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1181 p. 575r. 

 in profesto Nijcholai: vrijdag 05-12-1399. 

 in festo Nijcholai: zaterdag 06-12-1399. 

 in crastino conceptionis Marie: dinsdag 09-12-1399. 

 

BP 1181 p 575r 01 vr 05-12-1399. 

Arnoldus Houtappel van Oerscot zvw Arnoldus Houtappel van Tilborch verkocht 

aan Johannes Berwout zv Theodericus Berwout een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

beemd gnd des Gasthuis Moest, in Oirschot, in de herdgang van Kerkhoven, 

tussen Johannes van den Doren enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds 

belast met (1) 1 oude groot, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, (3) een b-erfrente van 2 vrachten turf. 

 

Arnoldus Houtappel (dg: filius) de Oerscot filius quondam Arnoldi 

Houtappel de Tilborch hereditarie vendidit Johanni Berwout [filio] (dg: 

quo) Theoderici Berwout hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quadam pecia prati dicta des Gasthuijs Moest sita in 

parochia de (dg: Oesc) Oerscot (dg: ad) in pastoria de cijmiterio inter 

hereditatem Johannis (dg: de) van den Doren ex uno et inter communitatem 

ex alio promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis uno grosso antiquo hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis dicte mensure et hereditario redditu duorum 

plaustrorum cespitum dictorum plectorfs exinde prius solvendis annuatim 

et sufficientem facere. Testes Loze et Tijt datum in profesto Nijcholai. 

 

BP 1181 p 575r 02 vr 05-12-1399. 

Arnoldus Bac zvw Henricus Bac verkocht aan Johannes Berwout zv Theodericus 

Berwout een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk beemd gnd den Ertborne, in Oirschot, 

in de herdgang van Straten, tussen Jordanus van der Teijnden enerzijds en 

kvw Johannes gnd Aechten anderzijds. 

 

Arnoldus Bac filius quondam Henrici Bac hereditarie vendidit (dg: Jo) 

Johanni Berwout filio Theoderici Berwout hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex pecia prati dicta den Ertborne sita in parochia de 

Oerscot (dg: ad) in pastoria de Straten inter hereditatem Jordani van der 

Teijnden ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis dicti 

Aechten ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere (dg: ex) et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 575r 03 vr 05-12-1399. 

Lambertus zv Willelmus van den Arennest zvw Lambertus van den Arennest 

verkocht aan Johannes zvw Walterus gnd Ennekens soen van Zonne een 

n-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te 

leveren, gaande uit een kamp met gebouwen, in Son, ter plaatse gnd Ver 

Houthuijs, tussen een gemene weg enerzijds en de gemeint anderzijds, met 

een eind strekkend aan kinderen gnd Leeuwen Kijnden, reeds belast met (1) 

2¼ oude groot, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Son. 

 

Lambertus filius Willelmi van den Arennest (dg: filius q) filii quondam 

Lamberti van den Arennest hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Walteri dicti Ennekens soen de Zonne hereditariam paccionem X lopinorum 

siliginis mensure de Zonne solvendam hereditarie purificationis et in 

parochia de Zonne tradendam ex (dg: domo quodam) quodam campo sito in 

parochia de Zonne ad locum dictum Ver Houthuijs #huijs (dg: -s)# inter 



Bosch’ Protocol jaar 1399 11. 

 

3 

(dg: here) communem plateam ex uno et inter communitatem ex alio (dg: et 

ex edificiis et aliis attinentiis dicti campi universis ut dicebat) 

tendente cum !fine ad hereditatem liberorum dictorum Leeuwen Kijnden ?ac 

ex edificiis et ceteris attinentiis dicti (dg: domistadii) #campi# 

universis promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis duobus grossis antiquis (dg: ..) et quarta parte unius grossi 

antiqui et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 575r 04 za 06-12-1399. 

Mechtildis wv Bruijstinus Palart droeg over aan Arnoldus van Vladeracken al 

haar beesten en varend goed, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, op 

goederen van voornoemde Bruijstinus aldaar, welke goederen Johannes Willen 

thans beteelt, en al haar roerende en gerede goederen. 

 

Mechtildis relicta quondam Bruijstini Palart (dg: ...) omnes et singulas 

bestias suas et bona pecoralia consistentes in parochia de Oesterwijc ad 

locum dictum Berkel supra bona #dicti Bruijstini ibidem sita (dg: quas) 

que bona Johannes Willen colit ad presens# atque omnia et singula bona 

mobilia et parata dicte Mechtildis habita ab ea et habenda quocumque 

locorum consistentia ut dicebat legitime supportavit Arnoldo de 

Vladeracken (dg: promittens super omnia ratam). Testes Tijt et Wolpart 

datum in festo Nijcholai. 

 

BP 1181 p 575r 05 za 06-12-1399. 

Voornoemde Mechtildis beloofde aan voornoemde Arnoldus 100 oude Franse 

schilden na maning te betalen. 

 

Dicta Mechtildis promisit super omnia dicto Arnoldo centum (dg: Hollans 

gulden) #aude scilde Francie# ad eius monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 575r 06 di 09-12-1399. 

Gerardus zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen verkocht aan Henricus van 

Eijcke zvw Gerardus van Eijcke een huis, hofstad, tuin en aangelegen 

erfgoed, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, ter plaatse gnd te 

Scoet, tussen wijlen Rutgherus van der Voert en Johannes gnd Guldeman 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan Arnoldus 

zvw Willelmus gnd Ver Hadewigen en Goeswinus zvw Henricus van den Waude en 

met het andere eind aan Johannes gnd van den Scoet zvw Rutgherus van der 

Voert, met drie derde delen van een dijk die loopt van voornoemde hofstad 

tot aan de gemene weg aldaar, zoals deze goederen behoorden aan wijlen 

Willelmus Tolinc, deze goederen (met meer andere goederen) belast met (1) 

19 penning oude cijns aan de grondheer, (2) 6 Vlaamse groten aan de kerk 

van Schijndel en de priester van die kerk, (3) ongeveer 12 penning gemeen 

paijment aan de koster van die kerk, (4) een b-erfcijns van 10 pond geld 

aan Henricus van Zelant, (5) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

aan Johannes van Neijnsel, (6) het recht dat verschillende personen hebben 

in voornoemde drie derde delen van de dijk. Voornoemde Henricus beloofde 

voornoemde cijnzen en pacht voortaan te betalen uit voornoemde goederen, zó 

dat voornoemde Gerardus en de andere onderpanden van die cijnzen en pacht 

daarvan geen schade ondervinden. Henricus zal de verhuur door voornoemde 

Gerardus aan verschillende personen gedaan van voornoemde goederen van 

waarde houden. 

 

Duplicetur. 

Gerardus filius quondam Johannis filii quondam Johannis Bathen soen domum 

(dg: ortum) et domistadium et ortum (dg: dicti) et hereditatem sibi 

adiacentem sitos in parochia de Scijnle (df: ad) in loco dicto Luttel 

Eijnde ad locum dictum te Scoet inter hereditatem quondam Rutgheri van 

der Voert et Johannis dicti Guldeman ex uno et inter (dg: hereditatem) 
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communem plateam ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem (dg: q) 

Arnoldi filii quondam Willelmi dicti Ver Hadewigen (dg: soen) et 

hereditatem Goeswini filii quondam Henrici van den Waude et cum reliquo 

fine ad hereditatem (dg: Goeswini filii quondam Henrici van den Waude) 

Johannis dicti van den Scoet filii quondam Rutgheri van der Voert ut 

dicebat cum tribus terciis partibus cuiusdam aggeris tendentis a dicto 

domistadio usque ad (dg: communitatem) communem plateam prout ibidem siti 

sunt et ad (dg: dictum) Willelmum quondam Tolinc spectare (dg: conspe) 

consueverunt ut (dg: here) dicebat hereditarie vendidit Henrico de Eijcke 

filio quondam Gerardi de Eijcke promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XIX denariis antiqui census domino fundi 

et sex grossis Flandrensibus ecclesie de Scijnle (dg: et X) et (dg: 

investito) #presbitro# eiusdem ecclesie et XII denariis communis 

pagamenti vel circiter matriculario eiusdem (dg: eiusdem) #ecclesie# 

atque hereditario censu X librarum monete Henrico de Zelant et 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco Johanni 

de Neijnsel (dg: exinde) solvendis annuatim ex premissis et quibusdam 

aliis hereditatibus ibidem sitis atque jure (dg: alii) diversis personis 

competente in dictis tribus terciis partibus dicti aggeris. Quo facto 

repromisit dictus Henricus emptor super (dg: h) omnia habita et habenda 

quod ipse dictos census et paccionem nunc deinceps annuatim et perpetue 

dabit et exsolvet (dg: ex premissis sic quod dicto Gerardo et ad et supra 

al) #temporibus et (dg: solut) locis ad hoc debitis# juxta omnem tenorem 

litterarum exinde confectarum et juxta consuetudinem solutionis dictorum 

censuum et paccionis sic quod dicto Gerardo et ad et supra alia 

contrapignora eorundem censuum et paccionum dampna exinde non eveniant 

quovis modo in futurum et quod ipse Henricus predictus (dg: dictam) 

locacionem factam (dg: per) quibusdam personis per dictum Gerardum de 

premissis tempore huiusmodi locacione! pendente ratam observabit. Testes 

(dg: domciellus Theodericus et) Loze et domicellus Theodericus datum in 

crastino conceptionis. 

 

BP 1181 p 575r 07 di 09-12-1399. 

Voornoemde Henricus van Eijcke beloofde aan voornoemde Gerardus 105 

Hollandse gulden, 1 Engelse nobel of de waarde voor 3 Hollandse gulden 

gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1400) te betalen. 

 

Dictus Henricus de Eijcke promisit super omnia Gerardo predicto centum et 

quinque Hollant gulden scilicet uno Enghels nobel vel valorem pro tribus 

Hollant gulden (dg: vi) computato ad Jacobi proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1181 p. 576v. 

 in crastino conceptionis Marie: dinsdag 09-12-1399. 

 quarta post conceptionis: woensdag 10-12-1399. 

 quinta post conceptionis: donderdag 11-12-1399. 

 anno nonagesimo nono ipso die Damasi: donderdag 11-12-1399. 

 sexta post conceptionis: vrijdag 12-12-1399. 

 

BP 1181 p 576v 01 di 09-12-1399. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1181 p 576v 02 di 09-12-1399. 

Johannes zvw Henricus Roefs soen van Stiphout verkocht aan Paulus zvw 

Jacobus Pouwels soen van Lijeshout een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Stiphout te leveren, gaande uit (1) een stuk land, 

4½ lopen rogge groot, in Stiphout, tussen mr Godefridus van Ouverlake 

enerzijds en Johannes van Espdonc zvw Emondus van Espsdonc anderzijds, (2) 

een akker gnd den Bossche Acker, 3½ lopen rogge groot, in Stiphout, tussen 

Willelmus zvw Godefridus van Loenhout van Lille enerzijds en Johannes 
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Bakelman van Stiphout anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Henrici Roefs soen de Stiphout hereditarie 

vendidit Paulo filio quondam Jacobi Pouwels soen de Lijeshout 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis et in Stiphout tradendam ex pecia 

terre quatuor et dimidium lopina siliginis in semine capiente sita in 

parochia de Stiphout inter hereditatem magistri Godefridi de (dg: 

Oudernake) Ouverlake ex uno [et inter] hereditatem Johannis de Esp#s#donc 

filii quondam Emondi de Espsdonc ex alio atque ex agro dicto den Bossche 

Acker tria et dimidium lopina siliginis in semine capiente sito in dicta 

parochia inter hereditatem Willelmi filii quondam Godefridi de Loenhout 

de Lille ex uno et inter hereditatem Johannis {in margine sinistra: Ba} 

Bakelman de Stiphout ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi et sufficientem 

facere. Testes Loze et domicellus Theodericus datum in crastino 

conceptionis Marie. 

 

BP 1181 p 576v 03 wo 10-12-1399. 

Goeswinus van Deijle zvw Arnoldus van Deijle ev Mechtildis dvw Willelmus 

gnd Osman droeg over aan Johannes Sticker de helft in een huis en erf, in 

Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van Albertus Wael enerzijds en 

erfgoed van wijlen Pelgrimus zvw Gerardus gnd Paeueter anderzijds, welk 

huis en erf aan voornoemde Mechtildis en haar zuster Agnes, dvw voornoemde 

Willelmus Osman, na erfdeling gekomen was, met hun recht in de muren en 

goten. De brief overhandigen aan Henricus Paeueter. 

 

{In margine sinistra een haal tot en met BP 1181 p 576v 04, waarnaast:} 

Tradetur littera Henrico Paeueter. 

Goeswinus de Deijle filius quondam Arnoldi de Deijle maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris filie (dg: di) quondam 

Willelmi dicti Osman medietatem ad se et ad dictam Mechtildem !in domo et 

area cum suis attinentiis sita in Busco ultra pontem bladi inter 

hereditatem Alberti W[a]el ex uno et inter hereditatem quondam Pelgrimi 

filii quondam Gerardi dicti Paeueter ex alio et que domus et area cum 

suis attinentiis (dg: dictis) dicte Mechtildi et Agneti sue (dg: ux) 

sorori filiabus dicti quondam Willelmi Osman mediante hereditaria (dg: p) 

divisione prius habita inter ipsas (dg: di) et suos in hoc coheredes 

cessit in partem prout in litteris #simul cum jure sibi competente in 

muris et guttariis dicte domus# hereditarie supportavit Johanni Sticker 

cum dictis litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et (dg: Berlikem) 

#Wolph# datum quarta post conceptionis. 

 

BP 1181 p 576v 04 wo 10-12-1399. 

Hr Adam van Mierde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus (dg: Adam) Adam de Mierde prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 576v 05 do 11-12-1399. 

Wijerus gnd Wijer van der Veltwijc zv Jacobus gnd Peters soen verkocht aan 

Beatrix wv Henricus die Jonghe van Haren een n-erfcijns van 3 oude Franse 

schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit 13 morgen land 

in Macharen, ter plaatse gnd op den Hoevel ende den Meer ende Voert 

Huijsdalen, tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed van de tafel van de 

H.Geest in Macharen anderzijds. 

 

Wijerus dictus Wijer van der Veltwijc filius Jacobi dicti Peters soen 

(dg: promisit ut) hereditarie vendidit Beatrici (dg: filie) relicte 

quondam Henrici die Jonghe de Haren hereditarium censum trium aude scilde 
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monete regis Francie seu valorem solvendum hereditarie purificationis 

{hier staat een streepje: aanzet tot et?} ex tredecim iugeribus terre 

sitis in parochia de Macharen ad locum dictum op den Hoevel ende den Meer 

ende Voert Huijsdalen inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

mense sancti spiritus in Macharen ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et obligationem aliam deponere et sufficientem facere. 

Testes Ghisbertus et Wolph datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1181 p 576v 06 do 11-12-1399. 

En hij kan terugkopen wanneer hij wil met 51 oude Franse schilden of de 

waarde en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Henricus van Gravia, mr Johannes van 

Best en meer getuigen. 

 

A. 

Et (dg: fiet) poterit redimere semper quandocumque sibi placuerit et 

videbitur expedire cum quinquaginta uno aude scilde monete regis Francie 

vel valore et cum arrestadiis si que tunc defecerint ut in forma. Acta in 

camera presentibus dictis scabinis Henrico de Gravia magistro Johanne de 

Best et pluribus testibus datum anno nonagesimo nono ipso die Damasi hora 

none. 

 

BP 1181 p 576v 07 do 11-12-1399. 

Willelmus van den Nuwenhuze verkocht aan Godefridus Poijnnenborch een stuk 

beemd in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd op die Rudonc, naast de 

beemden van Beilver, tussen Conegondis dvw Engbertus van den Venne 

enerzijds en voornoemde Godefridus Poijnnenborch anderzijds, met een eind 

strekkend aan Yda wv Henricus van Beke. 

 

Willelmus van den Nuwenhuze (dg: prat) peciam prati sitam in parochia de 

Haren prope Oesterwijc ad locum dictum op die Rudonc juxta prata de 

Beilver inter hereditatem Conegondis filie quondam Engberti van den Venne 

ex uno et inter hereditatem Godefridi Poijnnenborch ex alio tendente cum 

uno fine ad hereditatem (dg: Elizabeth Henrici) Yde relicte Henrici de 

Beke prout ibidem situm est (dg: ad) hereditarie vendidit dicto Godefrido 

Poijnnenborch promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Vlochoven et Wolph datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1181 p 576v 08 do 11-12-1399. 

Godefridus van Eijcke timmerman droeg over aan de gezusters Aleijdis en 

Jutta, dvw Henricus van der After, zijn vruchtgebruik in alle goederen, die 

aan voornoemde gezusters Aleijdis en Jutta gekomen waren na overlijden van 

hun zuster Heijlwigis, dvw voornoemde Henricus van der After en ev 

voornoemde Godefridus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

voornoemde Godefridus. 

 

Godefridus de Eijcke carpentarius suum usufructum sibi competentem in 

omnibus #et singulis# bonis que (dg: Y) Aleijdi et Jutte sororibus 

filiabus quondam Henrici van der After de morte quondam Heijlwigis sue 

sororis filie dicti quondam Henrici van der After #uxoris olim dicti 

Godefridi# successione sunt advoluta et post mortem dicti Godefridi 

advolventur quocumque locorum conisistentibus sive sitis ut dicebat 

supportavit dictis Aleijdi et Jutte sororibus promittens !cum tutore! 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 576v 09 vr 12-12-1399. 

Voornoemde Aleijdis en Jutta verkochten al voornoemde goederen aan 

voornoemde Godefridus. 

 

{Verticale haal in margine sinistra, kennelijk om ruimte vrij te houden, 

tot en met BP 1181 p 576v 11}. 
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Dicte Aleijdis et Jutta cum tutore dicta bona omnia vendiderunt dicto 

Godefrido promittentes (dg: super) cum tutore super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte! et suorum heredum 

deponere. Testes Tijt et Wolph datum sexta post conceptionis. 

 

BP 1181 p 576v 10 vr 12-12-1399. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Aleijdis 20 nieuwe Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan over een 

jaar (vr 24-06-1401) te betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit super omnia dicte Aleijdi XX novos Gelre 

gulden scilicet XXXVI communibus placken pro quolibet floreno computatis 

(dg: ad) a nativitatis Johannis proxime #futuro ultra annum. Testes datum 

supra.# 

 

BP 1181 p 576v 11 vr 12-12-1399. 

(dg: Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Jutta 20 nieuwe Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan over een 

jaar te betalen (vr 24-06-1401)). 

 

(dg: Dictus Godefridus promisit super omnia dicte Jutte XX novos Gelre 

gulden scilicet XXXVI communibus placken pro quolibet gulden computatis a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra). 

 

BP 1181 p 576v 12 do 11-12-1399. 

De broers Johannes en Godefridus, kvw Petrus Broc van Enschit, droegen over 

aan Matheus zvw Johannes Louwereijs soen een stuk land, gnd die Pade Acker, 

in Enschot, tussen de akker gnd die Groet Acker van jkvr Cristina enerzijds 

en de akker gnd die Hunbergh van Henricus gnd Bont anderzijds, welk stuk 

land wijlen voornoemde Petrus Broc verworven had van Ghiselbertus gnd 

Gilbeert zvw Wito van Hukikem?. 

 

Johannes et Godefridus fratres liberi quondam Petri Br[o]c de Enschit 

unam peciam terre vulgaliter die Pade Acker !sitam in parochia de Enschit 

inter (dg: he) agrum dictum die Groet Acker (dg: Crist) domicelle 

Cristine ex uno et inter agrum dictum die Hunbergh Henrici dicti Bont ex 

alio quam (dg: agrum) #peciam terre# primodictam dictus quondam Petrus 

Broc erga Ghiselbertum dictum Gilbeert filium Witonis quondam de (dg: 

Hubel) Hukikem? acquisiverat ut dicebant hereditarie #supportaverunt# 

Matheo filio quondam Johannis Louwereijs soen promittentes super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes ....... [et 

Wo]lph datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1181 p 576v 13 do 11-12-1399. 

Voornoemde broers Johannes en Godefridus, kvw Petrus Broc van Enschit, 

droegen over aan Matheus zvw Johannes gnd Louwerens soen een stuk land in 

Enschot, tussen Henricus die Bont en Hessllo Snabbe enerzijds en wijlen 

Gerardus van den ?Bossche anderzijds. 

 

Dicti Johannes et [Godefridus] fratres peciam terre sitam in parochia de 

Enschit inter hereditatem (dg: Agnetis) Henrici die Bont #et Hessllonis 

Snabbe# ex uno et inter hereditatem quondam Gerardi van den ?Bossche ut 

dicebat hereditarie supportaverunt Matheo filio quondam Johannis dicti 

Louwerens soen promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere. 

 

1181 p. 577r. 

 quinta post conceptionis: donderdag 11-12-1399. 
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BP 1181 p 577r 01 do 11-12-1399. 

Matheus zvw Johannes Louwerens soen beloofde aan de broers Johannes en 

Godefridus, kv Petrus gnd Broc van Hukeke, een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Oisterwijk, met Sint-Andreas onder de vrijheid van Oisterwijk te 

leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Matheus. 

 

Matheus filius quondam Johannis Louwere-(dg: ij)-#n#-s soen promisit 

super omnia se daturum et soluturum Johanni et Godefrido fratribus 

liberis Petri dicti Broc de Hukeke hereditariam paccionem (dg: unius et) 

dimidii modii siliginis mensure de (dg: Zo) Oesterwijc hereditarie (dg: 

...) Andree et infra libertatem de Oesterwijc tradendam ex omnibus bonis 

dicti Mathei quocumque situatis. Testes Vlochoven et Wolph datum quinta 

post conceptionis. 

 

BP 1181 p 577r 02 do 11-12-1399. 

Johannes zvw Johannes gnd Terken verkocht aan zijn broer Martinus zvw 

voornoemde Johannes Torken alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van Katherina svw voornoemde Johannes Terken en na overlijden 

van Bertha en Katherina, dv eerstgenoemde Katherina, gelegen onder 

Berlicum. De brief overhandigen aan Johannes zvw Rut Alarts soen. 

 

{In margine sinistra staat een haal voor BP 1181 p 577r 02 en 03}. 

Johannes filius quondam Johannis dicti Terken omnia bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam Katherine sororis 

dicti quondam Johannis Terken et de morte quondam Berthe et Katherine 

filiarum primodicte #Katherine# successione advoluta quocumque locorum 

infra parochiam de Berlikem [?con]sita (dg: in) sive sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Martino suo fratri filio dicti quondam Johannis 

Torken promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Wolph datum supra. Tradetur littera Johanni 

filio quondam Rut Alarts soen. 

 

BP 1181 p 577r 03 do 11-12-1399. 

Henricus van Gravia zvw Henricus Sceelwart ev Elizabeth dvw Johannes van 

Erpe droeg over aan Wijerus gnd Wijer van der Veltwijc zv Jacobus Peters 

soen 2/3 deel uit een b-erfcijns van 10 pond, 1 groot geld Tournoois geld 

van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, welke cijns van 10 

pond met Lichtmis wordt betaald, gaande uit (1) 14 morgen land in Macharen, 

(2) 4 morgen land aldaar, welke cijns van 10 pond voornoemd geld voornoemde 

Johannes van Erpe geschonken had aan voornoemde Henricus van Gravia en 

diens vrouw Elizabeth dvw voornoemde Johannes van Erpe. Voornoemde Henricus 

van Gravia beloofde dat het resterende 1/3 deel van de cijns van 10 pond 

voornoemd geld nimmer gemaand zal worden op voornoemde 14 morgen, die nu 

aan de koper behoren. Het resterende deel van die cijns mag op de 

resterende 4 morgen worden verhaald. 

 

Henricus de Gravia filius quondam Henrici Sceelwart maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis de Erpe duas 

tercias partes de hereditario censu decem librarum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie pro sedecim denariis in hiis computato 

solvendo anno quolibet hereditarie in festo purificationis beate Marie 

virginis ex quatuordecim iugeribus terre sitis in (dg: j) Macharen atque 

ex quatuor jugeribus terre sitis ibidem quem censum X librarum dicte 

monete prenominatus Johannes de Erpe (dg: dederat) #supportaverat# dicto 

(dg: G) Henrico de Gravia cum dicta Elizabeth sua uxore filia dicti 

quondam Johannis de Erpe nomine dotis ad jus oppidi de Busco prout in 

litteris hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Wijero dicto Wijer van 

der (verbeterd uit: den) Veltwijc filio Jacobi Peters soen cum dictis 

litteris et aliis #et jure# occacione dictarum duarum terciarum partium 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui #et# dicti quondam Johannis de Erpe et quorumcumque heredum 
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eiusdem quondam Johannis de (dg: Erpe) Erpe (dg: de) in dictis duabus 

terciis partibus dicti census existentes ac eventuras deponere promisit 

super omnia dictus Henricus de Gravia super omnia quod (dg: ipse) reliqua 

tercia pars dicti hereditarii census X librarum dicte monete numquam de 

cetero monebitur (dg: ne q) nec peteret prosequetur ad et supra dicta 

quatuordecim iugera terre que nunc spectant ad dictum emptorem (verbeterd 

uit: venditorem) ut dicebat salvis tamen dictis litteris in suo vigore 

permansuris quoad reliquam terciam partem dicti census X librarum dicte 

monete monendi et prosequendi ad et supra  dicta (dg: #reli# quatuor 

iugera) reliqua iugera terre. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 577r 04 do 11-12-1399. 

Een vidimus maken van 5 brieven en voornoemde Henricus van Gravia beloofde, 

zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde Wijerus. 

 

Et fiet vidimus de quinque litteris et dictus Henricus de Gravia promisit 

super omnia tradere dicto Wijero ut in forma. 

 

BP 1181 p 577r 05 do 11-12-1399. 

Wijnricus van den Hecken en zijn kinderen Johannes en Wijnricus verhuurden 

aan Johannes zv Rutgherus sMoren ½ morgen land, in Geffen, ter plaatse gnd 

in den Doncsschen Camp, tussen erfg vw Gerardus Kepken enerzijds en 

Wijnricus Bubben soen anderzijds, voor een periode van 8 jaar, ingaande 

heden. 

 

-. 

Wijnricus van den Hecken Johannes et Wijnricus eius liberi dimidium iuger 

terre situm in parochia de Geffen in loco dicto in den Doncsschen Camp 

inter hereditatem heredum quondam Gerardi (dg: Kep) Kepken ex uno et 

inter hereditatem Wijnrici Bubben soen ex !uno prout ibidem situm est ut 

dicebant locaverunt Johanni filio (dg: qu) Rutgheri sMoren ab eodem ad 

spacium (dg: trium annorum) octo annorum datam presentium sine medio 

sequentium possidendum (dg: anno) libere promittentes indivisi super 

omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere dicto spacio 

pendente. Testes Tijt et Wolph datum supra. 

 

BP 1181 p 577r 06 do 11-12-1399. 

Petrus van Orthen zvw Ghevardus van Orthen droeg over aan Arnoldus Rover 

Boest, tbv Elizabeth dvw voornoemde Ghevardus van Orthen, (1) 2/3 deel van 

een huis en tuin, in Den Bosch, ter plaatse gnd in die Oude Dieze, tussen 

erfgoed van Willelmus Sceijnckel enerzijds en erfgoed van Godescalcus gnd 

Sterken anderzijds, welk 2/3 deel hij verworven had van Elizabeth wv 

Goeswinus Cnode zvw Eufemia en Goeswinus, Henricus, Johannes, Ghisbertus en 

Theodericus, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Goeswinus, (2) het deel, dat 

aan Katherina dvw Godefridus van Heijst behoort, in 1/3 deel, dat aan 

Johannes zvw Petrus die Jeger behoorde, in voornoemd huis en tuin, welk 

deel voornoemde Petrus van Orten verworven had van voornoemde Katherina dvw 

Godefridus van Heijst, door wijlen voornoemde Godefridus verwekt bij wijlen 

zijn vrouw Mechtildis dvw Theodericus Posteel. 

 

Petrus de Orthen filius quondam Ghevardi de Orthen (dg: #tres# duas) 

#duas# tercias partes domus et orti sitorum in Busco in loco dicto in 

#die# die Aude Diese inter hereditatem Willelmi Sceijnckel ex uno et 

inter hereditatem Godescalci dicti Sterken ex alio #(dg: de quibus 

terciis partibus dictus Petrus duas erga)# (dg: supportatas sibi ab) #ab# 

Elizabeth relicta quondam Goeswini Cnode filii quondam Eufemie Goeswino 

Henrico Johanne Ghisberto et Theoderico (dg: ..) liberis eiusdem 

Elizabeth et quondam Goeswini #acquisivit# prout in litteris #+ in 

margine sinistra verwijst naar BP 1181 p 577r 08}# hereditarie 

supportavit Arnoldo Rover Boest ad opus Elizabeth filie dicti quondam 

Ghevardi de Orthen cum litteris (dg: et aliis) et jure promittens super 
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omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1181 p 577r 07 do 11-12-1399. 

Voornoemde Petrus van Orthen verklaarde dat hr Johannes van Orthen priester 

hem alle goederen heeft gegeven die voornoemde hr Johannes beloofd had aan 

voornoemde Petrus en diens vrouw Elizabeth dv Antonius van Berlikem als 

geschenk of als huwelijksgift. 

 

Dictus Petrus de Orthen palam recognovit sibi a domino Johanne de Orthen 

presbitro fore satisfactum ab omnibus bonis que dictus dominus Johannes 

promiserat dicto Petro cum Elizabeth sua uxore filia Antonii de Berlikem 

nomine dotis seu in subsidium matrimonii a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem clamans inde quitum. Testes Tijt et Wolph datum 

supra. 

 

BP 1181 p 577r 08 do 11-12-1399. 

+ {Invoegen in BP 1181 p 577r 06}. 

atque totam partem et omne jus Katherine filie quondam Godefridi de 

Heijst competentes in una tercia parte que ad Johannem filium quondam 

Petri die (dg: Ghe) Jeger spectabat in domo et (dg: area predicta) orto 

predictis et quas partem et jus dictus Petrus de Orten erga dictam 

Katherinam filiam quondam Godefridi de Heijst ab eodem quondam Godefrido 

et Mechtilde quondam sua uxore filia quondam (dg: Petri dicti Jeger) 

Theoderici Posteel pariter genitam acquisiverat prout in litteris. 

 

BP 1181 p 577r 09 do 11-12-1399. 

Yda wv Nijcholaus Rover maande 3 achterstallige jraen van een b-erfcijns 

van 20 pond geld, die Henricus Bloijs moest betalen aan wijlen voornoemde 

Nijcholaus. 

 

Yda relicta quondam Nijcholai Rover hereditarium censum (dg: quinque) XX 

librarum monete quem Henricus Bloijs dicto quondam Nijcholao solvere 

tene[batur] prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 577r 10 do 11-12-1399. 

Hr Leonius van Risingen kanunnik van Sint-Oedenrode droeg over aan Petrus 

Pepercoren hoefslager 5 pond b-erfcijns geld dat op de betaaldag in Sint-

Oedenrode gangbaar is, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit goederen of 

hoeven van Henricus gnd Moerken van ?Rode, gnd te ?Scaden, in Sint-

Oedenrode, welke 5 pond Johannes nzvw Leonius van Risingen verworven had 

van voornoemde Henricus Moerken, en welke cijns nu aan hem behoort. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Dominus Leonius de Risingen (dg: presbiter) canonicus Rodensis quinque 

(dg: libras) libras hereditarii census monete pro tempore so[lucionis in] 

(dg: ..) Rode sancte Ode currentis solvendas hereditarie Remigii ex bonis 

seu mansis cum suis attinentiis Henrici dicti Moerken de ?Rode (dg: ste 

s) dictis te ?Scaden sitis in parochia de Rode quas quinque libras 

hereditarii census Johannes filius naturalis quondam Leonii de Risingen 

erga dictum He[nricum Moerken] acquisiverat ut dicebat et quem censum 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Petro Pepercoren 

calciferratori (dg: promittens) cum omnibus a[rrestadiis sibi 

deficientibus] promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicti quondam Johannis filii naturalis 

quondam Leonii predicti et aliorum heredum ....... ....... ....... 

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

 

1181 p. 578v. 

 quinta post conceptionis: donderdag 11-12-1399. 
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BP 1181 p 578v 01 do 11-12-1399. 

Petrus Pepercoren hoefslager beloofde aan hr Leonius van Risingen kanunnik 

van Sint-Oedenrode 65 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Petrus Pepercoren calciferrator promisit super omnia domino Leonio de 

Risingen canonico Rodensi LXV Hollant gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Tijt et Wolph datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1181 p 578v 02 do 11-12-1399. 

(dg: Johannes Wert zvw Henricus Wert: een erfcijns van 20 schelling geld 

uit een b-erfcijns van 21 pond voornoemd geld, welke cijns). 

 

(dg: Johannes Wert filius quondam Henrici Wert hereditarium censum XX 

solidorum monete de hereditario censu XXI librarum dicte monete quem 

censum). 

 

BP 1181 p 578v 03 do 11-12-1399. 

Destijds hadden Henricus van den Loeke en Johannes van der Veerdonc beloofd 

aan Johannes Wert zvw Henricus Wert een b-erfcijns van 21 pond geld, een 

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

b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een huis en schuur met ondergronden, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen erfgoed gnd des Papen Stuc enerzijds 

en Mechtildis gnd Loijers anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan een waterlaat. Voornoemde Johannes Wert droeg thans 

over aan voornoemde Henricus van den Loeke 20 schelling voornoemd geld 

n-erfcijns uit voornoemde cijns van 21 pond. Voornoemde Henricus van den 

Loeke beloofde voornoemde onderpanden niet op te geven voor de betaling van 

het restant van de cijns, te weten 20 pond erfcijns, en de levering van 

voornoemde b-erfpacht van 5 mud rogge, tenzij alle achterstallige termijnen 

zijn voldaan, en dan met betaling van 40 pond geld en levering van 10 mud 

rogge. Henricus van den Loeke verklaarde dat met zijn instemming Ludovicus 

van Nederijnen szv voornoemde Johannes Wert recht van weg heeft over 

voornoemde erfgoederen tot aan 4 morgen land, die waren van voornoemde 

Johannes Wert en nu aan voornoemde Ludovicus behoren, hetgeen !voornoemde 

Henricus Aben soen verklaarde en beloofde. Voorts beloofde voornoemde 

Henricus Aben soen 3 obool meer aan de hertog te betalen dan de 4 oude 

groten en 3 obool in de brief vermeld. 

 

Duplicetur. 

Notum sit universis quod cum Henricus van den Loeke et Johannes van der 

Veerdonc promisissent ut debitores principales indivisi se daturos (dg: 

so) et soluturos Johanni Wert filio quondam Henrici Wert hereditarium 

censum XXI librarum monete hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini atque hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis mensure de 

Buscoducis hereditarie purificationis ex domo et horreo cum suis fundis 

orto ac hereditatibus eis adiacentibus sitis in parochia de Roesmalen ad 

locum dictum (dg: Heze) Heze inter hereditatem dictam des (dg: Papen) 

Papen Stuc ex uno et inter hereditatem Mechtildis dicte (dg: Loijers) 

Loijers ex alio tendentibus a communi-#tate# (dg: platea) retrorsum usque 

ad aqueductum prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Johannes Wert XX solidos annui census dicte monete 

de dicto censu XXI librarum hereditarie supportavit dicto Henrico van den 

Loeke promittens super omnia ratam servare et obligationem in dictis 

viginti solidis hereditarii census existentem deponere. Quo facto 

repromisit dictus Henricus van den Loeke super omnia quod ipse dictos 

domum horreum cum suis fundis ortum et hereditates non resignabit (dg: 

et) nec dimittet pro solucione (dg: dicti census) dicti residui census 

scilicet pro solucione dicti! XX librarum et pro solucione dicte 

paccionis quinque modiorum siliginis nisi arrestadiis eorundem census et 

paccionum prius (dg: exsolutis) dicto Johanni Wert solutis et cum XL 
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libris monete et X modiis siliginis dicte mensure dicto Johanni Wert 

prius a dicto Henrico van den Loeke !prius exsolutis insuper dictus 

Henricus van den Loeke palam recognovit id sue! consensus et voluntatis 

quod Ludovicus de Nederijnen gener dicti Johannis Wert #libere# poterit 

viare ad minus dampnum perpetue per supradictas hereditates !quatuor 

iugera terre (dg: que dicti Lodovici sita) que fuerant dicti Johannis 

Wert nunc ad Ludovicum spectantia scilicet ?a vehemendi eundi redeundi 

pergendi ad minus! a communitate per dictas hereditates usque ad dicta 

quatuor iugera terre #totiens quotiens indigebit# quod recognovit 

promisit !dictus Henricus Aben soen perpetue ratum servare promisit 
!super dictus Henricus Aben soen super omnia quod ispe tres obulos solvet 

annuatim domino nostro duci plus quam quatuor grossos antiquos et tres 

obulos in dictis litteris contentos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 578v 04 do 11-12-1399. 

Vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht ridder en jkvr Elizabeth dv 

hr Goeswinus van Aa ridder beloofden aan Gertrudis van den Hoeve een 

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

uit al hun goederen. 

 

Dominus! Katherina relicta quondam domini Henrici de Mordrecht militis et 

domicella Elizabeth filia (dg: domini) domini Goeswini de Aa militis cum 

tutore promiserunt indivisi super habita et habenda se daturas et 

soluturas Gertrudi van den Hoeve vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Gertrudis et non ultra 

purificationis ex omnibus suis bonis habitis et habendis et cum dicta 

Gertrudis mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 578v 05 do 11-12-1399. 

(dg: Voornoemde vrouwe K). 

 

(dg: Dicta do domina K). 

 

BP 1181 p 578v 06 do 11-12-1399. 

Arnoldus Hoernken maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 9 

pond geld, aan hem verkocht door Wellinus Roveri, Arnoldus gnd Rover, 

Gheerlacus en Arnoldus van Hackenem en Theodericus, kv voornoemde Wellinus. 

 

Arnoldus Hoernken hereditarium censum (dg: novem) novem librarum monete 

venditum sibi a Wellino Roveri Arnoldo dicto Rover Gheerlaco et Arnoldo 

de Hackenem et Theoderico liberis dicti Wellini prout in litteris monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 578v 07 do 11-12-1399. 

Willelmus van Enode droeg over aan Henricus zvw Henricus van Uden 18 Gentse 

nobel, aan hem beloofd1 door Emondus van Ghemert zv Albertus Buc en Lucas 

van Erpe zvw Johannes van Erpe. 

 

Willelmus de Enode decem et octo denarios communiter Gentsche nobel 

vocatos promissos sibi ab Emondo de Ghemert filio Alberti Buc et Luca de 

Erpe filio quondam Johannis de Erpe prout in litteris supportavit Henrico 

filio quondam Henrici de Uden cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 578v 08 do 11-12-1399. 

Godefridus zvw Johannes gnd Moelnere zvw Henricus Moelnere verkocht aan 

Johannes zv Nijcholaus van Heze linnenklerenwever een huis2,3 met 

                         
1 Zie ← BP 1181 p 197r 08 di 15-10-1398, belofte 18 Gentse nobel op 30-03-

1399 te betalen. 
2 Zie → BP 1184 f 020r 04 ma 15-12-1404, overdracht van het huis aan Hugo Henrics soen van 
Hoesden. 
3 Zie → BP 1184 f 306r 09 do 18-03-1406, overdracht van het huis aan Lambertus van den Laer. 
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ondergrond, in Den Bosch, aan de Gorterstraat, tussen een weg die daar 

loopt naar de Peperstraat enerzijds en kamers van Theodericus van Os 

anderzijds, met de helft van de stenen wand tussen dit huis en voornoemde 

kamers, en met de schoorsteen in de helft van deze wand, welk huis met 

ondergrond, helft van de wand en schoorsteen aan voornoemde Godefridus was 

gekomen na een erfdeling tussen hem en voornoemde Theodericus van Os. 

 

Godefridus filius quondam Johannis dicti Moelnere filii quondam Henrici 

Moelnere domum cum suo fundo sitam in Busco ad vicum dictum Gorterstraet 

inter quandam plateam ibidem tendentem versus vicum dictum Peperstraet ex 

uno et inter (dg: quandam) quasdam cameras Theoderici de Os ex alio atque 

medietatem parietis lapidei consistentis inter dictam domum (dg: et) cum 

suo fundo et inter dictas cameras scilicet illam medietatem eiusdem 

lapidei parietis que sita est versus domum predictam et cum epijcaustorio 

in eadem medietate eiusdem parietis lapidei consistente et que domus cum 

suo fundo cum #dicta# medietate dicti parietis lapidei et cum dicto 

epijcausterio dicto Godefrido mediante hereditaria !paccione prius habita 

inter eundem Godefridum et dictum (dg: The) Theodericum de Os cessit in 

partem prout in litteris hereditarie vendidit Johanni filio Nijcholai de 

Heze (dg: tincto) textoris lineorum supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 578v 09 do 11-12-1399. 

Johannes van Colen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Colen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 578v 10 do 11-12-1399. 

Elizabeth wv Willelmus zv Arnoldus Tielkini maande 3 achterstallihge jaren 

van een b-erfcijns van 3 oude Franse schilden, die voornoemde Elizabeth, 

tbv haar en haar kinderen, verworven had van ?Henricus van Beest zvw 

Willelmus van Beest. 

 

Elizabeth relicta quondam Willelm filii Arnoldi Tielkini hereditarium 

censum sex aude scilde Francie quem dicta Elizabeth ad opus sui et ad 

opus [s]uorum liberorum erga ?He[nricum] de Beest filium quondam (dg: q) 

Willelmi de Beest acquisiverat prout in litteris ut dicebat monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 578v 11 do 11-12-1399. 

Voornoemde Elizabeth wv Willelmus zv Arnoldus Tielkini maakte bezwaar4 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Ancelmus zvw Henricus 

Willems. 

 

Dicta Elizabeth [omnes vendiciones et ali]enaciones factas per Ancelmum 

filium quondam Henrici Willems calumpniavit. Testes datum supra. 

 

1181 p. 579r. 

 quinta post conceptionis: donderdag 11-12-1399. 

 sexta post conceptionis: vrijdag 12-12-1399. 

 

BP 1181 p 579r 01 do 11-12-1399. 

Johannes zv Nijcholaus van Heze wollenklerenwever beloofde aan Godefridus 

zvw ....... Moelnere zvw Henricus Moelnere 47 Hollandse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1400) en 

de andere helft met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1400). 

 

                         
4 Zie ← BP 1178 f 293r 09 ma 05-09-1390, soortgelijk bezwaar door Elizabeth ev Willelmus zv 
Arnoldus Tielkini en haar zoon. 
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Johannes filius Nijcholai de Heze textoris laneorum promisit super omnia 

Godefrido filio quondam ....... Moelnere filii quondam Henrici Moelnere 

(dg: XX) quadraginta septem Hollant gulden seu valorem mediatim (dg: 

Jacobi) Jacobi proxime futurum et mediatim a festo nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Tijt et Wolph datum 

quinta post conceptionis. 

 

BP 1181 p 579r 02 do 11-12-1399. 

Jkvr Bela wv Johannes gnd Oem van Buchoven droeg over aan Willelmus van 

Uijtwijc 250 oude Franse schilden of ander paijment van dezelfde waarde, 

aan Johannes zvw voornoemde Johannes gnd Oem, tbv voornoemde jkvr Bela, 

beloofd door Nijcholaus van Olmen en de broers Gerardus en Arnoldus, kvw 

Martinus Monics. 

 

Domicella Bela relicta quondam Johannis dicti Oem de Buchoven ducentos et 

quinquaginta a[ureos denarios com]mmuniter aude !aude scilde vocatos 

monete regis Francie seu aliud pagamenti! eiusdem valoris promissos 

Johanni filio dicti quondam Johannis dicti Oem ad opus dicte domicelle 

Bele a Nijcholao de (dg: Os) Olmen Gerardo et Arnoldo fratribus liberis 

quondam Martini Monics prout in litteris supportavit Willelmo de Uijtwijc 

cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 579r 03 do 11-12-1399. 

Voornoemde jkvr Bela droeg over aan Willelmus van Uijtwijc 250 oude Franse 

schilden, aan Johannes zvw Johannes Oem, tbv voornoemde jkvr Bela, beloofd 

door Nijcholaus van Olmen en de broers Gerardus en Arnoldus, kvw Martinus 

Monic. 

 

Dicta domicella Bela ducentos et quinquaginta aude scilde Francie 

promissos Johanni filio quondam Johannis Oem ad opus dicte domicelle Bele 

a Nijcholao de Olmen Gerardo et Arnoldo fratribus liberis quondam Martini 

Monic prout in litteris (dg: pro) supportavit Willelmo de Uijtwijc cum 

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

 

BP 1181 p 579r 04 do 11-12-1399. 

Gerardus Vos zv Willelmus Vos van Berze verkocht aan Goeswinus Moedel zv 

Bertoldus een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1401), gaande uit 

(1) een huis en tuin, in Middelbeers, tussen Willelmus zv voornoemde 

Willelmus Vos enerzijds en kvw Franco gnd Coppen soen anderzijds, (2) 8 

lopen roggeland, in Middelbeers, tussen erfgoed van de monniken van 

Tongerlo enerzijds en Petrus zvw Jacobus van Baest anderzijds, reeds belast 

met (dg: 1 oude groot) lasten. 

 

Gerardus Vos filius Willelmi Vos de Berze hereditarie vendidit Goeswino 

Moedel filio Bertoldi hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure [de] Busco solvendam hereditarie purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam 

ex domo et orto sitis in parochia de Middelberze inter hereditatem 

Willelmi filii (dg: q) dicti Willelmi Vos ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Franconis dicti Coppen soen ex alio atque ex octo 

lopinatis terre siliginee sitis in dicta parochia inter hereditatem 

monachorum de Tongherloe ex uno et inter hereditatem Petri filii quondam 

Jacobi de (dg: Ba) Baest ex alio promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem aliam deponere exceptis (dg: uno grosso 

antiquo) oneribus exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 579r 05 do 11-12-1399. 

Jacobus zvw Baudekinus gnd Yudaes alias gnd Leijten soen verkocht aan 

Godefridus van Lijt kramer twee erfgoederen gnd Twee Weijden, in Groot 
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Lith, ter plaatse gnd die Cort Weijden, tussen Willelmus Herbrechts soen 

enerzijds en voornoemde Godefridus van Lijt kramer anderzijds, belast met 

een cijns aan het kapittel van Luik, dijken, waterlaten en sloten. 

 

Jacobus filius quondam Baudekini dicti Yudaes alias dicti Leijten soen 

duas hereditates dictas (dg: d) Twee Weijden sitas [in] parochia de Groet 

Lijt ad locum dictum die Cort Weijden inter hereditatem Willelmi 

Herbrechts soen ex uno et inter hereditatem Godefridi de Lijt institoris 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Godefrido de Lijt institori 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu capituli Leodiensis ac aggeribus aqueductibus et 

fossatis ad has de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 579r 06 vr 12-12-1399. 

Arnoldus Heerken zvw Godefridus zvw Gerardus Heerken vleeshouwer verkocht 

aan Arnoldus zvw Martinus Hellinc (1) de helft in goederen die behoorden 

aan Ghisbertus szv Heijlwigis van Dijnter, ter plaatse gnd Loesbroec, in 

Dinther, tussen Henricus gnd Moseken enerzijds en Sijmon gnd van der After 

anderzijds, (2) de helft, aan voornoemde Arnoldus behorend, in 4 stukken 

land, die behoorden aan wijlen voornoemde Ghisbertus, aldaar, tussen 

Johannes Scrage enerzijds en voornoemde Sijmon van der After anderzijds, en 

in beemden achter voornoemde 4 stukken gelegen, en in ander toebehoren van 

voornoemde goederen en 4 stukken land, welke goederen en 4 stukken met 

beemden en toebehoren wijlen voornoemde Gerardus Heerken vleeshouwer 

gekocht had van voornoemde Ghisbertus, (3) de helft, aan hem behorend, in 2 

bunder land, die behoorden aan Henricus gnd Moseken, ter plaatse gnd in het 

Loes Roet, tussen Gerardus Heerken vleeshouwer enerzijds en Johannes Scrage 

anderzijds, welke 2 bunder wijlen voornoemde Godefridus zvw Gerardus 

Heerken vleeshouwer gekocht had van Henricus Moseken van Dijnter, welke 

erfgoederen aan voornoemde Arnoldus en zijn broer Gerardus jongere zvw 

voornoemde Godefridus na erfdeling waren gekomen, belast met de helft van 

een b-erfcijns van 24 pond geld, die wijlen voornoemde Godefridus Heerken 

hieruit had verkocht, welke helft voornoemde koper voortaan zal betalen. 

 

Arnoldus Heerken filius quondam (dg: Gerardi) Godefridi filii quondam 

Gerardi Heerken carnificis medietatem ad se spectantem in bonis que 

#bona# ad Ghisbertum generum Heijlwigis de Dijnter spectabant sitis in 

loco dicto Loesbroec in parochia de Dijnter inter hereditatem Henrici 

dicti Moseken et inter hereditatem Sijmonis dicti van der After atque 

(dg: m) medietatem ad ipsum Arnoldum spectantem in quatuor peciis terre 

que ad dictum quondam Ghisbertum spectabant sitis ibidem inter 

hereditatem Johannis Scrage et inter hereditatem Sijmonis van der After 

predicti atque in pratis retro dictas quatuor pecias terre sitis atque in 

ceteris omnibus et singulis dictorum bonorum ac dictarum quatuor peciarum 

terre attinentiis tam in humido quam in sicco consistentibus que bona 

(dg: cum dictis) quatuor pecias terre predictas cum dictis pratis et 

aliis attinentiis (dg: dic) suis dictus quondam Gerardus Heerken carnifex 

erga dictum Ghisbertum emendo acquisiverat #prout in litteris# atque 

medietatem ad se spectantem in duobus bonariis terre que spectabant ad 

Henricum dictum Moseken sitis in loco dicto int Loe[?s] Roet inter 

hereditatem Gerardi Heerken carnificis et inter hereditatem Johannis 

Scrage que duo bonaria prati dictus quondam Godefridus filius quondam 

Gerardi Heerken carnificis erga Henricum Moseken de Dijnter emendo 

acquisiverat prout in aliis litteris et quas hereditates dictus Arnoldus 

sibi et (dg: dicto) Gerardo #suo fratri# filio juniori dicti quondam 

Godefridi mediante quadam divisione hereditaria prius habita in partem 

cessisse dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Martini 

Hellinc supportavit cum litteris et jure occacione promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dictorum quondam Godefridi 

filii quondam Gerardi Heerken carnificis et quorumcumque heredum eiusdem 

quondam Godefridi deponere excepta medietate hereditarii census XXIIII 
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librarum monete (dg: quem..) quem censum dictus quondam Godefridus 

Heerken ex premissis vendiderat solvendi ut dicebat quam medietatem dicti 

census dictus emptor nunc deinceps singulis annis et perpetue taliter 

dabit et exsolvet ex dicta medietate dictarum hereditatum ei vendita (dg: 

taliter dabit et exsolvet) quod dicto (dg: emptori) #venditori et 

quibuscumque heredibus eiusdem quondam Godefridi# et ad et supra bona 

quecumque eiusdem (dg: [Arnoldi]) venditoris #quondam Godefridi# dampna 

exinde non eveniant in futurum ut ipse emptor super omnia promisit #+ 

{hier BP 1181 p 579r 07 invoegen}#. Testes (dg: Loij) #Tijt# et Wolphart 

datum sexta post conceptionem. 

 

BP 1181 p 579r 07 vr 12-12-1399. 

{Invoegen in BP 1181 p 579r 06}. 

+ salva dicto Arnoldo venditori promissione sibi a dicto emptore hodierna 

die facta. 

 

BP 1181 p 579r 08 vr 12-12-1399. 

Gerardus jongere zvw voornoemde Godefridus Heerken verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

(dg: dictus) Gerardus junior filius dicti quondam Godefridi Heerken 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 579r 09 vr 12-12-1399. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper een n-erfpacht van 1½ mud 

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

over een jaar (wo 02-02-1401), gaande uit voornoemde helft. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto venditori 

hereditariam paccionem uni[us] et dimidii m[odiorum] siliginis mensure de 

Busco predicte hereditarie purificationis #et primo termino solucionis a 

purificationmis proxime futuro ultra [annum]# et in Busco tradendam ex 

dicta medietate dictarum hereditatum et promisit super omnia sufficientem 

facere. ?Testes  ?datum supra. 

 

1181 p. 580v. 

 sexta post conceptionis: vrijdag 12-12-1399. 

 

BP 1181 p 580v 01 vr 12-12-1399. 

Een vidimus maken van twee brieven, beginnend met “Ghisbertus szv 

Heijlwigis van Dijnter” en “Henricus gnd Moseken van Dijnter” en Gerardus 

de jongere zvw Godefridus Heerken beloofde, zo nodig, de brieven ter hand 

te stellen aan voornoemde Arnoldus zvw Martinus Hellinc. 

 

≠. 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Ghisbertus gener 

Heijlwigis de Dijnter et altera Henricus dictus Moseken de Dijnter et 

Gerardus junior filius quondam Godefridi Heerken promisit super omnia 

tradere dicto Arnoldo filio quondam Martini Hellinc ut in forma. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 580v 02 vr 12-12-1399. 

Johannes zv Nijcholaus van Heze linnenklerenwever verkocht aan Conrardus 

gnd Piecke een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan, en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1400), gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de 

Gorterstraat, tussen een straat die loopt van de Kolperstraat naar de 

Peperstraat enerzijds en erfgoed van Theodericus van Os wollenklerenwever 

anderzijds, reeds belast met 30 schelling geld. 
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Johannes filius (dg: quondam) Nijcholai de Heze textoris lineorum 

hereditarie vendidit Conrardo dicto Piecke hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie #mediatim# nativitatis Johannis et 

mediatim Domini et primo termino nativitatis Johannis proxime futuro ex 

domo et area sita in Busco (dg: jux) in vico dicto Gorterstraet inter 

(dg: h) vicum tendentem a vico dicto (dg: v) Colperstraet versus vicum 

dictum Peperstraet ex uno et inter hereditatem Theoderici de Os textoris 

laneorum ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis XXX solidis monete exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Tijt et Wolph datum sexta post 

conceptionem. 

 

BP 1181 p 580v 03 vr 12-12-1399. 

Rutgherus van den Broec zv Johannes van den Broec verkocht aan Adulphus gnd 

Gunter zvw Tielmannus een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, erf en tuin onder de 

vrijheid van Sint-Oedenrode, tussen Henricus Ketken enerzijds en Roverus 

gnd Cuppen Bijnder anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan het 

kerkhof van de kerk van Sint-Oda, reeds belast met 30 schelling gemeen 

paijment. 

 

Rutgherus van den Broec #filius Johannis van den Broec# hereditarie 

vendidit Adulpho dicto Gunter filio quondam Tielmanni hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo area et orto sitis infra 

libertatem de Rode sancte Ode inter hereditatem Henrici Ketken ex uno et 

inter hereditatem Roveri dicti Cuppen Bijnder ex alio tendentibus a 

communi platea ad cijmiterium ecclesie sancte Ode ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

XXX solidis communis pagamenti exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 580v 04 vr 12-12-1399. 

Voornoemde Rutgherus beloofde aan voornoemde Adolphus 9½ mud rogge, maat 

van Sint-Oedenrode, met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1400) te leveren. 

 

Dictus Rutgherus promisit super habita et habenda dicto Adolpho novem et 

dimidium modios siliginis mensure de Rode sancte Ode (dg: ad) a festo 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 580v 05 vr 12-12-1399. 

Henricus gnd die Wise zvw Elijas van den Heesacker verkocht aan Engbertus 

van den Hezeacker zvw Engbertus van den Hezeacker ongeveer 2/3 deel uit 3 

bunder land, in Oisterwijk, achter Nemelaar, tussen de sloot van de beemden 

aldaar van voornoemde Henricus, kv Arnoldus gnd Wanghen en erfg vw 

Rodolphus Rover enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint die door de villa van Oisterwijk is verhuurd, en 

met het andere eind aan Nijcholaus gnd Plumen, welke 3 bunder voornoemde 

Henricus Wise gekocht had van schepenen en gezworenen van de vrijheid van 

Oisterwijk, te weten het 2/3 deel in het oosten naast de gemeint aldaar, 

zoals omgraven, met geheel de sloot tussen dit 2/3 deel en het resterende 

1/3 deel. 

 

(?dg: solvit). 

Henricus (dg: filius) dictus die Wise filius quondam Elije van den 

Heesacker duas tercias partes vel circiter de tribus bonariis terre sitis 

in parochia de Oesterwijc #retro Nemelaer# inter fossatum pratorum ibidem 

dicti Henrici (dg: ex uno et inter hereditatem Arnoldi Wanghen) #et 

hereditates# liberorum Arnoldi (dg: qu) dicti Wanghen (dg: cum Rodolph) 

et heredum quondam Rodolphi Rover ex uno et inter communitatem ibidem ex 
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alio tendentibus cum uno fine ad communitatem que a villa de Oesterwijc 

ad tempus fuerat locata et cum reliquo fine ad hereditatem Nijcholai 

dicti Plumen que tria bonaria dictus Henricus (dg: p) Wise erga scabinos 

et juratos libertatis de Oesterwijc emendo acquisiverat (dg: ut dicebat) 

scilicet illas duas tercias partes #vel circiter# que site !versus (dg: 

ver) oriens contigue iuxta communitatem ibidem prout huiusmodi due tercie 

partes #vel circiter# ibidem site sunt et cirumfossate simul cum integro 

fossato consistente inter dictas duas tercias partes vel circiter et 

inter reliquam terciam partem #vel circiter# dictorum trium bonariorum 

terre (dg: ex) ut dicebat hereditarie vendidit Engberto van den Hezeacker 

filio quondam Engberti van den Hezeacker promittens super omnia ratam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 580v 06 vr 12-12-1399. 

Gerardus zvw Thomas van Orthen verkocht aan Godefridus Mersken zvw Johannes 

van Dommellen (1) de helft in een kamer met ondergrond, in Den Bosch, over 

de brug gnd des Abts Brug, tussen erfgoed behorend aan abt en klooster van 

Sint-Truiden enerzijds en erfgoed van voornoemde Godefridus Mersken 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van 

voornoemde abt, (2) zijn vruchtgebruik in de andere helft, geheel de kamer 

belast met een b_erfcijns van 30 schelling geld. 

 

Gerardus filius #quondam# Thome de Orthen medietatem ad se jure 

hereditario spectantem in quadam camera cum suo fundo sita in Buscoducis 

ultra pontem dictum des Abts Brugge inter hereditatem spectantem ab! 

abbatem monasterii sancti Trudonis ex uno et inter hereditatem Godefridi 

Mersken ex alio tendente a communi platea retrorsum ad hereditatem dicti 

abbatis atque usufructum suum (dg: sibi) dicto Gerardo competentem in 

reliqua medietate dicte camere cum suo fundo ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Godefrido Mersken filio quondam Johannis de Dommellen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XXX solidorum monete ex dicta integra camera cum suo 

fundo de jure solvendo annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 580v 07 vr 12-12-1399. 

Henricus van Eijcke timmerman zvw Johannes van der Bruggen van Uphoven 

verkocht aan Johannes Vijnninc goudsmid, tbv het Sint-Clara-klooster in Den 

Bosch, een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus de Eijcker! carpentarius filius quondam Johannis van der Bruggen 

de Uphoven hereditarie vendidit Johanni Vijnninc aurifabro ad opus 

conventus sancte Clare in Busco hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini. 

 

BP 1181 p 580v 08 vr 12-12-1399. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Zegeleer zvw Henricus van Lijt alias gnd Zegeleer 

verkocht aan Johannes Vijnninc goudsmid, tbv het Sint-Clara-klooster in Den 

Bosch, een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande 

(do 24-06-1400), gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de 

Beurdse Straat, tussen erfgoed van Petrus van Pettelaer enerzijds en 

erfgoed van Johannes van den Wege anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 45 schelling voornoemd geld. Vrouwe 

Goedella van Drongelen kloosterlinge van Sint-Clara zal de erfcijns 

gedurende haar leven beuren; na haar overlijden gaat de cijns naar het 

klooster. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi dicti Zegeleer filius! quondam Henrici de 

Lijt alias dicti Zegeleer hereditarie vendidit Johanni Vijnninc aurifabro 

ad opus conventus sancte (dg: s) Clare in Buscoducis hereditarium censum 
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XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini et primo solucionis termino in festo nativitatis Johannis proxime 

futuro de et ex domo et area et orto dicti venditoris sitis in Buscoducis 

ad vicum dictum Boertsche Straet inter hereditatem Petri de Pettelaer ex 

uno et inter hereditatem (dg: Henrici) Johannis van den Wege ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

XLV solidorum dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem facere 

hoc addito quod (dg: Guedeld) #domina# Goedella de Drongelen (dg: dictum 

cen) monialis dicti conventus dictum censum percipiet quoad vixerit post 

eius decessum ad dictum conventum hereditarie devolvendum. Testes datum 

supra. 

 

1181 p. 581r. 

 sexta post conceptionis: vrijdag 12-12-1399. 

 in profesto Lucie anno XCIX: vrijdag 12-12-1399. 

 

BP 1181 p 581r 01 vr 12-12-1399. 

Johannes Broes soen verkocht aan Theodericus zvw Johannes gnd Coppen soen 

een huis en erf in Den Bosch, naast het klooster van de Minderbroeders, in 

een straatje gnd Dravelgas, tussen erfgoed van Theodericus van Ghemert 

riemmaker enerzijds en erfgoed van wijlen Adam die Sceijmaker anderzijds, 

strekkend vanaf voornoemd straatje achterwaarts tot aan een wand die staat 

tussen voornoemd huis en erf enerzijds en erfgoed van Everardus van 

Onstaden anderzijds, met de helft van deze wand, welk huis, erf en helft 

van de wand voornoemde Johannes Broes soen gekocht had van Willelmus zvw 

Egidius Zeelmaker, belast met een b-erfcijns van 6 pond geld, die 

voornoemde Johannes Broes soen beloofd had aan voornoemde Willelmus, zoals 

in de brief vermeld. 

 

Johannes Broes soen domum et aream sitam in Buscoducis juxta claustrum 

fratrum minorum !inter viculo dicto Dravelgas inter hereditatem 

Theoderici de Ghemert corrigiatoris ex uno et inter hereditatem quondam 

Ade die Sceijmaker ex alio tendentem a dicto viculo retrorsum usque ad 

parietem stantem inter dictam domum et aream et inter hereditatem 

Everardi de (dg: Oc) Onstaden atque medietatem eiusdem parietis quas 

domum et aream et medietatem dicti parietis dictus Johannes Broes soen 

erga Willelmum filium quondam Egidii Zeelmaker emendo acquisiverat (dg: 

atque here) prout in litteris (dg: atque hereditarium censum sex librarum 
!librarum monete quem dictus Johannes Broes soen promisit se daturum et 
!daturum dicto Willelmo filio quondam Egidii Zeelmaker hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini de et ex dictis domo et area ac 

medietate dicti parietis atque hereditarium censum viginti quatuor 

solidorum dicte monete quem dictus Will Willelmus eciam solvendum habuit 

annuatim et hereditarie de et ex dictis domo et area et medietate dicti 

parietis quos census sex libarum et XXIIII solidorum dictus Johannes 

Broes soen erga dictum Willelmum filium quondam Egidii Zeelmaker 

acquisivit) prout in litteris hereditarie vendidit Theoderico filio 

quondam Johannis dicti Coppen soen supportavit cum litteris (dg: et 

aliis) et jure promittens super (dg: h) omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere ex! dicto hereditario censu #sex# 

librarum monete quem dictus Johannes (dg: Coppen) Broes soen dicto 

Willelmo ex dictis domo et area et medietate parietis dare et solvere 

promiserat et qui census in dictis litteris est contentus. Testes datum 

(dg: supra) Tijt et Wolph datum sexta post conceptionis. 

 

BP 1181 p 581r 02 vr 12-12-1399. 

Voornoemde Johannes Broes soen droeg over aan Theodericus zvw Johannes 

Coppen soen (1) een b-erfcijns van 6 pond geld, die voornoemde Johannes 

beloofd had aan Willelmus zvw Egidius Zeelmaker, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit voornoemd huis, erf en 
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helft van de wand, (2) een b-erfcijns van 24 schelling voornoemd geld, die 

voornoemde Willelmus eveneens uit voornoemde onderpanden beurde, welke 

cijnzen voornoemde Johannes Broes soen verworven had van voornoemde 

Willelmus. 

 

Dictus Johannes (dg: Johannes) Broes soen hereditarium censum sex 

librarum monete quem dictus Johannes promiserat se daturum et soluturum 

(dg: di) Willelmo filio quondam Egidii Zeelmaker hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex dicta! domo et area et medietate dicti 

parietis atque hereditarium censum XXIIII solidorum monete predicte quem 

dictus (dg: Jo) Willelmus eciam solvendum habuit hereditarie ex dictis 

domo et area et medietate dicti parietis et quos census dictus Johannes 

Broes soen erga dictum Willelmum acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Theoderico filio quondam Johannis Coppen soen cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 581r 03 vr 12-12-1399. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 95 Hollandse gulden of de 

waarde, in 4 delen te betalen, met Pasen (zo 18-04-1400), Pinksteren (zo 

06-06-1400), en Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1400) en met Pasen over 

een jaar (zo 03-04-1401). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori (dg: XLV) #nonagintaquinque# 

Hollant gulden seu valorem pro una quarta! in festo pasche pro secunda 

quarta parte penthecostes pro tercia quarta parte in festo Remigii 

proxime futuro et pro ultima quarta parte a festo pasche !futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 581r 04 vr 12-12-1399. 

Goeswinus Jans soen timmerman ev Gertrudis dvw Willelmus van Zelant 

verkocht aan Johannes Pijnappel zvw Walterus Pijnappel een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een 

hofstad, huis en tuin, waarin wijlen voornoemde Willelmus was overleden, in 

Gemonde, tussen Johannes van Zelant enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 

een stuk land, gnd die Crum Acker, bij het kerkhof van Gemonde, tussen 

Johannes van Wabraken enerzijds en wijlen Petrus Wouters soen anderzijds. 

 

Goeswinus Jans soen carpentarius maritus et tutor Gertrudis sue uxoris 

filie quondam Willelmi de Zelant (dg: hereditarie ve) hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam ipse solvendam 

habet #hereditarie purificationis ex (dg: d)# domistadio domo et orto 

(dg: dicti q) in quibus dictus quondam Willelmus decessit sitis in 

parochia de Gemonden inter hereditatem Johannis de Zelant ex uno et inter 

communitatem ex alio atque ex pecia terre dicta die Crum Acker sita prope 

cijmiterium de Gemonden inter hereditatem Johannis de Wabraken ex uno et 

inter hereditatem quondam Petri Wouters soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Pijnappel filio quondam Walteri Pijnappel 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem in dicta 

paccione existentem! et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 581r 05 vr 12-12-1399. 

En hij kan terugkopen gedurende twee jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (ma 

02-02-1400), met 38 nieuwe Gelderse gulden, zoals die gangbaar zijn, of 10 

Vlaamse plakken of de waarde voor 1 gulden gerekend, en met de pacht van 

het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Johannes Vijnninc, Godefridus van Eijcke en zijn 

broer Henricus van Eijcke. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum a festo (dg: festo) 
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purificationis proxime futuro deinceps sine medio sequentium semper 

dictis duobus! durantibus cum XXXVIII (dg: Gelre gulden scilicet) novis 

Gelre gulden quales ad presens communiter currunt seu pro quolibet 

dictorum florenorum decem Vleemssche placken seu valorem et cum paccione 

anni redempcionis ut in forma promittentes ut in forma. Acta in camera 

presentibus dictis scabinis (dg: p) Johanne Vijnninc Godefrido de Eijcke 

et Henrico de Eijcke eius fratre datum in profesto Lucie hora vesperarum 

anno XCIX. 

 

BP 1181 p 581r 06 vr 12-12-1399. 

Johannes zvw Arnoldus van Heze verkocht aan Johannes van den Slijc, tbv hem 

en zijn vrouw Aleijdis dvw voornoemde Arnoldus van Heze, en tbv hun 

gezamenlijke kinderen, 1/5 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van 

zijn ouders, in (1) een huis en tuin, in Heeswijk, tussen Willelmus Bever 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, in Heeswijk, 

tussen Theodericus Writer enerzijds en Aleijdis Lizen dochter anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi (dg: v) de Heze quintam partem sibi de 

morte quondam suorum parentum successione advolutam in domo et orto sitis 

in parochia de Hezewijc inter hereditatem Willelmi Bever ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex alio atque in pecia terre sita in 

predicta parochia inter hereditatem Theoderici Writer ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis Lizen dochter ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni van den Slijc ad opus sui et ad opus Aleijdis sue uxoris 

filie dicti quondam Arnoldi de Heze et ad opus liberorum eorundem 

Johannis van den Slijc et Aleijdis ab eis pariter genitorum et 

generandorum promittens super omnia warandiam et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 581r 07 vr 12-12-1399. 

Henricus van Eijcke timmerman zvw Johannes van der Bruggen van Ophoven 

verkocht aan Johannes Vijnninc goudsmid, tbv het Sint-Clara-klooster in Den 

Bosch, een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande 

(do 24-06-1400), gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, aan de Beurdse 

Straat, tussen erfgoed van Arnoldus zvw Arnoldus zvw Henricus Zegeleer 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Uden voller anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 45 schelling voornoemd geld. 

Vrouwe Guedella van Drongelen kloosterlinge van voornoemd kooster zal de 

cijns haar leven lang bezitten; na haar overlijden gaat de cijns naar het 

klooster. 

 

Henricus de Eijcke carpentarius filius quondam Johannis van der Bruggen 

de Ophoven hereditarie vendidit (dg: vendidit) Johanni Vijnninc aurifabro 

ad opus conventus sancte Clare in Busco hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et 

primo termino solucionis nativitatis Johannis proxime futuro ex domo area 

et orto dicti venditoris sitis in Busco ad vicum dictum Boertsche Straet 

inter hereditatem Arnoldi filii quondam Arnoldi filii quondam Henrici 

Zegeleer ex uno et inter hereditatem Johannis de Uden fullonis ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

[aliam] deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu XLV 

solidorum dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem facere tali 

condicione quod domina (Dg: Guedella) Guedella de Drongelen monialis 

dicti conventus dictum censum possidebit quoad vixerit post eius decessum 

ad dictum conventum hereditario jure devolvendum. Testes Vlochoven et 

Rover datum sexta post conceptionem. 

 

1181 p. 582v. 

 in festo Lucie: vrijdag 12-12-1399. 

 quarta post conceptionem: woensdag 10-12-1399. 
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 secunda post Lucie: maandag 15-12-1399. 

 in crastino Lucie: zondag 14-12-1399. 

 

BP 1181 p 582v 01 vr 12-12-1399. 

Willelmus van Hamvelt spoormaker zvw Willelmus van Hamvelt droeg over aan 

Henricus zvw Andreas Hoernken een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen erfgoed, tezamen 1 mudzaad roggeland groot, in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd Veritzel, tussen kvw Johannes ....nts enerzijds en Henricus 

Bestken en zijn vader Everardus Bestken anderzijds, met een eind strekkend 

aan een gemene weg en met het andere eind aan de gemeint van Sint-

Oedenrode, welke pacht aan hem was verkocht door Theodericus gnd van den 

Weijden. De brief overhandigen aan hem of aan Arnoldus Hoernken. 

 

Willelmus de Hamvelt calcariator filius quondam Willelmi de Hamvelt 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam et deliberandam de et ex 

domo et orto (dg: et he) ac hereditate sibi adiacente (dg: unam) unam 

modiatam terre siliginee simul continentibus sitis in parochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto Veritzel inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis ....nts ex uno et inter hereditatem Henrici Bestken et Everardi 

Bestken sui patris ex alio tendentibus cum uno fine ad communem plateam 

et cum reliquo fine ad communitatem de Rode venditam sibi a Theoderico 

(dg: Th) dicto van den Weijden prout in litteris hereditarie supportavit 

(dg: ..) Henrico filio quondam Andree Hoermken! cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et domicellus Theodericus datum in festo Lucie. 

Tradetur littera sibi vel Arnoldo Hoernken. 

 

BP 1181 p 582v 02 vr 12-12-1399. 

Henricus Priker maande 3 achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns van 3 

oude Franse schilden, die Willelmus Posteel en Henricus zvw Godefridus 

Posteel gekocht hadden van Jutta dvw Henricus van der Schant, haar zoon 

Johannes Mommengie en haar zuster Hadewigis, (2) een b-erfcijns van 4 oude 

Franse schilden, die voornoemde Willelmus Posteel en Henricus zvw 

Godefridus Posteel gekocht hadden van Arnoldus Vrient van Waderle, (3) een 

b-erfcijns van 2 oude Franse schilden, die voornoemde Willelmus Posteel en 

Henricus zvw Godefridus Posteel gekocht hadden van Andreas zvw Johannes van 

den Noddenvelt en Henricus Noet, Katherina en Batha, kv voornoemde Andreas, 

(4) een b-erfcijns van 30 schelling, die Willelmus Posteel en Godefridus 

Posteel zvw Henricus Posteel gekocht hadden van Jacobus van Kessel zv 

Nijcholaus van Kessel, en welke cijnzen nu aan hem behoren. 

 

Henricus Priker (dg: hereditariam pa) hereditarium censum trium aude 

scilde #monete regis Francie# quem Willelmus Posteel et Henricus filius 

quondam Godefridi Posteel erga Juttam filiam quondam Henrici van der 

Schant Johannem Mommengie eius filium et Hadewigem sororem dicte Jutte 

emendo acquisiverat #prout in litteris# atque hereditarium censum quatuor 

denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum monete regis 

Francie (dg: ve) quem dicti Willelmus Posteel et Henricus filius quondam 

Godefridi Posteel erga Arnoldum Vrient de Waderle emendo acquisiverant 

prout in litteris item hereditarium censum duorum aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete regis Francie quem 

dicti Willelmus Posteel et Henricus filius quondam Godefridi Posteel erga 

Andream filium quondam Johannis van den Noddenvelt Henricum Noet 

Katherinam et Batham liberos dicti Andree emendo acquisiverant prout in 

(dg: litteris) litteris (dg: et quos census dictus Henricus nunc ad se 

spectare dicebat monuit de 3 annis) atque hereditarium censum XXX 

solidorum quem (dg: Go) Willelmus Posteel et Godefridus Posteel filius 

quondam Henrici Posteel emendo acquisiverant (dg: prout et quos) erga 

Jacobum (dg: K) de Kessel filium (dg: q) Nijcholai de Kessel !emendo 
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acquisiverant prout in litteris et quos census nunc ad se spectare 

dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 582v 03 vr 12-12-1399. 

Johannes van Zijdewijnden zvw Johannes van Zijdewijnden maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 7 pond geld, aan Johannes Monic 

visser verkocht door Jacobus zvw Willelmus Coptite, welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Johannes de Zijdewijnden (dg: maritus et tutor legitimus) filius quondam 

Johannis de Zijdewijnden hereditarium censum VII librarum monete venditum 

Johanni Monic piscatori a Jacobo filio quondam Willelmi Coptite prout in 

litteris et quem nunc ad se spectare! et (dg: sibi) monuit de 3-bus 

annis. Testes Tijt et Wolphart datum supra. 

 

BP 1181 p 582v 04 wo 10-12-1399. 

Cristina dvw Walterus gnd Groeve wv {verder niets} machtigde Yudocus van 

den Hoevel om haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

-. 

Cristina filia quondam Walteri dicti Groeve relicta quondam {nieuwe 

regel} dedit potestatem Yudoco van den Hoevel petendi monendi etc suos 

(dg: censibus) census redditus pacciones et credita que sibi debentur vel 

debebuntur a personis quibuscumque et cum hiis etc usque ad revocacionem. 

Testes Loze et Tijt datum quarta post conceptionem. 

 

BP 1181 p 582v 05 ma 15-12-1399. 

Henricus zv Paulus gnd Rover die Tesschemaker van Vladeracken verkocht5 aan 

Henricus Melijs soen van Druenen bakker (1) een huis en erf, in Den Bosch, 

aan de straat gnd Huls, tussen een straatje dat loopt naast erfgoed van 

Johannes gnd Olijsleger naar de stadsmuur enerzijds en erfgoed van 

Godescalcus gnd Scellen wollenklerenwever anderzijds, strekkend vanaf 

voornoemde straat gnd Huls tot aan 3 nieuwe kamers aldaar, (2) een erfgoed 

aldaar, tussen de osendrup van voornoemde 3 kamers enerzijds en de 

stadsmuur anderzijds, (3) de helft van een tuin, aldaar buiten de 

stadsmuur, tussen een gemeen weggetje enerzijds en erfgoed van Theodericus 

zvw Martinus van Mege anderzijds, te weten de helft naast voornoemd erfgoed 

van Theodericus, (4) het recht dat wijlen Jacobus van Ghempe had in een weg 

in voornoemde tuin, naast de stadsmuur, (5) een b-erfcijns van 12 schelling 

gemeen paijment, met Sint-Jan te betalen, gaande uit ¼ deel van voornoemd 

huis en erf, welke goederen aan hem gerechtelijk waren verkocht door 

Gerardus zvw Andreas Molle6. Eerstgenoemde Henricus als ev Margareta dvw 

Johannes Marcelijs soen, Johannes Sceijnckel zvw voornoemde Johannes 

Marcelijs soen, de broers Petrus en Boudewinus, kv Petrus van Vucht zvw 

Petrus van Sint-Adamarus, droegen voornoemde erfgoederen en ook (6) de 

andere helft van voornoemde tuin, te weten de helft naast het gemene 

weggetje of steeg, over aan voornoemde Henricus Melijs soen. Zou er uit 

deze erfgoederen meer moeten worden betaald dan (a) de hertogencijns, (b) 

een b-erfcijns van 33 penning oude pecunia, (c) een b-erfcijns van 6 pond 

geld ten tijde etc, (d) een b-erfcijns van 9 schelling geld, dan zullen ze 

dit voor voornoemde Henricus Melijs soen afhandelen. Voornoemde Petrus 

Vuchts deed afstand van zijn vruchtgebruik in laatstgenoemde helft van de 

                         
5 Zie ← BP 1179 p 047r 10 di 21-02-1391, verkoop van deze goederen door 

Petrus gnd van Vucht aan Willelmus van Ghiessen. 
6 Zie → BP 1182 p 073r 11 ma 26-04-1400, Gerardus Mol zvw Andreas gnd Mol 

verkocht een cijns van 6 pond, die zijn vader Andreas beurde uit deze 

goederen, waarvan voornoemde Andreas één helft in cijns had uitgegeven aan 

Theodericus zvw Johannes van Herlaer timmerman; deze Theodericus had de 

andere helft mede tot onderpand gesteld. 
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tuin. 

 

Henricus filius Pauli dicti Rover die Tesschemaker de Vladeracken (dg: 

medietatem) domum et aream sitam in Buscoducis ad vicum dictum Huls inter 

viculum tendentem (dg: ret) iuxta hereditatem Johannis dicti Olijsleger 

versus murum oppidi de Busco ex uno et inter hereditatem Godescalci dicti 

Scellen textoris laneorum ex alio tendentem a dicto vico Huls vocato ad 

tres novas cameras ibidem sitas atque quandam hereditatem sitam ibidem 

inter hereditatem !stillicidium dictarum trium camerarum et inter dictum 

murum dicti oppidi de Busco atque medietatem cuiusdam orti siti ibidem 

extra dictum murum inter communem viculum ex uno et inter hereditatem 

Theoderici filii quondam Martini de Mege ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est versus dictam hereditatem dicti Theoderici atque 

totum jus quod Jacobus quondam de Ghempe habuit in quadam via consistente 

in dicto orto prope dictum murum atque (dg: in) hereditarium censum XII 

solidorum (dg: solvendum) communis pagamenti solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex quadam quarta parte dicte domus et aree venditos 

sibi a Gerardo filio quondam (dg: Gerardi Andr) Andree Molle per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie (dg: 

sup) #vendidit# Henrico Melijs soen de Druenen pistori cum omnibus 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Quo facto (dg: dic) primodictus Henricus (dg: 

Johannes Sceij) tamquam maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris 

filie quondam Johannis Marcelijs soen Johannes Sceijnckel filius dicti 

quondam Johannis Marcelijs soen Petrus et Boudewinus fratres liberi Petri 

de (dg: Dru) Vucht filius! quondam Petri de sancto Adamaro supradictas 

hereditates dicto Henrico Melijs soen ut prefertur (dg: supt) venditas 

atque reliquam medietatem supradicti orti scilicet illam medietatem dicti 

orti que sita est contigue juxta communem viculum seu stegam 

supportaverunt dicto Henrico Melijs soen cum omnibus litteris quas 

habebant mencionem de premissis facientibus et jure promittentes indivisi 

super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere et si (dg: aliquid plus) ex premissis hereditatibus dicto 

Henrico Melijs venditis et supportatis aliquid plus de jure est solvendum 

quam census domini nostri ducis hereditarius census XXXIII denariorum 

antique pecunie et hereditarius census sex librarum monete pro tempore 

etc et hereditarius census (dg: nov) novem solidorum monete exinde prius 

solvendi annuatim ut dicebant !dicto Henrico Melijs (dg: de) soen 

deponent omnino ut ipsi (dg: rego super omnia) indivisi super omnia 

habita et habenda promiserunt. Quo facto dictus Petrus Vuchts super suo 

usufructu sibi competente in supra! medietate orti antedicti scilicet 
!super illa medietate que sita ?versus communem stegam ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens super! ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes dominus Theodericus et Tijt datum secunda post 

(dg: Lucie) Lucie. 

 

BP 1181 p 582v 06 zo 14-12-1399. 

Henricus Loijer szv Aleijdis Gherijs verkocht aan ....... van der Donc zvw 

Rutgherus een huis en tuin in Oss, tussen Hermannus Custer enerzijds en Yda 

Ver Aven dochter anderzijds, aan voornoemde Henricus verkocht door Metta 

dienstmaagd van hr ....... ?Theodericus van Waderen dekaan van Cuijk en 

haar zoon Henricus. 

 

Henricus Loijer gener Aleijdis Gherijs domum et ortum sitos in parochia 

de Os inter hereditatem Hermanni Custer ex uno et inter hereditatem Yde 

Ver Aven dochter ex alio (dg: ?jus) venditos dicto Henrico a Metta 

ancilla domini ....... ?Theoderici de Waderen (dg: ex alio) decani 

Cukensis et Henrico eius filium! acquisiverat ut dicebat [hereditarie 

v]endidit ....... [va]n der Donc filio quondam Rutgheri promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte s[ui deponere. Testes 
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R]ove[r] et Tijt datum in crastino Lucie. 

 

BP 1181 p 582v 07 ma 15-12-1399. 

Een onleesbaar contract, vermoedelijk verwerken recht tot vernaderen. 

 

{afgescheurd}. [Testes] ....... et Tijt datum secunda post Lucie. 

 

1181 p. 583r. 

 secunda post Lucie: maandag 15-12-1399. 

 quarta post Lucie: woensdag 17-12-1399. 

 quinta post Lucie: donderdag 18-12-1399. 

 

BP 1181 p 583r 01 ma 15-12-1399. 

Broeder Willelmus van Nuwelant zvw Johannes van Nuwelant canonicus 

regularis van het klooster van Berne orde van de premonstratenzers, 

verkocht aan Johannes Borchgrave alle goederen, die aan hem gekomen waren 

na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes resp. die aan hem zullen 

komen na overlijden van zijn moeder jkvr Luijtgardis. De koopsom is 

voldaan. 

 

Frater Willelmus (dg: fi) de Nuwelant filius quondam Johannis de Nuwelant 

canonicus regularis monasterii de Berna ordinis premonstratensium omnia 

et singula bona sibi de morte dicti quondam Johannis sui patris 

successione advoluta et post mortem domicelle Luijtgardis sue matris 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni Borchgrave promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et recognovit [sibi] 

de pretio huiusmodi vendicionis per dictum emptorem fore satisfactum 

clamans inde quitum. Testes Tijt et Wolph datum secunda post Lucie. 

 

BP 1181 p 583r 02 ma 15-12-1399. 

Nijcholaus ?Bloijer van Druenen beloofde aan Johannes van Orthen zv 

Willelmus 46 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

18-04-1400) te betalen. 

 

Nijcholaus Blo[ij?]er de Druenen promisit super omnia Johanni de Orthen 

filio Willelmi quadraginta sex novos Gelre gulden seu valorem ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 583r 03 ma 15-12-1399. 

Henricus zv Henricus Ysvogel droeg over aan zijn broer Nijcholaus, tbv 

Jacobus Luwe van Empel, zijn deel in (1) een stuk land, in Meerwijk, ter 

plaatse gnd den Put, tussen Cristianus zv Henricus gnd Roggen enerzijds en 

Gerardus van Abruggen anderzijds, welk stuk land voornoemde Henricus 

Ysvogel, tbv hem en zijn kinderen verwekt bij wijlen zijn vrouw Aleijdis 

dvw Henricus van den Broule, verworven had van Henricus zvw Nijcholaus van 

den Broule, (2) de helft van een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit een stuk land in Meerwijk, ter plaatse gnd 

den Put, tussen Gerardus van Abruggen enerzijds en Johannes gnd Hermans 

soen anderzijds, welke helft van de cijns voornoemde Henricus Ysvogel, tbv 

hem en zijn kinderen verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw Henricus 

van den Broule, verworven had. 

 

Henricus filius Henrici Ysvogel totam partem et omne jus sibi competentes 

in pecia terre sita in jurisdictione de Merewijc in loco dicto den Put 

inter hereditatem Cristiani filii Henrici dicti Roggen ex uno et inter 

hereditatem Gerardi de Abruggen ex alio quam peciam terre dictus Henricus 

Ysvogel (dg: erga Henricum filium quondam Nijcholai van den Broule pro) 

ad opus sui et ad opus suorum liberorum ab eodem Henrico Ysvoegel et 

quondam Aleijde sua uxore filia quondam Henrici van den Broule pariter 

genitorum erga Henricum filium quondam Nijcholai van den (dg: Brouwe) 
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Br[ou]le acquisiverat prout in litteris atque in medietate hereditarii 

census XL solidorum monete solvendo hereditarie nativitatis Johannis ex 

quadam pecia terre sita in jurisdictione de Merewijc in loco dicto den 

Put inter hereditatem Gerardi de (dg: B) Abruggen ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Hermans soen ex alio quam medietatem dicti 

census antedictus Henricus Ysvogel ad opus sui et ad opus suorum (dg: h) 

liberorum ab eodem Henrico Ysvogel et quondam Elizabeth sua uxore filia 

quondam Henrici van den Broule acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Nijcholao suo fratri ad opus Jacobi Luwe de Empel cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 583r 04 ma 15-12-1399. 

De broers Johannes en Everardus, kvw Everardus van den Water, droegen over 

aan hun moeder Elizabeth (1) alle goederen die aan hen gekomen waren na 

overlijden van hun voornoemde vader Everardus resp. die aan hen zullen 

komen na overlijden van hun voornoemde moeder Elizabeth, (2) alle goederen 

die door hun voornoemde vader in zijn testament aan hen waren vermaakt. 

 

Johannes et Everardus fratres liberi quondam Everardi van den Water omnia 

bona eis de morte dicti quondam Everardi eorum patris jure successionis 

hereditarie advoluta et post mortem Elizabeth eorum matris successione 

advolvenda (dg: quocumque) atque omnia bona (dg: de) #eis# a dicto 

quondam Everardo eorum patre in testamento eiusdem quondam Everardi 

legata quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant legitime #et 

hereditarie# supportaverunt dicte Elizabeth (dg: j) eorum matri 

promittentes indivisi super omnia ratam servare (dg: j). Testes Loze et 

Tijt datum supra. 

 

BP 1181 p 583r 05 ma 15-12-1399. 

Walterus van Os en Johannes van Best beloofden aan Ludovicus Asinarius etc 

10 Gentse nobel met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1400; 16+31+2=49 dgn) te 

betalen, op straffe van ½ Gentse nobel. 

 

Walterus de Os et Johannes de Best promiserunt indivisi super omnia 

Ludovico Asinario etc X Gentsche nobel ad purificationis proxime futurum 

persolvendos sub pena dimidii Gentsche nobel. Testes (dg: d) dominus (dg: 

D) Theodericus et Tijt datum supra. 

 

BP 1181 p 583r 06 ma 15-12-1399. 

Mechtildis dvw Johannes gnd Rutghers soen van Os verkocht aan Gerardus zvw 

Gerardus zvw voornoemde Johannes Rutghers soen 2 hont land, in Oss, aan de 

Oijerren Weg, tussen Petrus van Goch enerzijds en Cristina Heijmerics en 

haar kinderen anderzijds, belast met de omheining. 

 

Mechtildis filia quondam Johannis dicti Rutghers soen de Os cum tutore 

duo hont terre sita in parochia de Os ad viam dictam den [O]ijerren Wech 

inter hereditatem Petri de Goch ex uno et inter hereditatem Cristine 

Heijmerics (dg: ex alio) et eius liberorum ex alio prout ibidem sita sunt 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Gerardo filio quondam Gerardi 

filii dicti quondam Johannis Rutghers soen promittens cum tutore 

warandiam et obligationem deponere excepta sepe ad hoc de jure spectante. 

Testes (dg: Ti) Loze et Tijt datum tercia post Lucie. 

 

BP 1181 p 583r 07 wo 17-12-1399. 

Johannes zv Nijcholaus van Heze linnenklerenwever en zijn vrouw Cristina 

dvw Theodericus zvw Johannes van Dijest droegen over aan Zegherus van 

Puppel het vruchtgebruik dat voornoemde Cristina heeft in alle goederen, 

waarin haar grootmoeder Gertrudis van Puppel was overleden. 
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Johannes filius Nijcholai (dg: -us) de Heze textoris lineorum maritus 

(dg: et tu) legitimus Cristine sue uxoris filie quondam Theoderici filii 

quondam Johannis de Dijest et dicta Cristina cum eodem tamquam cum tutore 

usufructum d[ict]e Cristine competentem in omnibus bonis in quibus (dg: 

dicta) quondam Gertrudis de Puppel avia olim dicte (dg: Gertr Gertrudis) 

#Cristine# decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis 

supportaverunt Zeghero de Puppel promittentes indivisi super omnia ratam 

servare. Testes Loze et Wolph datum quarta post Lucie. 

 

BP 1181 p 583r 08 wo 17-12-1399. 

Zegherus van Puppel als erfg vw zijn !?vrouw Gertrudis verkocht aan Johannes 

zv Nijcholaus het deel, dat aan hem en zijn kinderen behoort, in alle 

goederen, die wijlen voornoemde Gertrudis in haar testament vermaakt had 

aan Henricus en Cristina, kvw Gheerburgis dvw voornoemde Gertrudis {in 

margine sinistra een verticale streep waaraan een horizontale streep, {niet 

afgewerkt contract }. 

 

Zegherus de Puppel tamquam verus heres quondam (dg: Cristine) #Gertrudis# 

sue !uxoris (dg: omnia) totam partem et omne jus sibi et suis liberis 

competentes in omnibus bonis que dicta quondam (dg: Cristina) #Gertrudis 

{in margine sinistra:} trudis# legaverat Henrico et Cristine liberis 

quondam Gheerburgis filie dicte quondam Gertrudis in suo testamento 
!legaverat hereditarie vendidit (dg: Nijch) Johanni filio Nijcholai {in 

margine sinistra een verticale streep waaraan een horizontale streep, 

kennelijk om ruimte vrij te laten}. 

 

BP 1181 p 583r 09 wo 17-12-1399. 

Hr Adam van Mierde priester maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 4 oude schilden, aan hem verkocht door Rutgherus Cort en 

zijn zoon Henricus. 

 

Dominus Adam de Mierde presbiter hereditarium censum IIII aude scilde 

venditum sibi !Rutghero Cort et Henrico eius filio prout in litteris 

monuit de 3 annis. 

 

BP 1181 p 583r 10 do 18-12-1399. 

Voornoemde hr Adam maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 

schelling geld, aan hem verkocht door Gerardus van Hees riemmaker. 

 

Dictus dominus (dg: Arnoldus He) Adam hereditarium censum XL solidorum 

monete venditum sibi a Gerardo de Hees corrigiatore prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Loze et Wolph datum quinta post Lucie. 

 

BP 1181 p 583r 11 do 18-12-1399. 

Zegherus van Puppel als ware erfg vw zijn zuster Gertrudis verkocht aan 

Johannes zv Nijcholaus van Heze linnenklerenwever het deel, dat aan hem en 

zijn kinderen behoort resp. aan hen zal komen na overlijden van Cristina dv 

Gheerburgis dv voornoemde Gertrudis, in alle goederen, die wijlen 

voornoemde Gertrudis in haar testament had vermaakt aan voornoemde Cristina 

en Henricus, kvw Gheerburgis dvw voornoemde Gertrudis. De koopsom is 

voldaan. Uitgezonderd alle cijnzen7, die wijlen voornoemde Gertrudis beurde 

uit het huis en erf van voornoemde Zegherus, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus van Aken enerzijds en 

erfgoed van Henricus van Goiderheijle anderzijds. 

 

Zegherus de Puppel tamquam verus heres quondam Gertrudis sue sororis 

totam partem et omne jus sibi et suis liberis competentes et post mortem 

Cristine filie #Gheerburgis filie# eiusdem Gertrudis competituros quovis 

                         
7 Zie → BP 1181 p 586v 03 do 18-12-1399, overdracht van een deel in deze 

cijnzen. 
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modo in omnibus bonis (dg: dicte) que dicta quondam Gertrudis in suo 

testamento legaverat [dicte] Cristine [et] Henrico liberis quondam 

Gheerburgis filie dicte quondam Gertrudis ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni filio Nijcholai de Heze textori lineorum promittens super habita 

et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

suorum liberorum in premissis existentes et eventuras deponere et quod 

ipse omnes [heredes?] ....... perpetue tales habebit quod numquam 

presument se jus in premissis habere et recognovit sibi pretium (dg: 
?vede) huiusmodi vendicionis fore satisfactum clamans inde [quitum] 

salvis [8omnibus censibus] quos dicta quondam Gertrudis (dg: ex) habuit 

solvendos annuatim ex domo et area dicti Zegheri sita in B[usco] in vico 

dicto Colperstraet [inter hereditatem quondam Henrici] de Aken ex uno et 

inter hereditatem Henrici de G[oi]derheijle ex alio. Testes Vlochoven et 

Wolph datum .. supra. 

 

BP 1181 p 583r 12 do 18-12-1399. 

Hr Henricus B.... verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus Henricus B.... prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 583r 13 do 18-12-1399. 

Hiervan een instrument maken. 

 

Et fiet instrumentum super eodem. 

 

1181 p. 584v. 

 quinta post Lucie: donderdag 18-12-1399. 

 sexta post Lucie: vrijdag 19-12-1399. 

 

BP 1181 p 584v 01 do 18-12-1399. 

Ludolphus van Boemel, zvw Ludolphus van Boemel en ev Johanna dvw Goeswinus 

van den Steen, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

schelling geld, aan Willelmus Slijc verkocht door Paulus zvw Willelmus van 

Orthen, welke cijns nu aan eerstgenoemde Ludolphus behoort. 

 

Ludolphus de Boemel filius quondam Ludolphi de Boemel maritus et tutor 

legitimus Johanne sue uxoris filie quondam Goeswini van den Steen 

hereditarium censum XX solidorum monete venditum Willelmo Slijc a Paulo 

filio quondam Willelmi de Orthen prout in litteris et quem censum 

primodictus Ludolphus nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. 

 

BP 1181 p 584v 02 do 18-12-1399. 

(dg: Johannes van Aelst zvw Bernardus die Goede). 

 

(dg: Johannes de Aelst filius quondam Bernardi die Goede). 

 

BP 1181 p 584v 03 do 18-12-1399. 

Aleijdis wv Ghibo Vleminc zvw Bernardus die Goede en Aleijdis, dv 

voornoemde Aleijdis en wijlen Ghibo, verkochten aan Hubertus van Ghemert ½ 

morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Hillen Hoeve, in de voorste 

morgen aldaar, tussen voornoemde Hubertus van Ghemert enerzijds en 

Lambertus Zeberts soen anderzijds, met een eind strekkend aan de dijk gnd 

Polre Dijc, welke ½ morgen jaarlijks wordt gedeeld tegen een ½ morgen die 

behoort aan kv Johannes van den Dijc ?van Lijttoijen. Verkopers en Johannes 

van Alst zvw voornoemde Bernardus beloofden garantie als van een erfgoed 

dat vrij is van de maasdijk en cijns, belast met zegedijken, waterlaten, 

sloten en sluizen. 

 

                         
8 Aanvulling op basis van BP 1181 p 586v 03. 



Bosch’ Protocol jaar 1399 11. 

 

29 

Aleijdis relicta quondam Ghibonis Vleminc filii quondam Bernardi die 

Goede et Aleijdis filia dicte (dg: s) Aleijdis et quondam Ghibonis #cum 

tutore# dimidium juger terre situm in parochia de Lijttoijen in loco 

dicto Hillen Hoeve #in anteriori jugere ibidem# inter hereditatem Huberti 

de Ghemert ex uno et inter hereditatem Lamberti Zeberts soen [ex] alio 

tendens cum uno fine ad aggerem dictum Polre Dijc (dg: et cum) et quod 

dimidium iuger terre annuatim dividitur contra unum dimidium juger terre 

spectans ad liberos Johannis van den Dijc [?de] Lijttoijen in ea 

quantitate qua dictum dimidium juger terre ibidem situm est ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Hub[erto] de Ghemert predicto (dg: p) 

promittentes et cum eis Johannes de Alst! filius dicti quondam Bernardi 

indivisi super omnia warandiam tamquam de hereditate ab omni aggere Mose 

et censu libera (dg: warde) et obligationem deponere exceptis aggeribus 

dictis zegediken aqueductibus fossatis et slusis ad ipsum de jure 

spectantibus. Testes Loze et Wolph datum quinta post Lucie. 

 

BP 1181 p 584v 04 do 18-12-1399. 

Voornoemde Aleijdis en Aleijdis beloofden voornoemde Johannes van Alst 

schadeloos te houden. De brief overhandigen aan voornoemde Hubertus. 

 

Dicte Aleijdis et Aleijdis #cum tutore# promiserunt indivise super omnia 

habita et habenda dictum Johannem de Alst de premissis indempnem servare. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Huberto. 

 

BP 1181 p 584v 05 do 18-12-1399. 

Katherina en Heijlwigis, kvw Willelmus Mathijs soen, verkochten aan 

Laurencius van den Hoeve timmerman alle goederen, die aan hen en aan hun 

zuster Mechtildis dvw voornoemde Willelmus gekomen waren na overlijden van 

hun broer Johannes Mathijs soen zvw voornoemde Willelmus Mathijs soen resp. 

die aan hen zullen komen na overlijden van Elizabeth Noppen wv voornoemde 

Johannes. Voornoemde Mechtildis zal nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

(dg: Mechtildis et) Katherina et Heijlwigis liberi quondam Willelmi 

Mathijs soen cum tutore omnia et singula bona eis #et Mechtildi earum 

sorori# de morte quondam Johannis Mathijs soen filii dicti quondam 

Willelmi Mathijs soen eorum fratris successione advoluta et post mortem 

Elizabeth Noppen relicte eiusdem quondam Johannis advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebant hereditarie #vendiderunt# 

Laurencio van den Hoeve carpentario promittentes cum tutore indivise 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte earum !et quod ipse 

dictam Mechtildem earum sororem filiam dicti quondam Willelmi perpetue 

talem habebunt quod numquam presumet se jus in premissis habere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 584v 06 do 18-12-1399. 

Goeswinus zvw Willelmus Heijnkens soen verkocht aan Johannes zvw Henricus 

Wever van Ghemert, tbv zijn broer Johannes zvw voornoemde Henricus Wevers, 

een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd op Erlikem, tussen Arnoldus van den 

Loe, kvw Johannes van den Loe en kinderen gnd des Roden Kijnder enerzijds 

en kvw Gerardus Heijnkens soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

Johannes van Eijcke van Erpe. 

 

Goeswinus filius quondam Willelmi Heijnkens soen peciam terre sitam in 

parochia de Erpe ad locum dictum op Erlikem inter hereditatem 
!hereditatem Arnoldi van den Loe et liberorum quondam Johannis van den 

Loe et liberorum dictorum des Roden Kijnder ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Gerardi Heijnkens soen ex alio tendentem cum uno fine 

ad hereditatem Johannis de Eijcke de Erpe ut dicebat hereditarie vendidit 

(dg: Arnoldo) #Johanni (dg: -s)# filio quondam Henrici Wever de Ghemert 

#ad opus Johannis sui fratris filii dicti quondam Henrici Wevers# 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1181 p 584v 07 do 18-12-1399. 

Zegherus van Boemel beloofde aan Henricus die Gruijter nzvw Leonius van 

Langvelt 7¾ Engelse nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 18-04-1400) 

te betalen. 

 

Zegherus de Boemel promisit super omnia Henrico die Gruijter filio 

naturali quondam Leonii de Langvelt (dg: oc) septem Engels nobel et tres 

quartas partes unius Engels nobel seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 584v 08 do 18-12-1399. 

Henricus? gnd Pape zvw Johannes Bollart verkocht aan jkvr Ermgardis van 

Hoerne ndvw jkr Johannes van Huerne een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Lambertus in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd, in 

Oirschot, in de herdgang van der Noetelen, tussen erfg vw de jkvren van der 

Noetelen enerzijds en de gemeint van der Noetelen anderzijds, reeds belast 

met 9 penning nieuwe grondcijns. 

 

(dg: Lam) Henrics!? dictus Pape filius quondam Johannis Bollart legitime 

vendidit domicelle Ermgardi de Hoerne filie naturali quondam domicelli 

Johannis de Huerne vitalem pensionem (dg: dimidii) #unius# modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte 

emptricis et non ultra Lamberti #et# (dg: et) in Busco tradendam ex 

quodam prato sito in parochia de Oerscot in pastoria van der Noetelen 

inter hereditatem heredum quondam domicellarum van der Noetelen ex uno et 

inter (dg: h) communitatem van der Noetelen ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

novem denariis (dg: antiqui) novi census fundi exinde prius solvendis et 

sufficientem facere et cum ipsa emptrix mortua fuerit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 584v 09 do 18-12-1399. 

Stephanus van den Scoer beloofde aan Willelmus Broeder 17 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde en 23 Gentse? nobel? met Pasen aanstaande (zo 18-04-

1400) te betalen. 

 

Stephanus van den Scoer promisit super omnia Willelmo Broeder XVII nu 

Gelre gulden vel valorem et XXIII Gen[tsche? nob]el? ad pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1181 p 584v 10 vr 19-12-1399. 

Willelmus ....... maande mogelijk 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht 

van 3½ mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Rutgherus Kort en 

zijn zoon Henricus. 

 

Willelmus ....... [hereditariam paccionem] trium et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco venditam sibi a Rutghero Kort et Henrico eius 

filio ....... ....... ....... ....... ....... ....... Testes Loze et Tijt 

datum sexta post Lucie. 

 

1181 p. 585r. 

 quinta post Lucie: donderdag 18-12-1399. 

 

BP 1181 p 585r 01 do 18-12-1399. 

......s zvw Nijcholaus van der Hamfort verkocht aan Petrus gnd die Sluijter 

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

leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1401), gaande uit een 

hofstad van wijlen voornoemde Nijcholaus, 3 lopen rogge groot, in Veghel, 

ter plaatse gnd die Hamfort, tussen de gemeint enerzijds en kvw Theodericus 
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Jorijs soen anderzijds, reeds belast met 3 gemene plakken. 

 

-. 

......s filius quondam Nijcholai van der Hamfort hereditarie vendidit 

Petro dicto die Sluijter hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam 

ex quodam domistadio (?dg: ..) dicti quondam Nijcholai tres lopinos 

siliginis in semine capiente sito in parochia de Vechel ad locum dictum 

die Hamfort inter communitatem ex [uno] et !hereditatem liberorum quondam 

Theoderici Jorijs soen (dg: s) ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quatuor gemeijn placken 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Tijt et Spina datum 

quinta Lucie. 

 

BP 1181 p 585r 02 do 18-12-1399. 

Henricus van Beke zv Nijcholaus gnd Oemkens soen verkocht aan Henricus ?van 
?Oijen zvw Johanne van Helden 2 hont land, in Oss, ter plaatse gnd op die 

Gemeijnt?, tussen Aleijdis gnd Vresen enerzijds en kvw Metta Goebels 

anderzijds, belast met de omheining. 

 

Henricus de Beke filius (dg: q) Nijcholai dicti Oemkens soen duo hont 

terre sita in parochia de Os ad locum dictum op die Gemeij[nt?] inter 

hereditatem Aleijdis dicte Vresen ex uno et inter hereditatem liberorum 

(dg: dictorum Goe) #quondam# Mette Goebels ex alio prout ibidem sita sunt 

hereditarie vendidit Henrico [?de ?O]ijen filio quondam Johannis de (dg: 

Helmont) #Helden# promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere tamquam de allodio excepta (dg: septe) sepe ad hec de jure 

spectante. Testes Loze et Tijt datum quinta post Lucie. 

 

BP 1181 p 585r 03 do 18-12-1399. 

Henricus zvw Jordanus van der Vloet verkocht aan Aleijdis ev Godefridus 

bakker van Straten, tbv voornoemde Godefridus bakker, alle goederen, die 

aan hem gekomen waren na overlijden van zijn tante Heijlwigis gnd Keijms ev 

voornoemde Godefridus bakker resp. die aan hem zullen komen na overlijden 

van voornoemde Godefridus. 

 

Henricus filius (dg: Jo) quondam Jordani van der Vloet omnia bona sibi de 

morte (dg: l) quondam Heijlwigis dicte Keijms uxoris olim Godefridi 

pistoris #de Straten# sue matertere successione advoluta et post mortem 

dicti Godefridi successione advolvenda quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Aleijdi uxori dicti Godefridi 

pistoris ad opus eiusdem Godefridi pistoris promittens super omnia (dg: 

warandiam et aliam obligationem deponere) ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 585r 04 do 18-12-1399. 

Jacobus zvw Ghibo Coppen soen van Groet Lijt en zijn zoon Lambertus 

verkochten aan Johannes van Ghewanden een n-erfcijns van 2 oude Franse 

schilden, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (za 25-12-

1400), gaande uit (1) een stuk land, gnd Twee Wester Beemden, 7 hont groot, 

in Groot Lith, ter plaatse gnd op die Wester Beemden, tussen Jacobus Arts 

soen enerzijds en Jutta dvw Henricus gnd die ?Heec anderzijds, (2) een stuk 

land, 4½ hont groot, in Groot Lith, ter plaatse gnd die Cort Weijden, 

tussen Gerardus, Petrus, Aleijdis, Batha en Elizabeth, kvw voornoemde Ghibo 

Coppen soen, enerzijds en erfgoed van het kapittel van Luik anderzijds, (3) 

een erfgoed gnd een Lange Weide, in Groot Lith, ter plaatse gnd die Lange 

Weijde, in een kamp gnd Gerijt Balijart Camp, beneden de sloot van dit kamp 

enerzijds en voornoemde Gerardus Balijarts anderzijds, reeds belast met de 

cijns aan het kapittel van Sint-Lambertus in Luik. 
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Jacobus filius quondam Ghibonis Coppen soen de Groet Lijt et Lambertus 

eius filius hereditarie vendiderunt Johanni de Ghewanden hereditarium 

censum duorum aude scilde Francie seu valorem solvendum hereditarie 

nativitatis Domini et pro primo termino a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum ex pecia terre dicta Twee Wester Beemden septem hont 

terre continente sita in parochia de Groet Lijt ad locum (dg: locum) 

dictum op die We[s]ter Beemden inter hereditatem Jacobi Arts soen ex uno 

et inter hereditatem Jutte filie quondam Henrici dicti (dg: ...) die 
?Heec ex alio item [ex] pecia terre quatuor et dimidium hont continente 

sita in dicta parochia ad locum dictum die (dg: Cort) Cort Weijden inter 

hereditatem Gerardi et Petri [et] Aleijdis Bathe et (dg: l) Elizabeth 

liberorum (dg: quon) dicti quondam Ghibonis Coppen soen ex uno et inter 

hereditatem capituli Leodiensis ex alio item ex hereditate dicta een 

Lange Weijde sita in dicta parochia in loco dicto die Lange Weijde in 

campo dicto Gerijt Balijart Camp contigue inferius fossatum eiusdem campi 

ex uno et inter hereditatem dicti Gerardi Balijarts ex alio ut dicebant 

promittentes (dg: super) indivisi super habita et habenda w[arandiam] et 

aliam obligationem deponere excepto censu capituli sancti Lamberti 

Leodiensis exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes Vlochoven 

et Wolph datum supra. 

 

BP 1181 p 585r 05 do 18-12-1399. 

Gerisius van de Lijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Gerardus) #Gerisius# de Lijt prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 585r 06 do 18-12-1399. 

Arnoldus zvw Ghibo Coppen soen van Groet Lijt verkocht aan Johannes van 

Ghewanden een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden, met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (za 25-12-1400), gaande uit (1) een 

stuk land gnd een Westerbeemd, ½ morgen groot, in Groot Lith, ter plaatse 

gnd die Westerbeemde, tussen erfg vw Lambertus Bathen soen van Haesten 

enerzijds en Arnoldus van Hees anderzijds, (2) ½ morgen land, in Groot 

Lith, ter plaatse gnd op den Hoevel, tussen Johannes die Welghe enerzijds 

en Theodericus gnd Pruijt zvw Johannes gnd Onbesceijde anderzijds, (3) 9½ 

hont land, in Groot Lith, ter plaatse gnd in die Hoenpoelsche Hoeve, tussen 

Arnoldus van Hoemen enerzijds en Herbertus van Heze anderzijds, reeds 

belast met een cijns aan het kapittel van Sint-Lambertus in Luik. 

 

Arnoldus filius quondam Ghibonis Coppen soen de Groet Lijt hereditarie 

vendidit Johanni de Ghewanden hereditarium censum duorum (dg: aude sc) 

aud[e] scilde monete regis Francie seu valorem solvendum hereditarie 

nativitatis Domini et pro primo termino a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum ex pecia terre dicta een Westerbeemd dimidium iuger 

terre continens! sita in parochia de Groet Lijt (dg: ...) in loco dicto 

die Westerbeemde [inter] hereditatem heredum quondam Lamberti Bathen soen 

de Haesten ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Hees ex alio item ex 

dimidio iugere terre sito in dicta parochia ad locum dictum op den Hoevel 

inter hereditatem Johannis die Welghe ex uno et inter hereditatem 

Theoderici dicti Pruijt filii quondam Johannis dicti Onbesceijde ex (dg: 

uno et inter hereditatem) alio item ex novem et dimidio hont terre sitis 

in dicta parochia in loco dicto in die Hoenpoelsche Hoeve inter 

hereditatem Arnoldi de Hoemen ex uno et inter hereditatem Herberti de 

Heze ex alio prout ibidem sita sunt et ad dictum venditorem dinoscuntur 

pertinere ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere excepto censu capituli sancti Lamberti L[eodiensis] 

exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 585r 07 do 18-12-1399. 

Gerisius van de Lijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerisius de Lijt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 585r 08 do 18-12-1399. 

Walterus van Ponsendale verkocht aan Benigna gnd Binge ndvw hr Egidius 

Meijssen soen priester een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd gnd dat Ribeken, in 

Erp, tussen Johannes van Gemonden enerzijds en Heijmannus Grieten soen 

anderzijds. 

 

Walterus de Ponsendale legitime vendidit (dg: d) Benigne dicte Binge 

filie naturali domini quondam (dg: dn) Egidii Meijssen soen presbitri 

v[italem] pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte emptricis et non ultra purificationis et pro 

primo termino a purificationis proxime fu[turo] ultra annum et in Busco 

tradendam ex prato dicto dat Ribeken sito in parochia de Erpe inter 

hereditatem Johannis de Gemonden ex uno et inter [hereditatem] Heijmanni 

Grieten soen ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere et cum 

m[ortua] fuerit etc. Testes (dg: datum supra) testes Vlochoven et Wolph 

datum quinta post Lucie. 

 

BP 1181 p 585r 09 do 18-12-1399. 

Albertus van Kessel zvw Walterus van Kessel en zijn kinderen Godescalcus en 

Arnoldus droegen over aan Johannes zv ....... Zeghers soen de helft van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Willelmus van der Scueren 

beloofd had met Kerstmis in Den Bosch te leveren aan voornoemde Albertus,  

en Godescalcus en Arnoldus en ook Henricus, Maria en Elizabeth, kv 

voornoemde Albertus, gaande uit een huis met ondergrond, tuin en aangelegen 

stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbossche, ter plaatse gnd in die 

Hulsche Brake, beiderzijds tussen Petrus van Gherwen en zijn zuster Metta. 

Voornoemde Henricus, Maria en Elizabeth zullen nimmer hierop rechten doen 

gelden. 

 

Albertus de Kessel filius quondam Walteri de Kessel Godescalcus et 

Arnoldus eius liberi medietatem hereditarie paccionis unius modii (dg: 

s..) siliginis [mensure] de Busco quam paccionem (dg: W) unius modii 

siliginis Willelmus van der Scueren promiserat se daturum et soluturum 

(dg: dictis) Alberto et Godescalco [et] Arnoldo predictis et Henrico 

Marie et Elizabeth liberis dicti Alberti hereditarie (dg: p) nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex domo cum suo fun[do et] orto ac pecia 

terre sibi adiacente sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum 

Wijbossche in loco dicto in die Hulsche Brake int[er hereditatem] Petri 

de Gherwen et Mette sue sororis ex utroque latere coadiacentem prout in 

litteris hereditarie supportaverunt (dg: dicto Wi) Johanni filio ....... 

Zeghers soen cum litteris et jure #occacione# promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et quod ipsi  

[dictos] Henricum Mariam El[izabeth liberos] dicti Alberti perpetue tales 

habebunt quod numquam presument se jus in premissis habere. Testes datum 

supra. 

 

1181 p. 586v. 

 quinta post Lucie: donderdag 18-12-1399. 

 

BP 1181 p 586v 01 do 18-12-1399. 

Petrus gnd ?Vannij zv Johannes gnd Willems soen verkocht aan Engbertus gnd 

Sterc een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 1/8 deel in een stuk land en aangelegen beemd, 

tezamen 3 bunder groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen 
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Martinus gnd Broc enerzijds en Nijcholaus Sterc anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns. 

 

Petrus dictus ?Vannij filius (dg: quondam) Johannis dicti Willems soen 

hereditarie vendidit Engberto dicto Sterc hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: 

purificationis et) Andree et in Busco tradendam ex (dg: pecia) octava 

parte ad dictum venditorem spectante in pecia terre et prato sibi 

adiancente tria bonaria simul (dg: continentibus) continentibus sitis in 

parochia de (dg: Oerscot) #Oesterwijc# in loco dicto Udenhout inter 

hereditatem Martini dicti Broc ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

Sterc ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Vlochoven et Wolph datum quinta post Lucie. 

 

BP 1181 p 586v 02 do 18-12-1399. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar ingegaan afgelopen Sint-Andreas (zo 

30-11-1399) met 11½ Stramprooise gulden, de pacht van het jaar van 

wederkoop en achterstallige termijn {geen datum noch getuigen}. 

 

Et poterit! ad spacium quatuor annorum post festum beati Andree proxime 

preterito! sine medio sequentium semper dictis quatuor annis durantibus 

cum XI et dimidio Stramproedsche gulden seu (dg: s) valore et cum 

paccione anni redempcionis et cum arrestadiis ut in forma. 

 

BP 1181 p 586v 03 do 18-12-1399. 

Johannes zv Nijcholaus van Heze linnenklerenwever ev Cristina dvw 

Gheerburgis dvw Gertrudis van Puppel droeg over aan Zegherus van Puppel het 

deel, dat aan hem en voornoemde Cristina behoort, in alle cijnzen9 die 

voornoemde Gertrudis beurde, gaande uit een huis en erf van voornoemde 

Zegherus, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Reijnerus van Aken enerzijds en wijlen Johannes van Berze, nu Henricus van 

Goiderheijle verwer, anderzijds. 

 

(dg: dictus) Johannes filius Nijcholai de Heze textoris lineorum maritus 

et tutor legitimus Cristine sue uxoris filie quondam Gheerburgis filie 

(dg: d) quondam Gertrudis de (dg: Pi) Puppel totam partem et omne jus 

sibi et dicte Cristine competentes quovis modo in omnibus censibus quos 

dicta Gertrudis solvendos habuit annuatim et hereditarie ex domo et area 

Zegheri de Puppel sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem quondam Reijneri de Aken ex uno et inter! quondam Johannis de 

Berze nunc ad Henricum de Goiderheijle tinctorem spectantem ex alio 

hereditarie supportavit dicto Zeghero promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et Cristine et 

quorumcumque #liberorum# ?bonorum eiusdem Cristine deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 586v 04 do 18-12-1399. 

Hr Henricus Buc maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen gedaan door (1) Andreas van den Noddenvelt en zijn kinderen, 

(2) Nijcholaus van Baerle en zijn kinderen, (3) Bela wv Johannes gnd 

Houbraken en haar kinderen, (4) Johannes Spikerman en zijn kinderen, met 

hun goederen. 

 

Dominus Henricus Buc omnes vendiciones et alienaciones et obligationes 

facats per Andream van den Noddenvelt et eius liberos et per Nijcholaum 

de Baerle et eius liberos et per Belam relictam Johannis dicti (dg: de) 

Houbraken et eius liberos et per Johannem Spikerman et eius liberos seu 

                         
9 Zie ← BP 1181 p 586v 03 do 18-12-1399, deze cijnzen waren uitgezonderd in 

een verkoop. 
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per eorum alterum vel alteros cum eorum bonis seu cum bonis alterius 

eorundem calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 586v 05 do 18-12-1399. 

Arnoldus van Hees zvw Johannes van Hees van Groot Lith verkocht aan 

Bernardus zvw Bernardus van Overmere een n-erfcijns van 2 gulden pieter 

Brabants geld of de waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 2 

morgen land, in Groot Lith, ter plaatse gnd die Twelf Mergen, tussen 

Johannes Eefsen soen enerzijds en Matheus Willems soen anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns aan het kapittel van Sint-Lambertus in Luik. 

 

Arnoldus de Hees filius quondam Johannis de Hees de Magno Lijt 

hereditarie vendidit Bernardo (dg: de) filio quondam Bernardi de Overmere 

hereditarium censum duorum gulden peter monete Brabantie seu valorem 

solvendum hereditarie Remigii ex duobus iugeribus terre sitis in parochia 

de Magno Lijt in loco dicto die Twelf Mergen inter hereditatem Johannis 

Eefsen soen ex uno et inter hereditatem Mathei Willems soen ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem aliam deponere 

(dg: excepto censu) tamquam de! ab omni aggere libera excepto censu 

capitulo sancti Lamberti Leodiensis exinde prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 586v 06 do 18-12-1399. 

Johannes gnd Matheus soen witlederbereider maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 50 schelling, aan hem verkocht door Nijcholaus zvw 

Henricus van Os zvw Gerardus Scaden. 

 

Johannes dictus Matheus soen preparator albi corei hereditarium censum 

quinquaginta solidorum venditum sibi a Nijcholao filio quondam Henrici de 

Os filii quondam Gerardi (dg: Scaden Scaden) Scaden prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 586v 07 do 18-12-1399. 

(dg: Gerardus van Geffen). 

 

(dg: Gerardus de Geffen). 

 

BP 1181 p 586v 08 do 18-12-1399. 

Johannes zvw Ghibo van Best maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Gerardus van Geffen molenaar gekocht 

had van Rutgherus zvw Tielmannus gnd met der Hant, en die nu aan hem 

behoort. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis de Best hereditarium censum XL solidorum 

monete quem Gerardus de Geffen multor erga Rutgherum filium quondam 

Tielmanni dicti met der Hant emendo acquisiverat #prout in litteris# et 

quem nunc ad se spectare dicebat monuti de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 586v 09 do 18-12-1399. 

Johannes van den Placke verkocht aan Zeelkinus van Eirde zvw Willelmus van 

Eirde 2/11 deel, dat aan hem en zijn broer Petrus gekomen was na overlijden 

van zijn tante Katherina dvw Marcelius van Vucht, in (1) een huis en tuin, 

in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd ten Hoernic, tussen Walterus van 

Griensvenne enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een kamp, in Gestel 

bij Herlaar, ter plaatse gnd Bellen Broec, tussen Arnoldus van den Steen 

enerzijds en Margareta gnd Marcelijs anderzijds, (3) alle andere goederen, 

cijnzen en pachten, die wijlen voornoemde Katherina had nagelaten. Zijn 

voornoemde broer Petrus zal nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Johannes van den Placke duas undecimas partes sibi (dg: de morte quondam) 

et Petro suo fratri de morte quondam Katherine sue matertere filie 
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quondam Marcelii de Vucht successione advolutas in domo et orto sitis in 

parochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum ten Hoernic inter 

hereditatem Walteri de Griensvenne ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio atque in quodam campo sito in dicta parochia in 

loco dicto (dg: B) Bellen Broec inter hereditatem Arnoldi van den Steen 

ex uno et inter hereditatem Margarete dicte Marcelijs ex !uno atque in 

omnibus aliis bonis censibus et paccionibus (dg: in) quos dicta quondam 

Katherina in sua morte post se reliquit quocumque locorum sitis ?ut 

hereditarie vendidit Zeelkino de Eirde filio quondam Willelmo! de Eirde 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et dicti (dg: quondam) Petri sui fratris deponere et quod ipse 

dictum Petrum suum fratrem perpetue talem habebit quod numquam presumet 

se jus habere in dictis duabus (dg: d und) undecimis partibus 

premissorum. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 586v 10 do 18-12-1399. 

Voornoemde Zeelkinus beloofde aan voornoemde Johannes van den Placke 40 

Stramprooise gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Zeelkinus promisit super omnia dicto Johanni van den Placke XL 

Stramproedsche gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 586v 11 do 18-12-1399. 

Heijmericus Jans soen van Overmere en zijn natuurlijke zoon Heijmericus 

beloofden aan Johannes Loze zvw Bartholomeus gnd Meus Wegen 12 Engelse 

nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te betalen. 

 

Heijmericus Jans soen de Overmere et Heijmericus eius filius naturalis 

promiserunt indivisi super omnia (dg: Hi) Johanni Loze filio quondam (dg: 

Barth) Bartholomei dicti Meus Wegen XII Engels nobel seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 586v 12 do 18-12-1399. 

Mathias zv Arnoldus van Baest verkocht aan jkvr Ermgardis van Hoerne ndvw 

hr Johannes van Hoerne een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd gnd den Ertborne, in 

Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen Jutta gnd Luten enerzijds en 

....... ....... anderzijds. 

 

Mathias filius (dg: q) Arnoldi de Baest legitime vendidit domicelle 

Ermgardi de Hoerne filie naturali domicelli quondam Johannis de Hoerne 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte emptricis et non ultra purificationis et primo 

termino ultra annum et in Busco tradendam ex prato quodam dicto den 

Ertborne sito in parochia de Oerscot in pastoria de Straten inter 

hereditatem Jutte dicte Luten ex uno et inter ....... ....... ....... ex 

alio ?ut promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere et cum dicta emptrix! erit 

quitus. Testes Loze et ....... datum supra. 

 

1181 p. 587r. 

 quinta post Lucie: donderdag 18-12-1399. 

 sexta post Lucie: vrijdag 19-12-1399. 

 

BP 1181 p 587r 01 do 18-12-1399. 

Goeswinus Moedel zv Bertoldus verhuurde aan Willelmus Moelnere zvw Petrus 

Moelners een kamp, in ?Berlicum, ter plaatse gnd Mu..de, tussen Johannes 

van Rucven? enerzijds en Paulus die Bije anderzijds, voor een periode van 4 

jaar, ingaande heden, elk jaar voor 6½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde, 

met Sint-Martinus te betalen. Willelmus zal elk van de 4 jaar 120 wilgen 
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uitgraven en poten. Willelmus zal geen takken zagen tenzij voor het 

onderhoud van de omheining. Willelmus zal die omheiningen na afloop van de 

4 jaar niet verwijderen. 

 

Goeswinus Moedel filius Bertoldi quendam campum situm (dg: ..) in 

parochia [de] ?Berlikem ad locum dictum Mu..de (dg: h) inter hereditatem 

Johannis de Ru[c?]ven ex uno et inter hereditatem Pauli die Bije ex alio 

ut dicebat locavit Willelmo Moelnere filio quondam Petri (dg: Moe) 

Moelners ab eodem ad spacium quatuor annorum datam presentium sine! 

sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum !sex et dimidium novos 

Gelre gulden seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

quatuor annorum Martini et primo termino Martini proxime futuro 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

super omnia et quod ipse Willelmus anno quolibet (dg: p) dictorum quatuor 

annorum plantabit et effodiet centum et viginti plantas dictas poeteren 

saliceas atque quod ipse (dg: Joh) Willelmus nec secabit (dg: supra) in 

dicto campo aliquos ramos vel ligna nisi quibus indiguerit pro 

conservacione sepium eiusdem campi quos ... (dg: sepes d) ramos dictus 

Johannes secabit debitis et congruis temporibus et quod ipse Willelmus in 

ultimo dictorum quatuor annorum et in (dg: extium exitum) exitu dictorum 

quatuor! non amovebit sepes dicti campi sed ibidem relinquet easdem 

sepes. Testes Loze et Wolph datum quinta post Lucie. 

 

BP 1181 p 587r 02 vr 19-12-1399. 

Willelmus gnd die Haen linnenklerenwever verkocht aan Antonius van de 

Doorn, tbv Arnoldus Hoernken, een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1399), gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Beurde, in een erfgoed van wijlen Hermannus van Zonne, tussen erfgoed van 

Theodericus Rover nzvw Theodericus Rover Bernts soen enerzijds en erfgoed 

van Hermannus van Zonne zvw Willelmus Vleminc anderzijds, reeds belast met 

een b-erfcijns van 3 pond geld. 

 

Willelmus dictus die Haen tector lineorum hereditarie vendidit Antonio de 

Spina #ad opus Arnoldi Hoernken# hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini et pro primo solucionis! in 

festo nativitatis domini proxime futuro (dg: f) ex domo et area et orto 

sitis in Busco ad locum! Buerde in hereditate quondam Hermanni de Zonne 

inter hereditatem Theoderici Rover filii naturalis quondam Theoderici 

Rover Bernts soen ex uno et inter hereditatem Hermanni de Zonne filii 

quondam Willelmi Vleminc ex alio (dg: here) promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu trium librarum monete et sufficientem facere. Testes Vlochoven et 

Loze datum sexta post Lucie. 

 

BP 1181 p 587r 03 vr 19-12-1399. 

Johannes Honijman linnenklerenwever nzvw Johannes Honijman droeg over aan 

Reijnkinus Kul en diens zoon Jacobus (1) een huis, tuin en aangelegen stuk 

land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen Johannes die Haen 

enerzijds en Engela gnd Brocken anderzijds, (2) een stukje heide, aldaar, 

tussen voornoemde Johannes die Haen enerzijds en voornoemde Enghela 

anderzijds, (3) een stuk land, in Enschot, tussen Ghisbertus Houtappel 

enerzijds en Henricus die Bont anderzijds, (4) een stuk land, in Enschot, 

tussen Egidius van de Doorn enerzijds en voornoemde Johannes die Haen 

anderzijds, (5) een stuk land, in Enschot, tussen Nijcholaus gnd Mart 

enerzijds en voornoemde Henricus Bont anderzijds, (6) 1/3 deel van 10 

penning b-erfcijns, die wijlen een zekere Wijt Ghenen op voornoemde 

erfgoederen betaalde, aan eerstgenoemde Johannes verkocht door Henricus die 

Haen van Eijnschit, (7) alle erfgoederen die aan Eefsa dvw Gerardus gnd 

Eefsen soen gekomen waren na overlijden van haar ouders, gelegen onder 

Oisterwijk en Enschot, welke erfgoederen gedeeld zijn tegen andere 
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erfgoederen behorend aan Johannes gnd Honijman; deze erfgoederen had 

eerstgenoemde Johannes in pacht verkregen van Henricus van Mierde zvw 

Gerardus van Eersel ev voornoemde Eefsa, (8) al zijn andere goederen, 

roerende en onroerende, erfelijke en gerede. De goederen zijn belast met de 

pacht in de brief vermeld en met lasten. 

 

Johannes Honijman textor lineorum (dg: maritus) filius naturalis quondam 

Johannis Honijman domum et ortum ac peciam (dg: sit) terre sibi 

adiacentem sitos in parochia de Oesterwijc in loco dicto Huculem inter 

hereditatem Johannis die Haen ex uno et inter hereditatem Engele dicte 

Brocken ex alio item particulam terre mericalis sitam ibidem inter 

hereditatem dicti Johannis die Haen ex uno et inter hereditatem dicte 

Enghele ex alio item peciam terre sitam in parochia de Eijnschit inter 

hereditatem Ghisberti Houtappel ex uno et inter hereditatem Henrici die 

Bont ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia (dg: s ter inter) 

de Eijnschit inter hereditatem Egidii de Spina ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis die Haen ex alio item peciam terre sitam in 

(dg: p) dicta parochia de Eijnschit inter hereditatem Nijcholai dicti 

Mart ex uno et inter hereditatem dicti Henrici Bont ex alio atque terciam 

partem decem denariorum hereditarii census quos quondam dictus Wijt 

Ghenen supra dictas hereditates solvere tenetur annuatim venditos 

primodicto (dg: He) Johanni ab Henrico die Haen de Eijnsc[hit] prout in 

litteris item (dg: l) omnes hereditates (dg: q) Eefse filie quondam 

Gerardi dicti Eefsen soen de morte quondam suorum parentum jure 

successionis advolutas q[uocumque] locorum infra parochiam de Oesterwijc 

et infra parochiam de Eijnschit situatas et que hereditates divise sunt 

contra hereditates spectantes ad Johannem dictum (dg: Hoij) Honijman quas 

hereditates jamdictas primodictus Johannes erga Henricum de Mierde filium 

quondam Gerardi de Eersel maritum et tutorem legitimum dicte (dg: Een) 

Eefse sue uxoris ad pactum acquisiverat prout in litteris insuper omnia 

alia sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Reijnkino Kul et Jacobo suo filio cum litteris et (dg: aliis et) jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis paccione in dictis litteris contenta et oneribus ex 

premissis solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 587r 04 vr 19-12-1399. 

Bartholomeus gnd Meus zvw Meus Wegen gaf uit aan Arnoldus zvw Willelmus 

Veren Hadewigen soen een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel 

Eijnde, tussen Jordanus van Herende enerzijds en Johannes Zegers soen 

anderzijds, zoals dit behoorde aan wijlen Henricus Loze; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns (dg: 3½), en thans voor een n-erfcijns van 35 

schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

(dg: Arnoldus W filius quondam Willelmi Veren Hadewigen soen) 

#Bartholomeus dictus Meus filius quondam Meus Wegen# peciam terre sitam 

in parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem 

Jordani de Herende ex uno et inter hereditatem Johannis Zegers soen prout 

(dg: ib dicta pecia terre) #ibidem sita et# ad Henricum (dg: Lozen) 

quondam Loze spectabat (dg: hereditarie supportavit) #dedit ad 

hereditarium censum# Arnoldo filio quondam Willelmi Veren Hadewigen soen 

ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: tribus et d) censu domino fundi 

exinde solvendo dando etc atque pro hereditario! XXXV solidorum monete 

dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et primo termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum ex premissis promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 587r 05 vr 19-12-1399. 

Reijnkinus Kul en zijn zoon Jacobus beloofden aan Johannes Honijman nzvw 
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Johannes Honijman hem in hun huis op te nemen en te onderhouden, van 

voeding, drank, kleding, schoenen, kousen, hemden en andere noodzakelijke 

dingen, zolang hij leeft. 

 

Reijnkinus Kul et Jacobus eius filius promiserunt indivisi super habita 

et habenda Johanni Honijman filio naturali quondam Johannis Honijman quod 

ipsi eundem Johannem tenebunt et emittent #in domo eorum# de cibariis 

potu et vestimentis (dg: et aliis necessariis) calceis caligis et 

cam[isiis] et aliis necessariis quamdiu dictus Johannes filius naturalis 

vixerit juxta decentiam sui status et cum mortuus fuerit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 587r 06 ma 29-12-1399. 

Henricus en Johannes, kvw Theodericus Clijnge van Lijt, en Cristianus zv 

Cristianus bakker ev Sophia dvw voornoemde Theodericus, voor zich en voor 

Hadewigis dvw voornoemde Theodericus, maakten een erfdeling. 

Voornoemde broers Henricus en Johannes kregen (1) een b-erfcijns van 40 

schelling geld, die wijlen Johannes Becker zvw Henricus Becker grootvader 

van voornoemde kinderen gekocht had van Johannes gnd Coman zvw Walterus gnd 

Coman, van welke cijns 6 schelling worden betaald, (2) een b-erfcijns van 

20 schelling, die wijlen voornoemde Theodericus Clijnge verworven had van 

Godescalcus zvw voornoemde Johannes Becker, (3) 3 pond geld b-erfcijns, een 

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

een huis en erf in Den Bosch, in de Kleerherstellersstraat, welke 3 pond 

wijlen voornoemde Johannes Becker verworven had van Arnoldus van den 

Berghe, (4) ½ morgen land, in {p.588} Lithoijen, ter plaatse gnd die 

Nederste Twee Hoeve, tussen Willelmus Clijnge enerzijds en kvw Petrus smid 

anderzijds, welke ½ morgen wijlen voornoemde Theodericus Clijnge gekocht 

had van Godefridus gnd Loesken zvw Henricus Mudeken, (5) ½ morgen land 

aldaar, die wijlen voornoemde Theodericus Clijnge verworven had van zijn 

broer Willelmus Clijnge (6) 3½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Cacconij, tussen Nijcholaus van Dalem enerzijds en Willelmus Clijnge smid 

en zijn medeërfgenamen anderzijds, aan wijlen voornoemde Theodericus 

Clijnge overgedragen door zijn voornoemde broer Willelmus Clijnge, (7) 1/3 

deel aan voornoemde kinderen behorend, in een b-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, welke pacht wijlen voornoemde Johannes Becker gekocht had van 

de broers Henricus en Petrus, zvw Walterus gnd Noijdeken van Helvoert, (8) 

de helft, die aan wijlen voornoemde Theodericus Clijngen behoorde, in de 

helft van 10 morgen land, gelegen in een kamp dat behoorde aan wijlen hr 

Johannes van Plasse ridder, ter plaatse gnd Otheren, naast de beemden gnd 

die Cromvoirtse Beemden, te weten de helft van de helft richting voornoemde 

beemden gnd die Cromvoirtse Beemde, (9) de helft van 3 morgen ½ hont land, 

gelegen in het zesde kamp, dat 6 morgen 2 hont groot is, en voor Vlijmen 

gelegen is beneden de weg naar Vlijmen, tussen Matheus Posteel enerzijds en 

Agnes dvw Nijcholaus van Megen anderzijds. 

 

Henricus Johannes (dg: Soph Hadewigis) liberi quondam (dg: Willelmi) 

Theoderici Clijnge de Lijt (dg: cum tutore) et Cristianus filius (dg: 

quondam) Cristiani pistoris maritus legitimus Sophie sue uxoris filie 

dicti quondam Theoderici #pro se et pro Hadewige filia dicti# palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis 

ad se spectantibus ut dicebant [mediante] qua divisione hereditarius 

census quadraginta solidorum monete quem Johannes quondam Becker filius 

quondam Henrici Becker avus olim dictorum liberorum erga Jo[hannem] 

dictum Coman filium quondam Walteri dicti Coman emendo acquisiverat (dg: 

prout) et ex quo census XL solidorum sex solidi annuatim sunt solvendi 

prout in litteris (dg: item h[ereditarius] census viginti solidorum 

monete quem Margareta relicta dicti quondam Johannis Becker erga 

Tielmannum filium quondam Johannis de Haenwijc .......) acquisiverat 

prout in litteris item hereditarius census viginti solidorum quem dictus 

quondam Theodericus Clijnge erga Godescalcum filium dicti quondam 
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Johannis Becker acquisiverat prou[t in litteris] item tres libre 

hereditarii census monete solvende hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco in vico reparatorum 

veterum ve[stium] quas tres libras hereditarii census dictus quondam 

Johannes Becker erga Arnoldum van den Berghe ac[quisiverat] prout in 

litteris [et] dimidium iuger terre si[tum in] 

 

1181 p. 588v. 

 in crastino sanctorum innocentium: maandag 29-12-1399. 

 sabbato post Lucie: zaterdag 20-12-1399. 

 

BP 1181 p 588v 01 ma 29-12-1399. 

parochia de Lijttoijen in loco dicto die Nederste Twee Hoeve inter 

hereditatem (dg: dicti quondam) Willelmi [C]lijnge ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Petri fabri ex alio quod dimidium iuger 

terre dictus quondam Theodericus Clijnge erga Godefridum dictum Loesken 

filium quondam Henrici Mudeken acquisiverat emendo item dimidium iuger 

terre situm ibidem quod dimidium juger terre dictus quondam Theodericus 

Clijnge erga Willelmum Clijnge fabrum suum (dg: fab) fratrem acquisiverat 

item tria et dimidium hont terre sita in parochia de Lijttoijen in loco 

dicto Cacconij inter hereditatem Nijcholai de Dalem ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Clijnge fabri et suorum coheredum ex alio supportata 

dicto quondam Theoderico Clijnge a dicto Willelmo Clijnge suo fratre 

atque (dg: hereditaria paccio medietas) tercia pars ad dictos liberos 

(dg: spectans) spectans in hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco quam paccionem dictus quondam Johannes Becker 

erga Henricum et Petrum fratres filios quondam Walteri dicti Noijdeken de 

Helvoer! emendo acquisiverat prout in litteris {hierna nieuwe regel} 

item medietas que ad dictum quondam Theodericum Clijngen spectabat (dg: 

in medietate unius campi decem iugera terre) in medietate decem iugerum 

terre sitorum in quodam campo qui ad (dg: dictum) dominum quondam 

Johannem de Plasse militem spectabat sito in loco dicto Otheren juxta 

(dg: prata) quedam prata dicta die Cromvoertsche Beemde (dg: que X iugera 

terre dictus quondam Johannes Becker et G) scilicet (dg: illam) 

medietatem illius medietatis dictorum X iugerum que sita est versus dicta 

prata die Cromvoertsche Beemde vocata item medietas trium iugerum terre 

et dimidii hont terre que tria (dg: et d) iugera et dimidium hont terre 

sita sunt in quodam sexto campo qui sextus campus sex iugera et duo hont 

continet et est situs ante Vlimen inferius plateam (dg: ibidem inter) #+ 

{BP 1181 p 588v 02 invoegen}# predictis Henrico et Johanni fratribus 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt promittentes cum tutore ratam! 

et dampna equaliter portabunt. Testes Vlochoven et Tijt datum in crastino 

sanctorum innocentium. 

 

BP 1181 p 588v 02 ma 29-12-1399. 

{Invoegen in BP 1181 p 588v 01}. 

+ ibidem versus Vlimen inter hereditatem Mathei Posteel ex uno et inter 

hereditatem Agnetis filie quondam Nijcholai de Megen ex alio. 

 

BP 1181 p 588v 03 ma 29-12-1399. 

Voornoemde Hadewigis dvw Theodericus Clijnge en Cristianus zv Cristianus 

bakker ev Sophia dvw voornoemde Theodericus kregen (1) een huis en erf in 

Den Bosch, op de Vughterdijk, aan wijlen voornoemde Theodericus Clijnge 

verkocht door Gerardus gnd Crillart, (2) een b-erfcijns van 18 schelling, 

en (3) een b-erfcijns van 12 schelling, welke cijnzen wijlen voornoemde 

Theodericus Clijnge gekocht had van Ghibo Buijc vleeshouwer ev Katherina 

dvw mr Johannes van Roesmalen, (4) een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

aan wijlen voornoemde Theodericus Clinge verkocht door Henricus van Dijest, 

(5) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan wijlen voornoemde 

Theodericus Clijnge overgedragen door Gerardus zvw Willelmus van Lijt smid 

en Jacobus van Ghele zvw Egidius van Ghele ev Sophia dvw voornoemde 
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Willelmus, (6) een kamp, naast de Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen 

Conrardus Writer enerzijds en erfgoed van Theodericus Clijnge anderzijds, 

dat wijlen voornoemde Theodericus Clijnge verworven had van Henricus Becker 

zvw Rodolphus Becker, (7) een klein kampje, naast de Vughterdijk, 

beiderzijds tussen erfgoederen van Henricus zvw Rodolphus Becker, strekkend 

vanaf erfgoed van voornoemde Henricus tot aan erfgoed van vrouwe Ermgardis 

van Werthusen, met de helft van de sloot aan weerszijde van het kampje, 

welk kampje wijlen voornoemde Theodericus Clijnge gekocht had van 

voornoemde Henricus zvw Rodolphus Becker, (8) een b-erfcijns van 20 

schelling geld, die Johannes Becker zvw Henricus bakker van de 

Vughterstraat gekocht had van Hubertus zvw Johannes zv Jordanus van Vucht, 

welke cijns wijlen voornoemde Theodericus Clijnge verworven had van 

Godescalcus zvw voornoemde Johannes Becker zvw Henricus bakker. 

 

Et mediante qua divisione domus et area sita in Buscoducis supra aggerem 

Vuchtensem vendita dicto quondam Theoderico Clijnge a Gerardo dicto 

Crillart prout in litteris simul cum hereditario censu decem et octo 

solidorum et cum hereditario censu duodecim solidorum quos census dictus 

quondam Theodericus Clijnge erga Ghibonem Buijc carnificem maritum et 

tutorem legitimum Katherine sue uxoris filie quondam magistri Johannis de 

Roesmalen emendo acquisiverat prout in litteris item hereditarius census 

XX solidorum monete venditus dicto quondam Theoderico Clinge ab Henrico 

de Dijest prout in litteris item hereditaria paccio unius modii siliginis 

mensure de Busco (dg: sp) supportata dicto quondam Theoderico Clijnge a 

Gerardo filio quondam Willelmi de (dg: Lijt) Lijt fabri et Jacobo de 

Ghele filio quondam Egidii de Ghele marito et tutore legitimo Sophie sue 

uxoris filie eiusdem quondam Willelmi prout in litteris item quidam 

campus situs iuxta aggerem Vuchtensem inter hereditatem quondam Conrardi 

Writer ex uno et inter hereditatem Theoderici Clijnge ex alio quem (dg: 

censu) campum dictus quondam Theodericus Clijnge erga Henricum Becker 

filium quondam Rodolphi Becker acquisiverat prout in litteris (dg: atque) 

item quidam parvus campulus situs iuxta aggerem Vuchtensem inter 

hereditates Henrici filium! quondam Rodolphi Becker (dg: su) ab utroque 

latere coadiacentes tendens ab hereditate dicti Henrici ad hereditatem 

domine Ermgardis de Werthusen cum medietate (dg: f) cuiusdam (dg: ..) 

fossati siti ab utroque latere dicti campuli quem parvum campulum dictus 

quondam Theodericus Clijnge erga dictum Henricum filium quondam Rodolphi 

Becker acquisiverat emendo prout in litteris atque hereditarius census 

viginti solidorum monete quem (dg: d) Johannes Becker filius quondam 

Henrici (dg: Bec) pistoris de vico (dg: Vuchtens) Vuctensi erga Hubertum 

filium quondam Johannis filii Jordani de Vucht emendo acquisiverat et 

quem censum viginti solidorum dictus quondam Theodericus Clijnge erga 

Godescalcum filium dicti quondam Johannis Becker filii quondam Henrici 

pistoris acquisiverat prout in litteris dictis (dg: Sophie filie dicti 

quondam Johannis Becker) #Hadewigi filie dicti quondam Theoderici 

Clijnge# et primodicto Cristiano cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt promittentes super omnia !servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 588v 04 za 20-12-1399. 

Hermannus Loden gaf uit aan Theodericus van Vlimen (1) 1½ morgen land, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd op den Hoevel, tussen voornoemde Theodericus van 

Vlimen enerzijds en Mabelia gnd des Papen dochter anderzijds, (2) 9 voet 

maasdijk, naast de sluis gnd die Vornsche Sluijse, tussen de dijk van 

Johannes Grieten soen en de dijk van Ghiselbertus Danels soen, (3) 9 voet 

maasdijk, achter de tuin van wijlen Johannes van Genderen, welke 9 voet en 

9 voet bij voornoemde 1½ morgen horen; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 3 oude Franse schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (za 25-12-1400), en voor het 

onderhoud van voornoemde 9 voet en 9 voet maasdijk, omheiningen en sloten. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Theodericus van Vlimen tot 
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onderpand (4) een kamp, gnd den Onderstal, in Meerwijk, tussen een gemene 

weg enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, met een eind strekkend 

aan Goeswinus Steenweg. 

 

Hermannus Loden unum et dimidium iugera terre sita in jurisdictione de 

Merewijc ad locum dictum op den Hoevel inter hereditatem Theoderici de 

Vlimen ex uno et inter hereditatem Mabelie dicte des Papen dochter ex 

alio cum novem pedatis aggeris Mose sitis juxta slusam dictam communiter 

die Vornsche Sluijse (dg: contigue juxta) #inter# aggerem (dg: #quondam# 

Alberti filii Johannis Hermans soen) Johannis Grieten soen et inter (dg: 

hereditatem) aggerem Ghiselberti (dg: Dane) Danels soen atque cum novem 

pedatis aggeris (dg: s Mose) Mose sitis retro ortum quondam Johannis de 

Genderen prout huiusmodi nove! pedate aggeris et novem pedate aggeris 

ibidem site sunt et ad dicta unum et dimidium iugera terre de jure 

pertinent ut (dg: dicebat hereditarie vendidit) #dedit ad hereditarium 

censum# #+ {BP 1181 p 588v 05 invoegen}# dicto Theoderico de Vlimen #ab 

eodem hereditarie possidenda# promittens super omnia warandiam #pro 

premissis et aliam# et obligationem deponere exceptis dictis novem 

pedatis aggeris et novem pedatis aggeris et exceptis sepibus (dg: sloten) 

et slotis ad dicta unum et dimidium iugera terre de jure spectantibus. 

Quo facto repromisit #(dg: alter)# dictus Theodericus de Vlimen (dg: ut 

debitor principalis sub obligationem dictorum d unius et dimidii iugerum 

terre et sub obligatione cuiusdam) #et ad maiorem securitatem dictus 

Theodericus# [quen]dam campum dictum den Onderstal dicti Theoderici de 

Vlimen situm in dicta jurisdictione de Merewijc inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex uno et communem aqueductum ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Goeswini Steenweg #ad pignus imposuit et promisit 

super habita et habenda sufficientem facere et promisit super habita et 

habenda quod ipse# (dg: quod) ipse dictas novem pedatas aggeris et novem 

pedatas aggeris et dictas sepes et slotas ad dicta unum et dimidium 

iugera terre spectantes perpetue in bona disposicione observabit sic quod 

dicto Henrico et ad et supra hereditates dicti Hermanni dampna exinde non 

eveniant quovis modo in futurum. Testes Spina et Wolph datum sabbato post 

Lucie. 

 

BP 1181 p 588v 05 za 20-12-1399. 

{invoegen in BP 1181 p 588v 04}. 

+ pro hereditario censu trium (dg: aude) aude scilde Francie seu valorem 

dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et primo termino a 

nativitatis Domini proxime (dg: futuro) futuro ultra an[num]. 

 

1181 p. 589r. 

 sexta post Lucie: vrijdag 19-12-1399. 

 sabbato post Lucie: zaterdag 20-12-1399. 

 

BP 1181 p 589r 01 vr 19-12-1399. 

Henricus van Uden en Luijtgardis, kvw Wellinus Werner, verhuurden aan 

Gheerlacus van Zonne zv Arnoldus een kamp, ongeveer 1½ morgen groot, ter 

plaatse gnd die Vliedert, tussen Hubertus ... enerzijds en voornoemde 

Henricus van Uden anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingaande heden. 

 

Henricus de Uden et Luijtgardis liberi quondam Wellini Werner quendam 

campum #unum et dimidium iugera continentem vel circiter# situm in loco 

dicto die Vliedert inter hereditatem Huberti ... ex uno et inter 

hereditatem dicti Henrici de Uden ex alio ut dicebant locaverunt 

Gheerlaco de Zonne filio Arnoldi ab eodem ad spacium sex annorum (dg: 

pro) datam presentium sine medio sequentium possidendum promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere dicto (dg: -rum). 

Testes Tijt et Spina datum sexta post Lucie. 
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BP 1181 p 589r 02 vr 19-12-1399. 

Arnoldus Stamelaert van Spanct droeg over aan hr Adam van Mierde priester, 

tbv Johannes zv Johannes van Bruheze, een b-erfcijns van 40 dobbel mottoen, 

een helft te betalen met Pinksteren en de andere helft met Sint-Remigius-

Belijder, gaande uit een erfgoed van laatstgenoemde Johannes van Bruheze, 

gnd een Wildert, gelegen naast de plaats gnd Bottel, !gnd die Raect en dat 

Buijesken, zoals het erfgoed daar gelegen is, strekkend vanaf de plaats gnd 

die Vondere waarlangs men gaat voor het huis van wijlen Bruijstinus naar de 

plaats gnd ter Heze, richting de plaats gnd Bottel, eveneens strekkend 

vanaf laatstgenoemde plaats tot aan de plaats gnd ter Arken, dat was van 

wijlen Johannes gnd van Velhoven van Dorne, dat gelegen is aan een weg 

waarlangs men gaat van de plaats gnd Bruheze richting de plaats gnd Dornen, 

zoals het erfgoed behoorde aan voornoemde Johannes, welke cijns voornoemde 

Arnoldus Stamellart gekocht had van voornoemde Johannes van Bruheze. 

{Situering erg onduidelijk}. 

 

Arnoldus Stamelaert de Spanct hereditarium censum XL aureorum denariorum 

communiter dobbel mottoen vocatorum boni auri et iusti ponderis solvendum 

hereditarie mediatim penthecostes et mediatim Remigii confessoris ex 

quadam hereditate Johannis de Bruheze dicta communiter een Wildert sita 

juxta locum dictum communiter Bottel !dictam communiter die Raect atque 

dat Buijesken prout dicta hereditas ibidem est situata tendente a loco 

dicto die Vondere quo itur ante domum quondam (dg: Johannis dicti de 

Velhoeven de Doerne que sita est ad quandam viam qua itur de loco dicto 

Bruheze versus locum dictum Dorne ..) Bruijstini ad locum dictum ter Heze 

versus locum dictum Bottel tendente quoque a jamdicto loco ad locum 

dictum communiter ter Arken que fuerat quondam Johannis dicti de Velhoven 

de Dorne que sita est ad quandam viam qua itur de loco dicto Bruheze 

versus locum dictum Dornen prout primodicta hereditas cum omnibus eius 

attinentiis ibidem est situata et ad dictum Johannem dinoscitur pertinere 

quem censum predictum dictus Arnoldus Stamella[rt] erga dictum Johannem 

de Bruheze emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

(dg: Johanni de Bruheze predicto) #domino Ade de Mierde presbitro# ad 

opus Johannis filii eiusdem Johannis de Bruheze cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 589r 03 vr 19-12-1399. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke beloofde aan Andreas 

Hoppenbrouwer 26½ Engelse nobel of de waarde met Pnksteren aanstaande (zo 

06-06-1400) te betalen. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke promisit super omnia 

Andree Hoppenbrouwer XXVI et dimidium Engels nobel vel valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Wolphart datum 

supra. 

 

BP 1181 p 589r 04 za 20-12-1399. 

Hr Gheerlacus van Ghemert zvw Johannes van Ghemert, door wijlen voornoemde 

Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Mechtildis dvw Gerardus Vosse, droeg 

over aan zijn broer Hubertus de helft in een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit 1/8 deel van alle 

goederen waarop wijlen Godescalcus van der Sporct en wijlen zijn vrouw 

woonden, ter plaatse gnd Sporct, welke goederen aan Willelmus zv Henricus 

zv Godefridus van Vlimen en zijn vrouw Jutta dvw Godefridus van der Sporct 

gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Jutta, welke pacht 

wijlen voornoemde Gerardus Vosse gekocht had van voornoemde Willelmus en 

Jutta. 

 

Dominus Gheerlacus (dg: filius quo) de Ghemert filius quondam Johannis de 

Ghemert ab eodem quondam Johanne et Mechtilde quondam sua uxore filia 
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quondam Gerardi Vosse pariter genitus (dg: per) medietatem (dg: -s) ad se 

spectantem in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco solvenda hereditarie nativitatis Domini (dg: et ad Buscum) ex 

octava parte omnium bonorum in {hier staat een puntje} !quondam 

Godescalcus van der Sporct (dg: de) et eius quondam uxor morari 

consueverunt sitorum ad locum dictum Sporct atque ex attinentiis eiusdem 

octave partis dictorum bonorum omnium quocumque locorum consistentibus 

sive sitis scilicet dividendo dicta bona cum eorum attinentiis universis 

in octo partes equales ex una octava de dictis octo partibus que Willelmo 

filio (dg: q) Henrici filii Godefridi de Vlimen et Jutte sue uxori filie 

quondam Godefridi van der Sporct de morte quondam parentum eiusdem Jutte 

successione fuerant advoluta quam paccionem duorum modiorum siliginis 

dictus quondam Gerardus Vosse erga dictos Willelmum et Juttam eius uxorem 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Huberto suo 

fratri cum litteris et jure et arrestadiis occacione promittens super 

omnia ratam servare et obligationem #et impeticionem# ex parte sui (dg: 

deponere) et suorum coheredum deponere. Testes Tijt et Wolph datum 

sabbato post Lucie. 

 

BP 1181 p 589r 05 za 20-12-1399. 

Hr Gheerlacus van Ghemert zvw Johannes van Ghemert droeg over aan zijn 

broer Hubertus de helft in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

die Bodo van Erpe zvw Lambertus van Museberghe beloofd had aan Elijas 

gewantsnijder grootvader van wijlen voornoemde Johannes van Ghemert, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 3 delen land, die wijlen voornoemde 

Elijas had liggen bij Erp, ½ mudzaad gerst groot, (1a) Kercacker, (1b) 

Eimpeldonc, (1c) Spekenspoel, (2) een beemdje, geschat op 1 vracht hooi, 

(3) het huis van voornoemde Bodo, in Erp, ter plaatse gnd Museberch, met de 

hofstad en tuin die erbij horen, en 5 lopen gerstland, naast voornoemd huis 

gelegen, welk huis, met hofstad en tuin, en 5 lopen gerstland voornoemde 

Bodo mede tot onderpand had gesteld. 

 

Dominus Gheerlacus de Ghemert filius quondam Johannis de Ghemert 

#medietatem ad se spectantem in# hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Buscoducis quam Bodo de Erpe filius quondam Lamberti 

de Museberghe promiserat se daturum et soluturum Elije pannicide avo olim 

dicti quondam Johannis de Ghemert anno quolibet in festo purificationis 

de tribus partibus terre quas dictus quondam Elijas sitas habuit apud 

Erpe et (dg: quas) que dimidium modium ordei in semine (dg: capiunt) 

capiunt et quarum (dg: una) partium una Kercacker reliqua Eimpeldonc et 

tercia Spekenspoel vocatur et de pratulo quod ad unum plaustratum feni 

annuatim inde proventurum (dg: esta) estimatum erat (dg: prout) atque ex 

domo dicti Bodonis (dg: q) sita in parochia de Erpe ad locum dictum 

Museberch et domistadio et orto ad hanc spectantibus et ex quinque 

lopinatis terre seminis ordeacei sitis juxta dictam !predictam (dg: quas) 

quas domum cum dictis domistadio et orto et quinque lopinatas terre (dg: 

ordeacee) seminis ordeacei dictus Bodo simul cum dictis tribus partibus 

terre et pratulo pro solucione dicte paccionis ad (dg: pactum) pignus 

imposuit prout in litteris hereditarie supportavit (dg: su) Huberto suo 

fratri cum litteris et arrestadiis promittens super omnia ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum coheredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 589r 06 za 20-12-1399. 

Hubertus van Ghemert ev Margareta dvw Arnoldus Heijme droeg over aan zijn 

broer hr Gheerlacus van Ghemert 3 pond b-erfcijns, 1 groot Tournoois geld 

van de koning van Frankrijk voor 17 kleine penningen gerekend, 1 oude 

Tournooise van de hertog van Brabant voor 16 penning gerekend, en 4 

parisienses voor 5 penningen gerekend, met Sint-Dijonisius te betalen, 

gaande uit alle erfelijke goederen van wijlen Willelmus van Merewijc, met 

toebehoren, in Sint-Oedenrode, naast het kerkhof van de kerk van Sint-Oda, 



Bosch’ Protocol jaar 1399 11. 

 

45 

welke erfelijke goederen Arnoldus van Moenle verkregen had van voornoemde 

Willelmus van Merewijc, en welke goederen voornoemde Arnoldus van Moenle in 

cijns had uitgegeven aan voornoemde Willelmus van Merewijc, voor (1) 9 

schelling aan voornoemde kerk van Sint-Oda, (2) 3 penningen aan Roverus van 

Tartwijk, (3) voornoemde 3 pond voornoemd geld b-erfcijns, van welke 3 pond 

voornoemd geld voornoemde Hubertus een helft gekocht10 had van Johannes van 

Dordrecht en van welke 3 pond voornoemd geld de andere helft aan voornoemde 

Hubertus en zijn vrouw Margareta gekomen was na overlijden van voornoemde 

Arnoldus Heijme {p.590}. 

 

Hubertus de Ghemert maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Arnoldi Heijme (dg: h) tres libras annui et h[ereditarii] census 

grosso Turonensi denario monete regis Francie pro decem et septem 

denariis parvis {hier lijkt een streepje te staan} antiquo Turonensi 

domini ducis Brabantie pro decem et s[ex11] denariis {hier staat een 

streepje} et quatuor parisiensibus pro quinque denariis in solucione 

dicti census computandis solvendas singulis annis in festo beati 

Dijonisii ex omni[bus] bonis hereditariis quondam Willelmi de Merewijc et 

edificiis pomeriis vineis et ortis in Rode sancte Ode juxta cijmiter[ium] 

ecclesie sancte Ode situatis que bona hereditaria (dg: .) cum edificiis 

pomeriis vineis et ortis Arnoldus de (dg: Mon) Moenle erga dictum 

Willelmum de Merewijc acquisiverat et que bona cum dictis edificiis 

pomeriis vineis ortis et !ortis dictus Arnoldus de Moenle dedit et 

red[didit] ad censum dicto Willelmo de Merewijc scilicet pro novem (dg: 

de) solidis dicte ecclesie sancte Ode et pro tribus denariis Rovero de 

(dg: Tan) Tar[twijk] annuatim exinde solvendis et pro dictis tribus (dg: 

tri) libris hereditarii census dicte monete et de quibus tribus libris 

hereditarii census dicte monete dic[tus] Hubertus unam medietatem erga 

Johannem de Dordrecht emendo acquisiverat prout in litteris et de quibus 

tribus libris hereditarii census dicte monete reliqu[a medietas] dictis 

Huberto et Margarete sue uxori de morte dicti quondam Arnoldi Heijme 

successione est advoluta [ut] dicebat hereditarie supportavit domino 

G[heerlaco12] 

 

1181 p. 590v. 

 sabbato post Lucie: zaterdag 20-12-1399. 

 anno XCIX index septima mensis decembris die XX: zaterdag 20-12-1399. 

 in crastino Thome: maandag 22-12-1399. 

 in festo Johannis ewangeliste: zaterdag 27-12-1399. 

 

BP 1181 p 590v 01 za 20-12-1399. 

de Ghemert suo fratri cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

[servare] et obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum 

coheredum deponere. Testes Tijt et Wolph datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1181 p 590v 02 za 20-12-1399. 

Aleijdis wv mr Wolphardus van Ghiessen maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 9 pond geld, aan voornoemde Aleijdis, tbv voornoemde mr 

Wolphardus, verkocht door Johannes van Eijndoven zvw hr Johannes van 

Eijndoven ridder. 

 

Aleijdis relicta quondam magistri Wolphardi de Ghiessen hereditarium 

censum (dg: no) novem librarum monete venditum dicte Aleijdi ad opus 

dicti magistri Wolphardi a Johanne de Eijndoven filio domini quondam 

Johannis de Eijndoven militis prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

                         
10 Zie ← BP 1181 p 241r 10 di 24-12-1398, verkoop van de helft van de erfcijns. 
11 Aanvulling op basis van BP 1181 p 241r 10. 
12 Aanvulling op basis van BP 1181 p 589r 05. 
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BP 1181 p 590v 03 za 20-12-1399. 

Voornoemde Aleijdis wv mr Wolphardus van Ghiessen machtigde haar broer 

Johannes Steijmpel haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en 

haar goederen te beheren. 

 

Dicta Aleijdis dedit (dg: potestatem) Johanni Steijmpel suo fratri 

potestatem monendi etc suos census redditus et pacciones et credita etc 

(dg: u) et bona sua regendi usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 590v 04 za 20-12-1399. 

Nijcholaus van Kessel verkocht aan Johannes ....... een stuk? land in 

Meerwijk, ter plaatse gnd Heijnxtstem, tussen ....... ....... {verder 

onleesbaar}. 

 

{Dit contract is nadrukkelijk met inkt moeilijk leesbaar gemaakt}. 

Nijcholaus de Kessel ....... ....... terre sitam in jurisdictione de 

Merewijc ad locum dictum [Heijnxt]stem inter he[reditatem] ....... 

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

....... ....... hereditarie vendidit Jo[hanni] ....... ....... ....... 

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

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

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

 

BP 1181 p 590v 05 za 20-12-1399. 

En hij kan terugkopen gedurende ....... ....... met 19 ....... ....... 

....... ....... ....... ....... Opgesteld ....... ....... ....... ....... 

....... ...olph.. ......., Gerardus zvw Willelmus Clijnge, ....... van 

wijlen Johannes Becker. 

 

{Dit contract is nadrukkelijk met inkt moeilijk leesbaar gemaakt}. 

A. 

Et poterit [redimere] ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... pendente cum XIX ....... 

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

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

....... ...olph.. ....... ....... ....... Gerardo filio quondam Willelmi 

Clijnge ....... ....... quondam Johannis Becker ....... anno XCIX (dg: 

men) index septima mensis decembris die XX hora none. 

 

BP 1181 p 590v 06 ma 22-12-1399. 

Theodericus van Rode snijder maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 3 dobbel mottoen, geld van Vilvoorde, die Lambertus van der 

Rijt beloofd had aan Walterus van Amersfoert, een helft te betalen met 

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

was van wijlen Arnoldus gnd Cuper, in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Johannes van Os enerzijds en erfgoed dat was van wijlen 

Willelmus gnd Quademaet anderzijds, van welke cijns voornoemde Theodericus, 

tbv zichelf, zijn vrouw Aleijdis en hun gezamenlijke kinderen, één helft 

verworven had van Johannes zvw Goeswinus van den Broec ev Elizabeth dvw 

voornoemde Walterus van Amersfoert en de andere helft verworven13 had van 

Arnoldus zv Vocquinus gnd Mijs soen van Amersfoert. 

 

Theodericus de Rode sartor hereditarium censum trium aureorum denariorum 

communiter dobbel mottoen vocatorum monete Filfordensis quem Lambertus 

van der Rijt promisit se daturum et soluturum Waltero de Amersfoert 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area que 

fuerat quondam Arnoldi dicti Cuper sita in Buscoducis in vico Vuchtensi 

inter hereditatem Johannis de Os ex uno et inter hereditatem que fuerat 

                         
13 Zie ← BP 1180 p 100v 01 za 10-01-1394, overdracht van de helft van de 

cijns. 
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quondam Willelmi dicti Quademaet ex alio et de quo censu dictus 

Theodericus (dg: unam medietatem Johannem filium) ad opus sui et ad opus 

Aleijdis sue uxoris filie quondam Lamberti van der Rijt et ad opus 

liberorum ab eisdem Theoderico et Aleijde pariter genitorum et 

generandorum unam medietatem erga Johannem filium (dg: quondam) Goeswini 

quondam van den Broec maritum et tutorem legitimum Elizabeth sue uxoris 

filie dicti quondam Walteri de Amersfoert et reliquam medietatem (dg: 

med) erga Arnoldum filium Vocquini dicti Mijs soen de Amersfoert 

acquisiverat prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Vlochoven et 

Wolph datum in crastino Thome. 

 

BP 1181 p 590v 07 ma 22-12-1399. 

Gerardus zvw Johannes zv Johannes Bathen soen verkocht aan Petrus Pels (1) 

een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd die Voertstraet, tussen erfgoed van 

het klooster van Zeenwijnen enerzijds en Franco Hoefsleger anderzijds, (2) 

een stuk land aldaar, tussen voornoemde Petrus Pels enerzijds en voornoemde 

Franco anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Johannis filii Johannis Bathen #soen# peciam 

terre sitam in parochia de Os ad locum dictum die Voertstraet inter 

hereditatem conventus de Zeenwijnen ex uno et inter hereditatem Franconis 

Hoefsleger ex alio atque peciam terre sitam ibidem !sitam inter 

hereditatem Petri Pels ex uno et inter hereditatem dicti Franconis ex 

alio prout ibidem site sunt hereditarie vendidit dicto Petro Pels 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 590v 08 ma 22-12-1399. 

Gertrudis dvw Lambertus gnd Smeets van Sint-Oedenrode verkocht aan Emondus 

zvw Johannes van Ghemert van Zonne (1) een huis met ondergrond, onder de 

vrijheid van Sint-Oedenrode, tussen wijlen Hessello zvw voornoemde 

Lambertus enerzijds en kinderen gnd Costkens Kijnder anderzijds, met een 

eind strekkend aan een tuin aldaar, welke tuin voor de helft behoort aan 

voornoemde Gertrudis en voor de andere helft aan Henricus gnd Barbier, en 

met het andere eind, achterwaarts, tot het water gnd die Scoelwiel, (2) de 

helft, aan voornoemde Gertrudis behorend, in voornoemde tuin, te weten de 

helft richting voornoemd huis, (3) een weg, aldaar, tussen voornoemde 

Henricus Barbier enerzijds en wijlen voornoemde Hessello anderzijds, welke 

weg gelegen is op een erfgoed van wijlen voornoemde Hessello, en welke weg 

3 voet breed is, en loopt vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het 

water gnd die Scoelwijel. 

 

Gertrudis filia quondam Lamberti dicti Smeets de Rode sancte Ode #cum 

tutore# domum cum suo fundo sitam (dg: in ro paro) infra libertatem de 

Rode sancte (dg: Oden) Ode inter hereditatem quondam Hessellonis filii 

dicti quondam Lamberti ex !alio et inter hereditatem liberorum (dg: 

quondam) dictorum Costkens Kijnder ex alio #+ {BP 1181 p 590v 10 

invoegen}# (dg: tendentem cum fine ad domistadium situm hereditatem 

Henrici dicti Barbier et cum reliquo fine scilicet ad aquam dictam s die 

Scoelwijel) atque (dg: medietatem cuiusdam vie vie tendentis) #quandam 

viam# sitam ibidem inter !dicti Henrici Barbier ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam Hessellonis ex alio et que via ibidem sita est 

supra hereditatem dicti quondam Hessellonis et que via (dg: conte qtq) 

#continet# tres pedatas ubique in latitudine et que via tendit a communi 

platea retrorsum ad aquam dictam die Scoelwijel (dg: pro) ut dicebat 

hereditarie vendidit Emondo filio quondam Johannis de Ghemert de Zonne 

promittens cum tutore super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: tali). Testes datum (dg: da) supra. 

 

BP 1181 p 590v 09 ma 22-12-1399. 

Johannes Sprenger ev Heijlwigis dvw Hessello Lemkens soen verwerkte zijn 
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recht tot vernaderen. 

 

(dg: atque medietatem) Johannes (dg: Spr) Sprenger maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Hessellonis Lemkens soen 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 590v 10 ma 22-12-1399. 

+. {Invoegen in BP 1181 p 590v 08}. 

tendentem cum uno fine ad quendam ortum ibidem situm qui ortus spectat 

mediatim ad dictam Gertrudem et mediatim ad Henricum dictum (dg: Ban) 

Barbier et cum reliquo fine scilicet retrorsum ad aquam dictam die 

Scoelwiel atque medietatem ad dictam Gertrudem spectantem in dicto orto 

scilicet illam medietatem que sita est versus dictam domum ut dicebat. 

 

BP 1181 p 590v 11 ma 22-12-1399. 

Thomas zvw Johannes van Broegel ev Metta dvw Marcelius van Puppel deed 

afstand van de helft, die aan wijlen voornoemde Marcelius behoorde, in een 

huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de Kolperstraat naar 

de Peperstraat, tussen erfgoed van Andreas Raventeers enerzijds en erfgoed 

van Theodericus van den Wijer anderzijds {niet afgewerkt contract14}. 

 

+. {Mogelijk later, met potlood, erbij geschreven}. 

Thomas filius quondam Johannis de Broegel maritus et tutor legitimus 

Mette sue uxoris filie quondam Marcelii de Puppel super (dg: domo et a) 

medietate que ad dictum quondam Marcelium spectabat in domo et area sita 

in Busco in vico (dg: dicto) tendente a vico dicto Colperstraet versus 

vicum dictum Peperstraet inter hereditatem Andree Raventee[r]s ex uno et 

inter hereditatem (dg: Th) Theoderici van den Wijer ex alio et (dg: spr) 

super jure. 

 

BP 1181 p 590v 12 za 27-12-1399. 

Gerlacus van Zonne Arnts soen en Goedescalcus Arnts soen beloofden aan 

Pijramus gnd Mors Gielis soen 50 Hollandse gulden, 1 Engelse nobel voor 3 

Hollandse gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400) te 

betalen. 

 

(dg: Gode) Gerlacus de Zonne Arnts soen et Goedescalcus Arnts soen 

promiserunt indivisi super omnia Pijramo dicto Mors Gielis soen L Hollant 

gulden scilicet unum Engels nobel pro tribus Hollant gulden computato ad 

festum Johannis proxime futurum persolvendos. Testes ....... ....... 

datum in festo Johannis ewang. 

 

1181 p. 591r. 

 in crastino Thome: maandag 22-12-1399. 

 

BP 1181 p 591r 01 ma 22-12-1399. 

Destijds hadden Aleijdis wv Marcelius van Puppel en haar zoon Petrus in 

cijns uitgegeven aan Zanderus zvw Henricus Zanders soen de helft, die aan 

voornoemde Marcelius behoorde, in een huis en erf, in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Kolperstraat naar de Peperstraat, tussen erfgoed 

van Andreas gnd Raventeers enerzijds en erfgoed van Theodericus gnd van den 

Wijer anderzijds, voor (1) de hertogencijns, die uit deze helft gaat en uit 

voornoemd erfgoed van Theodericus, (2) de helft van een b-erfcijns van 24 

schelling geld aan de stad Den Bosch, (3) een b-erfcijns van 5 pond 10 

schelling geld, aan voornoemde Aleijdis en Petrus, en aan Marcelius, Metta 

en Marcelius, kv voornoemde Aleijdis en wijlen Marcelius, te betalen, een 

helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. Thomas zvw Johannes van 

                         
14 Voor afgewerkt contract, zie BP 1181 p 591r 01. 
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Broghel en zijn vrouw voornoemde Metta15, dv voornoemde Aleijdis en wijlen 

Marcelius, beloofden aan Margareta wv Zanderus, tbv haar en haar kinderen 

verwekt door voornoemde Zanderus, de uitgifte van waarde te houden. 

 

Notum sit universis quod cum Aleijdis relicta quondam Marcelii de Puppel 

et Petrus eius filius medietatem que ad (dg: Mar) dictum Marcelium 

spectabat in domo et area sita in Busco in vico tendente a vico dicto 

Colperstraet versus vicum dictum Peperstraet inter hereditatem Andree 

dicti Raventeers ex uno et inter hereditatem Theoderici dicti van den 

Wijer ex alio dedissent ad hereditarium censum Zandero filio quondam 

Henrici Zanders soen scilicet pro censu domini nostri ducis annuatim ex 

dicta medietate (dg: de jure solvendo) et ex dicta hereditate dicti 

Theoderici annuatim de jure solvendo atque pro medietate hereditarii 

census viginti quatuor solidorum monete oppido de Buscoducis annuatim ex 

dicta medietate domus et aree de jure solvenda atque pro hereditario 

censu quinque librarum et decem solidorum monete dictis Aleijdi Petro 

atque Marcelio Mette et Marcelio liberis dictorum #(dg: ....) Aleijdis# 

et quondam Marcelii dando et solvendo hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex (dg: dicta) medietate domus et aree predicte prout 

in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis Thomas filius 

quondam Johannis de Broghel maritus (dg: et t) legitimus ut dicebat (dg: 

a) #dicte# Mette sue uxoris filie dictorum Aleijdis et quondam Marcelii 

(dg: promis) et dicta (dg: j) Metta cum eodem tamquam cum tutore 

promiserunt indivisi super omnia Margarete relicte quondam Zanderi ad 

opus sui et ad opus liberorum suorum ab eadem Margareta et dicto Zandero 

pariter genitorum huiusmodi donationem ad censum ratam et firmam perpetue 

observare. Testes Ghisbertus et Ghisbertus datum in crastino Thome. 

 

BP 1181 p 591r 02 ma 22-12-1399. 

Voornoemde Thomas zvw Johannes van Broegel en zijn vrouw Metta dvw 

Marcelius van Puppel verkochten aan Jacobus Kesselman 1/3 deel in een 

b-erfcijns van 5 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit de helft, die aan wijlen 

voornoemde Marcelius behoorde, in een huis en erf, in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Kolperstraat naar de Peperstraat, tussen erfgoed 

van Andreas Raventeers enerzijds en erfgoed van Theodericus van den Wijer 

anderzijds, welke helft Aleijdis wv voornoemde Marcelius en haar zoon 

Petrus in cijns hadden uitgegeven aan Zanderus zvw Henricus gnd Zanders 

soen, voor (1) de hertogencijns, die uit deze helft gaat en uit voornoemd 

erfgoed van Theodericus, (2) de helft van een b-erfcijns van 24 schelling 

voornoemd geld aan de stad Den Bosch, (3) voornoemde cijns van 5 pond 10 

schelling voornoemd geld. 

 

+. 

Dictus Thomas filius quondam Johannis de Broegel maritus legitimus Mette 

sue uxoris filie quondam Marcelii de Puppel et dicta Metta cum eodem 

tamquam cum tutore terciam partem ad ipsos spectantem in hereditario 

censu quinque librarum et (dg: se) decem solidorum monete (dg: quem 

censum) solvendo hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

medietate que ad dictum quondam Marcelium spectabat in domo et area sita 

in Buscoducis in vico tendente a vico dicto Colperstraet versus vicum 

dictum Peperstraet inter hereditatem Andree Raventeers ex uno et inter 

hereditatem Theoderici van den Wijer ex alio et quam medietatem dicte 

domus et aree Aleijdis relicta dicti quondam Marcelii et Petrus eius 

filius dederant ad censum Zandero filio quondam Henrici dicti Zanders 

soen scilicet pro censu domini nostri ducis ex dicta medietate et ex 

dicta (dg: medietatem) hereditate dicti Theoderici annuatim de jure 

solvendo atque pro medietate hereditarii census viginti quatuor solidorum 

                         
15 Zie ← BP 1180 p 716v 11 do 08-03-1397, de kinderen, onder wie Metta, 

hadden al ingestemd. 
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dicte (dg: medietate) monete opido de Busco annuatim exinde solvenda 

atque pro predicto censu quinque librarum et decem solidorum dicte monete 

prout in litteris continetur hereditarie (dg: su) vendiderunt Jacobo 

Kesselman promittentes cum tutore super omnia warandiam et obligationem 

in dicta tercia parte (dg: ex) dicti census deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 591r 03 ma 22-12-1399. 

Hr Adam van Mierde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus Adam de Mierde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 591r 04 ma 22-12-1399. 

Johannes zv Nijcholaus van Heze linnenklerenwever beloofde aan Johannes 

Kemerlinc, gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar 1½ {niet afgewerkt 

contract16}. 

 

Johannes filius Nijcholai de Heze textoris lineorum promisit super omnia 

se daturum et soluturum Johanni Kemerlinc ad spacium trium annorum datam 

presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum trium annorum 

unius! et dimidii. 

 

BP 1181 p 591r 05 ma 22-12-1399. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer, gemachtigd door zijn moeder Yda wv 

voornoemde Willelmus, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

3 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penning gerekend, aan wijlen voornoemde Willelmus Loijer verkocht door 

Johannes gnd Piec zvw Henricus Becker. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer potens ad hoc 

factus ab Yda sua matre (dg: s) relicte! dicti quondam Willelmi 

hereditarium censum trium librarum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis computato venditum dicto quondam 

Willelmo Loijer a Johanne dicto Piec filio quondam Henrici Becker prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 591r 06 ma 22-12-1399. 

Voornoemde mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer, gemachtigd door zijn 

moeder Yda wv voornoemde Willelmus, maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 3 pond geld, aan voornoemde Yda, tbv voornoemde Willelmus 

Loijers, verkocht door Johannes Bathenborch. 

 

Dictus magister Jacobus hereditarium censum trium librarum monete 

venditum dicte Yde ad opus dicti Willelmi Loijers a Johanne Bathenborch 

prout in litteris monuti de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 591r 07 ma 22-12-1399. 

Albertus Wael maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 11½ oude 

schilden, aan hem verkocht door Arnoldus van Ghele zvw Egidius van Ghele. 

 

Albertus Wael hereditarium censum undecim et dimidii aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum venditum sibi ab Arnoldo de 

Ghele filio quondam Egidii de Ghele prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes Tijt et Wolph datum supra. 

 

BP 1181 p 591r 08 ma 22-12-1399. 

Johannes gnd Zerijs soen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 46 oude schilden of de waarde ervan in ander paijment, die hr 

Theodericus van Huerne heer van Perwijs, Cranenborch en Duffel ridder 

beloofd had aan voornoemde Johannes met Kerstmis te betalen, gaande uit al 

                         
16 Voor afgewerkt contract zie BP 1181 p 591r 09. 



Bosch’ Protocol jaar 1399 11. 

 

51 

zijn goederen. 

 

Johannes dictus Zerijs soen hereditarium censum quadraginta sex (dg: den) 

denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum aut valorem 

eorundem in alio pagamento quem censum dominus Theodericus de Huerne 

dominus de (dg: Ho) Pereweijs de Cranenborch et de Duffel miles promisit 

super omnia se daturum et soluturum dicto Johanni hereditarie nativitatis 

Domini ex omnibus et singulis bonis ipsius Theoderici tam mobilibus quam 

immobilibus hereditariis et paratis ubicumque locorum consistentibus sive 

sitis prout in litteris monuit de (dg: 3) 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 591r 09 ma 22-12-1399. 

Johannes zv Nijcholaus van Heze linnenklerenwever beloofde aan Johannes 

Kemerlinc, gedurende 3 jaar, elk jaar met Kerstmis, 1½ mud rogge, Bossche 

maat, te leveren. 

 

Johannes filius Nijcholai de Heze textoris lineorum promisit super omnia 

se daturum et soluturum Johanni Kemerlinc ad spacium trium annorum 

proxime futurorum anno quolibet dictorum trium annorum unius! et dimidii 

modii siliginis mensure de Busco (dg: penthecostes) #nativitatis Domini# 

et pro [primo] solucionis (dg: in festo penthecostes proxime futuro) a 
!pro primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 591r 10 ma 22-12-1399. 

Alardus zv Hermannus Hoenrecoper maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan met ....... van wijlen Ghisbertus Lijsscap de 

jongere. 

 

(dg: Albertus) Alardus filius Hermanni Hoenrecoper omnes vendiciones et 

alienaciones factas !?sibi cum ....... quondam Ghisberti Lijsscap 

j[unioris] calumpniavit. Testes Tijt et Wolph datum supra. 

 

1181 p. 592v. 

 in crastino Thome: maandag 22-12-1399. 

 quarta post Elizabeth: woensdag 21-11-1408. 

 quinta post Elizabeth: donderdag 22-11-1408. 

 tercia ante nativitatis Domini: dinsdag 23-12-1399. 

 

BP 1181 p 592v 01 ma 22-12-1399. 

Godefridus zvw Goeswinus van Laervenne verkocht aan Willelmus zvw Willelmus 

van Laervenne een stuk land, gnd den Papen Acker, in Wedart, ter plaatse 

gnd Ghijnhoven, tussen Johannes van der Rijt enerzijds en Godefridus zvw 

Henricus Tielen soen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg 

en met het andere eind aan de gemene weg gnd Molenwech, belast met 2½ 

penning oude cijns aan de grondheer. 

 

Godefridus filius quondam Goeswini de Laervenne peciam terre #dictam den 

Papen Acker# sitam in parochia de Wedart in loco dicto Ghijnhoven inter 

hereditatem Johannis van der Rijt ex uno et inter hereditatem Godefridi 

filii quondam Henrici Tielen soen ex alio tendentem cum uno fine ad 

communem viam et cum reliquo fine ad (dg: v) communem viam dictam 

Molenwech ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Willelmi 

de Laervenne promittens super omnia warandiam et (dg: aliam) obligationem 

deponere exceptis duobus et dimidio denariis antiqui census domino fundi 

exinde solvendis. Testes Tijt et Wolph datum in crastino Thome. 

 

BP 1181 p 592v 02 wo 21-11-1408. 

Johannes Meijnnart van Tilborch droeg over aan Thomas Bac zv Wautgherus 

Vrancken soen (1) een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd Eindhoven, 

tussen Mechtildis gnd des Riken enerzijds en kvw Franco gnd Puppen 
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anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tussen Johannes gnd Bac Bertouts soen 

enerzijds en Arnoldus gnd van der Hoeven anderzijds, (3) een stuk land, in 

Tilburg, ter plaatse gnd in den Passche, tussen Katherina wv Hubertus gnd 

Hube Betten enerzijds en Amelius gnd Willems soen anderzijds, (4) een stuk 

land, in Tilburg, tussen Johannes gnd Betten enerzijds en Petrus gnd die 

Snijder anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg gnd die 

Donckerstraet, (5) een stuk land, in Tilburg, tussen Johannes gnd Zerijs 

van Erpe enerzijds en Egidius gnd van Goerle anderzijds, met een eind 

strekkend aan Katherina gnd Truden, (6) een stuk land, in Tilburg, ter 

plaatse gnd Tordelvenne, tussen Johannes van Dordrecht enerzijds en 

Reijnkinus gnd den Roden anderzijds, (7) een stuk land, in Tilburg, ter 

plaatse gnd aen Steen Veken, tussen Reijnerus van Mechelen enerzijds en kvw 

Arnoldus gnd die Moelner anderzijds, (8) een stuk land, in Enschot, tussen 

kvw Marcelius gnd van den Hoevel enerzijds en kvw Johannes van den Eijnde 

anderzijds, (9) een stuk land, in Enschot, tussen Johannes van Katwijc 

enerzijds en kvw Johannes gnd die Cuper dekker anderzijds, met een eind 

strekkend aan het hek gnd dat Keel Veken, (10) een stuk land, aldaar, 

tussen Egidius gnd van Heijst enerzijds en Elizabeth gnd Lijsbeth Henrics 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, (11) een stuk land, 

in Enschot, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en erfg 

vw Bruijstinus gnd van Andel anderzijds, zoals deze erfgoederen behoorden 

aan wijlen jkvr Jutta dvw Bertoldus gnd Papen, tante van Bertoldus gnd 

Voegt zvw Johannes die Voegt, en zoals ze aan eerstgenoemde Bertoldus 

gekomen waren na overlijden van voornoemde jkvr Jutta, aan eerstgenoemde 

Johannes in pacht uitgegeven door voornoemde Bertoldus Voget, belast met de 

pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes (dg: Meijnen) Meijnnart de Tilborch (dg: terre) peciam terre 

sitam in parochia de Tilborch ad locum dictum tHeijnthoven inter 

hereditatem Mechtildis dicte des Riken ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Franconis dicti Puppen ex alio atque peciam terre sitam 

ibidem inter hereditatem Johannis dicti Bac Bertouts soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi dicti van der Hoeven ex alio item peciam terre sitam 

in dicta parochia in loco dicto in den Passche inter hereditatem 

Katherine relicte quondam Huberti dicti Hube Betten ex uno et inter 

hereditatem Amelii dicti Willems soen ex alio item peciam terre sitam in 

dicta parochia inter hereditatem Johannis dicti (dg: Be) Betten ex uno et 

inter hereditatem Petri dicti die Snijder ex alio tendentem cum uno fine 

ad communem plateam dictam die Donckerstraet item peciam terre sitam in 

dicta parochia inter hereditatem Johannis dicti Zerijs de Erpe ex uno et 

inter hereditatem Egidii dicti de Goerle ex alio (dg: item) tendentem cum 

uno fine ad hereditatem Katherine dicte Truden item peciam terre sitam in 

dicta parochia in loco dicto (dg: d) Tordelvenne inter hereditatem 

Johannis de Dordrecht ex uno et inter hereditatem Reijnkini dicti den 

Roden ex alio item peciam terre sitam in dicta (?dg: parochia) ad locum 

dictum aen Steen Veken inter hereditatem Reijneri de Mechelen ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi dicti die Moelner ex alio 

item peciam terre sitam in parochia de Eijnschit inter hereditatem 

liberorum quondam Marcelii (dg: dicti v) dicti van den Hoevel ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis van den Eijnde ex alio item 

peciam terre sitam in dicta parochia de Eijnschit inter hereditatem 

Johannis de Katwijc ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis dicti die Cuper tectoris ex alio tendentem cum uno fine ad 

repagulum dictum dat Keel Veken (dg: pe) item peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem Egidii dicti de Heijst ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth dicte Lijsbeth Henrics ex alio tendentem cum uno fine ad 

communem plateam atque peciam terre sitam in dicta parochia de Eijnschit 

inter hereditatem mense sancti spiritus in Buscoducis ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Bruijstini dicti de Andel ex alio prout 

huiusmodi hereditates ibidem site sunt et ad domicellam quondam Juttam 

filiam quondam Bertoldi dicti Papen soen matertere! olim Bertoldi dicti 
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Voegt filii quondam Johannis die Voegt spectare consueverunt et eidem 

Bertoldo primodicto de morte eiusdem quondam domicelle Jutte jure 

successionis hereditarie sunt advolute datas ad pactum primodicto Johanni 

a dicto Bertoldo Voget prout in litteris hereditarie supportavit Thome 

Bac filio (dg: quondam) Wautgheri Vrancken soen cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes Best et 

Becker datum quarta post Elizabeth. Solvit. 

 

BP 1181 p 592v 03 do 22-11-1408. 

Voornoemde Thomas droeg voornoemde erfgoederen, in Tilburg gelegen, over 

aan Amelius zvw Gerardus Melijs soen. 

 

{In margine sinistra}. 

Solvit. 

Dictus Thomas predictas hereditates in parochia de Tilborch sitas 

hereditarie supportavit Amelio filio quondam Gerardi Melijs soen cum 

litteris et aliis et jure (dg: promittens) occacione promittens super 

onnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Spijerinc et Becker quinta post Elizabeth. 

 

BP 1181 p 592v 04 do 22-11-1408. 

Johannes gnd Meijnnart droeg over aan Thomas Bac zv Wautgherus Vrancken 

soen (1) een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd Eindhoven, tussen dvw 

Bertoldus gnd Papen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een 

stuk land in Tilburg, naast het hek gnd dat Steen Veken, tussen nkvw hr 

Godefridus Hulsen priester enerzijds en Heijlwigis gnd van Dueren 

anderzijds, (3) de helft van een stuk land, in Tilburg, tussen Egidius gnd 

van Goerle enerzijds en Johannes gnd Bac Bertouts soen en zijn kinderen 

anderzijds, voor voornoemde Mechtildis wv Walterus gnd die Rike en haar 

kinderen gereserveerd een b-erfcijns van 5 schelling, gaande uit 

eerstgenoemd stuk land, deze goederen aan eerstgenoemde Johannes in pacht 

uitgegeven door voornoemde Mechtildis wv Walterus die Rike, haar kinderen 

Johannes en Walterus, Petrus gnd Becker ev Jutta, en Johannes van Vucht zvw 

Theodericus van Vucht ev Mechtildis, dv voornoemde Mechtildis en wijlen 

Walterus Rike, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes dictus Meijnnart peciam terre sitam in parochia de Tilborch ad 

locum dictum tEijnthoven inter hereditatem filiarum quondam Bertoldi 

dicti Papen soen ex uno et inter (dg: hereditatem) communem viam ex alio 

item peciam terre (dg: si) in dicta parochia juxta repagulum (dg: dictum 

dat) dictam dat Steen Veken sitam inter hereditatem puerorum naturalium 

quondam domini Godefridi (dg: Hul) Hulsen presbitri ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis dicte de Dueren ex alio item medietatem pecie 

terre site in dicta parochia inter hereditatem Egidii dicti de Goerle ex 

uno et inter hereditatem Johannis dicti Bac Bertouts soen et eius 

liberorum ex alio salvis! tamen Mechtildi relicte quondam !quondam 

Walteri dicti die Rike et eius liberis hereditario censu quinque 

solidorum qui supra peciam terre primodictam de jure est solvendus 

annuatim datas ad pactum primodicto Johanni a dicta Mechtilde relicte! 

quondam Walteri die Rike Johanne et Waltero eius liberis Petro dicto 

Becker marito et tutore legitimo Jutte sue uxoris et Johanne de Vucht 

filio quondam Theoderici de Vucht marito et tutore legitimo Mechtildis 

sue uxoris filiarum dictorum Mechtildis et quondam Walteri Rike prout in 

litteris hereditarie supportavit Thome Bac filio Wautgheri Vrancken soen 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. 

Testes datum supra. Solvit. 

 

BP 1181 p 592v 05 do 22-11-1408. 

Voornoemde Thomas droeg voornoemde erfgoederen over aan Amelius zvw 
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Gerardus Melijs soen. 

 

{In margine sinistra}. 

Solvit. 

Dictus Thomas predictas hereditates hereditarie supportavit Amelio filio 

quondam Gerardi M[e]l[ijs] soen cum litteris et jure promittens ut supra. 

Testes Spijerinc et B[ec]k[er] ....... ........ 

 

BP 1181 p 592v 06 di 23-12-1399. 

Walterus van Bosickem ev Elizabeth dvw Henricus van der Schant maande 3 

achterstallige jaren van het deel, dat aan hem en zijn vrouw behoort, in 

alle renten, cijnzen en pachten van wijlen voornoemde Henricus en jkvr 

Sophia van Amstel, ouders van voornoemde Elizabeth. 

 

Walterus de Bosickem maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Henrici van der Schant totam partem sibi et dicte sue uxori 

competentem in omnibus redditibus censibus et paccionibus dicti quondam 

Henrici et domicelle Sophie de Amstel parentum dicte Elizabeth quocumque 

locorum solvendis ut monuit de 3 annis. Testes Loze et Tijt datum tercia 

ante nativitatis Domini. 

 

1181 p. 593r. 

 tercia ante nativitatis Domini: dinsdag 23-12-1399. 

 in vigilia nativitatis Domini anno XCIX: woensdag 24-12-1399. 

 

BP 1181 p 593r 01 di 23-12-1399. 

Destijds hadden Petrus en Petra, kvw Goeswinus Moedel van de Steenweg, en 

Reijnerus zvw Johannes gnd Nolleken beloofd17 aan Johannes van Enode, 

gedurende 10 jaar, elk jaar met Sint-Jan-Baptist 12 oude schilden te 

betalen te weten evenveel in ander paijment voor elke oude schild als de 

stad Den Bosch ten tijde van de betaling van voornoemd geld gemeenlijk voor 

een oude schild zal nemen en ontvangen en zal geven en uitkeren. Voornoemde 

Johannes van Enode droeg nu al dat geld over aan Goeswinus zvw Petrus 

Alarts. 

 

Notum sit universis quod cum Petrus et Petra liberi quondam Goeswini 

Moedel (dg: de) de Lapidea Via et Reijnerus filius quondam Johannis dicti 

Nolleken promisissent ut debitores principales indivisi super se et bona 

sua omnia se daturos et soluturos Johanni de Enode ad spacium decem 

annorum (dg: datam presentium) anno quolibet dictorum decem annorum 

duodecim aureos denarios antiquos boni auri et iusti ponderis scilicet 

tantum in alio pagamento pro quolibet dictorum aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum quantum oppidum de Buscoducis 

tempore solucionis dicte pecunie pro uno aureo denario antiquo communiter 

aude scilde vocato communiter capiet et recipiet atque dabit et exsolvet 

in festo nativitatis beati Johannis baptiste prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis (dg: sc) infrascriptis dictus Johannes 

de Enode totam (dg: partem et) pecuniam dictorum decem annorum 

supportavit Goeswino filio quondam Petri Alarts cum litteris et jure. 

Testes Loze et Tijt datum tefcia nate nativitatis Domini. 

 

BP 1181 p 593r 02 di 23-12-1399. 

Petra wv Petrus Alarts, haar zoon Goeswinus en Aleijdis ev Reijnerus 

Nollekens beloofden aan Johannes van Enode, gedurende 3 jaar, elk jaar met 

Sint-Jan, 12 oude schilden te weten evenveel voor elke oude schild als de 

stad Den Bosch zal nemen en ontvangen etc, te betalen. 

 

                         
17 Zie ← BP 1179 p 453r 05 di 25-06-1392, belofte gedurende 10 jaar, elk 

jaar met 24-06 (1393-1402), 12 oude schilden te betalen. 
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Petra relicta quondam Petri Alarts Goeswinus eius filius et Aleijdis uxor 

Reijneri Nollekens promiserunt indivisi super omnia se daturos et 

soluturos Johanni de Enode ad spacium trium annorum proxime futurorum 

anno quolibet dictorum trium annorum XII aude scilde scilicet tantum pro 

quolibet aude scilde quantum oppidum de Busco capiet et recipiet etc 

nativitatis Johannis (dg: persolvendos) et pro primo termino nativitatis 

Johannis proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 593r 03 di 23-12-1399. 

Jacobus Loze maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

schelling oude pecunia, die Theodericus zv Oda Heijnen soen aan hem 

betaalt, gaande uit erfgoederen in Lithoijen. 

 

Jacobus Loze hereditarium censum XX solidorum antique pecunie quem 

Theodericus filius (dg: Oe) Ode Heijnen soen sibi solvere tenetur 

annuatim ex hereditatibus sitis in parochia de Lijttoijen ut dicebat 

monuit de 3 annis. Testes Tijt et Wolph datum supra. 

 

BP 1181 p 593r 04 di 23-12-1399. 

Johannes gnd Raet maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 

pond 10 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk 

voor 16 penning gerekend, die Ghodinus smid van Lijt gekocht had van 

Bernardus gnd Graaf zvw Bernardus gnd Grave, welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Johannes dictus Raet hereditarium censum trium librarum et decem 

solidorum grosso Turonensi denario regis Francie antiquo pro XVI denariis 

computato quem Ghodinus (dg: de) faber de Lijt erga Bernardum dictum 

Comes filium quondam (dg: Bernardi) Bernardi dicti (dg: Grav) Grave 

emendo acquisiverat prout in litteris et quem nunc ad se spectare dicebat 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 593r 05 di 23-12-1399. 

Johannes Raet maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 

schelling geld, die Johannes van Arle handschoenmaker gekocht had van 

Hermannus zvw Wijnricus gnd Kempe wonend in Loet, en welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Johannes Raet hereditarium censum XL solidorum monete (dg: ven) quem 

Johannes de Arle cijrothecarius erga Hermannum filium quondam Wijnrici 

dicti (dg: Keij) Kempe commorantem in Loet emendo acquisiverat prout in 

litteris et quem nunc ad se spectare dicebat monuti de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 593r 06 di 23-12-1399. 

Willelmus Backe zvw Mathijas van den Molengrave maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 3 pond geld, aan hem verkocht18 door Johannes 

van Driel zvw Arnoldus gnd Broes soen. 

 

Willelmus Backe filius quondam Mathije van den Molengrave hereditarium 

censum trium librarum monete venditum sibi !Johanne de Driel filio 

quondam Arnoldi dicti Broes soen prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 593r 07 di 23-12-1399. 

Willelmus Backe zvw Mathijas van den Molengrave maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 3 pond geld, aan hem verkocht19 door Johannes 

                         
18 Zie ← BP 1180 p 052v 12 vr 09-01-1394, verkoop van de erfcijns. 
19 Zie ← BP 1180 p 052v 13 vr 09-01-1394, verkoop van de erfcijns. 
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van Driel zvw Arnoldus Broes soen. 

 

Willelmus Backe filius quondam Mathije van den Molengrave hereditarium 

censum trium librarum monete venditum sibi a Johanne de Driel filio 

quondam Arnoldi Broes soen prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 593r 08 di 23-12-1399. 

Willelmus Backe Mathijs soen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 11 pond geld, aan hem verkocht20 door Arnoldus gnd die 

Langhe. 

 

Willelmus Backe Mathijs soen hereditarium censum undecim librarum monete 

venditum sibi ab Arnoldo dicto die Langhe prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 593r 09 di 23-12-1399. 

Theodericus Berwout maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 

pond geld, aan hem verkocht door Henricus gnd Hake en diens vrouw Engela 

van Tricht. 

 

(dg: Theodericus) Theodericus Berwout !trium librarum monete venditum 

sibi ab Henrico dicto Hake (dg: marito legitimo) #et# Engela de Tricht 

(dg: eius uxoris) sua uxore prout in litteris monuit de 3 annis. (dg: 

testes datum supra) Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 593r 10 di 23-12-1399. 

Heijlwigis dvw Rodolphus van Zulikem maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, aan wijlen 

voornoemde Rodolphus verkocht door Walterus van Meerwijc, welke cijns nu 

aan haar behoort. 

 

Heijlwigis (dg: relc) filia quondam Rodolphi de Zulikem hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini 

venditum dicto quondam Rodolpho a Waltero de Meerwijc prout in litteris 

quem censum ipsa nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes 

Loze et Wolph datum supra. 

 

BP 1181 p 593r 11 di 23-12-1399. 

Andreas, Henricus, Gerardus en Elizabeth, kvw Johannes Screijnmaker van 

Utrecht, verklaarden ontvangen te hebben van Arnoldus Vos zvw Jacobus van 

Hedel 10 pond groten, Vlaams geld, die Johannes van Brabant oom van 

voornoemde kinderen in zijn testament vermaakt had aan voornoemde kinderen 

en aan wijlen hun broer Johannes. Ze beloofden aan Ghisbertus die Koc, tbv 

voornoemde Arnoldus Vos, Arnoldus schadeloos te houden van elke aanspraak 

op dit geld van hun kant of van de kant van erfg vw hun broer Johannes. 

 

Andreas Henricus et Gerardus fratres et Elizabeth eorum soror liberi 

quondam Johannis Screijnmaker de Utrecht palam recognoverunt se recepisse 

ab Arnoldo Vos filio quondam Jacobi de Hedel decem libras grossorum 

monete Flandrensis quas Johannes de Brabant avunculus olim dictorum 

liberorum dictis liberis et quondam Johanni eorum fratri in suo 

testamento seu ultima voluntate legaverat ut dicebant clamantes (dg: 

inde) dictum Arnoldum Vos et eius bona et heredes inde quitum et 

promiserunt indivisi super habita et habenda Ghisberto die Koc ad opus 

dicti Arnoldi Vos quod ipsi eundem Arnoldum Vos et eius heredes ab omni 

impeticione eidem Arnoldo (dg: fio) Vos #occacione dicte pecunie# ex 

parte dictorum liberorum et !et ex parte dicti quondam Johannis fratris 

eorundem liberorum aut ab heredibus eiusdem quondam Johannis fratris 

                         
20 Zie ← BP 1179 p 331r 02 za 27-01-1392, verkoop van de cijns. 
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dictorum liberorum indempnem servare. Testes Loze et Wolph datum supra. 

 

BP 1181 p 593r 12 wo 24-12-1399. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen en Walterus Coptiten. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Acta in camera presentibus dictis 

scabinis et Waltero Coptiten datum in !vi vigilia nativitatis Dominihora 

complete anno XCIX. 

 

BP 1181 p 593r 13 wo 24-12-1399. 

Hubertus gnd Bac zv Arnoldus gnd Bac ev Elizabeth dv Rutgherus gnd van 

Boemel zvw Gobelinus gnd Zasman verkocht aan Willelmus Vosken zvw Henricus 

Vosken van Rode een b-erfcijns van 8 pond 10 schelling geld, een helft te 

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

huis en erf van voornoemde Rutgherus, in Den Bosch, aan de Peperstraat, 

achter het stenen huis van Arnoldus nzvw Theodericus zv Bartholomeus, 

tussen erfgoed van Godefridus van Rode enerzijds en een straat die daar 

loop anderzijds, (2) een tuin, die strekt vanaf eerstgenoemd huis 

achterwaarts tot aan een huis, aan voornoemde Arnoldus behorend, (3) een 

huis en erf, in Den Bosch, aan de straat gnd Wever Plaats, {p.594} tussen 

erfgoed van wijlen Boudewinus Lijsmoeden enerzijds en erfgoed van Petrus 

snijder anderzijds, welke cijns voornoemde Rutgherus van Boemel geschonken21 

had aan zijn voornoemde schoonzoon Hubertus Bac en diens vrouw Elizabeth dv 

voornoemde Rutgherus. 

 

Hubertus dictus Bac filius Arnoldi dicti Bac maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie Rutgheri dicti de (dg: de) Boemel filii 

quondam Gobelini dicti Zasman hereditarium censum octo librarum et decem 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis de et ex domo et area dicti Rutgheri sita in Busco ad vicum 

dictum Peperstraet retro domum lapideam Arnoldi filii naturalis quondam 

Theoderici filii Bartholomei inter hereditatem God[22efridi] de Rode ex 

uno et inter (dg: hereditatem) quandam viam ibidem tendentem ex alio 

atque de (verbeterd uit: ex) et ex (dg: do) orto [sito ibidem] tendente a 

primodicta dom[o] retrorsum ad domum ad (dg: dictum) Arnoldum (dg: so) 

jamdictum spectantem atque de et ex domo met area [sita in Busco ad] 

vicum dictum Wever Pla[ets] 

 

1181 p. 594v. 

 in vigilia nativitatis Domini: woensdag 24-12-1399. 

 in crastino innocentium: maandag 29-12-1399. 

 

BP 1181 p 594v 01 wo 24-12-1399. 

inter hereditatem quondam Boudewini Lijsmoeden ex uno et inter 

hereditatem Petri sartoris ex alio quem censum dictus Rutgherus de Boemel 

supportavit dicto Huberto Bac suo genero cum dicta Elizabeth sua uxore 

filia dicti Rutgheri nomine dotis ad jus oppidi de Busco prout in 

litteris hereditarie vendidit Willelmo Vosken filio quondam Henrici 

Vosken de Rode supportavit cum litteris et jure promittens super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem (dg: depoe) in dicto 

censu existentem deponere et sufficientem facere. Testes Vlochoven et 

Tijt datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1181 p 594v 02 wo 24-12-1399. 

Martinus nzvw Jacobus gnd Govijen zvw Arnoldus gnd Govijen maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 pond, aan wijlen voornoemde 

                         
21 Zie ← BP 1180 p 626v 01 do 16-11-1396, schenking van de cijns. 
22 Aanvulling op basis van BP 1180 p 626v 01. 
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Jacobus verkocht door Gerardus gnd van Roesel smid, welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Martinus filius naturalis quondam Jacobi dicti Govijen filii quondam 

Arnoldi dicti Govijen hereditarium censum trium librarum venditum dicto 

quondam Jacobo a Gerardo dicto de Roes[e]l fabro prout in litteris et 

quem censum nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 594v 03 ma 29-12-1399. 

Johannes zvw Johannes Tuc verkocht aan Gerardus Wambussticker zvw Willelmus 

Wambussticker een achterhuis23 in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Vughterstraat naar de Vismarkt, tussen erfgoed van Willelmus Coelnere 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Postel anderzijds, strekkend tot aan 

een omheining aldaar, aan wijlen voornoemde Johannes Tuc verkocht door 

Gerardus van Duijsborch. 

 

Johannes filius quondam Johannis Tuc domum posteriorem sitam in Busco in 

vico tendente a vico Vuchtensi versus forum piscium inter hereditatem 

Willelmi Coelne[re] ex uno et inter hereditatem Johannis de Postel ex 

alio tendentem ibidem ad sepem ibidem stantem venditam dicto quondam 

Johanni Tuc a Gerardo de Duijsborch prout in litteris hereditarie 

vendidit Gerardo Wambussticker filio quondam Willelmi Wambussticker cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et (dg: b) 
!et obligationem ex parte sui et dicti quondam Johannis Tuc et 

quorumcumque heredum eiusdem quondam Johannis Tuc sui patris deponere. 

Testes Loze et Tijt datum in crastino innocentium. 

 

BP 1181 p 594v 04 ma 29-12-1399. 

Godefridus van Peelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de Peelt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 594v 05 ma 29-12-1399. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 40 nieuwe Gelderse 

gulden, die al op de beurs gaan of de waarde, met Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1400) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XL novos Gelre (dg: 

vel) !videlicet tales quales jam ad bursam currunt vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 594v 06 ma 29-12-1399. 

Johannes zv Henricus Rijt bakker verhuurde aan Godefridus Colnere een huis, 

erf en tuin, eertijds van voornoemde Henricus Rijt, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed eertijds van Gerardus van Berkel, nu behorend 

aan Hermannus zv Hermannus Oeden soen, enerzijds en erfgoed van Walterus 

Danels soen anderzijds, voor voornoemde Henricus Rijt gereserveerd de 

achterste kamer van voornoemd huis en het achterste gebint met de ulaat, 

waarin voornoemde Henricus zal wonen, voor een periode van 4 jaar, ingaande 

Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1400). Voornoemde Johannes en met hem 

Nijcholaus gnd Coel Arnts soen beloofden lasten af te handelen en dat 

voornoemde Johannes het huis zal onderhouden van dak en wanden. 

 

Johannes filius Henrici Rijt pistoris domum aream et ortum #cum suis 

attinentiis# dudum Henrici Rijt predicti sitos in Busco ad aggerem 

Vuchtensem inter hereditatem dudum Gerardi de Berkel nunc ad Hermannum 

filium Hermanni Oeden soen spectantem ex uno et inter hereditatem Walteri 

                         
23 Zie ← BP 1179 p 630v 03 wo 03-12-1393, overdracht van een erfcijns uit 

dit achterhuis. 
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Danels soen ex alio salvo! tamen et dicto (dg: Johanni) Henrico Rijt 

reservatis posteriori camera dicte domus et posteriori ligatura domus 

posterioris cum appendiciis dictis ulaet eidem posteriori ligature 

appendentibus quas dictus Henricus inhabitabit ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Godefrido Colnere ab eodem ad spacium quatuor annorum 

festum Johannis proxime futurum sine medio sequentium libere possidendos 

promittentes dictus Johannes et cum eo Nijcholaus dictus Coel Arnts soen 

indivisi super omnia warandiam dicto spacio pendente et obligationem 

deponere atque quod dictus Johannes dictas! domum (dg: aream et ortum) 

dicto spacio durante in bona disposcione tenebit de tecto et parietibus. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 594v 07 ma 29-12-1399. 

Johannes nzvw Arnoldus Heijme verpachtte aan Johannes Boertman zvw Henricus 

Boertman een hoeve, behorend aan kv hr Adam van Berchen ridder, in Erp, 

voor een periode van 8 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 06-06-

1400), in het eerste jaar voor 18 mud mud orgge, Bossche maat, en in de 

zeven resterende jaar voor 19 mud per jaar, met Lichtmis in Erp, naast de 

brug, te leveren. 

Johannes Boertman zal op een erfgoed dat bij de hoeve hoort 300 wilgen 

planten. Zou Johannes Boertman bouwsels op de hoeve bouwen, dan zal hij die 

bouwsels rond Pasen van het laatste jaar op een bedrag taxeren. Als 

voornoemde kv hr Adam die bouwsels daarvoor willen hebben, dan zullen ze 

het bedrag van de pacht aftrekken. Willen ze de bouwsels echter niet, dan 

mag Johannes Boertman die rond Pinksteren van het laatste jaar, of binnen 

een maand erna, verwijderen. Zou het koren van de hoeve door 

oorlogshandelingen of door hagel vernield worden, dan zullen voornoemde kv 

hr Adam de schade in mindering brengen, ?behalve ....... volgens welke 

anderen voor hun hoevenaars en pachters van die schade ....... Pachter en 

met hem Johannes zvw Johannes Leenvolger beloofden van hun kant. 

 

Johannes filius naturalis quondam Arnoldi Heijme quendam mansum 

spectantem ad liberos domini (dg: Arnoldi) Ade de Berchen militem situm 

in parochia de Erpe cum suis attinentiis universis quocumque locorum 

infra dictam parochiam de Erpe sitis ut dicebat (dg: dedit) dedit ad 

annuum pactum Johanni Boertman filio quondam Henrici Boertman ab eodem ad 

spacium octo annorum post festum penthecostes proxime futurum sine medio 

sequentium possidendum (dg: pro anno quolibet dictorum) scilicet primo 

anno dictorum octo annorum pro XVIII modiis siliginis mensure de Busco et 

quolibet aliorum septem annorum dictum primum annum sine medio sequentium 

pro XIX modiis siliginis dicte mensure dandis et solvendis dictis liberis 

quondam domini Ade anno quolibet dictorum (dg: annorum) octo annorum 

purificationis #et pro primo termino !purificationis ultra annum# et in 

(dg: Buscoducis) #Erpe juxta pontem# tradendis additis condicionibus 

sequentibus quod dictus Johannes Boertman plantare seu effodere tenebitur 

supra hereditatem ad dictum mansum spectantem in loco ad hoc apto et 

debito tempore trecentas plantas salicis dicta wilgen (dg: porteren) 

poteren item si contingat dictum Johannem Boertman aliqua edificia 

situare dicto spacio octo annorum pendente supra dictum mansum extunc 

dictus Johannes Boertman taxabit (dg: huiusmodi) huiusmodi edificia ad 

certam quantitatem pecunie circa festum pasche ultimi #anni# dictorum 

octo annorum et si placet dictis liberis optinere huiusmodi edificia pro 

huiusmodi summa pecunie extunc dicti liberi dicti domini Ade huiusmodi 

edificia !huiusmodi edificia pro dicta pecunie summa obtinebunt et si 

dicti liberi dicti domini Ade noluerunt scilicet recusaverint obtinere 

(dg: dicta) edificia huiusmodi (dg: edi) pro huiusmodi pecunie summa 

extunc dictus Johannes Boertman huiusmodi edificia obtinebit et de dicto 

manso amovere poterit circum festum penthecostes ultimi anni dictorum 

octo annorum seu infra unum mensem huiusmodi festum penthecostes sine 

(dg: mans) medio sequentem item si contingat blada dicti mansi dictis 

octo !durantibus deperire vel annulari per gwerras #expeditionem# 
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communis patrie [ve]l per grandinem extunc dicti liberi dicti domini Ade 

#de# dampnis dicto Johanni Boertman exinde eventuris (dg: defra) 

defalcabunt res[ervatis?] ....... (dg: ..) secundum quos homines (dg: fu) 

inferius et superius ibidem suis colonis et pactionariis de consimilibus 

dampnis ....... [et secundum] istas condiciones promisit super omnia 

warandiam et aliam obligationem !obligationem deponere et alter et cum eo 

Johannes filius quondam Johannis Leenvolger (dg: et Theodericus filius) 

[repromiserunt] super habita et habenda. Testes Tijt et Wolphar[t] datum 

supra. 

 

1181 p. 595r. 

 in vigilia nativitatis Domini: woensdag 24-12-1399. 

 

BP 1181 p 595r 01 wo 24-12-1399. 

Willelmus zvw Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

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

dijk van de Vughtersstraat, welke cijns wijlen voornoemde Willelmus Loijer 

gekocht had van Henricus Pijnlet. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Loijer hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area sita in Busco in aggere #vici# Vuchtensis quem censum dictus 

quondam Willelmus Loijer erga Henricum Pijnlet emendo acquisiverat prout 

hec et alia in litteris continentur monuit de 3 annis. Testes Vlochoven 

et Loze datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1181 p 595r 02 wo 24-12-1399. 

Walterus gnd Metten Man van Bucstel droeg over aan Henricus gnd van Ghenen 

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

gaande uit een huis, tuin en 4 lopen aangelegen land, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, tussen Willelmus van Melcrode enerzijds en voornoemde 

Henricus van Ghenen anderzijds, welke pacht voornoemde Walterus gekocht24 

had van Willelmus zv Lippertus van den Scoer. 

 

Walterus dictus Metten Man de Bucstel hereditariam paccionem (dg: unius 

et) unius modii siliginis mensure de (dg: Busco) Buscoducis solvendam 

hereditarie purificationis ex domo et orto ac quatuor lopinatis terre 

sibi adiacentibus sitis in parochia de Oerscot ad locum dictum Best inter 

hereditatem Wi[llelmi] de Melcrode ex uno et inter hereditatem Henrici 

dicti van (dg: s) Ghenen ex alio quam paccionem dictus Walterus erga 

Willelmum filium Lipperti van den Soer! emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit (dg: H) dicto Henrico (dg: de G) van 

Ghenen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Vlochoven et Tijt datum in 

crasti sanctorum innocentium. 

 

BP 1181 p 595r 03 wo 24-12-1399. 

Ermgardis wv Johannes die Kersmaker van Scijnle en haar zoon Yudocus gaven 

uit aan Johannes Kathelinen soen van der Aa een stuk beemd, in Schijndel, 

ter plaatse gnd in die Hautart, tegenover het huis of kasteel gnd ten 

Roden, tussen wijlen Gerardus van Gael enerzijds en erfgoed van het Sint-

Claraklooster in Den Bosch anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed 

van het Sint-Claraklooster en met het andere eind aan de gemeint van 

Schijndel; de uitgifte geschiedde voor een cijns van 23 schelling 4 penning 

geld etc aan de grondheer en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. 

 

                         
24 Zie ← BP 1177 f 374v 09 do 08-08-1387, verkoop van de pacht. 
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Ermgardis (dg: filia quondam) relicta quondam Johannis die Kersmaker de 

Scijnle cum tutore et Yudocus eius filius peciam (dg: terre) prati sitam 

in parochia de Scijnle in loco dicto in die Hautart in opposito domus seu 

castri dicti ten Roden inter hereditatem (dg: Gerardi d) quondam Gerardi 

de Gael ex uno et inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti conventus sancte Clare 

et cum reliquo fine ad !s communitatem de Scijnle ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Johanni Kathelinen soen (dg: de Scijnle) van der Aa 

ab eodem hereditarie possidendam pro censu XXIII solidorum et quatuor 

denariorum monete etc domino fundi exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda #et 

solvenda# dicte Ermgardi integraliter quoad vixerit et post eius decessum 

dicto Yudoco eius filio hereditarie (dg: purificationis) nativitatis 

Domini et in Busco tradenda ex premissis promittentes (dg: super) cum 

tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 595r 04 wo 24-12-1399. 

Willelmus Philips soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Philips soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 595r 05 wo 24-12-1399. 

Elizabeth wv Henricus van Vlimen, en hr Ghisbertus en zijn broer Godefridus 

van Bladel, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Henricus van Vlimen, 

verkochten aan Gerardus zvw Hubertus gnd Abt een n-erfcijns van 30 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, 

in Den Bosch, ter plaatse gnd Uilenburg, tussen erfgoed van wijlen 

Godefridus van Hedechusen enerzijds en erfgoed van wijlen Gerardus Nollen 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 40 

schelling voornoemd geld. 

 

#Elizabeth relicta quondam Henrici de Vlimen cum tutore et dominus# 

Ghisbertus (dg: filius quondam Henrici de Vlimen) et Godefridus de Bladel 

eius frater #(dg: eius)# liberi #dicte Elizabeth et# quondam Henrici de 

Vlimen hereditarie vendiderunt Gerardo filio quondam Huberti dicti Abt 

hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et area et orto sitis in Busco ad locum dictum 

Ulenborch inter hereditatem (dg: Gode fi) quondam Godefridi de Hedechusen 

ex uno et inter hereditatem quondam Gerardi Nollen ex alio ut dicebant 

promittentes (dg: super) #cum tutore# indivisi super omnia #habita et 

habenda# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

nostri ducis et hereditario censu XL solidorum dicte monete exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Loze et Tijt datum supra. 

 

BP 1181 p 595r 06 wo 24-12-1399. 

Broeder Rodolphus Roesmont, Danijel Roesmont en Hadewigis, kvw Rodolphus 

Roesmont, Lambertus Arts soen en Denkinus zv Johannes Gruijter verklaarden 

dat jkvr Cristina dvw voornoemde Rodolphus Roesmont en Henricus Bac zvw 

Godescalcus Roesmont aan hen hun deel hebben voldaan in alle goederen, die 

voornoemde jkvr Cristina en Henricus Bac hadden ontvangen van de goederen 

die eertijds behoorden aan Ghisbertus Roesmont zvw voornoemde Rodolphus 

Roesmont en hun deel in alle tegoeden die verschuldigd waren aan wijlen 

Mechtildis wv voornoemde Rodolphus Roesmont, voor zover voornoemde jkvr 

Cristina en Henricus Bac die tegoeden hebben gebeurd. 

 

Frater Rodolphus Roesmont Danijel Roesmont eius frater Hadewigis eorum 

soror liberi quondam Rodolphi Roesmont Lambertus Arts soen (dg: ma) et 

Denkinus filius Johannis Gruijter palam recognoverunt se per domicellam 

Cristinam filiam dicti quondam Rodolphi Roesmont et per Henricum Bac 

filium quondam Godescalci Roesmont plenarie fore satisfactum de tota 
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parte et omni jure eis competentibus in omnibus bonis que dicti domicella 

Cristina et Henricus Bac perceperunt et levaverunt de bonis que quondam 

spectabant ad Ghisbertum Roesmont filium dicti quondam Rodolphi Roesmont 

a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem #+ {verwijst via + in 

margine sinistra naar BP 1181 p 595r 07}# clamantes inde quitos. Testes 

Loze et Wolph datum supra. 

 

BP 1181 p 595r 07 wo 24-12-1399. 

+ {Invoegen in BP 1181 p 595r 06}. 

atque de tota parte eis competente in omnibus (dg: debitis) #creditis# 

que debebantur quondam Mechtildi relicte dicti quondam Rodolphi Roesmont 

a personis quibuscumque prout !in quantum dicti domicella (dfg: Cristina) 

Cristina et Henricus Bac huiusmodi credita perceperunt et levaverunt a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. 

 

BP 1181 p 595r 08 wo 24-12-1399. 

Elizabeth ndvw Johannes zvw Johannes van Os verkocht aan Johannes nzvw 

Arnoldus Heijme de helft in een huis, erf en tuin, in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de plaats gnd Windmolenberg naar die Baseldonkse Brug, 

tussen erfgoed van Marcelius Vos enerzijds en erfgoed van Margareta van 

Dorne anderzijds, aan voornoemde Elizabeth overgedragen25 door Johannes 

Huijsman van Os ev Mechtildis dvw Johannes van Os. 

 

Elizabeth filia naturalis quondam Johannis filii quondam Johannis de Os 

#cum tutore# medietatem ad se spectantem in domo area et orto sitis in 

Busco in vico tendente a loco dicto Wijnmolenberch versus pontem dictum 

die Baseldonche! Brugge inter hereditatem Marcelii Vos ex uno et inter 

hereditatem Margarete de Dorne ex alio (dg: venditam) #supportatam# dicte 

Elizabeth a Johanne Huijsman de Os marito et tutore legitimo Mechtildis 

sue uxoris filie quondam Johannis de Os (dg: emendo acquisiverat) prout 

in litteris hereditarie vendidit Johanni filio naturali quondam Arnoldi 

Heijme supportavit cum litteris et jure promittens cum tutore super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Tijt et Wolph datum supra. 

 

BP 1181 p 595r 09 wo 24-12-1399. 

Gerardus Vilt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Vilt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 595r 10 wo 24-12-1399. 

Anselmus zvw Arnoldus Nolleken Quap visser verkocht aan Johannes van Best 

zvw Willelmus Bro... een n-erfcijns van 25 oude schilden, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Anselmus filius quondam Arnoldi Nolleken Quap piscatoris hereditarie 

vendidit Johanni de Best filio quondam Willelmi Bro... hereditarium 

censum XXV aude scilde solvendum hereditarie Johannis ex omnibus suis 

bonis habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 595r 11 wo 24-12-1399. 

Voornoemde Anselmus zvw Arnoldus Nolleken Quap visser machtigde Johannes 

van Best zvw Willelmus Bro... zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te 

manen. 

 

Dictus Anselmus dedit dicto Johanni plenam potestatem monendi suos census 

redditus pacciones et credita q[uecumque] que sibi debentur et debebuntur 

                         
25 Zie ← BP 1178 f 178v 12 vr 03-03-1391, overdracht van deze helft. 
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usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

1181 p. 596v. 

 tercia post innocentium: dinsdag 30-12-1399. 

 

BP 1181 p 596v 01 di 30-12-1399. 

Petrus van der Heijden zvw Henricus van der Heijden gaf uit aan Petrus van 

Spreuwelaer (1) ¾ deel van 1/5 deel, welk 1/5 deel aan voornoemde Petrus 

gekomen was na overlijden van zijn ouders, in een hoeve van wijlen 

voornoemde Henricus, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd aen Gheen Scoer, 

met toebehoren, zoals wijlen voornoemde Henricus daarin was overleden, (2) 

¾ deel van 1/3 deel, welk 1/3 deel aan voornoemde Petrus behoort, in 1/5 

deel, welk 1/5 deel aan Henricus zvw voornoemde Henricus van der Heijden 

gekomen was na overlijden van zijn ouders, in voornoemde hoeve met 

toebehoren; de uitgifte geschiedde voor (a) de grondcijns, (b) ¾ deel van 

1/3 deel van een b-erfpacht van 7 lopen gerst, maat van Sint-Oedenrode, 

welke pacht gaat uit voornoemd 1/5 deel, dat aan wijlen voornoemde Henricus 

zvw Henricus van der Heijden gekomen was na overlijden van zijn ouders, in 

Sint-Oedenrode te leveren, (c) een b-erfpacht van 3 mud 3 lopen rogge, maat 

van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (wo 02-02-1401). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Petrus van Spreuwelaer tot onderpand (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Sint-Oedenrode, gaande uit een huis en schuur, met ondergronden, 

en tuin, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd op Spreeuwelaar, tussen 

Hermannus zv Egidius gnd Crabbe enerzijds en Katherina dvw Henricus die 

Cort anderzijds. Deze Petrus van Spreuwelaer is knecht van Hubertus van 

Ghemert. 

 

Petrus van der Heijden filius quondam Henrici van der (dg: Heijden) 

Heijden (dg: unam quintam partem sibi de morte quondam suorum parentum) 

tres quartas partes unius quinte partis que quinta pars dicto Petro de 

morte quondam suorum parentum successione fuerat advoluta (dg: in 

hereditatibus infrascriptis sitis in parochia de Rode sancte Ode ad locum 

videlicet in pecia terre dicta dat Nuwelant sita ad locum dictum aent 

Scoer inter hereditatem Aleijdis van den Scoer ex uno et inter 

hereditatem Jacobi van der Heijden ex alio) in quodam manso dicti quondam 

Henrici sito in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum aen Gheen 

Scoer atque in #pratis pascuis et ceteris# attinentiis dicti !attinentiis 

eiusdem singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

prout dictus quondam Henricus in dicto (dg: cens) manso cum suis 

attinentiis decessit atque tres quartas partes unius tercie partis que 

tercia pars spectat ad dictum Petrum in una quinta parte que quinta pars 

Henrico filio (dg: quo) dicti quondam Henrici van der Heijden de morte 

quondam suorum parentum succesisone fuerat advoluta in dicto manso cum 

suis pratis pascuis ac ceteris suis attinentiis (dg: dedit ad 

hereditarium scil) dedit ad hereditarium pactum Petro (dg: f) de 

Spreuwelaer ab eodem hereditarie possidendas pro censu (dg: dominorum) 

#domini# fundi exinde solvendo atque pro tribus quartis partibus unius 

tercie partis de hereditaria paccione septem lopinorum (dg: s) ordei 

mensure de Rode que paccio ex dicta quinta parte que dicto quondam 

Henrico filio quondam Henrici van der Heijden predicti de morte quondam 

(dg: q) suorum parentum successione fuerat advoluta de jure solvenda et 

in (dg: Rode tra) parochia de Rode tradenda danda et solvenda atque (dg: 

atque) pro hereditaria paccione trium modiorum et trium lopinorum 

siliginis mensure de (dg: Busco) Rode sancte Ode danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Buscoducis tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem! dictus Petrus de Spreuwelaer hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Rode sancte Ode solvendam et 

re[c]ipiendam hereditarie ex domo et horreo (dg: i) cum suis fundis et 
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orto sitis in dicta parochia ad locum dictum op Spreeuwelaer inter 

hereditatem Hermanni filii (dg: quondam) Egidii dicti Crabbe ex uno et 

inter hereditatem Katherine filie quondam Henrici die Cort ex alio ad 

pignus imposuit et promisit super omnia dictos domum et horreum cum suis 

(dg: suis) fundis et ortum pro solucione dicte paccionis dimidii modii 

siliginis ad pignus imposite sufficientem facere. Testes Loze et Wolph 

datum tercia post innocentium. Iste Petrus de Spreuwelaer est famulus 

Huberti de Ghemert. 

 

BP 1181 p 596v 02 di 30-12-1399. 

Voornoemde Petrus van der Heijden zvw Henricus van der Heijden gaf uit aan 

Rodolphus gnd Roef van der Espendonc (1) ¼ deel van voornoemd 1/5 deel, 

welk 1/5 deel aan voornoemde Petrus gekomen was na overlijden van zijn 

ouders, in voornoemde hoeve met toebehoren, (2) ¼ deel van voornoemde 1/3 

deel van voornoemd 1/5 deel, welk 1/5 deel aan voornoemde Henricus zvw 

Henricus van der Heijden gekomen was na overlijden van zijn ouders, in 

voornoemde hoeve met toebehoren; de uitgifte geschiedde voor (a) de 

grondcijns, (b) ¼ deel van 1/3 deel van de b-erfpacht van 7 lopen gerst, 

maat van Sint-Oedenrode, welke pacht gaat uit het 1/5 deel dat aan 

voornoemde wijlen Henricus zvw Henricus van der Heijden gekomen was na 

overlijden van zijn ouders, en thans voor (c) een n-erfpacht van 13 lopen 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst over een jaar (wo 02-02-1401). Voornoemde Rodolphus zal een huis 

van 3 gebinten dat op voornoemd ¼ deel ligt binnen een jaar optrekken, en 

dekken en de wanden afmaken. 

 

Dictus Petrus (dg: unam) unam quartam partem dicte quinte partis que 

quinta pars dicto Petro de morte quondam suorum parentum successione 

fuerat advoluta in dicto manso cum suis pratis pascuis et ceteris 

attinentiis suis atque unam quartam partem dicte tercie partis predicte 

quinte (dg: qu) partis que quinta pars Henrico filio dicti quondam 

Henrici van der Heijden de morte quondam suorum parentum succesisone 

fuerat advoluta in dicto manso cum suis pratis pascuis ac ceteris suis 

attinentiis ut supra (dg: he) dedit ad hereditarium! Rodolpho dicto Roef 

van der Espendonc ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: censub) censu 

domini fundi annuatim atque una quarta parte unius tercie partis de 

hereditaria paccione septem lopinorum ordei mensure de Rode sancte (dg: 

sc) Ode #que paccio# ex dicta quinta parte que (dg: dicto quondam He) 

dicto quondam Henrico filio quondam Henrici van der Heijden de morte 

quondam suorum parentum successione est advoluta in premissis de jure 

solvenda et in parochia tradenda danda etc atque pro hereditaria paccione 

XIII lopinorum siliginis mensure de Rode sancte Ode danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit promisit super omnia (dg: q) dictus Rodolphus quod ipse domum 

trium (dg: ligaratu) ligaturarum jacentem supra dictum mansum supra 

dictam quartam partem (dg: per) sibi ad pactum datam (dg: face) faciet 

erigere et tegere et parietes eiusdem domus perficere infra annum datam 

presentium sine medio sequentem. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 596v 03 di 30-12-1399. 

Henricus Gestken zvw Lambertus gnd Zannen soen droeg over aan Willelmus van 

Hamvelt zv Henricus van den Perre een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit een stuk land gnd die Put 

Strepe, in Veghel, beiderzijds tussen Elizabeth van den Hazenberch, welke 

pacht aan hem was verkocht door zijn broer Andreas zvw voornoemde Lambertus 

Zannen soen. 

 

Henricus Gestken filius quondam Lamberti dicti Zannen soen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 
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purificationis et in Erpe tradendam et deliberandam de et ex pecia terre 

dicta die Put Strepe sita in parochia de Vechel inter hereditatem 

Elizabeth van den Hazenberch ex utroque (dg: latere) latere coadiacentem 

(dg: qu) venditam sibi ab Andrea (dg: fi) suo fratre filio quondam 

Lamberti Zannen soen predicti prout in litteris hereditarie supportavit 

Willelmo de Hamvelt filio (dg: quondam) Henrici van den Perre cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 596v 04 di 30-12-1399. 

Nijcholaus van Buttel ev Elizabeth dvw Albertus die Piper van Erpe verkocht 

aan Oda dvw voornoemde Albertus Piper (1) alle goederen, die aan hem en 

zijn voornoemde vrouw Elizabeth gekomen waren na overlijden van de ouders 

van voornoemde Elizabeth, (2) alle goederen, die aan hem en zijn voornoemde 

vrouw Elizabeth gekomen waren na overlijden van Gertrudis dvw voornoemde 

Albertus Piper. 

 

Nijcholaus de Buttel maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Alberti die Piper de Erpe omnia bona mobilia et immobilia 

hereditaria (dg: p) et parata sibi et dicte Elizabeth sue uxori de morte 

quondam parentum dicte Elizabeth successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita atque omnia et singula bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata sibi et dicte Elizabeth (dg: de morte) sue uxori de 

morte quondam Gertrudis filie dicti quondam Alberti Piper successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Ode filie dicti quondam Alberti (dg: Pi) Piper promittens super 

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

supra. 

 

BP 1181 p 596v 05 di 30-12-1399. 

Erardus gnd Erijt zvw Marcelius gnd Zeel Steenken ev Batha dvw Henricus 

Collart verkocht aan Henricus die Leeuwe de helft in een hofstad, in Vught 

Sint-Lambertus, tussen erfgoed van de commendator van Vught enerzijds en 

Nijcholaus van der Water zvw Nijcholaus gnd Voegeleer anderzijds, geheel de 

hofstad belast met een b-erfcijns van 3 schelling geld en 6 hoenderen aan 

voornoemde commendator. 

 

Erardus (dg: filius quondam) dictus Erijt filius quondam Marcelii dicti 

#Zeel# Steenken #maritus et tutor legitimus (dg: Bath) Bathe sue uxoris 

filie quondam Henrici Collart# #medietatem ad se spectantem in quodam# 

(dg: quoddam) domistadio (dg: -m) sito in parochia de Vucht sancti 

Lamberti inter hereditatem commendatoris de Vucht ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai van der Water filii quondam Nijcholai dicti 

Voegeleer ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico die Leeuwe 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere ex! hereditario 

censu trium solidorum monete et sex pullorum dicto commendatori ex dicto 

integro domistadio de jure solvendis annuatim. Testes Tijt !Wolph datum 

supra. 

 

1181 p. 597r. 

 tercia post nativitatis Domini: dinsdag 30-12-1399. 

 in crastino circoncisionis: vrijdag 02-01-1400. 

 in vigilia circumcisionis Domini: woensdag 31-12-1399. 

 

BP 1181 p 597r 01 di 30-12-1399. 

Henricus die Leeuwe zvw Ghevardus gnd die Leeuwen verkocht aan Erardus gnd 

Erijt zvw Marcelius gnd Steenken (1) de helft in een stuk beemd, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Maet, tussen wijlen Goeswinus Cnode 

enerzijds en wijlen Lambertus Moerken anderzijds, geheel het stuk beemd 

belast met 2 schelling gemeen paijment, (2) de helft in een stuk land, in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Cranenbraec, tussen wijlen Gerardus gnd 
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Roelofs soen enerzijds en Petrus gnd Goeswijns soen anderzijds, geheel het 

stuk land belast met 2 schelling paijment, (3) de helft in een stuk land, 

in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Wissen Venne, tussen Walterus van 

Oekel enerzijds en voornoemde Erardus Erijt zvw Marcelius Zeel Steenken 

anderzijds, geheel het stuk land belast met 2 schelling 6 penning gemeen 

paijment. 

 

Henricus #die# Leeuwe filius quondam Ghevardi dicti die Leeuwen 

medietatem ad se spectantem in pecia prati sita in parochia de Vucht 

sancti Lamberti in loco dicto die Maet inter hereditatem quondam Goeswini 

Cnode ex uno et inter hereditatem quondam Lamberti Moerken ex alio atque 

medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in parochia de Vucht 

sancti Petri ad locum dictum Cranen-(dg: borch)-#braec# inter hereditatem 

quondam Gerardi dicti Roelofs soen ex uno et inter hereditatem Petri 

dicti Goeswijns soen ex alio atque medietatem ad se spectantem in pecia 

terre sita in dicta parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum Wissen 

(dg: Venne) Venne inter hereditatem Walteri de Oekel ex uno et inter 

Erardi dicti Erijt filii quondam Marcelii dicti Zeel Steenken ex alio ut 

dicebat hereditarie (verbeterd uit: hereditatum) vendidit dicto Erardo 

Erijt filio quondam Marcelii Steenken promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus solidis communis pagamenti ex dicta 

#integra# pecia prati atque duobus solidis pagamenti ex dicta integra 

pecia terre ad dictum locum Cranenbraec vocatum situata atque duobus (dg: 

et di) solidis et sex denariis communis pagamenti ex dicta integra pecia 

terre ad locum dictum Wissen (dg: Brake) #Venne# vocatum sita annuatim de 

jure solvendis. Testes Tijt et Wolph datum tercia post nativitatis 

Domini. 

 

BP 1181 p 597r 02 di 30-12-1399. 

Ermegardis wv Johannes gnd Kersmaker van Scijnle en Yudocus, zv voornoemde 

Ermegardis en wijlen Johannes, gaven uit aan Johannes zvw Matheus zvw 

Lambertus gnd Biggen een huis en schuur met ondergronden, en tuin, van 

wijlen voornoemde Johannes, in Schijndel, ter plaatse gnd aen den Borne, 

rondom tussen de gemeint; de uitgifte geschiedde voor (1) een n-erfcijns 

van 10 schelling geld, (2) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-

02-1401). Voornoemde Johannes mag voornoemd huis en schuur niet 

verwijderen, tenzij met instemming van voornoemde Ermgardis en Yudocus. De 

brief van Ermgardis en haar zoon overhandigen aan Engbertus van den Stripe 

die 3 groten betaalde. 

 

Ermegardis relicta quondam Johannis dicti Kersmaker de Scijnle cum tutore 

et Yudocus filius dictorum Ermegardis et quondam Johannis domum et 

horreum cum suis fundis et ortum #dicti quondam Johannis# sitos in (dg: 

Buscod) parochia de Scijnle ad locum dictum aen den Borne inter 

communitatem circumquaque coadiacentem ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Johanni filio quondam Mathei filii quondam Lamberti 

dicti Biggen ab eodem hereditarie possidendos pro hereditario censu X 

solidorum monete annuatim exinde solvendo dando atque pro hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda (dg: sibi) dicte 

Ermgardi quoad vixerit integraliter et post eius decessum dicto Yudoco 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes cum 

tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem aliam deponere et 

alter repromisit tali condicione quod dictus Johannes dictas domum et 

horreum (dg: a) non amovebit a suo fundo sine consensu dictorum Ermgardis 

et Yudoci sui filii. Testes datum supra. (In margine sinistra:} Tradetur 

littera dicte Ermgardis et eius filii Engberto van den Stripe qui solvit 

3 grossos. 
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BP 1181 p 597r 03 vr 02-01-1400. 

Arnoldus Groet Art verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus (dg: Groet) Groet Art prebuit et reportavit. Testes (dg: datum) 

Tijt et Wolph datum in crastino circoncisionis. 

 

BP 1181 p 597r 04 di 30-12-1399. 

Theodericus en Walterus, kvw Theodericus van den Rijt, verkochten aan 

Henricus zv Willelmus van Spul van Berze (1) een huis, erf en aangelegen 

erfgoederen, van wijlen voornoemde Theodericus van der Rijt, in 

Oostelbeers, tussen een gemene weg enerzijds en Ervardus van den Vloege 

anderzijds, met een eind strekkend aan een waterlaat gnd die Rijt en met 

het andere eind aan Metta Mostarts, (2) een stuk land gnd die Elst, van 

wijlen voornoemde Theodericus, in Oostelbeers, tussen Willelmus van Spulle 

enerzijds en erfgoed van het klooster van Tongerlo anderzijds, (3) een stuk 

land, van wijlen voornoemde Theodericus, in Oostelbeers, ter plaatse gnd op 

het Rot, tussen Heijlwigis dvw Johannes Metten enerzijds en kvw Johannes 

gnd Kathelinen anderzijds, (4) een stuk beemd, gnd die Vlocbeemt, van 

wijlen voornoemde Theodericus, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, 

tussen Willelmus Decker en zijn kinderen enerzijds en Johannes Heijmerics 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd die Vloet en met het 

andere eind aan kinderen gnd Woijsten Kijnder, belast met de hertogencijns 

en een b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Beers. 

 

Theodericus et Walterus liberi quondam Theoderici van den Rijt domum et 

aream ac hereditates eis adiacentes dicti quondam Theoderici van der Rijt 

sitas in parochia de Oestelberze inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Ervardi van den Vloege ex alio tendentes cum uno fine ad 

aqueductum dictum die Rijt et cum reliquo fine ad hereditatem Mette 

Mostarts item peciam terre dictam die Elst #dicti quondam Theoderici# 

sitam in dicta parochia inter hereditatem Willelmi de Spulle ex uno et 

inter hereditatem conventus de Tongerlo item peciam terre dicti quondam 

Theoderici sitam in dicta parochia ad locum dictum opt Rot inter 

hereditatem Heijlwigis filie quondam Johannis Metten ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis dicti Kathelinen ex alio item 

peciam (dg: terre) prati dictam die Vlocbeemt dicti quondam Theoderici 

sitam in parochia de Oerscot ad locum dictum Spoerdonc inter hereditatem 

(dg: libe) Willelmi Decker et suorum liberorum ex uno et inter 

hereditatem Johannis Heijmerics ex alio tendentem cum uno fine ad locum 

dictum die Vloet et cum reliquo fine ad hereditatem liberorum dictorum 

Woijsten Kijnder ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico filio 

Willelmi de Spul de Berze promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini nostri ducis et hereditaria 

paccione octo lopinorum siliginis mensure de Berze exinde solvendis. 

Testes Tijt et Wolph datum supra. 

 

BP 1181 p 597r 05 di 30-12-1399. 

Johannes Jonge rademaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Jonge rotifex prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 597r 06 wo 31-12-1399. 

Voornoemde Henricus zv Willelmus van Spul van Berze droeg voornoemde 

goederen over aan de secretaris, tbv zijn vader Willelmus van Spul. Beide 

brieven overhandigen aan voornoemde Henricus of zijn broer Walterus. 

 

Dictus Henricus premissa supportavit michi ad opus dicti Willelmi de Spul 

sui patris promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Vlochoven et Spina datum in vigilia circumcisionis 

Domini. (In margine sinistra:} Tradentur ambe littere dicto Henrico vel 
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Waltero eius fratri. 

 

BP 1181 p 597r 07 di 30-12-1399. 

Margareta dvw Petrus van Bardwijc wv Arnoldus gnd Spoerdonc beloofde aan 

haar natuurlijke dochter Heijlwigis 50 Hollandse gulden na maning te 

betalen. 

 

Margareta filia quondam Peri! de (dg: Ba) Bardwijc relicta quondam 

Arnoldi dicti Spoerdonc promisit super habita et habenda Heijlwigi sue 

filie naturali L Hollant gulden ad monitionem persolvendos. 

 

BP 1181 p 597r 08 wo 31-12-1399. 

Hermannus Knijf verkocht aan Johannes Oem zvw Johannes Oem een hofstad26, in 

Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus 

Moelnere enerzijds en erfgoed van Bertoldus voller anderzijds, welke 

hofstad Nijcholaus Moelnere in cijns verkregen had van Johannes zv Truda, 

en welke hofstad met gebouwen voornoemde Hermannus Knijf verworven27 had van 

Beatrix wv Nijcholaus Moelnere en Willelmus van Weert timmerman ev Lija, dv 

voornoemde Beatrix en wijlen Nijcholaus, belast met een b-erfcijns van 30 

schelling geld, die voornoemde Hermannus hieruit verkocht had aan Henricus 

Hadewigen brouwer. 

 

Hermannus Knijf quoddam domistadium situm in Buscoducis in vico dicto 

Boertsche Straet inter hereditatem quondam Nijcholai Moelnere ex uno et 

inter hereditatem Bertoldi fullonis ex alio (dg: quod d) quod domistadium 

(dg: si) Nijcholaus Moelnere erga Johannem filium Trude ad censum 

acquisiverat et quod domistadium cum edificiis in dicto domistadio 

consistentibus dictus Hermannus Knijf erga Beatricem relictam quondam 

Nijcholai Moelnere (dg: ?eide) Willelmum de Weert carpentarium maritum et 

tutorem legitimum Lije sue uxoris filie dictorum (dh: Batri) Beatricis et 

quondam Nijcholai acquisiverat prout in litteris simul cum dictis 

edificiis in dicto domistadio consistentibus (dg: ut dicebat) hereditarie 

vendidit Johanni Oem filio quondam Johannis Oem supportavit cum litteris 

et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepto hereditario censu XXX solidorum monete quem 

(dg: He) dictus Hermannus vendiderat Henrico Hadewigen braxa-(dg: tori)-

#tori# ex dicto domistadio cum suis edificiis annuatim solvendo. Testes 

Vlochoven et Spina datum in vigilia circoncisionis. 

 

BP 1181 p 597r 09 wo 31-12-1399. 

Johannes Kemmer zvw Johannes zvw Johannes Kemmer droeg over aan de 

secretaris, tbv Lambertus Priker, 1/8 deel in de helft van een huis en erf 

van wijlen Johannes van Hamont bakker, in Den Bosch, in de Kolperstraat, te 

weten in de helft naast huis en erf dat eertijds was van Lutgardis gnd 

Moelners, welke helft wijlen Johannes Kemmer grootvader van eerstgenoemde 

Johannes gekocht had van Theodericus gnd Quade Pape szvw voornoemde 

Johannes van Hamont. 

 

Johannes Kemmer filius quondam (dg: quond) Johannis filii quondam 

Johannis Kemmer octavam partem ad se spectantem in medietate domus et 

aree quondam Johannis (dg: dicti Quade Pape) #de Hamont pistoris# site in 

Buscoducis in vico dicto Colperstraet in illa scilicet medietate que sita 

est juxta domum et aream que quondam fuerat Lutgardis dicte Moelners quam 

medietatem (dg: ?dici) quondam Johannes Kemmer avus primodicti Johannis 

erga Theodericum dictum Quade Pape gen[e]rum dicti quondam Johannis de 

Hamont emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit mihi 

ad opus Lamberti Priker cum litteris et aliis et jure promittens super 

                         
26 Zie → BP 1182 p 435r 06 vr 20-05-1401, overdracht van een erfcijns van 3 

pond 10 schelling geld, die Johannes zv Truda uit de hofstad beurde. 
27 Zie ← BP 1180 p 102v 07 do 15-01-1394, overdracht van de hofstad. 
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omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

1181 p. 598v. 

 in vigilia circumcisionis Domini: woensdag 31-12-1399. 

 in crastino circoncisionis: vrijdag 02-01-1400. 

 secunda post epiphanijam: maandag 12-01-1400. 

 

BP 1181 p 598v 01 wo 31-12-1399. 

Johannes zvw Lambertus Cortroc en zijn zuster Cristina beloofden aan 

Johannes van Best clericus, tbv hr Henricus Buc priester, 8 Angersche 

gulden en 6 nieuwe Gelderse gulden met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1400) 

te betalen. 

 

Johannes filius quondam Lamberti Cortroc #et Cristina eius soror# 

promiserunt #indivisi# super omnia Johanni de Best clerico ad opus domini 

Henrici Buc presbitri octo Angersche gulden et sex novos Gelre gulden ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Vlochoven et Loze 

datum in vigilia circoncisionis. 

 

BP 1181 p 598v 02 wo 31-12-1399. 

Paulus zvw Johannes gnd Monijns ketelaar verkocht aan Johannes Drinchellinc 

vleeshouwer een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in Oirschot, bij Straten, 

naast de windmolen, ter plaatse gnd die Brake, tussen Godefridus gnd Becker 

en Godefridus gnd Louwers enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke 

pacht wijlen voornoemde Johannes Monijns gekocht had van Gerardus zvw 

Petrus gnd Cant van Eijcke, van welke pacht voornoemde Paulus en Albertus 

zvw Albertus Ketellere 1/3 deel verworven hadden van Yda dvw voornoemde 

Johannes Monijns, en van welke pacht voornoemde Paulus een helft verworven 

had van voornoemde Albertus zvw Albertus Ketellere, en welke pacht nu aan 

voornoemde Paulus behoort. 

 

Paulus filius quondam Johannis dicti Monijns cacabarii hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Buscoducis tradendam et deliberandam ex quadam pecia 

terre sita in parochia de Oerscot prope Straten juxta molendinum venti in 

loco dicto communiter die Brake inter hereditatem Godefridi dicti Becker 

(dg: ex uno et inter hereditatem) et Godefridi dicti Louwers ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio (dg: ut d) quam 

paccionem dictus quondam Johannes Monijns erga Gerardum filium quondam 

Petri dicti Cant de Eijcke emendo acquisiverat prout in litteris et de 

qua paccione dictus Paulus et Albertus filius quondam Alberti Ketellere 

(dg: t-) unam terciam partem erga Ydam filiam dicti quondam Johannis 

Monijns acquisiverant et de qua paccione dictus Paulus unam (dg: terciam) 

medietatem erga dictum Albertum filium quondam Alberti Ketellere 

acquisiverat prout in litteris et quam paccionem dictus Paulus nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie (dg: sup) vendidit Johanni Drinchellinc 

carnifici supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super 

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

supra. 

 

BP 1181 p 598v 03 vr 02-01-1400. 

Petrus van den Noetboem van Uden en zijn dochters Aleijdis en Betta 

verkochten aan Arnoldus Groet Art een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd 

Nedervelt, tussen voornoemde Arnoldus Groet Aert enerzijds en wijlen Bijts 

van den Hoernic, nu behorend aan voornoemde Arnoldus Groet Art, anderzijds, 

welk stuk land behoorde aan Petrus Volpen soen. Elizabeth en Margardis, 

minderjarige kv voornoemde Petrus, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, 

afstand doen. 
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Petrus van den Noetboem de Uden Aleijdis (dg: Elizabeth dicta Betken et 

Elizabeth) #Betta# sorores filie dicti Petri cum suis tutoribus peciam 

terre sitam in parochia de Os ad locum dictum Nedervelt inter hereditatem 

Arnoldi Groet Aert ex uno et inter hereditatem quondam Bijts van den 

Hoernic nunc ad dictum Arnoldum Groet Art spectantem #+ {hier BP 1181 p 

598v 04 invoegen} (dg: et que pecia terre ad dictum Petrum dictum Volken 

spectare consuevit) {in margine sinistra: (dg: Volpen soen)}# ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Arnoldo Groet Art promittentes 

indivisi cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere et quod ipse Elizabeth et Margardem liberos dicti Petri quamcito 

ad annos pubertatis pervenerint super premissis ad opus dicti emptoris 

facient renunciare. Testes dominus Theodericus et Tijt datum in crastino 

circoncisionis. 

 

BP 1181 p 598v 04 vr 02-01-1400. 

+. {Invoegen in BP 1181 p 598v 03}. 

et que pecia terre ad Perum Volpen soen spectare consueverat. 

 

BP 1181 p 598v 05 ma 12-01-1400. 

Destijds hadden Arnoldus Zanders soen van den Kerchoeve van Os, zijn zoon 

Johannes en Henricus van Loet zvw Arnoldus van Loet al hun goederen, die ze 

hebben of zullen verkrijgen, en al hun beesten of varend goed, overgedragen 

aan Arnoldus gnd Groet Art. Voornoemde Arnoldus Groet Art droeg thans over 

aan Johannes zvw voornoemde Arnoldus Zanders soen en Henricus van Loet (1) 

een huis en tuin, die waren van voornoemde Arnoldus Zanders soen, in Oss, 

ter plaatse gnd aen Katwijc, tussen voornoemde Arnoldus Groet Art enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, (2) een huis en tuin, die waren van 

voornoemde Henricus van Loet, in Oss, ter plaatse gnd aen Katwijc, tussen 

voornoemde Arnoldus Groet Art enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) 

een hofstad aldaar, aan het eind van voornoemde tuin, welke hofstad was van 

voornoemde Henricus van Loet, tussen een gemene weg enerzijds en Rodolphus 

zv Lambertus Wijnrics soen anderzijds, (4) een stuk land, dat was van 

voornoemde Henricus van Loet, in Oss, naast de plaats gnd Katwijc, tussen 

Henricus Reijmbouts soen enerzijds en voornoemde Arnoldus Groet Art 

anderzijds, (5) een stuk land dat was van voornoemde Arnoldus Zanders soen 

en Henricus van Loet, in Oss, naast de plaats gnd Katwijc, tussen Henricus 

Weijlen soen enerzijds en Marcelius Vilt anderzijds, (6) ½ morgen land, die 

was van voornoemde Arnoldus Zanders soen, in Oss, naast de plaats gnd 

Heijtwijc, tussen Johannes van Kuijc enerzijds en Henricus Maes soen 

anderzijds, (7) een stuk land dat was van wijlen voornoemde Arnoldus 

Zanders soen en Henricus van Loet, in Oss, ter plaatse gnd op Waterlaet, 

tussen Wellinus van Beke enerzijds en Henricus zvw Johannes Rijcouts soen 

anderzijds. Voornoemde Arnoldus Groet Art behoudt hieruit een n-erfpacht 

van 3½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Johannes zvw Arnoldus 

Zanders soen en Henricus van Loet beloofden aan voornoemde Arnoldus Groet 

Art, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemde 

goederen, die aan hen overgedragen waren door Arnoldus Groet Art. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus Zanders soen van den Kercho[e]ve de 

Os (dg: et) Johannes eius filium! et Henricus de Loet filius quondam 

Arnoldi de Loet omnia et singula bona tam mobilia quam immobilia 

hereditaria et parata ab eis aut eorum altero ad presens habita et 

imposterum acquirenda atque omnes et singulas suas bestias aut bona 

pecoralia ab eis aut eorum altero ad presens habita et imposterum 

acquirenda quocumque locorum consistentia hereditarie supportassent 

Arnoldo dicto Groet Art prout in litteris (dg: constitutus) quas vidimus 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Arnoldus Groet Art 

domum et ortum (dg: dicti quondam) qui fuerant dicti Arnoldi Zanders soen 

sitos in parochia de Os ad locum dictum aen Katwijc inter hereditatem 

dicti Arnoldi Groet Art ex uno et inter communem plateam ex alio atque 

domum et ortum qui fuerant dicti Henrici de Loet sitos in #dicta# 
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parochia de Os ad (dg: locum) dictum locum aen Katwijc vocatum inter 

hereditatemn dicti Arnoldi Groet Art ex uno et inter communem plateam ex 

alio atque quoddam domistadium situm ibidem ad finem dicti orti (dg: 

dicti) quod fuerat dicti Henrici de Loet inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Rodolphi filii Lamberti Wijnrics soen 

ex alio atque peciam terre (dg: sit) que fuerat dicti Henrici de Loet 

sitam in dicta parochia (dg: ad dictum lo) juxta dictum locum Katwijc 

vocatum inter hereditatem Henrici Reijmbouts soen ex uno et inter dicti 

Arnoldi Groet Art ex alio item peciam terre que fuerat dictorum Arnoldi 

Zanders soen et Henrici de Loet sitam in dicta parochia juxta dictum 

locum Katwijc vocatum inter hereditatem Henrici Weijlen soen ex uno et 

inter hereditatem Marcelii Vilt ex alio item dimidium iuger terre quod 

fuerat dicti Arnoldi Zanders soen sitam in dicta parochia juxta locum 

dictum Heijtwijc inter hereditatem Johannis de Kuijc ex uno et inter 

Henrici Maes soen ex alio item peciam terre que fuerat dicti Arnoldi 

#quondam# Zanders soen et Henrici de Loet sitam in dicta parochia (dg: 

juxta) ad locum dictum op Waterlaet inter hereditatem Wellini de Beke ex 

uno et inter hereditatem Henrici filii quondam Johannis Rijcouts soen ex 

alio prout (dg: ibidem) hereditates ibidem site sunt et ad dictos 

Arnoldum #quondam# Zanders soen et Henricum de Loet seu ad alterum eorum 

spectabant #simul cum toto jure [sibi] in hiis quovis modo competente# ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni filio dicti quondam Arnoldi 

Zanders soen et dicto Henrico de Loet cum litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: exc) salva tamen dicto Arnoldo Groet Art et #et ?ins# 

reservata hereditaria paccione (dg: quatuor) trium et dimidium! modiorum 

siliginis mensure de Busco quam paccionem dicti Johannes filius dicti 

quondam Arnoldi Zanders soen et Henricus de Loet (dg: da) promiserunt 

indivisi (dg: de) se daturos et soluturos dicto Arnoldo (dg: Zanders 

soen) Groet Art hereditarie Remigii et (verbeterd uit: ex) in Busco 

tradituros ex dictis hereditatibus eis ab eodem Arnoldo Groet Art 

supportatis (dg: ut d) coram scabinis infrascriptis. Testes Vlochoven et 

Tijt datum secunda post epiphanijam. 

 

BP 1181 p 598v 06 ma 12-01-1400. 

Voornoemde Johannes zvw Arnoldus Zanders soen en Henricus van Loet 

beloofden aan voornoemde Arnoldus Groet Art een n-erfpacht van 3½ mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) voornoemde erfgoederen die aan hen waren overgedragen door Arnoldus 

Groet Art, (2) twee halve morgen land, in Oss, naast de plaats gnd Katwijc, 

tussen een gemene weg enerzijds en Johannes Rodeken anderzijds. 

 

Dicti Johannes filius quondam Arnoldi Zanders soen et Henricus de Loet 

promiserunt indivisi se daturos et soluturos dicto Arnoldo Groet Art 

hereditarium pactum (dg: quatuor) trium et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie Remigii et in Busco tradendam ex dictis 

hereditatibus eis ab Arnoldo Groet Art supportatis et (dg: promiserunt 

indivisi super habita et habenda sufficientem facere) atque ex duobus 

dimidiis iugeribus terre sitis in dicta parochia (dg: ad) juxta locum 

dictum Katwijc inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Johannis Rodeken ex alio promittentes indivisi super habita 

et habenda sufficientem facere. Testes Vlochoven et Tijt datum secunda 

post (dg: eijp) epiphanijam. 

 

BP 1181 p 598v 07 ma 12-01-1400. 

Voornoemde Johannes en Henricus beloofden aan Arnoldus Groet Art 3 mud 

rogge, Bossche maat, met Pasen aanstaande (zo 18-04-1400) te leveren. 

 

Dicti Johannes et Henricus promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Groet 

Art tres modios siliginis mensure de Busco ad pasca proxime futurum 
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persolvendos. Testes datum. 

 

 


