex uno] et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo van den 

Acker promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

quatuor denariis monete in quali domino fundi exinde solvendi sunt 

annuatim exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 531r 11 do 23-10-1399. 

Cristina wv Johannes Coninc maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 3 mottoon, die Johannes Meester beloofd had aan Jacobus van 

Berze zvw Willelmus Vos, gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes 

Meester, welke cijns wijlen voornoemde Johannes Coninc verworven had van 

voornoemde Jacobus van Berze. 

 

Cristina relicta quondam Johannis Coninc hereditarium censum trium 

denariorum aureorum communiter mottoen vocatorum quem Johannes Meester 

promisit super ?o[mnia] se daturum et soluturum (dg: Johanni) Jacobo de 

Berze filio quondam Willelmi Vos (dg: de) et (dg: quem censum dictus ..) 

ex omnibus et singulis bonis dicti Johannis Mees[ter] quocumque locorum 

sitis et quem census! dictus quondam Johannes Coninc erga dictum Jacobum 

de Berze acquisiverat prout in litteris ?j monuit de 3 [annis]. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1181 p 531r 12 do 23-10-1399. 

Voornoemde Cristina maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 

pond 6 schelling 8 penning, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, aan wijlen voornoemde Johannes Coninc 

verkocht door ?zijn broer Petrus zvw Petrus Coninc. 

 

Dicta (?dg: -s) Cristina hereditarium censum quinque librarum sex 

solidorum et (dg: ot) octo denariorum grosso Turonensi denario monte 

regis Francie antiquo pro XVI denariis computato [venditum] dicto quondam 

Johanni Coninc a Petro (dg: Coninc suo fratre) filio quondam Petri Coninc 
?suo fratre prout in [litteris] mo[nuit] de 3 [annis]. ....... ....... 

........ 

 

1181 p. 532v. 

 in festo Severini: donderdag 23-10-1399. 

Aan de linker zijde is deze bladzijde beschadigd. 

 

BP 1181 p 532v 01 do 23-10-1399. 

Henricus Riemsleger bvw Hermannus Riemsleger de jongere zvw Hermannus 

Riemsleger de oudere, droeg over aan Arnoldus die Snider van Geffen, tbv 

het leprozenhuis bij Den Bosch, een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

H.Maagd-Maria-Geboorte te betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, 

aan de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Hermannus Riemsleger de oudere 

enerzijds en erfgoed van Ghibo van Wael anderzijds, welke cijns Elizabeth 

sv eerstgenoemde Henricus en van eerstgenoemde Hermannus Riemsleger de 

jongere gekocht had van haar broer eerstgenoemde Hermannus Riemsleger de 

jongere, welke cijns aan voornoemde Henricus Riemsleger, toen hij weduwnaar 

was, gekomen was na overlijden van zijn voornoemde zuster Elizabeth, en 

welke cijns nu geheel aan hem behoort. 

 

[Henricus] Riemsleger frater quondam Hermanni Riemsleger junioris #fi[lii 

quo]ndam Hermanni Riemsleger senioris# hereditarium censum quadraginta 

solidorum monete solvendum hereditarie [68nativitatis] beate Marie 

virginis ex domo et area sita in Busco ad vicum (dg: ...) Hijnthamensem 

inter hereditatem Hermanni Riemsle[ger] senioris ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis de Wael ex alio quem censum XL solidorum Elizabeth 

soror primodicti Henrici et primo[dic]ti Hermanni Riemsleger junioris 

erga (dg: dictum H) primodictum Hermannum Riemsleger juniorem suum 

fratrem emendo acquisiverat [pro]ut in litteris et qui census dicto 

Henrico Riemsleger !sibi de morte dicte Elizabeth sue sororis in sede 

viduitatis eiusdem [H]enrici successione (dg: ..) est advolutus et quem 

censum nunc ad se integraliter spectare dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo (dg: de) die Snider de Geffen ad opus domus leprosorum prope 

Buscum cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte !et dicte Elizabeth et quorumcumque 

heredum (dg: dicte) eiusdem quondam Elizabeth deponere. Testes Tijt et 

Wolph datum in festo Severini. 

 

BP 1181 p 532v 02 do 23-10-1399. 

......s Bloijs zvw Henricus Bloijs van Zeelst maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Johannes van Edingen 

met zijn goederen. 

 

......s Bloijs filius quondam Henrici Bloijs de Zeelst omnes vendiciones 

et alienaciones et obligationes factas per Johannem de Edingen cum suis 

bonis quibuscumque ut dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

                         
68 Aanvulling op basis van BP 1175 f 266v 10. 
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BP 1181 p 532v 03 do 23-10-1399. 

Johannes zv Wolphardus van Ghiessen beloofde aan Adam van Mierde, tbv Maria 

dv Henricus van Hedel en nk door voornoemde Johannes verwekt bij voornoemde 

Maria, een n-erfpacht van 20 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes. Als voornoemde 

Maria overleden is, gaat haar deel naar voornoemde natuurlijke kinderen. 

Zou een van voornoemde natuurlijke kinderen overlijden zonder wettig 

nageslacht dan gaat diens deel naar de andere natuurlijke kinderen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

[J]ohannes filius Wolphardi de Ghiessen promisit super omnia habita et 

habenda Ade de Mierde ad opus Marie filie Henrici de Hedel et ad opus 

puerorum [natur]alium a dictis Johanne et Maria pariter genitorum et 

generandorum hereditariam paccionem XX modiorum siliginis mensure de 

Busco hereditarie nativitatis Domini ex omnibus bonis dicti Johannis 

habitis et habendis tali condicione quod cum dicta Maria viam universe 

carnis fuerit ingressa extunc pars huiusmodi Marie in dicta paccione 

competens ad dictos pueros naturales devolvetur et si aliquis vel alique 

dictorum (dg: p) puerorum naturalium decedere contingat sine prole 

legitima #superviva remanente# extunc pars huiusmodi decedenti competens 

in dicta paccione ad alios dictos pueros supervivos remanentes 

devolvetur. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1181 p 532v 04 do 23-10-1399. 

Johannes van Dronghelen zvw Johannes gnd Scriver van Engelen beloofde aan 

de secretaris, tbv Theodericus zvw Johannes Baten soen, op het leven van 

Heijlwigis ev eerstgenoemde Johannes dvw Lambertus Bathen soen de oudere, 

een lijfrente van 12 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Andreas te 

betalen, gaande uit alle goederen van eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes de Dronghelen filius quondam Johannis dicti Scriver de Engelen 

promisit super omnia habita et habenda mihi ad opus Theoderici filii 

quondam Johannis Baten soen quod ipse Johannes primodictus dabit et 

exsolvet dicto Theoderico (dg: hereditarium censum) #vitalem pensionem# 

XII Hollant gulden seu valorem (dg: here Andree ex omnibus et singulis 

primodicti Johannis habitis et habendis) anno quolibet ad vitam 

Heijlwigis uxoris primodicti Johannis filie quondam Lamberti Bathen soen 

senioris et non ultra Andree ex omnibus bonis primodicti Johannis habitis 

et !et habendis et cum dicta He[ij]lwigis viam universe carnis ingressa 

fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 532v 05 do 23-10-1399. 

Johannes van Berse smid beloofde aan Hubertus Feij 14 Stramprooise gulden  

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1400) te betalen. 

 

Johannes !die (dg: Berze) Berse fabri! promisit super omnia Huberto Feij 

XIIII Stramproetsche gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 532v 06 do 23-10-1399. 

Jutta wv Johannes van den Berghe en Arnoldus en Batha, kv voornoemde Jutta 

en wijlen Johannes van den Berge, droegen over aan Willelmus zv Johannes 

gnd Bloijman (1) een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Veghel, ter 

plaatse gnd Hulsber Donc, tussen Arnoldus Hillen soen van der Brake 

enerzijds en wijlen voornoemde Johannes van den Berghe anderzijds, (2) een 

akker, in Veghel, bij de plaats gnd Erde, tussen Andreas van Hezewijc 

enerzijds en Henricus zvw Henricus Belen soen anderzijds, (3) een stuk land 

gnd dat Wielrot, in Veghel, tussen mr Johannes die Clocgieter enerzijds en 

een wiel aldaar anderzijds, (4) ¼ deel van een beemd gnd dat Wielre 

Beemdeken, gelegen aan het eind van laatstgenoemd stuk land gnd dat Wielrot 

enerzijds en wijlen eerstgenoemde Johannes van den Berghe anderzijds, (5) ¾ 
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deel van 1 bunder, dat behoorde aan Gerardus Vrieze zvw Godefridus van 

Weert, in de beemden gnd die Monic Hoeve van Heijlijssem, welke erfgoederen 

voornoemde Jutta, Arnoldus en Batha in pacht verkregen hadden van 

voornoemde Gerardus Vrieze, voor (a) 10 penning cijns aan Theodericus 

Writer, (b) 2 penning oude cijns aan de naburen van Veghel, (c) een 

b-erfpacht van 2½ mud rogge en 2½ mud gerst, maat van Veghel, (d) een 

b-erfrente van 4 kapoenen en 4 hoenderen aan voornoemde Gerardus Vrieze, 

(6) een stuk land waarop een schuur, in Veghel, tussen voornoemd huis 

enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met 1 penning cijns. Voornoemde 

Willelmus beloofde voortaan voornoemde pacht en rente voor zijn rekening te 

nemen, zó dat er geen schade zal zijn voor een b-erfcijns van 1 oude 

Gelderse gulden, die behoort aan voornoemde Jutta, Arnoldus en Batha, uit 

een b-erfcijns van 4 oude Gelderse gulden, die Elizabeth wv Johannes gnd 

Rovers zvw hr Arnoldus Rover investiet van Veghel? moet betalen aan 

voornoemde Jutta, Arnoldus en Batha en hun medeërfgenamen gaande uit 

....... ....... van wijlen voornoemde Johannes Rover in Veghel, ter plaatse 

gnd die Hoghe Dorhout, en welk stuk land met de schuur en welke cijns van 1 

oude Gelderse gulden voornoemde Jutta, Arnoldus en Batha tezamen met 

voornoemde erfgoederen tot onderpand hadden gesteld voor de levering van 

voornoemde pachten en renten. 

 

Jutta relicta quondam Johannis van den Berghe (dg: cum tutore) Arnoldus 

et Batha liberi dictorum Jutte et quondam Johannis van den Berge cum 

tutore domum et ortum ac peciam terre sibi adiacentem sitos in parochia 

de Vechel ad locum dictum Hulsber Donc inter hereditatem Arnoldi Hillen 

soen van der (dg: Braken) Brake ex uno et inter hereditatem dicti quondam 

Johannis van den Berghe ex alio atque quendam agrum situm in dicta 

parochia prope locum dictum (dg: Erd) Erde inter hereditatem Andree de 

Hezewijc ex uno et inter hereditatem Henrici filii quondam Henrici Belen 

soen ex !uno item peciam terre (dg: s) dictam dat Wielrot sitam in dicta 

parochia inter hereditatem magistri Johannis die Clocgieter ex uno et 

inter (dg: hereditatem) gurgitem ibidem ex alio atque quartam partem 

cuiusdam prati dicti dat Wielre Beemdeken siti ad finem jamdicte pecie 

terre dat Wielrot vocate ex uno et inter hereditatem quondam Johannis van 

den Berghe primodicti ex alio atque tres quartas partes unius bonarii 

(dg: ad) que spectabant ad Gerardum Vrieze filium quondam Godefridi de 

Weert in pratis dictis die Monic Hoeve de Heijlijssem quas hereditates 

dicti Jutta Arnoldus et Batha erga dictum Gerardum Vrieze ad pactum 

acquisiverant scilicet pro decem denariis census Theoderico Writer et pro 

duobus denariis antiqui census vicinis de Vechel annuatim ex premissis 

solvendis atque pro hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum 

siliginis et duorum et dimidii modiorum ordei mensure de Vechel atque pro 

hereditario redditu quatuor caponum et quatuor pullorum dicto Gerardo 

Vrieze dandis prout in litteris atque peciam terre et horreum supra 

eandem peciam terre consistens sitam in dicta parochia de Vechel inter 

dictam domum ex uno et inter communitatem (dg: e) ibidem ex alio ut 

dicebant hereditarie (dg: vendiderunt) supportaverunt Willelmo filio (dg: 

quondam) Johannis dicti (dg: Bloijen) Bloijman cum litteris et jure 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis paccione (dg: predicta) et 

redditu predictis #et condicionibus in dictis litteris contentis# 

promittentes (dg: s) insuper cum tutore super omnia quod ipsi dicto 

Willelmo de dicta pecia terre et horreo supra eandem peciam terre 

consistente prestabunt warandiam et obligationem deponent excepto uno 

denario census ex eadem pecia terre solvendo de jure. Quo facto 

repromisit dictus Willelmus super omnia quod [ipse] ....... ....... 

....... ....... ....... nunc deinceps annuatim solvend..! ex premissis 

sic (dg: ad) #quod dampna non eveniant inde# quod ad et supra 

hereditarium censum unius antiqui aurei floreni communiter aude gulden 

vocati monete Gelrie ad dictos Juttam Arnoldum et Batham eius (dg: f) 

liberos spectantem de hereditario censu quatuor antiquorum aureorum 
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florenorum communiter aude gulden vocatorum monete Gelrie quem Elizabeth 

relicta quondam Johannis dicti Rovers filii quondam domini Arnoldi Rover 

investiti de V[ec]h[el?] dictis Jutte Arnoldo et Bathe eius liberis et 

eorum in hoc coheredibus solvere tenetur annuatim et hereditarie ex 

....... ....... dicti quondam Johannis Rover [sit.. in] dicta parochia ad 

locum dictum die Hoghe Dorhout ut dicebant et quam peciam terre cum dicto 

horreo et quem censum unius [aude] Gelre gulden dicti Jutta Arnoldus et 

Batha (dg: cum s) simul cum supradictis hereditatibus pro solucione 

dictorum paccionum et redditus ad pignus imposuerunt prout in (dg: 

dictis) litteris continentur. Testes datum supra. 

 


