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1178 mf6 C 10 f. 191. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 24-05-1391. 

 in festo sacramenti: donderdag 25-05-1391. 

 

BP 1178 f 191r 01 wo 24-05-1391. 

Nijcholaus van Nederasselt droeg over aan Theodericus Berwout alle 

goederen1, die zijn vrouw Beatrix van Zeelst bezit of zal verkrijgen, in 

Den Bosch en omgeving. 

 

Nijcholaus de Nederasselt super (dg: omnibus bonis) #omnia bona# que 

Beatrix de Zeelst eius uxor habet et possidet et que ipsa imposterum 

[acquiret et habebit quocumque locorum] in Busco et in villicacione 

oppidi de Busco consistentia sive sita ut dicebat supportavit Theoderico 

Berwout promittens ratam servare et obligationem et impeticionem [ex 

parte sui deponere]. Testes Uden et Steenwech datum supra. 

 

BP 1178 f 191r 02 wo 24-05-1391. 

Arnoldus gnd Marcolf wonend in Eersel verkocht aan Johannes van Amersoijen 

een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een beemd, gnd Wouters Buenre, in 

Eijkelberge, tussen Ghibo zvw Ghibo gnd Ennekens enerzijds en Gerardus zv 

Henricus ....... soen anderzijds, (2) een beemd, gnd dat Roelsbroek, in 

Eijkelberge, tussen Arnoldus ....... soen enerzijds en Marcelius van de Loe 

anderzijds, (3) een stuk land, in Eijkelberge, naast de plaats gnd aan den 

....... Vonder, tussen Theodericus gnd van der Ramperijt enerzijds en 

Elijas gnd Muijste.. anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Arnoldus dictus Marcolf (dg: de Berge Eijcke) commorans in parochia de 

Eersel ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Amersoijen 

[hereditariam paccionem] unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Martini et in Busco tradendam ex quodam prato 

dicto Wouters Bu[enre sito in] parochia de Eijkelberge inter hereditatem 

(dg: Gh liberorum) #Ghibonis filii# quondam Ghibonis dicti Ennekens ex 

uno et inter hereditatem Gerardi filii Henr[ici] ....... soen ex alio 

item ex quodam prato dicto dat Roelsbroec sito in parochia de Eijkelberge 

inter hereditatem (dg: liberorum quondam) Arnoldi (dg: .......) ....... 

soen ex !alio et inter hereditatem Marcelii van de Loe ex alio item ex 

pecia terre sita in parochia de Eijkelberge iuxta locum dictum aen de[n] 

....... Vonder inter hereditatem Theoderici dicti (dg: Forampe..us) van 

der Ramperijt ex uno et inter hereditatem Elije dicti (dg: Mu Muijtste) 

Muijste.. ....... (dg: item) ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

ducis et sufficientem facere. Testes (dg: Hubertus) #Uden# et Ste[enwech] 

datum (dg: ter) quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 191r 03 wo 24-05-1391. 

Henricus zvw Jacobus uter Hasselt verkocht aan Martinus Monics een 

n-erfcijns van 9 pond geld, met Pinksteren te betalen, gaande uit (1) een 

hoeve, in Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselt, welke hoeve wijlen 

voornoemde Jacobus verworven had van Godefridus van den Sporct, (2) 4 

morgen land, in Berlicum, ter plaatse gnd die Hoge Hasselt, tussen erfgoed 

gnd her Gheerlecs Hasselt enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, 

welke 4 morgen Heijlwigis mv voornoemde verkoper verworven had van Henricus 

van de Kelder, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, gaande uit voornoemde hoeve. 

 

                         
1 Zie → BP 1178 f 191r 05 wo 24-05-1391, afstand van goederen, uitgezonderd 

goederen in Den Bosch en omgeving. 
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Henricus (dg: Coppen soen) #filius quondam Jacobi# uter Hasselt 

hereditarie vendidit Martino Monics hereditarium censum novem librarum 

monete solvendum hereditarie (dg: Petri) penthecostes ex quodam manso 

dicti venditoris sito in parochia de (dg: p) Berlikem in loco dicto die 

Hasselt et quem mansum dictus quondam Jacobus erga Godefridum van den 

Sporct seniorem acquisiverat et ex attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quocumque locorum sitis atque ex quatuor jugeribus terre dicti 

(dg: terre) #venditoris# sitis in dicta parochia in loco dicto die Hoge 

Hasselt inter hereditatem dictam her Gheerlecs Hasselt ex uno et inter 

hereditatem venditoris ex alio et que [quatuor jugera] terre Heijlwigis 

mater olim dicti venditoris erga Henricum de Penu acquisiverat ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

ex[ceptis censu] domini ducis et hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco ex dicto manso cum suis attinentiis solvendis 

et (dg: solven) sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 191r 04 wo 24-05-1391. 

Gerardus van Abruggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Abruggen prebuit et (dg: pre) reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 191r 05 wo 24-05-1391. 

Godefridus van Zeelst beloofde aan Nijcholaus van Nederasselt dat Beatrix, 

ev voornoemde Nijcholaus en mv voornoemde Godefridus, noch iemand anders 

namens voornoemde Beatrix, voornoemde Nijcholaus of zijn goederen zal 

aanspreken, daarvan uitgezonderd alle goederen2 die voornoemde Beatrix 

bezit of zal krijgen, in Den Bosch en omgeving gelegen. 

 

Godefridus de Zeelst promisit super omnia Nijcholao de Nederasselt quod 

(dg: idem) Beatrix uxor (dg: esdem) eiusdem Nijcholai #mater dicti 

Godefridi# nec aliqua alia persona ex parte et nomine eiusdem Beatricis 

nunquam petet et vexabit dictum Nijcholaum neque eius bona #habita et 

habenda# quecumque (dg: quocumque) occacione #dicte Beatricis# exceptis 

tamen omnibus bonis que dicta Beatrix habet et possidet et imposterum 

acquiret et habebit quocumque locorum in Busco et infra villicacionem 

consistentia sive sita. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 191r 06 do 25-05-1391. 
Ghevardus Stummeken * Elizabeth 

1. Cristina * Johannes Coninc 

2. Elizabeth * Albertus gnd Ghenen soen 

a. Elizabeth * Henricus Meester, 

 1.Johannes Meester. 

Destijds hadden Johannes Coninc ev Cristins, dvw Ghevardus Stummeken en 

wijlen Elizabeth evw voornoemde Ghevardus, en Johannes gnd Meester, zvw 

Henricus Meester verwekt bij diens vrouw Elizabeth, die dochter was van 

wijlen Albertus gnd Ghenen soen en wijlen diens vrouw Elizabeth, dvw 

voornoemde Ghevardus Stummeken en diens vrouw Elizabeth, verkocht aan 

Johannes van de Dijk een b-erfcijns van 13 pond, 1 oude groot Tournoois 

geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander 

paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande 

uit (1) een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, die Godefridus Vos 

moet leveren aan Henricus van de Dijk zv Engbertus gnd Ludinc van de Dijk, 

gaande uit erfgoederen, die voornoemde Godefridus heeft liggen in Beilver3, 

(2) een b-erfcijns van 3 pond van voornoemde Henricus van de Dijk, die 

Arnoldus van Krekelhoven moet betalen aan voornoemde Henricus van de Dijk, 

(3) een b-erfcijns van 50 schelling van voornoemde Henricus van de Dijk, 

                         
2 Zie ← BP 1178 f 191r 01 wo 24-05-1391, overdracht van de goederen in Den 

Bosch en omgeving. 
3 Zie → BP 1179 p 469r 06 ma 08-07-1392, belofte dat de goederen gnd 

Haviksdonk niet worden aangesproken met de cijns van 13 pond. 
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aan hem in Sint-Oedenrode te betalen, welke cijns van 13 pond voornoemde 

Elizabeth evw Ghevardus Stummeken gekocht had van voornoemde Henricus van 

de Dijk zv Engbertus gnd Ludinc van de Dijk. 

Voornoemde Johannes van de Dijk droeg thans over aan Johannes van 

Audehoesden een n-erfcijns van 10 pond voornoemde oude moneta, uit 

voornoemde b-erfcijns van 13 pond, met achterstallige termijnen van de 

afgelopen 6 jaar van deze 10 pond. Deze cijns van 10 pond zal direct na 

overlijden van voornoemde Johannes van Audehoesden overgaan naar Johannes 

en Hadewigis, kv voornoemde Johannes van Audehoesden. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes Coninc maritus et tutor legitimus 

Cristine sue uxoris filie quondam Ghevardi Stummeken et quondam Elizabeth 

uxoris eiusdem quondam Ghevardi et Johannes dictus Meester filius quondam 

Henrici Meester ab (dg: q) eodem quondam Henrico Meester et Elizabeth 

eius uxore filia quondam (dg: q) Alberti dicti Ghenen soen et quondam 

Elizabeth eius uxoris filie dictorum quondam Ghevardi Stummeken et 

Elizabeth eius uxoris pariter genitus hereditarium censum (?dg: rt) 

tredecim librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro XVI denariis in dicto censu computato vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris dandum et solvendum anno quolibet hereditarie in festo 

purificationis et ad Buscum tradendum et deliberandum ex annua et 

hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure de Busco quam 

Godefridus Vos Henrico de Aggere filio Engberti dicti Ludinc de Aggere 

annuatim et hereditarie solvere tenetur de hereditatibus quas dictus 

Godefridus (dg: sol) habet sitas in Beilver necnon ex annuo et 

hereditario censu trium librarum dicti Henrici de Aggere quem Arnoldus de 

Krekelhoven eidem Henrico de Aggere annuatim et hereditarie solvere 

tenetur atque ex annuo et hereditario censu quinquaginta solidorum dicti 

Henrici de Aggere solvendo eidem Henrico de Aggere annuatim et 

hereditarie in (dg: j) Rode (dg: hereditarie vendidisset Johanni de 

Aggere prout) quem censum #XIII librarum# dicta Elizabeth uxor quondam 

Ghevardi Stummeken erga (dg: ..) dictum Henricum de Aggere filium 

Engberti dicti Ludinc de Aggere emendo acquisiverat prout in litteris 

(dg: et quem censum XIII librarum dicte monete veteris dicti Johannes de 

Aggere et Coninc et Johannis Meester) hereditarie vendidissent (dg: He) 

Johanni de Aggere prout in (dg: litteris) litteris quas vidimus (?dg: 

....) constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes de 

Aggere hereditarium censum decem librarum dicte antique monete de 

(verbeterd uit: dic) dicto hereditario censu XIII (dg: censu) librarum 

supportavit Johanni de Audehoesden #+ (dg: cum arrestadiis dictorum ?p.. 

cum adiusticatione et cum ....... ....... ....... .......) in dicto censu 

X librarum# #{in margine sinistra:} cum arrestadiis sex annorum proxime 

preteritorum etc# cum litteris et jure occacione promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dictus census 

[X librarum] antique pecunie statim post decessum dicti Johannis de 

Audehoesden ad Johannem et Hadewigem liberos dicti Johannis de 

Audehoesden hereditario jure devolvetur. Testes Uden et Aa datum in festo 

sacramenti. 

 

BP 1178 f 191r 07 do 25-05-1391. 

Vervolgens beloofden Johannes van Audehoesden, zijn zoon Johannes en 

Johannes die Moelner zv Walterus van der Eijcke ev Hadewigis dv voornoemde 

Johannes van Audehoesden dat zij Johannes van de Dijk en zijn windmolen aan 

de Vughterdijk, welke molen was van wijlen Henricus van de Dijk zvw 

Engbertus Ludinc van de Dijk schadeloos zullen houden van voornoemde cijns 

van 10 pond oude pecunia, vanwege beloften en verplichtigen, in voornoemde 

schepenbrief mbt het verwerven van de cijns van 13 pond vermeld. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constituti igitur coram 

scabinis infrascriptis Johannes de Audehoesden Johannes eius filius et 

Johannes die Moelner filius Walteri van der Eijcke maritus et tutor 
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legitimus Hadewigis filie dicti Johannis de Audehoesden promiserunt 

indivisi super habita et habenda quod ipsi Johannem de Aggere et eius 

molendinum venti (dg: cu) situm (dg: supra) ad aggerem Vuchtensem cum 

suis attinentiis et jure quod molendinum cum suis jure et attinentiis 

fuerat quondam Henrici de Aggere filii quondam Engberti Ludinc de Aggere 

#a# dicto hereditario censu X librarum antique pecunie et ab omnibus 

dampnis occacione dicti census X librarum et occacione quarumcumque 

promissionum et obligationum in pretactis litteris scabinalibus super 

acquisitione dicti census XIII librarum p...... contentarum #in quantum 

concernunt dictas X libras# evenientibus ac eventuris quovismodo 

quitabunt et indempnes observabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 191r 08 do 25-05-1391. 

(dg: een vidimus maken van 2 brieven, waarvan). 

 

(dg: et fiet vidimus de duabus litteris quarum). 

 

BP 1178 f 191r 09 do 25-05-1391. 

Vervolgens droeg voornoemde Johannes van de Dijk over aan de secretaris, 

tbv Agnes ndv voornoemde Johannes van de Dijk, een n-erfcijns van 3 pond 

voornoemd geld, uit voornoemde cijns van 13 pond. 

 

Notum sit universis quod cum ita acta ?sint ut immediate constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes de Aggere 

hereditarium censum trium librarum dicte monete #de dicto censu [XIII 

librarum]# supportavit mihi ad opus Agnetis filie naturalis dicti 

Johannis de Aggere (dg: su) cum litteris et jure occacione promittens 

ratam servare et obligationem ex parte [sui?] deponere. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf6 C 11 f. 191v. 

 Quarta post divisionem apostolorum: woensdag 19-07-1391. 

 

BP 1178 f 191v 01 do 25-05-1391. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Henricus van de Dijk zv 

Engbertus gnd Ludinc van de Dijk verkocht”, en “Johannes gnd Coninc 

.......” en Johannes van Audehoesden, zijn zoon Johannes en Johannes die 

Moelner zv Walterus der Eijcke ev Hadewigis dv voornoemde Johannes van 

Audehoesden beloofden, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan Agnes 

ndv Johannes van de Dijk. 

 

[Et fiet] vidimus de duabus litteris quarum una Henricus de Aggere filius 

Engberti dicti Ludinc de Aggere hereditarie et hereditarie vendidit et 

altera Johannes dictus Coninc ....... [et Johannes] de Audehoesden 

Johannes eius filius et Johannes die Moelner filius Walteri der Eijcke 

maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris filie dicti [Johannis] de 

Audehoesden promiserunt indivisi super habita et habenda tradere dictas 

litteras Agneti filie naturali Johannis de Aggere ut in forma. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 191v 02 do 25-05-1391. 

Johannes van Audehoesden zv Paulus, zijn zoon Johannes en Johannes Moelner 

ev Hadewigis dv voornoemde Johannes van Audehoesden droegen over aan de 

secretaris, tbv Agnes ndv hr Johannes van de Dijk, een b-erfpacht van 6 mud 

rogge, Bossche maat, die Johannes zvw Henricus van de Dijk beloofd had aan 

voornoemde Johannes van Audehoesden, een helft te leveren met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een windmolen, die was van wijlen 

Henricus zvw Engbertus gnd Ludinc van de Dijk, aan de Vughterdijk. 

 

[J]ohannes de Audehoesden #filius Pauli# Johannes eius filius et Johannes 

Moelner filius (dg: Godefridi Walteri der Eijcke) maritus et tutor 
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Hadewigis filie dicti Johannis de Audehoesden hereditariam paccionem sex 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Johannes filius quondam Henrici 

de Aggere promisit se daturum et soluturum dicto Johanni de Audehoesden 

hereditarie mediatim (dg: n) Domini et mediatim Johannis ex quodam 

molendino venti quod fuerat quondam Henrici filii quondam Engberti dicti 

Ludinc de Aggere sito ....... ....... consistente supra aggerem 

Vuchtensem atque ex attinentiis et juribus eiusdem molendini venti 

singulis et universis prout in litteris supportaverunt mihi ad opus 

Agnetis filie naturalis (dg: dicti) #domini# Johannis de Aggere cum 

litteris et jure promittentes #super habita et habenda# ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 191v 03 do 25-05-1391. 

Voornoemde Johannes van Audehoesden, zijn zoon Johannes en Johannes Moelner 

beloofden aan Johannes van de Dijk 75 oude Franse schilden, met Sint-

Lambertus over een jaar (di 17-09-1392) te betalen. 

 

Dicti Johannes de Audehoesden Johannes eius filius et Johannes Moelner 

promiserunt Johanni de Aggere septuaginta quinque aude scilde Francie 

(dg: ad Re) a festo (dg: Remig) Lamberti proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 191v 04 do 25-05-1391. 

Johannes van Audehoesden, zijn zoon Johannes en Johannes die Moelner zv 

Walterus van der Eijcke ev Hadewigis dv eerstgenoemde Johannes gaven uit 

aan Ermgardis wv Johannes van der Hoeven (1) een stuk beemd, gnd een Zille 

Beemd, in Deurne, ter plaatse gnd die Stripe, tussen Johannes gnd Boen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een akker, in Deurne, ter plaatse 

gnd aan de Wijnmortel, tussen Arnoldus Jans soen enerzijds en wijlen Jutta 

van Mommengijs anderzijds, (3) een stuk land, 1 zester rogge groot, in 

Deurne, tussen Everardus van der Hage enerzijds en wijlen voornoemde Jutta 

van Mommengijs anderzijds, (4) een stuk land, in Deurne, tussen Arnoldus 

van der Erpendonc enerzijds en voornoemde Jutta van Mommengijs anderzijds, 

(5) een stuk land, gnd dat Houtakker, in Deurne, tussen erfgoed van de heer 

van Helmond enerzijds en wijlen voornoemde Jutta van Mommengijs anderzijds, 

(6) een stuk land, in Deurne, ter plaatse gnd op de Groene Weg, tussen 

Johannes gnd de Vrieze enerzijds en wijlen voornoemde Jutta van Mommengijs 

anderzijds, (7) een stuk land, in Deurne, ter plaatse gnd Velthovelse 

Straat, tussen voornoemde Johannes Vrieze enerzijds en wijlen Jutta van 

Mommengijs anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 3 

lopen rogge, maat van Helmond, en 1½ oude groot, met Lichtmis in Deurne te 

leveren. Slechts op te geven met 5 oude schilden. 

 

Johannes de Audehoesden Johannes eius filius Johannes die Moelner filius 

Walteri (dg: d) van der Eijcke maritus et tutor legitimus Hadewigis sue 

uxoris filie primodicti Johannis peciam prati dictam een Zille Beemt 

sitam in parochia (dg: in) de Doerne in loco dicto die Stripe inter 

hereditatem (dg: dictam) Johannis dicti (dg: Bonen) Boen ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communitatem ibidem ex alio item agrum terre situm (dg: 

iuxta dictam parochia ..) in dicta parochia ad locum dictum aen den 

Wijnmortel inter hereditatem Arnoldi Jans soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: lo) quondam (dg: Johannis de) Jutte de Mommengijs ex 

alio item peciam terre (dg: sitam in dicta par) unum sextarium siliginis 

(dg: siliginis) in semine capientem sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Everardi van der Hage ex uno et inter hereditatem dicte 

quondam Jutte de Mommengijs ex alio item peciam terre sitam (dg: ibidem) 

in dicta parochia inter hereditatem Arnoldi (dg: d) van der Erpendonc ex 

uno et inter hereditatem dicte Jutte de Mommengijs ex alio item peciam 

terre (dg: sitam in dicta parochia inter hereditatem) dictam dat 

Houtacker sitam in dicta parochia (dg: .) inter hereditatem domini de 

Helmont ex uno et inter hereditatem dicte quondam Jutte de Mommengijs ex 
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alio item peciam terre sitam in dicta parochia ad locum dictum op den 

Gruenenwech inter hereditatem Johannis dicti (dg: d) de Vrieze ex uno et 

inter hereditatem dicte quondam Jutte de Mommengijs ex alio item peciam 

terre sitam in dicta parochia ad locum dictum Velthovelsche Straet inter 

hereditatem dicti Johannis Vrieze ex uno et inter hereditatem quondam 

Jutte de Mommengijs ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam 

paccionem Ermgardi (dg: filie) relicte quondam Johannis van der Hoeven ab 

eadem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione trium lopinorum 

siliginis mensure de Helmont (dg: danda) et pro uno et dimidio #grossis# 

antiquis dandis (dg: eis) primodicto Johanni ad vitam eius et post eius 

vitam dictis Johanni eius filio et Johanni Moelner hereditarie 

purificationis et in Doerne tradenda ex premissis promittentes indivisi 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter (dg: repro) 

cum tutore repromisit et promisit (dg: super o) cum tutore super omnia 

habita et habenda non resignare (dg: non) nec dimittere nisi cum quinque 

aude scilde. Testes Dicbier et Loze datum supra. 

 

BP 1178 f 191v 05 do 25-05-1391. 

Willelmus, Elizabeth en Gertrudis, kvw Johannes gnd Pape Jan, verkochten 

aan Willelmus nzvw Johannes Loijer en Rutgherus van den Hout de eiken, op 

hun erfgoederen in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Kakebel, ter plaatse 

gnd in die Broubrugge, zoals gemarkeerd. Lasten, waaronder de houtschat, 

worden afgehandeld. Te verwijderen uiterlijk eind mei over een jaar. De 

brief overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Solvit. 

Willelmus Elizabeth et Gertrudis (dg: fe) liberi quondam Johannis dicti 

Pape Jan cum tutore arbores quercinas consistentes #supra eorum 

hereditates# in parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto Kakebel 

in loco dicto in die Broubrugghe prout huiusmodi arbores quercine ibidem 

sunt signate ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo filio naturali 

quondam Johannis Loijer (dg: promittens cum tutore super omnia warandiam 

et) et Rutghero van den Hout promittentes cum tutore super omnia 

warandiam et obligationem dictam houtscat et aliam obligationem deponere 

tali condicione quod dicti emptores dicta ligna (dg: sig) s[?e]cabunt #et 

a fundo amovebunt# (dg: in) infra hinc et a fine (dg: mens) presentis 

mensis maij ultra annum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto W. 

 

BP 1178 f 191v 06 wo 19-07-1391. 

Metta ndv hr Theodericus van Meerhem heer van Boxtel ridder, hr Theodericus 

priester, Johannes, Gerardus en Maria, nkv voornoemde Metta verwekt door 

wijlen hr Gerardus van Bucstel investiet van de kerk van Boxtel, 

Theodericus zvw Gerardus van Leemputten ev Katherina, ndvw voornoemde hr 

Gerardus van Bucstel en Metta, droegen over aan Willelmus van Broechoven 

zvw Henricus van Broechoven een huizinge die was van wijlen hr Arnoldus 

investiet van Gemonde, in Boxtel, ter plaatse gnd Tongeren, zoals die 

behoorde aan wijlen voornoemde hr Arnoldus, welke huizinge Johannes Proest 

van Bucstel overgedragen had aan wijlen voornoemde hr Gerardus van Bucstel 

en Metta, tbv hen en andere nkv voornoemde hr Gerardus en Metta. Willelmus, 

nzvw voornoemde hr Gerardus en Metta, zal, zodra hij meerderjarig is, 

afstand doen. 

 

Metta filia naturalis domini Theoderici de Meerhem domini olim de Bucstel 

militis dominus Theodericus #presbiter# Johannes Gerardus (dg: Willelmus 

Katherina) Maria pueri naturales dicte Mette ab eadem Metta et domino 

quondam Gerardo de Bucstel investito olim ecclesie de Bucstel pariter 

geniti cum tutore Theodericus (dg: de) #filius quondam Gerardi# van 

Leemputten maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris 

filie #naturalis# dictorum quondam domini Gerardi de Bucstel et Mette 

quandam habitationem (dg: cum suis attinentiis universis) que fuerat 
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domini quondam Arnoldi investiti olim de Ghemonden sitam in parochia de 

Bucstel in loco dicto Tongeren cum attinentiis eiusdem (dg: mansion) 

habitationis singulis et universis prout huiusmodi habita[tio?] cum suis 

attinentiis universis predictis ad dictum quondam dominum Arnoldum 

spectare consuevit et pertinere quam mansionem cum suis attinentiis 

Johannes Proest de Bucstel supportaverat dicto domino quondam Gerardo de 

Bucstel atque Mette predicte ad opus eorundem et ad opus puerorum 

naturalium ab eisdem domino Gerardo et Metta pariter genitorum (dg: et 

generandorum in pis) generandorum prout in litteris supportaverunt 

hereditarie Willelmo de Broechoven filio quondam (dg: Gerardi) Henrici de 

Broechoven cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

(dg: ob) obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi Willelmum 

filium naturalem dictorum quondam domini Gerardi et Mette impuberem 

existentem dum ad annos pubertatis pervenerit super dicta habitatione cum 

suis attinentiis ad opus dicti Willelmi de (dg: Bucstel faci) Brochoven 

facient renunciare. Testes Uden et Hubertus datum quarta post (dg: m) 

divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 191v 07 vr 21-07-1391. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 197 (172), 21-07-1391; monete pro tempore solucionis huiusmodi 

census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Willelmus Vos van Dijnther verkocht aan Martinus Monics een b-erfcijns van 

4 pond geld, die Walterus Sleijminc aan voornoemde Willelmus Vos beloofd 

had, met Epiphanie te betalen, gaande uit (1) een beemd gnd die Werft, in 

Dinther ter plaatse die Gerendonk, tussen wijlen Leonius van Langvelt, 

Johannes van Dordrecht en Johannes van Boeghe enerzijds en wijlen Arnoldus 

Heijme en Egidius Scoerwegge en de Aa anderzijds, strekkend met een eind 

aan erfgoed van de heer van Helmond en met het andere eind aan voornoemde 

Egidius Scoerwegge, {f.192r} (2) een beemd aldaar, tussen voornoemde 

Egidius enerzijds en voornoemde wijlen Leonius van Langvelt anderzijds. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Willelmus Vos tot onderpand (3) een 

b-erfcijns van 6 pond geld die voornoemde Walterus Sleijminc aan voornoemde 

Willelmus Vos beloofd had, te betalen met Kerstmis, gaande uit beide 

voornoemde beemden. 

 

(dg: here). 

Willelmus Vos de Dijnther hereditarium censum quatuor librarum monete 

(dg: solvendum) #quem Walterus Sleijminc promisit se daturum et soluturum 

dicto Willelmo Vos# hereditarie epiphanie Domini de et ex quodam prato 

dicto communiter die Werft sito in parochia de Dijnther in loco dicto die 

Gerendonc inter hereditatem quondam Leonii de Langvelt (dg: ex uno) 

Johannis de Dordrecht et Johannis de Boeghe ex uno et inter hereditates 

quondam Arnoldi Heijme et Egidii Scoerwegge et aquam dictam die Aa ex 

alio tendente cum uno fine ad hereditatem domini de Helmont et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti 

 

1178 mf6 C 12 f. 192. 

 in profesto Magdalene: vrijdag 21-07-1391. 

 in vigilia Jacobi: maandag 24-07-1391. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 28-07-1391. 

 

BP 1178 f 192r 01 vr 21-07-1391. 

Egidii Scoerwegge atque de et ex quodam prato sito ibidem inter 

hereditatem dicti Egidii ex uno et inter hereditatem [dicti quondam 

Leonii] Langvelt ex alio (dg: quem censum predictus Walterus dictus 

Sleijminc promisit se daturum et soluturum dicto [Willelmo Vos de] 

Dijnter) prout in litteris hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# 

Martino Monics cum litteris et jure promittens super habita et habenda 

ratam servare .... (dg: ex) ....... ....... deponere et ad maiorem 

securitatem solucionis dicti census quatuor librarum dicte monete prefato 

Martino venditi #et ex dictis duobus pratis annu[atim] solvendi# ut (dg: 

prefertur) dictus Willelmus Vos [hereditarium censum] sex librarum monete 
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quem dictus Walterus Sleijminc promisit se daturum et soluturum dicto 

Willelmo Vos hereditarie in festo nativitatis Domini (dg: he) de et ex 

[dictis duobus] pratis prout in litteris quas (dg: vide) vidimus ad 

pignus imposuit et hereditarie obligavit promisit insuper super omnia 

habita et habenda (dg: dictos) dicta duo prata et [dictum censum sex] 

librarum pro solucione dicti census quatuor librarum sufficientes facere. 

Testes Hubertus et (dg: H) Steenwech datum in profesto Magdalene. 

 

BP 1178 f 192r 02 vr 21-07-1391. 

Johannes zvw Paulus die Mandmaker en Paulus zvw Johannes gnd Pouwels soen 

verkochten {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius quondam Pauli (dg: Kers) die Mandmaker et Paulus filius 

quondam Johannis dicti Pouwels soen (dg: promiserunt indivisi super omnia 

Petro Witme[ri]) hereditarie vendidit. 

 

BP 1178 f 192r 03 vr 21-07-1391. 

Rutgherus van den Grave beloofde aan Matheus Quappe zvw Franco Nollekens 48 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te 

betalen. 

 

Rutgherus van den Grave promisit Matheo Quappe filio quondam Franconis 

Nollekens (dg: XX) quadraginta octo Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 192r 04 vr 21-07-1391. 

Rutgherus zvw Danijel van den Stadeacker verkocht aan Ghevardus Stummeken 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis in Zeelst 

op de onderpanden te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 6 mud rogge, 

maat van Eindhoven, welke pacht van 6 mud de verkoper met Lichtmis in 

Zeelst op de onderpanden beurt, gaande uit een b-erfpacht van 7 mud rogge, 

maat van Eindhoven, welke pacht van 7 mud Johannes zv Henricus Smeets moet 

leveren aan Johannes gnd Moelnere van Oerscot, gaande uit erfgoederen, die 

voornoemde Johannes zv Henricus Smeets heeft in Zeelst, welke pacht van 6 

mud voornoemde Johannes die Molnere eertijds geschonken had aan voornoemde 

Rutgherus zvw Danijel van den Stadeacker met zijn vrouw Gertrudis dv 

voornoemde Johannes Moelnere, de pacht van 6 mud belast met 4 mud rogge 

erfpacht. 

 

Rutgherus filius quondam Danijelis van den Stadeacker hereditarie 

vendidit Ghevardo Stummeken hereditariam paccionem (dg: unius) unius 

modii siliginis mensure [de] Eijndoven solvendam hereditarie 

purificationis et in Zeelst supra hereditates infrascriptas tradendam de 

et ex hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure predicte [quam] 

paccionem sex modiorum siliginis dicte mensure dictus venditor solvendam 

habet hereditarie termino solucionis et loco predictis de et ex 

hereditaria paccione septem modiorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem septem modiorum siliginis dicte mensure (dg: Johannes die 

Molnere de Oerscot) Johannes filius Henrici Sm[eets] Johanni dicto 

Moelnere de Oerscot solvere tenetur hereditarie termino solucionis et 

loco predictis de et ex hereditatibus quas dictus Johannes filius Henrici 

Smeets habet in parochia de Zeelst et quam paccionem sex modiorum 

siliginis dicte mensure dictus Johannes die Molnere pridem supportaverat 

dicto Rutghero (?dg: fi) filio quondam (dg: Ar) Danijelis van den 

Stadeacker cum Gertrude sua uxore filia dicti (dg: q) Johannis Moelnere 

(dg: ut dicebat) nomine dotis ut dicebat promittens super [omnia] 

warandiam et obligationem in dictis sex modiis siliginis existentem 

exceptis quatuor modiis siliginis dicte mensure hereditarie paccionis ex 

dicta paccione sex modiorum siliginis prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Uden et Steenwech datum supra. 
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BP 1178 f 192r 05 ma 24-07-1391. 

Arnoldus Veer beloofde aan Godefridus Bomer van Vlijmen 3½ Hollandse gulden 

of de waarde na maning te betalen. 

 

Arnoldus Veer promisit Godefrido Bomer de Vlijmen IIIJ Hollant gulden vel 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes Uden et Dicbier datum in 

vigilia Jacobi. 

 

BP 1178 f 192r 06 ma 24-07-1391. 

Henricus Dicbier zv Godefridus beloofde aan Rolandus Turello 49 Gelderse 

gulden met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391; 7+31+30+1=69 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi promisit Rolando Turello XLIX Gelre 

gulden ad Remigii proxime persolvendos pena II. Testes Uden et Hubertus 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 192r 07 ma 24-07-1391. 

Yngrammus zvw Johannes van den Velde verkocht aan Laurencius zvw Arnoldus 

Bollekens soen, tbv hem en kv Theodericus uijt den Valchuijs verwekt bij 

Gheerburgis dvw Johannes Hack, een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Boxtel, met Lichtmis in Boxtel, aan het woonhuis van voornoemde Theodericus 

uijt den Valchuijs te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en ½ mudzaad 

aangelegen roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, tussen 

Godefridus Hoessche enerzijds en Johannes Zesken anderzijds, (2) 1½ lopen 

roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, tussen voornoemde 

Johannes Zesken enerzijds en Hilla Wandelaers anderzijds, reeds belast met 

de grondcijns. 

 

Yngrammus filius quondam Johannis van den Velde hereditarie vendidit 

Laurencio filio quondam Arnoldi Bollekens soen ad opus sui et ad opus 

liberorum Theoderici uijt den Valchuijs ab eodem Theoderico et Gheerburge 

filia quondam Johannis Hack pariter genitorum et generandorum 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Bucstel solvendam 

hereditarie purificationis et in Bucstel ad domum habitationis dicti 

Theoderici uijt den Valchuijs tradendam ex domo orto et dimidia modiata 

terre siliginee ipsis adiacente sitis in parochia de Bucstel in loco 

dicto Lennenshoevel inter hereditatem Godefridi Hoessche ex uno et inter 

hereditatem Johannis Zesken ex alio atque ex una et dimidia lopinatis 

terre siliginee sitis in parochia et loco predictis inter hereditatem 

dicti Johannis Zesken ex uno et inter hereditatem Hille Wandelaers ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi prius inde solvendo et 

sufficientem facere tali condicione quod dictus Laurencius dictam 

paccionem quamdiu vixerit integraliter obtinebit et levabit atque post 

decessum dicti Laurencii dicta paccio ad predictos liberos ab ipsis 

Theoderico et Gheerburge genitos et generandos plenarie advolvetur. 

Testes Uden et Dicbier datum supra. 

 

BP 1178 f 192r 08 ma 24-07-1391. 

Margareta dv Zibertus van Hoculem beloofde aan haar broer Zibertus zv 

voornoemde Zibertus van Hoculem 25 Gelderse gulden of de waarde na maning 

te betalen. 

 

Margareta (dg: fi) filia Ziberti de Hoculem (dg: et) promisit Ziberto 

filio dicti Ziberti de Hoculem #suo fratri# XXV Gelre gulden seu valorem 

ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 192r 09 ma 24-07-1391. 

Zibertus zv Zibertus van Hoculem ontlastte zijn zuster Margareta van alle 

geldsommen, die voornoemde Margareta verschuldigd was aan eerstgenoemde 
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Zibertus. 

 

Zibertus filius Ziberti de Hoculem (dg: promisit pal) quitam clamavit 

Margaretam suam sororem ab omnibus pecuniarum summis quos dicta Margareta 

debebat primodicto Ziberto in quocumque tempore ante diem presentem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 192r 10 vr 28-07-1391. 

Otto zvw Henricus gnd tZeelen soen van Tiela deed tbv zijn moeder 

Gertrudis, voor de duur van haar leven, afstand van alle goederen, die aan 

hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus, resp. 

die aan hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde moeder 

Gertrudis. Nimmer zal hij bij zijn voornoemde moeder Gertrudis, zolang zij 

leeft, aanspraak maken op goederen. 

 

(dg: Johannes) Otto filius quondam Henrici dicti tZeelen soen de Tiela 

super omnibus et singulis bonis sibi de morte dicti quondam Henrici sui 

patris successione hereditarie advolutis atque post mortem Gertrudis sue 

matris successione hereditarie advolvendis quocumque locorum sitis atque 

super toto jure etc ad opus dicte Gertrudis sue matris (dg: hereditarie) 

#quoad eius vi[tam]# renunciavit promittens ratam servare et promisit 

super habita et habenda quod ipse a dicta Gertrude eius matre quamdiu 

vixerit nunquam petet nec exiget aliqua bona nec eidem Gertrudi eius 

matri numquam molestiam aut gravamen auferet ad ?habendum ... 
?acquirendum aliqu... ba..... a dicta eius matre quovismodo salvo sibi 

jure in bonis sibi de morte dicte sue matris advolvendis. Testes Uden et 

Steenwech datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 192r 11 vr 28-07-1391. 

Gerardus gnd Nicoels soen en zijn vrouw Elisabeth beloofden aan Walterus 

Potteij 117 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1391) te betalen. 

 

Gerardus (dg: ?Arts) dictus Nicoels soen et Elisabeth eius uxor 

promiserunt Waltero Potteij C XVII Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Hubertus et Steenwech 

datum (dg: in vigilia Jacobi) supra. 

 

1178 mf6 C 13 f. 192v. 

 in vigilia Jacobi: maandag 24-07-1391. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 27-07-1391. 

 

BP 1178 f 192v 01 ma 24-07-1391. 

....... ......s en zijn moeder Agnes beloofden aan Wolterus Potteij 110 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

....... ......s et Agnes eius mater promiserunt Woltero Potteij C et X 

Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini ....... ....... Testes 

Hubertus et Steenwech datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1178 f 192v 02 ma 24-07-1391. 

Tielmannus gnd Willems soen ev Katherina dvw Wolterus van Amersfoert droeg 

over aan Arnoldus zv Volcwinus Mijs soen van Amersfoert de helft4 in een 

b-erfcijns van 3 dobbel mottoen geld ... ......., die Lambertus van der 

Rijt beloofd had aan voornoemde wijlen Woltherus, een helft te betalen met 

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

eertijds van wijlen Arnoldus Cuper, in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Johannes van Os enerzijds en erfgoed dat was van wijlen 

                         
4 Zie → BP 1180 p 100v 01 za 10-01-1394, overdracht van de helft van de 

cijns. 
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Willelmus Quademaet anderzijds, welke helft aan hem gekomen was na 

overlijden van voornoemde Wolterus. 

 

[5Tielmannus] dictus Willems soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie quondam Wolteri de Amersfoert [medietatem ad 

s]e spectantem in hereditario censu trium aureorum denariorum communiter 

dobbel mottoen vocatorum boni auri et justi ponderis monete ....... 

....... ....... quem censum Lambertus van der Rijt promiserat se daturum 

et soluturum dicto quondam Wolthero hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim [6Domini ex] domo et area que fuerat quondam Arnoldi Cuper sita 

in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Johannis de Os ex uno et 

inter [hereditatem] que fuerat quondam Willelmi Quademaet ex alio prout 

in litteris et quam medietatem sibi de morte dicti quondam Wolteri 

successione hereditarie advolutam [esse] dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo filio Volcwini Mijs soen de Amersfoert cum litteris et jure 

occacione dicte medietatis competente promittens [ratam] servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 192v 03 ma 24-07-1391. 

Petrus Goesswijns soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

[P]etrus Goesswijns soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 192v 04 ma 24-07-1391. 

Henricus Stierken en zijn broer Ywanus beloofden aan Henricus nzvw 

Theodericus zv Bartholomeus 68 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Henricus Stierken et Ywanus eius frater promiserunt Henrico filio 

naturali quondam Theoderici filii Bartholomei LXVIII Gelre gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime [persolvendos]. Testes Dicbier et 

Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1178 f 192v 05 ma 24-07-1391. 

Henricus Stierken verkocht aan de secretaris een n-erfcijns van 8 pond 

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

gaande uit 4½ morgen land, bij de sluis van de stad Den Bosch, tussen 

Nicholaus Coninc en Tielmannus van Nederijnen enerzijds en het gemene water 

anderzijds, met een eind strekkend aan de Dieze, welke cijns aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn ouders. Ywanus Stierken deed afstand. De 

brief overhandigen aan de priester van Sint-Jan. 

 

Henricus S[t]ier[k]en hereditarie vendidit michi hereditarium censum octo 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex quatuor [et] dimidio jugeribus terre sitis prope sluijsam 

oppidi de Busco inter hereditatem Nicholai Coninc et Tielmanni de 

Nederijnen ex uno et inter communem aquam ex alio tendentibus cum uno 

fine ad Dijesam #quem sibi de morte suorum parentum advolutum esse 

dicebat# ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et sufficientem facere. Quo facto (dg: d) Ywanus Stierken super predicto 

censu et jure etc ad opus dicti emptoris renunciavit [promittens] ratam 

servare et obligationem ex parte sui in dictis quatuor et dimidio 

jugeribus deponere. Testes Erpe et Uden datum in festo Jacobi. Detur 

presbitro sancti Johannis. 

 

BP 1178 f 192v 06 do 27-07-1391. 

Willelmus die Meester van Berlikem beloofde aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem 10½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 

                         
5 Aanvulling op basis van BP 1180 p 100v 01. 
6 Aanvulling op basis van BP 1181 p 590v 06. 
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01-10-1391) te betalen. 

 

Willelmus die Meester de Berlikem promisit Godefrido filio quondam Andree 

de Berlikem X et dimidium Holland gulden seu valorem ad Remigii proxime 

fututum persolvendos. Testes (dg: da) Erpe et Steenwech datum quinta post 

Jacobi. 

 

BP 1178 f 192v 07 do 27-07-1391. 

Walterus zvw Walterus gnd Ghiben soen van Nuenen gaf uit aan Willelmus zv 

Petrus gan Canen soen een stuk akkerland en een aangelegen stuk eusel, in 

Nuenen, ter plaatse gnd in die Lijssche Voert, tussen Henricus zvw 

voornoemde Walterus Ghiben soen enerzijds en Godefridus van Langvelt 

anderzijds, met een eind strekkend aan eerstgenoemde Walterus en met het 

andere eind aan de gemeint; de uitgifte geschiedde voor 3 penning aan de 

naburen aldaar, een b-erfcijns van 10 schelling (dg: geld) gemeen paijment, 

en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis 

op het onderpand te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1393). 

Verkrijger zal hierop een huis ter waarde van 30 Gelderse gulden bouwen. 

 

Walterus filius quondam Walteri dicti Ghiben soen de Nuenen (dg: peciam) 

peciam terre arabilis et peciam pascue dicte eeusel sibi adiacentem sitas 

in parochia de Nuenen in loco dicto in die Lijssche Voert inter 

hereditatem Henrici filii dicti quondam Walteri Ghiben soen ex uno et 

inter hereditatem Godefridi de Langvelt ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem primodicti Walteri #et cum reliquo fine ad communitatem 

ibidem# dedit ad hereditariam paccionem Willelmo filio Petri dicti Canen 

soen ab eodem hereditarie possidendas (dg: pro censu) pro tribus denariis 

vicinis ibidem et pro (dg: ..) hereditario censu X solidorum (dg: monete) 

communis pagamenti exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Nuenen danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et pro primo termino ultra annum et (dg: supra 

in p) supra dictam hereditatem tradenda promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit 

insuper super omnia quod ipse supra dictam hereditatem edificari faciet 

et situari (dg: vale) unam domum valentem XXX Gelre gulden. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 192v 08 do 27-07-1391. 

Johannes zvw Willelmus van der Heijden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Willelmi van der Heijden prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 192v 09 do 27-07-1391. 

Lucas zvw Leonius van Ponsendael droeg over aan Johannes van Boeghe een 

b-erfpacht van 6½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Lucas verworven 

had van voornoemde Johannes van Boeghe. 

 

(dg: .......). 

Lucas filius quondam Leonii de Ponsendael hereditariam paccionem sex et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam ipse Lucas erga Johannem 

de Boeghe acquisiverat prout in litteris dicebat contineri supportavit 

dicto Johanni de Boeghe promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Dicbier et Steenwech datum supra. 

 

BP 1178 f 192v 10 do 27-07-1391. 

Johannes van Zanbeke zvw Johannes van Mekelendonc beloofde aan Rutgherus 

van Boemel zvw Johannes van Boemel, gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk 

jaar met Pasen 10¼ Hollandse gulden of de waarde te betalen. 
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Johannes de Zanbeke filius quondam Johannis de Mekelendonc promisit super 

omnia se daturum et soluturum Rutghero de Boemel filio quondam Johannis 

de (dg: Bo) Boemel ad spacium quatuor annorum datum presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum X Hollant gulden et 

unam quartam partem unius Hollant gulden seu valorem pasce et pro primo 

termino in festo pasche proxime futuro. Testes Erpe et Hubertus et 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1178 f 192v 11 do 27-07-1391. 

Lucas zvw Leonius van Ponsendael beloofde aan Johannes van Boeghe 20 

Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Lucas filius quondam [7Leonii] de Ponsendael promisit Johanni de Boeghe 

XX Gelre gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes Dicbier et 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1178 f 192v 12 do 27-07-1391. 

Johannes die Meester zvw Willelmus de Meester van Berlikem verkocht aan 

Henricus zvw Godefridus Hillen soen van Arle Beke de helft in een stuk 

beemd, in Dinther, ter plaatse gnd in die Vaerssche ......., tussen 

Johannes van den Hoevel enerzijds en Gerardus van Kilsdonc anderzijds, met 

een eind strekkend aan het water gnd die Aa, te weten de helft naast 

voornoemde Gerardus van Kilsdonc, deze helft belast met 1 cijnshoen. 

 

Johannes die Meester [filius quon]dam Willelmi de Meester de Berlikem 

medietatem ad se spectantem in pecia prati sita in parochia de Dijnter in 

loco dicto in die Vaerssche ....... inter hereditatem Johannis van den 

Hoevel ex uno et inter hereditatem Gerardi de (dg: Kilsdonc) Kilsdonc ex 

alio #tendentem cum uno fine ad aquam dicta die Aa (dg: et cum reliquo 

fine ....... .......)# scilicet illam medietatem que sita est contigue 

juxta dictam hereditatem dicti Gerardi de Kilsdonc ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: eod) Henrico filio quondam Godefridi Hillen #soen# de Arle 

Beke promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno pullo 

censuali (dg: exinde) solvendo de dicta medietate. Testes Erpe et (dg: 

Stee) Hubertus (dg: d) Steenwech datum supra. 

 

BP 1178 f 192v 13 do 27-07-1391. 

Willelmus zvw Willelmus die Meester verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi die Meester prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 192v 14 do 27-07-1391. 

Johannes Teije zv Henricus Teije van Os maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Henricus van Rosvelt van Uden met 

zijn goederen. 

 

Johannes Teije filius (dg: quondam) Henrici Teije de Os omnes vendiciones 

(dg: f) et aienaciones factas per (dg: J) Henricum de Rosvelt de Uden cum 

suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 192v 15 do 27-07-1391. 

Nijcholaus Louwer beloofde aan Jacobus van den Hoevel 81½ Gelderse gulden 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Nijcholaus (dg: Lo) Louwer promisit Jacobo van den Hoevel (dg: nonaginta 

septem et dimidium #.. ..... octaginta et dimidium) octoginta unum et 

dimidium# Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

                         
7 Aanvulling op basis van BP 1178 f 192v 09. 
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persolvendos. Testes Erpe et Steenwech datum supra. 

 

1178 mf6 C 14 f. 193. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 27-07-1391. 

 

BP 1178 f 193r 01 ±do 27-07-1391. 

Jacobus Stevens verkocht aan Ghibo van Gheijne een stukje erfgoed in Den 

Bosch, aan de Orthenstraat, over de stroom, in een erfgoed van wijlen 

Ghisbertus Maeche...., ...... naast de oude stadsmuur, met een eind 

strekkend aan erfgoed van wijlen Johannes Stierken en met het andere eind 

aan erfgoed van wijlen Johannes Berwout, met een weg ertussen, welk stukje 

vóór 16 voet breed is, met de helft van de oude muur, waarop gebouwd mag 

worden, en met het recht een weg te mogen gebruiken die in het erfgoed van 

voornoemde wijlen Ghisbertus Maechel.... loopt vanaf de Orthenstraat 

achterwaarts tot aan het stukje, en met het recht de weg te mogen gebruiken 

die tussen dit stukje en het erfgoed van voornoemde wijlen Johannes Berwout 

ligt, tussen de oude muur en de stroom, belast met .. ..... hertogencijns. 

De koper mag een brug en trap gebruiken naast de stroom, maar moet 1/8 deel 

bijdragen van wat die brug en trap zullen kosten. 

 

Jacobus Stevens particulam hereditatis sitam in Busco ad vicum Orthensem 

ultra aquam ibidem currentem in hereditate quondam Ghisberti Maeche.... 

....... [antiquum] murum opidi Busco contigue iuxta dictum antiquum 

tendentem cum uno fine ad hereditatem quondam Johannis Stierken et cum 

reliquo fine [ad hereditatem quondam Johannis] Berwout quadam via 

interiacente (dg: .. ..) et que particula hereditatis continet (dg: 

ubique) ante in latitudine XVI (dg: ..) pedatas (dg: in latitudine) et 

cum [medietate dicti antiqui] muri scilicet cum illa medietate dicti muri 

que sita est contigue iuxta dictam particulam hereditatis et cum jure 

edificandi supra eandem medietatem dicti antiqui [muri] ....... ....... 

... utendi via tendente ibidem #in hereditate dicti quondam Ghisberti 

Maechel....# a dicto vico Orthensi retrorsum usque ad dictam particulam 

hereditatis scilicet ambulandi eundi redeundi ....... ....... viam et cum 

jure utendi dicta via sita inter dictam particulam hereditatis et (dg: 

..) inter hereditatem dicti quondam Johannis Berwout (dg: tendente ibidem 

....... ....... hereditarie vendidit d Ghibo) murum antiquum ad aquam 

ibidem currentem hereditarie vendidit Ghiboni de Gheijne promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis ....... ....... (dg: ..) 

census domino duci exinde solvendis hoc tamen adiun[cto] quod dictus 

emptor utetur ponte (dg: ibidem cons) et gradu ibidem consistente iuxta 

aquam ib[idem] ....... (dg: sub expensis) scilicet quidque huiusmodi pons 

et gradus custaverint hoc dictus emptor pro una octava parte (dg: part) 

portare tenebitur. Testes U[den et] Steenwech datum ....... 

 

BP 1178 f 193r 02 ±do 27-07-1391. 

Johannes Spiker zv Arnoldus Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Spiker filius Arnoldi Hoernken prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 193r 03 ±do 27-07-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Jacobus verkoper 29 Hollandse 

gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Jacobo venditori XXIX Hollant gulden seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 193r 04 do 27-07-1391. 

Theodericus zv Oda gnd Heijnen van Littoijen en Gerardus Hermans soen 

beloofden aan de secretaris, tbv Johannes van Ghemert de jongere ?80 
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Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius over een jaar (di 01-10-

1392) te betalen. De brief overhandigen aan Willelmus van ....... 

 

Theodericus filius (dg: q) Ode dicte Heijnen (dg: soen) de Littoijen #et# 

Gerardus Hermans soen promiserunt mihi ad opus Johannis de Ghemert 

junioris octogi[nta] .... Hollant gulden seu valorem (dg: ad) #a# Remigii 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Erpe et Steenwech datum 

quinta post Jacobi. Tradetur littera Willelmo de ....... 

 

BP 1178 f 193r 05 do 27-07-1391. 

Willelmus van Lent zvw Henricus Mudekens verkocht aan Theodericus zv Oda 

gnd Heijnen van Lijttoijen en Gerardus Hermans soen ¼ deel van de 

korentiende van het lopend jaar, behorend aan de investiet van Lithoijen, 

gelegen in .......; ze beloofden garantie tussen nu en Sint-Jacobus 

aanstaande (do 25-07-1392). 

 

Solvit. 

Willelmus (dg: f) de Lent filius quondam Henrici Mudekens unam quartam 

partem decime bladi #anni presentis# spectantis ad investitum de 

Lijttoijen site in parochia .. ....... ut dicebat vendidit (dg: G) 

Theoderico filio Ode dicte Heijnen de Lijttoijen et Gerardo Hermans soen 

promittens warandiam infra hinc et Jacobi proxime futurum (dg: cont..) 

....... contra quascumque personas jura competere valentes tam in judicio 

spirituali quam seculari. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 193r 06 do 27-07-1391. 

Johannes Roelofs soen, Rodolphus Tolinc, Adam van den Kerchove van Os, 

Henricus van Gemonden, Gerisius Vilt, Rutgherus zvw Johannes Mersman, 

Johannes zvw Willelmus Leijten soen, Theodericus Venbossche, Johannes zvw 

Andreas Henssen soen en zijn broer Gerardus beloofden aan Willelmus zv 

Willelmus van Laervenne, tbv voornoemde Willelmus van Laervenne, 294 

Hollandse gulden8 of de waarde en 4½ gemene plak met Sint-Remigius over een 

jaar (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Johannes Roelofs soen Rodolphus Tolinc Adam (dg: de) van den Kerchove de 

Os Henricus de Gemonden Gerisius (dg: Vl) Vilt Rutgherus filius quondam 

Johannis Mersman Johannes filius quondam Willelmi Leijten soen 

Theodericus Venbossche Johannes filius quondam Andree Henssen soen 

Gerardus eius frater promiserunt Willelmo filio Willelmi de Laervenne ad 

opus eiusdem Willelmi de Laervenne ducentos et nonaginta quatuor Hollant 

gulden seu valorem et quatuor et dimidium communes placken a Remigii 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 193r 07 do 27-07-1391. 

Johannes van Borscot verkocht aan Henricus Coppen soen uter Hasselt een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, die Johannes van der Donc zvw 

Willelmus van der Donc beloofd had aan eerstgenoemde Johannes, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 2 stukken land, 

in Lieshout, tussen erfgoed van wijlen Johannes Alfraden soen en van het 

huis van Lieshout enerzijds en voornoemde Johannes zvw voornoemde Willelmus 

van der Donc anderzijds, (2) een stuk land, in Lieshout, tussen Henricus 

van der Oest enerzijds en erfgoed van voornoemd huis van Lieshout 

anderzijds, (3) een stuk land, in Lieshout, tussen voornoemde Henricus van 

der Oest enerzijds en Wautgherus gnd Wauthem van den Zande anderzijds, (4) 

een stuk beemd, in Lieshout, tussen Willelmus van der Espendonc enerzijds 

en Theodericus van Wolfsvinkel anderzijds, (5) een stuk beemd, in Aarle, 

ter plaatse gnd ?in Beker Eesdonc, tussen wijlen Theodericus gnd Jongher 

enerzijds en wijlen Theodericus van der Donc anderzijds, (dg: welke 

                         
8 Zie → BP 1179 p 502v 07 vr 01-11-1392, overdracht van de schuldbekentenis 

ter grootte van 294 gulden, dus zonder 4½ gemene plak. 
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erfgoederen eerstgenoemde Johannes uitgegeven had voor de grondcijnzen, een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, aan Elisabeth dvw voornoemde 

Willelmus van der Donc, een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment aan 

de investiet van Lijeshout, een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment 

aan Wautgerus gnd Wauthem van Oerle, voor een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, aan Henricus Buekentop, en voor voornoemde b-erfpacht van 2 

mud rogge). 

 

Johannes de Borscot hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Helmont quam Johannes van der Donc filius quondam Willelmi van 

der Donc promiserat se daturum et soluturum (dg: dicto Joh) primodicto 

Johanni hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo orto 

atque duabus peciis terre sitis in parochia de Lijeshout inter 

hereditatem quondam Johannis Alfraden soen et domus de Lijeshout ex uno 

et hereditatem dicti Johannis filii dicti quondam Willelmi van der Donc 

ex alio atque ex quadam pecia terre sita in dicta parochia inter 

hereditatem Henrici van der Oest ex uno et inter hereditatem dicte domus 

de Lijeshout ex alio insuper ex quadam pecia terre sita in dicta parochia 

inter hereditatem dicti Henrici van der Oest ex uno et inter hereditatem 

Wautg[heri] dicti Wauthem van den Zande ex alio item ex quadam pecia 

prati sita in dicta parochia inter hereditatem Willelmi van der Espendonc 

ex uno et inter hereditatem Theoderici de Wolfsvinkel ex alio item ex 

quadam pecia prati siti in (dg: dicta) parochia de Arle in loco dicto 

communiter ?in Beker Eesdonc in[ter] hereditatem quondam Theoderici dicti 

Jongher ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici van der Donc ex 

alio (dg: quas hereditates predictas primodictus Johannes pro censibus 

dominorum fundi et pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Helmont Elisabeth filie dicti quondam Willelmi van der Donc et 

pro hereditario censu XX solidorum communis pagamenti investito de 

Lijeshout necnon pro hereditario censu XX solidorum communis pagamenti 

Wautgero dicto Wauthe[m] de Oerle ac pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco Henrico Buekentop prius solvendis atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis primodicte men) prout in 

litteris hereditarie vendidit Henrico Coppen soen #uter Hasselt# cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Dicbier et (dg: Jac) #Steenwech# datum supra. 

 

BP 1178 f 193r 08 do 27-07-1391. 

Johannes Scillinc van Helmont droeg over aan Johannes zv Henricus Dekens 

soen, tbv Elizabeth wettige ev Gerardus Steenbeckers van Helmont en haar 

kinderen, een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Helmond te leveren, die voornoemde Elizabeth verklaard had verschuldigd te 

zijn aan voornoemde Johannes Scillinc, gaande uit 2 stukken land, gnd twee 

zillen lants, die Marcellus van der Doeseldonc geschonken had aan 

voornoemde Elizabeth en haar kinderen, verwekt door voornoemde Gerardus 

Steenbecker, gelegen in Helmond, tussen Henricus gnd Scoen Wouters soen 

enerzijds en Gerardus Duijsschen anderzijds. De brief overhandigen aan 

Gerardus die Steenbecker. 

 

Solvit. 

Johannes Scillinc de Helmont hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis #et in Helmont 

tradendam# quam paccionem Elizabeth legitima uxor Gerardi Stee[n]beckers 

#de Helmont# recognovit se debere dicto Johanni Scillinc termino 

solutionis predicto ex duabus peciis terre dictis twee zillen lants quas 

Marcellus van der Doeseldonc supportaverat et donaverat dicte Elizabeth 

et suis liberis ab ea et dicto Gerardo Steenbecker pariter genitis (dg: 

et) sitis in Helmont inter hereditatem Hen[rici] dicti Scoen Wouters soen 

ex uno et inter hereditatem Gerardi Duijsschen ex alio ut dicebat 

supportavit Johanni filio Henrici Dekens soen ad opus dicte (dg: dicte) 

Eli[zabeth] et eius liberorum predictorum promittens warandiam et 
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obligationem ex parte #sui# in dicta paccione existentem deponere. Testes 

Erpe et Uden datum supra. Tradetur littera Gerardo die Steenbecker. 

 

BP 1178 f 193r 09 do 27-07-1391. 

(dg: Hermannus). 

 

BP 1178 f 193r 10 do 27-07-1391. 

De broers Ludovicus en Hermannus, kv Ludovicus gnd Eefsen soen, beloofden 

aan Gerardus van der Horst 18 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Ludovicus et Hermannus fratres liberi (dg: quo) Ludovici dicti Eefsen 

soen promiserunt Gerardo van der Horst (dg: XX) XVIII Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 193r 11 do 27-07-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 193r 12 do 27-07-1391. 

Walterus zvw Walterus van Os gewantsnijder verkocht aan Ghevardus 

Stummeken, tbv hem en Johannes Coninc, een n-erfcijns van 7 oude schilden 

of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit (1) een huis en erf van voornoemde Walterus van Os, in 

Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen erfgoed van Boudewinus van Zelant 

enerzijds en erfgoed van wijlen hr Arnoldus van Wesel anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns, (2) 3 morgen land van verkoper, ter plaatse 

gnd die Hoeve, ter plaatse gnd die Dintherse Hoeve, tussen Thomas van 

Hijntam enerzijds en ....... ....... anderzijds. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os pannicide hereditarie vendidit 

Ghevardo (dg: Stummek) Stummeken ad opus sui et ad opus Johannis Coninc 

[hereditarium censum] septem aude scilde seu valorem solvendum 

hereditarie mediatim (dg: na) nativitatis Domini et mediatim nativitatis 

Johannis de et ex domo et area dicti Walteri d[e Os] sita in Busco in 

vico grumellatorum inter hereditatem Boudewini de Zelant et inter 

hereditatem quondam domini Arnoldi de Wesel ex alio atque ex tribus 

iugeribus terre (dg: si) dicti venditoris sitis in loco dicto die Hoeven 

in loco dicto die Dijnthersche Hoeve inter hereditatem Thome de Hijntam 

ex uno et inter hereditatem ....... ....... ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis ex dicta 

domo et area de jure solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1178 mf6 D 01 f. 193v. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 27-07-1391. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 28-07-1391. 

 

BP 1178 f 193v 01 do 27-07-1391. 

De broers Ludovicus en Hermannus, kv Ludovicus Eefsen soen, beloofden aan 

Henricus van Geffen zv Johannes van Geffen 33 Gelderse gulden of de waarde 

met ....... te betalen. 

 

[9Ludovicus et Her]mannus fratres liberi (dg: Hermanni Loden soen) 

#Ludovici Eefsen soen# promiserunt Henrico de Geffen filio Johannis de 

Geffen XXXIII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis ....... [proxime 

                         
9 Aanvulling op basis van BP 1178 f 193r 10. 
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futurum] persolvendos. Testes Erpe et Uden datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 193v 02 do 27-07-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Primus servabit alium] indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 193v 03 do 27-07-1391. 

....... van den Bredeacker beloofde aan Andreas van Oudrigem 17 Gelderse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

....... [va]n den Bredeacker #(dg: d)# promisit Andree de Oudrigem XVII 

Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 193v 04 do 27-07-1391. 

....... van den Hoernic beloofde aan Godefridus van Zeelst 18 Gelderse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

....... van den Hoernic promisit Godefrido de Zeelst XVIII Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 193v 05 do 27-07-1391. 

....... Dachverlies beloofde aan Johannes van den Placke 19¾ Gelderse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

....... Dachverlies promisit Johanni van den Placke XIX et dimidium Gelre 

gulden et unam quartam partem unius Gelre gulden seu valorem [a]d 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 193v 06 do 27-07-1391. 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle beloofde aan Ghibo Kesselman de jongere 

58 Gelderse gulden of de waarde en 11 gemene plakken met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Hermannus filius Nijcholai de Baerle promisit Ghiboni Kesselman juniori 

quinquaginta octo Gelre gulden seu valorem #et XI communes placken# ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 193v 07 do 27-07-1391. 

Johannes Molle zvw Ghibo gnd Sceijnckel droeg over aan zijn oom Godefridus 

Sceijnckel, tbv Ghibo Sceijnckel bv voornoemde Johannes Molle, de helft, 

die aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, in een hofstad in 

Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Petrus Cleijsken 

enerzijds en erfgoed van Johannes Gherijs anderzijds. 

 

Johannes [Molle] filius quondam Ghibonis dicti Sceijnckel medietatem sibi 

de morte quondam suorum partentum successione advolutam in domistadio cum 

suis attinentiis [sito in] Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem quondam Petri Cleijsken ex uno et inter et inter hereditatem 

Johannis Gherijs ex alio ut dicebat supportavit Godefrido Sceijnckel ?suo 

avunculo ad opus Ghibonis Sceijnckel fratris dicti Johannis Molle 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 193v 08 do 27-07-1391. 

...stianus van den Hout en zijn broer Arnoldus beloofden aan Nijcholaus zvw 

Johannes Alarts soen 20 mud rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 
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...stianus van den Hout et Arnoldus (dg: f) eius frater promiserunt 

Nijcholao filio quondam Johannis Alarts soen XX modios siliginis mensure 

de Busco ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 193v 09 do 27-07-1391. 

Jacobus zv Albertus van Gewanden, Arnoldus van Buchoven van Heijnxtstem, 

Gerardus van Amersoijen zv voornoemde Albertus van Gewanden beloofden aan 

Henricus Dicbier zv Godefridus 23 oude schilden, 5 Gelderse gulden voor 3 

oude schilden gerekend of de waarde, en 3 mud haver, Bossche maat, met 

Sint-Petrus-Stoel aanstaande (do 22-02-1392) te leveren. 

 

Ja[cobus] filius [Al]berti de Gewanden #(dg: Gerardus eius)# Arnoldus de 

Buchoven de Heijnxtstem (dg: Gerardus de) Gerardus de Amersoijen filius 

dicti Alberti de Gewanden promiserunt Henrico Dicbier filio Godefridi 

XXIII aude scilde scilicet V Gelre gulden pro tribus aude! in premissis 

computato seu valorem et tres modios a[v]ene #mensure de Busco# ad festum 

Petri ad cathedram proxime futurum!. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 193v 10 do 27-07-1391. 

Johannes Muwe beloofde aan Jacobus van den Hoevel 152 Gelderse gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Johannes Muwe promisit Jacobo van den Hoevel C et LII florenos Gelrie vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Loze et Aa 

datum supra. 

 

BP 1178 f 193v 11 do 27-07-1391. 

Johannes die Coelborne en Henricus zv Johannes Lijerincs soen van Straten 

van Audehoven beloofden aan Godefridus Proper, tbv hr Ghisbertus van de 

Broek investiet van Baarle, 49 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Johannes die Coelborne et Henricus filius Johannis Lijerincs soen de 

Straten de Audehoven promiserunt Godefrido (dg: d.) Proper ad opus domini 

Ghisberti de Palude investiti de Bairle XLIX Hollant gulden vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 193v 12 do 27-07-1391. 

Reijnboldus van Geffen beloofde aan Henricus van Rijsingen 53 dobbel 

mottoen, 1½ Gelderse gulden of de waarde voor 1 dobbel gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Reijnboldus de Geffen promisit Henrico de Rijsingen LIII duplices mutones 

scilicet uno et dimidio florenis Gelrie vel valorem pro quolibet duplice 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 193v 13 vr 28-07-1391. 

Gerardus zv Ghibo Wael vroeg aan zijn vader om toestemming buiten het huis, 

de leefgemeenschap en kosten te mogen gaan van zijn vader. 

 

Gerardus filius Ghibonis Wael petiit sibi a dicto suo patre licenciam 

recedendi a domo convictu et expensis nonime emancipationis et pater 

annuens sibi etc ut in forma. Testes Erpe et Uden datum sexta post 

Jacobi. 

 

BP 1178 f 193v 14 vr 28-07-1391. 

Henricus, Godefridus, Woltherus, Engbertus en Postelima, kv Woltherus zvw 

Henricus Wouters soen, verkochten aan Godefridus Maerscalc zv Otto van 

Risingen (1) 1/8 deel in de helft van een stal, die was van wijlen hun 

grootvader Godefridus Heerkini, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, achter 
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erfgoed van Gerardus van Hees, welke gehele stal ligt tussen het huis van 

de hertog enerzijds en het huis gnd dat Gruithuis anderzijds, te weten in 

de helft naast dat Gruithuis, van welke stal de andere helft behoort aan 

voornoemde Godefridus gnd Maerscalc, (2) 1/8 deel in een stukje ledig 

erfgoed, gelegen voor de deur van voornoemde stal, strekkend vanaf deze 

stal naar de buitenste stijl van het erfgoed van voornoemde Gerardus van 

Hees, zoals dit daar ledig ligt en onbebouwd. 

 

Henricus Godefridus Woltherus Engbertus et Postelima liberi (dg: Henrici 

d) Woltheri filii quondam Henrici Wouters soen cum tutore octavam partem 

ad se spectantem in medietate cuiusdam stabuli quod fuerat quondam 

Godefridi Heerkini eorum avi siti in Busco in vico Hijnthamensi retro 

hereditatem Gerardi de Hees quod stabulum integrum predictum situm est 

inter domum domini nostri ducis ex uno et inter domum dictam communiter 

dat Gruijthuijs ex alio videlicet in illa medietate dicti stabuli que 

sita est versus dictam domum dat Gruijthuijs vocatam de quo vero integro 

stabulo predicto altera medietas ad Godefridum dictum Maerscalc filium 

Ottonis de Risingen dinoscitur pertinere atque octavam partem ad ipsos 

spectantem in quadam particula vacue hereditatis site ante januam 

predicti stabuli tendente a dicto stabulo ad extremum stilum hereditatis 

dicti Gerardi de Hees prout huiusmodi particula vacue hereditatis ibidem 

est sita vacua et non edificata scilicet dividendo dictam medietatem 

dicti stabuli et particulam dicte vacue hereditatis in octo partes 

equales unam de hiis ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Godefrido 

Maerscalc promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere. 

Testes Uden et Loze datum supra. 

 

BP 1178 f 193v 15 vr 28-07-1391. 

Henricus zvw Johannes Bouman droeg over aan zijn broer Benedictus gnd Bits 

en zijn zuster Aleidis, kvw voornoemde Johannes Bouman, alle goederen, die 

aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes en 

zijn moeder Katherina, gelegen in Hees. 

 

Henricus filius quondam Johannis Bouman omnia et singula bona sibi de 

morte dicti quondam Johannis sui patris et de morte quondam Katherine sue 

matris successione hereditarie advoluta quocumque locorum in parochia de 

Hees situata ut dicebat hereditarie supportavit Benedicto dicto Bits suo 

fratri et Aleidi eius sorori liberis dicti quondam Johannis Bouman 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere etc. 

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

 

BP 1178 f 193v 16 vr 28-07-1391. 

Benedictus gnd Bits zvw Johannes Bouman droeg over aan zijn zuster Aleidis 

de helft van alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn ouders, gelegen in Hees. 

 

Benedictus dictus Bits filius quondam Johannis Bouman medietatem omnium 

bonorum sibi de morte quondam suorum parentum successione hereditarie 

advolutorum quocumque locorum in parochia de Hees consistentium sive 

sitorum ut dicebat hereditarie supportavit Aleidi sue sorori promittens 

ratam servare et obligationem ex [par]te sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf6 D 02 f. 194. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 28-07-1391. 

 anno XC primo mensis julii die Panthaleonis: vrijdag 28-07-1391. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 29-07-1391. 

 in vigilia Andree: woensdag 29-11-1391. 

 

BP 1178 f 194r 01 vr 28-07-1391. 

De broers Johannes en Jacobus, kvw Jacobus die Lepper, droegen over aan 
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Johannes Becker zvw Johannes die Heirde hun deel in een huis en erf van 

wijlen ....... Wistkelen, in Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen 

erfgoed van Johannes van Uden voller enerzijds en erfgoed van ....... 

....... anderzijds. 

 

(dg: Jah) Johannes et Jacobus fratres liberi quondam Jacobi die Lepper 

(dg: ?pl) totam partem et omne jus eis competentes in domo et area 

quondam ....... ....... Wistkelen sita in Busco in vico dicto Boertsche 

Straet inter hereditatem Johannis de Uden (dg: fil) fullonis ex uno et 

inter hereditatem ....... ....... ex alio ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Johanni Becker filio quondam Johannis die Heirde 

promittentes ratam servare. Testes Erpe et Loze datum sexta post 

[Jacobi]. 

 

BP 1178 f 194r 02 vr 28-07-1391. 

Johannes gnd Canen soen verkocht aan Robbertus van den Broec de helft van 

een huis en hofstad, onder de vrijdom van Sint-Oedenrode, naast een hoeve, 

die was van ....... Molle en nu behoort aan Jordanus zv Gerardus gnd 

Tijmmerman, welk huis en hofstad voornoemde Johannes Canen soen in cijns 

verkregen had van Rutgherus zvw Goeswinus gnd Moedel van der Donc, zijn 

kinderen Goeswinus Model? en Johannes, en Johannes gnd van Baex en 

Ghisbertus van de Doorn, mogelijk schoonzoons? van voornoemde Rutgherus, 

voor een b-erfcijns van 45 schelling gemeen paijment, gaande uit voornoemd 

huis en hofstad, en voor een b-erfcijns van .. ..... ......., 2 oude groot 

en 2 oude schilden; te weten de helft richting erfgoed van Elizabeth? 

Loe.... .......gher, belast met de helft van voornoemde cijnzen. 

 

Johannes dictus Canen soen medietatem domus et domistadii cum suis 

attinentiis sitarum infra libertatem de Rode sancte Ode juxta mansum 

....... ....... Molle nunc ad Jordanum filium Gerardi dicti Tijmmerman 

spectantem quas domum domistadium cum suis attinentiis dictus Johannes 

Canen soen ....... ....... Rutgherum filium quondam Goeswini dicti Moedel 

van der Donc Goeswinum M[od?]el et Johannem eius liberos Johannem dictum 

de Baex et Ghisbertum de Spina ....... ....... dicti Rutgheri pro 

#hereditario censu# quadraginta quinque solidorum communis pagamenti 

annuatim ex dictis domo domistadio cum suis (dg: ..) attinentiis jure 

solvendis atque pro hereditario censu ....... ....... #duorum grossorum 

antiquorum et# duorum aureorum denariorum antiquorum communiter scilde 

vocatorum ad censum acquisiverat prout in [litteris] scilicet [illam] 

medietatem que sita est versus hereditatem Elizabeth? (dg: one.... 

....... soen) #Loe.... .......gher# !sita est hereditarie vendidit 

Robberto van den Broec supportavit cum litteris et jure occacione dicte 

medietatis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepta medietate dictorum censuum. Testes Erpe et Loze datum supra. 

 

BP 1178 f 194r 03 vr 28-07-1391. 

Johannes van Vladeracken zv Elizabeth verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Vladeracken filius Elizabeth prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 194r 04 vr 28-07-1391. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1178 f 194r 05 vr 28-07-1391. 

Johannes van Vucht en zijn broer Copkinus droegen over aan Johannes Becker 

zvw Johannes die Heirde 2/3 deel in een b-erfcijns van 16 schelling geld, 

die Godefridus Sceijnkel aan voornoemde Johannes en Copkinus en aan 

Mathijas Mutsart beloofd10 had, met Kerstmis te betalen, gaande uit ¼ deel 

                         
10 Zie ← BP 1175 f 072v 08 do 06-04-1368, uitgifte voor de cijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1391 02. 

 

23 

van een kamer in Den Bosch, over de Beurdse Brug, tussen erfgoed van wijlen 

Elizabeth Witskelen enerzijds en voornoemde Godefridus anderzijds. 

 

Johannes de Vucht et Copkinus eius frater duas tercias partes ad se 

spectantes in hereditario censu sedecim solidorum monete quem Godefridus 

Sceijnkel pro[miserat] se daturum et soluturum dictis Johanni et Copkino 

fratribus et Mathije Mutsart hereditarie nativitatis Domini ex quarta 

parte medietatis cuiusdam camere site in Busco ultra pontem [dictum] 

Boertsche Bruge inter hereditatem quondam Elizabeth Witskelen ex uno et 

inter hereditatem dicti Godefridi ex alio prout in litteris 

supportaverunt Johanni Becker filio quondam Johannis die Heirde ....... 

....... promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Erpe et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 194r 06 vr 28-07-1391. 

Robbertus van den Broec beloofde aan Johannes van Bladel bakker 16 

Hollandse gulden of de waarde tussen nu en Sint-Remigius aanstaande (zo 01-

10-1391) te betalen. 

 

Robbertus (dg: de) van den Broec promisit Johanni de Bladel pistori XVI 

Hollant gulden seu valorem infra hinc et Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

BP 1178 f 194r 07 vr 28-07-1391. 

Margareta ndvw mr Godefridus gnd die Enghels schoenmaker droeg over aan 

Baudewinus zvw Henricus Rode van Bucstel 100 Rijnse gulden, die Henricus 

gnd Coman Heijns van Bossche bv voornoemde Margareta aan zijn voornoemde 

zuster Margareta had vermaakt, te ontvangen uit het geld van voornoemde 

Henricus, dat een zekere Cornelijs, die woont .. ....., in de straat gnd 

die Zantgas, namens voornoemde Henricus onder zich had. 

 

Margareta filia naturalis quondam magistri Godefridi #dicti# die Enghels 

sutoris centum Rijnssche gulden quos Henricus dictus Coman Heijns van 

Bossche frater olim dicte Margarete #dicte Margarete# sue sorori 

legaverat recipiendos de pecunia dicti Henrici quam quidam dictus 

Cornelijs commorans .. ..... in vico dicto die Zantgas ex parte dicti 

Henrici sub se habet ut dicebat supportavit Baudewino filio quondam 

Henrici Rode de Bucstel. Testes Erpe et (dg: Lode) Uden datum supra. 

 

BP 1178 f 194r 08 vr 28-07-1391. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

Johannes van Bladel, Godescalcus van Megen en Johannes Becker zvw Johannes 

die Heirde. 

 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: pre) acta in camera presentibus 

Johanne de Bladel Godescalco de Megen Johanne Becker filio Johannis 

quondam die Heirde datum anno XC primo mensis julii die Panthaleonis hora 

vesperis. 

 

BP 1178 f 194r 09 ±vr 28-07-1391. 

Gerardus van Abruggen zvw Theodericus van Vlimen en Jacobus Stevens soen 

beloofden aan hr Mathijas Sorgen priester 15¾ Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391), hetzelfde bedrag met Sint-

Martinus over een jaar (ma 11-11-1392) en 15½ Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Martinus over 2 jaar (di 11-11-1393) te betalen. 

 

Gerardus de Abruggen filius quondam Theoderici de Vlimen et Jacobus 

Stevens soen promiserunt domino Mathije Sorgen presbitro (dg: quinq) 

quindecim et dimidium Gelre gulden et quartam partem unius Gelre gulden 

seu valorem ad Martini proxime futurum et tantum a Martini proxime futuro 

ultra annum et quindecim et dimidium Gelre gulden seu valorem a Martini 
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proxime futuro ultra duos annos persolvendos. 

 

BP 1178 f 194r 10 za 29-07-1391. 

Walterus van Hijntham droeg over aan Albertus Buc van Lijt de helft in 1/3 

deel, dat aan Johannes zv Henricus zv Johannes Rike zvw Arnoldus van 

Onstaden was gekomen na overlijden van zijn moeder Heijlwigis ev voornoemde 

Henricus, resp. dat aan voornoemde Johannes zal komen na overlijden van 

zijn voornoemde vader Henricus, in een hoeve van voornoemde Henricus, in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Thede, welk 1/3 deel voornoemde 

Walterus en Albertus gekocht hadden van voornoemde Johannes zv Henricus. 

 

Walterus de Hijntham medietatem ad se spectantem in tercia parte que 

Johanni filio Henrici filii Johannis Rike filii quondam Arnoldi de 

Onstaden de morte quondam Heijlwigis sue matris uxoris olim dicti Henrici 

successione est advoluta et post mortem dicti Henrici sui patris 

successione advolvetur in quodam manso dicti Henrici sito in parochia de 

Gestel prope Herlaer in loco dicto Thede atque in agris terris pratis et 

pascuis et ceteris attinentiis dicti mansi singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis quam terciam partem dictus 

Walterus et Albertus Buc de Lijt erga predictum Johannem filium dicti 

Henrici emendo acquisiverant prout in litteris (dg: s) hereditarie 

supportavit dicto Alberto Buc de Lijt cum litteris #et cum [?ar]restadiis 

et fructibus sibi exinde restantibus# aliis et jure promittens super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes (dg: d Dicbier et Steenwech #datum# sabbato post Jac) Testes Aa et 

Steenwech datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1178 f 194r 11 za 29-07-1391. 

Walterus van Hijntham droeg over aan Albertus Buc van Lijt de helft in 1/3 

deel, dat aan Johannes zv Henricus zv Johannes Rike zvw Arnoldus van 

Onstaden gekomen was na overlijden van zijn moeder Heijlwigis ev voornoemde 

Henricus resp. aan voornoemde Johannes zal komen na overlijden van zijn 

voornoemde vader Henricus, in een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Rodolphus Pulslauwer enerzijds en erfgoed 

van Walterus Bijerman anderzijds, welk 1/3 deel voornoemde Walterus en 

Albertus gekocht hadden van voornoemde Johannes zv Henricus. 

 

Walterus de Hijntham (dg: v) medietatem ad se spectantem in tercia parte 

que Johanni filio Henrici filii Johannis Rike filii quondam Arnoldi de 

Onstaden de morte quondam Heijlwigis sue matris (dg: f) uxoris olim dicti 

Henrici successione est advoluta et post mortem dicti Henrici sui patris 

successione advolvetur in domo et area sita in Busco ad aggerem 

Vuchtensem inter hereditatem Rodolphi Pulslauwer ex uno et inter 

hereditatem Walteri Bijerman ex alio quam terciam partem dictus Walterus 

atque Albertus Buc de Lijt erga dictum Johannem filium dicti Henrici 

emendo acquisiverant prout in litteris supportavit dicto Alberto Buc cum 

litteris et aliis #et cum arrestadiis et fructibus sibi exinde 

?restantibus# et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 194r 12 wo 29-11-1391. 

Henricus van Hijntham verkocht aan Albertus Buc van Lijt 1 morgen land uit 

2 morgen land, die behoorden aan voornoemde Henricus, uit Duizend Morgen, 

ter plaatse gnd die Lage Vliedert, in een kamp gnd de Orthenstraatse Kamp, 

van welke 2 morgen voornoemde Albertus Buc eertijds de andere morgen 

verworven had van voornoemde Henricus, belast met 6 schelling aan de stad 

Den Bosch, en 30 schelling geld aan Yda Loijer. Jordanus van Roesmalen smid 

deed afstand. 

 

Henricus de Hijntham unum iuger terre #de duobus iugeribus terre que 

spectaverunt ad dictum Henricum de mille iugeribus terre etc# situm in 
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loco dicto die Legen Vliedert in campo dicto den Orthenstraetsche Camp et 

de quibus (dg: iu) duobus iugeribus terre Albertus Buc de Lijt pridem 

(dg: unum) reliquum iuger terre erga Henricum acquisiverat ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Henrico) dicto Alberto Buc promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis sex solidis 

oppido de Busco #{in margine sinistra: XXX s} et triginta solidis monete 

Yde Loij[er]# exinde solvendis. Quo facto Jordanus de Roesmalen faber 

super dicto jugero terre et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens ratam servare et quod ipse nunquam jus prosequetur ad et supra 

dictum iuger terre vigore quarumcumque litterarum et promissionum sibi 

factarum et promissarum a dicto venditore a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem. Testes datum supra. Testes Tijt et Raet datum in 

vigilia Andree. 

 

BP 1178 f 194r 13 wo 29-11-1391. 

Walterus van Hijntam droeg over aan Albertus Buc van Lijt een b-erfcijns 

van 12 schelling, gaande uit 2 morgen land, uit Duizend Morgen etc, ter 

plaatse gnd die Vliedert, welke cijns aan voornoemde Walterus was verkocht 

door de stad Den Bosch. 

 

Walterus de Hijntam hereditarium censum duodecim solidorum solvendum ex 

duobus iugeribus (dg: de) terre de mille iugeribus terre etc sitis in 

loco dicto die Vliedert venditum dicto Waltero ab oppido de Busco prout 

in litteris vero sigillo supportavit Alberto Buc de Lijt cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. (dg: 

testes datum supra) Testes datum ut supra. 

 

1178 mf6 D 03 f. 194v. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 29-07-1391. 

 Dominica post Jacobi: zondag 30-07-1391. 

 in festo Bartholomei: donderdag 24-08-1391. 

 Tercia post Remacli: dinsdag 05-09-1391. 

 

BP 1178 f 194v 01 za 29-07-1391. 

Destijds hadden Johannes van Hijntham, Henricus van Hijntham en Walterus 

van Hijntham 187 gulden beloofd aan Albertus Buc van Lijt. Voornoemde 

Albertus Buc beloofde thans aan voornoemde Henricus en Walterus, tbv hen en 

voornoemde Johannes van Hijntam, hiervan niet meer te manen dan 46 

Hollandse gulden, die hem van dat geld nog resteren. Zou echter Albertus 

Buc schade ondervinden wegens beloften, aan voornoemde Albertus gedaan door 

voornoemde Henricus van 4 morgen land, gelegen achter het klooster Porta 

Celi, tussen Jordanus van Roesmalen enerzijds en wijlen Petrus van Bruggen 

anderzijds, en van 2 morgen land, ter plaatse gnd de Lege Vliedert, welke 4 

morgen en 2 morgen voornoemde Albertus Buc verworven had van voornoemde 

Henricus van Hijntam, dan mag voornoemde Albertus die schade, en niet meer, 

verhalen op basis van de schuldbrief, dit ongemoeid zijn recht voornoemde 

46 Hollandse gulden te manen. 

 

[Notum] sit universis quod cum Johannes de Hijntham Henricus de Hijntham 

et Walterus de Hijntham promisissent indivisi super omnia Alberto Buc de 

Lijt centum et [o]ctoginta septem florenos aureos communiter gulden 

vocatos (dg: mo) boni auri et fortis ponderis (dg: mediatim Domini) prout 

in litteris constitus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Albertus 

(dg: pro) Buc promisit super omnia dictis Henrico et Waltero ad opus 

eorum et ad opus dicti Johannis de Hijntam quod ipse Albertus de dicta 

pecunie summa nunquam plus petet nec assequetur vigore dictarum 

litterarum #nec alias# nisi quadraginta sex Hollants gulden #quos habet 

de dicta pecunia restantes# hac tamen condicione annexa quod si Albertus 

Buc in posterum via juris dampnum haberet et sustineret (dg: de) 

occacione (dg: wam) warandie et promissionum prius factarum et 

promissionum dicto Alberto #per dictum Henricum# de quatuor (dg: 
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iugeribus) iugeribus terre sitis retro conventum de Porta inter 

hereditatem Jordani de Roesmalen ex uno et inter hereditatem quondam 

Petri de Bruggen ex alio atque de duobus iugeribus terre sitis in loco 

dicto den Legen Vliedert (dg: in loco dicto campo dicto den 

Orthenstraetsche Camp) que quatuor iugera terre et duo iugera terre 

dictus Albertus Buc erga dictum Henricum de Hijntam prius acquisiverat 

prout in litteris dicebat contineri quod extunc dictus Albertus in hoc 

eventu (dg: dic) poterit monere et assequi dictam pecunie summe! 

totaliter vigore dictarum litterarum (dg: ad et supra) et iuxta 

continentiam dictarum litterarum scilicet ad tantum ad quantum huiusmodi 

dampna se extenderent et non (dg: p) ad plus salvo semper dicto Alberto 

suo jure dictos XLVI Hollant gulden assequendi huiusmodi condicione non 

obstante. Testes Dicbier et Steenwech datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1178 f 194v 02 zo 30-07-1391. 

Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten verkocht aan zijn zuster Jutta de helft 

in een b-erfcijns van 15 pond geld waarmee poorters in Den Bosch aan hun 

andere medepoorters ten tijde van de betaling van de cijns cijnzen betalen 

uit erfgoederen gelegen onder Den Bosch, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit twee erfgoederen in Den Bosch, 

aan de Markt, (1) waarin Johannes van Tijle woonde, (2) waarin Arnoldus gnd 

Wecghentaet woonde, welke cijns Ghiselkinus van Vlochoven, grootvader van 

eerstgenoemde Ghisbertus, gekocht had van Walterus gnd Bexken bv Johannes 

Dicbier, en welke cijns van 15 pond aan voornoemde Ghiselbertus, zijn broer 

Jacobus en hun zuster voornoemde Jutta, kvw voornoemde Willelmus Coptiten, 

gekomen was na overlijden van hun ouders, waarna deze cijns bij erfdeling 

gekomen was aan eerstgenoemde Ghisbertus en zijn zuster Jutta. 

 

[Ghisbertus] filius quondam Willelmi Coptiten medietatem ad se spectantem 

de hereditario censu quindecim librarum #(dg: talis)# monete qua (dg: -

..) burgenses in Buscoducis aliis suis [coburgensibus] annuos et 

hereditarios census suos solvent de hereditatibus #sitis# infra 

Buscumducis tempore solucionis dicti annui et hereditarii census 

infrascripto termino dando et solvendo anno quolibet pro una medietate in 

festo nativitatis Domini et pro reliqua medietate in festo nativitatis 

Johannis de duabus hereditatibus sitis in Buscoducis ad forum loci 

eiusdem in quarum una Johannes de Tijle et in reliqua Arnoldus dictus 

Wecghentaet (dg: ...) commorari consueverunt quem censum (dg: Ghisbertus) 

Ghiselkinus de Vlochoven avus olim primodicti Ghisberti erga Walterum 

dictum Bexken (dg: filium Jo) fratrem Johannis Dicbier emendo 

[acquisiverat] prout (dg: ....) hec et alia in litteris et qui census 

quindecim librarum dictis Ghiselberto Jacobo suo fratri et Jutte eorum 

sorori [liberis] dicti quondam Willelmi Coptiten de morte quondam 

parentum successione est advolutus et qui census quindecim librarum (dg: 

dic) primodicto Ghisberto et Jutte sue sorori mediante hereditaria 

divisione prius habita inter dictos Ghisbertum Jacobum fratres et Juttam 

eorum sorore cessit in partem prout in litteris quas vidimus hereditarie 

vendidit dicte Jutte sue sorori cum primodictis litteris et (dg: jure) 

aliis et jure occacione promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui deponere. Testes Loze et Steenwech datum 

dominica post Jacobi. 

 

BP 1178 f 194v 03 zo 30-07-1391. 

(dg: Johannes Bes). 

 

BP 1178 f 194v 04 zo 30-07-1391. 

Arnoldus van der Hazeldonc gaf uit aan Johannes Bestman een stuk land, gnd 

die Scherijs Brake, en een stuk aangelegen beemd, in Vught Sint-Petrus, 

naast de plaats gnd die Vliedert enerzijds en Jacobus van Loenen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, in Vught aan erfg vw Weijndelmoedis van der Hullen te 
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leveren, en thans voor een n-erfpacht van 11 zester 1 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Vught te leveren. 

 

Arnoldus van der Hazeldonc peciam terre dictam die (dg: Brake) Scherijs 

Brake et (dg: par) peciam prati sibi adiacentem sitas in parochia de 

Vucht sancti Petri iuxta locum dictum die Vliedert ex uno et inter (dg: 

Ja) hereditatem Jacobi de Loenen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni Bestman ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditaria paccione (dg: uni) dimidii modii siliginis mensure de Busco 

(dg: Joh de) heredibus quondam Weijndelmoedis van der Hullen exinde 

solvenda et in Vucht tradenda danda et solvenda atque pro hereditaria 

paccione undecim sextariorum et unius lopini siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Vucht tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 194v 05 zo 30-07-1391. 

Johannes Bestman verkocht aan Arnoldus van der Hazeldonc een n-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Vught te leveren, gaande uit een 

beemd, gnd de Donker Beemd, in Vught Sint-Petrus, tegenover het kasteel van 

Herlaar, tussen het water gnd die Dommel enerzijds en de akkers gnd die 

Vughterakker anderzijds, reeds belast met 6 schelling kleine zwarte 

tournosen. 

 

Johannes Bestman hereditarie vendidit Arnoldo van der Hazeldonc 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Vucht tradendam ex (dg: p) quodam prato 

dicto den Doncker (dg: Beet) Beemt sito in parochia de Vucht sancti Petri 

(dg: de V) in opposito castri de Herlaer inter (dg: hereditatem) aquam 

dictam die Dommel ex uno et inter (dg: hereditates) agros dictos die 

Vuchteracker ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: qui) sex solidis turonensium parvorum 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 194v 06 do 24-08-1391. 

Johannes Otten soen en Johannes die Bever beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 20 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391; 

7+30+31+11=79 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Johannes Otten soen et Johannes die Bever promiserunt Philippo Jozollo 

etc XX aude scilde ad Martini proxime futurum persolvendos sub pena II. 

Testes Aa et Jacobus datum in festo Bartholomei. 

 

BP 1178 f 194v 07 di 05-09-1391. 

Henricus gnd Cnode zvw Gheerlacus Cnode en zijn zoon Gheerlacus verkochten 

aan Johannes Berwout zvw Gerardus Berwout een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, met sint Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen 

gnd dat Hofgoed, van wijlen voornoemde Gheerlacus Cnode, aan voornoemde 

verkopers behorend, gelegen in Erp, en uit andere cijnsgoederen en 

allodiale goederen van voornoemde verkopers, gelegen onder Erp. 

 

(dg: Gheerlacus filius) Henricus dicti! Cnode filius! quondam Gheerlaci 

Cnode (dg: H) et Gheerlacus (dg: .) eius filius hereditarie vendiderunt 

Johanni Berwout filio quondam Gerardi (dg: W) Berwout hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Andree et in Busco tradendam de et ex bonis dictis dat Hofgoet dicti 

quondam Gheerlaci Cnode (dg: nunc) ad dictos venditores spectantibus 

sitis in parochia de Erpe et ex attinentiis eorum bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebant atque 

ex ceteris bonis censualibus et allodialibus dictorum venditorum ac 

alterius eorum (dg: ..) quocumque locorum infra dictam parochiam de Erpe 
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sitis ut dicebant promittentes indivisi super habita et habenda warandiam 

et obligationem aliam deponere et sufficientem facere. Testes Uden et 

Dicbier datum tercia post Remacli. 

 

BP 1178 f 194v 08 di 05-09-1391. 

Goeswinus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus Steenwech prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 194v 09 di 05-09-1391. 

Voornoemde Henricus gnd Cnode zvw Gheerlacus Cnode en zijn zoon Gheerlacus 

verkochten aan Mechtildis dvw Gerardus Berwout een n-erfpacht van 4 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit 

voornoemde goederen gnd het Hofgoed, van wijlen voornoemde Gheerlacus 

Cnode, aan voornoemde verkopers behorend, gelegen in Erp, en uit andere 

cijnsgoederen en allodiale goederen van voornoemde verkopers, gelegen onder 

Erp. 

 

Dicti venditores hereditarie vendiderunt Mechtildi (dg: relicte qu) filie 

quondam Gerardi Berwout hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et in Busco tradendam ex 

dictis bonis tHofgoet vocatis etc per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 194v 10 di 05-09-1391. 

Goeswinus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus Steenwech prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf6 D 04 f. 195. 

 Tercia post Egidii: dinsdag 05-09-1391. 

 Quarta post Egidii: woensdag 06-09-1391. 

 

BP 1178 f 195r 01 di 05-09-1391. 

Johannes van Ghemonden droeg over aan zijn zoon Rutgherus, tbv Adam 

......., zijn vruchtgebruik in alle erfgoederen, die aan zijn voornoemde 

zoon Rutgherus gekomen waren na overlijden van diens moeder Aleijdis ev 

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

voornoemde vader Johannes. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Ghemonden (dg: omnia bona) #usufructum sibi competentem in 

omnibus hereditatibus# Rutghero filio suo de morte quondam Aleijdis sue 

(dg: uxoris) matris uxoris olim dicti Johannis successione advoluta et 

post mortem dicti Johannis sui patris successione advolvenda quocumque 

sita supportavit dicto Rutghero suo filio #ad opus Ade ....... ?ad ....# 

promittens ratam servare ....... ....... Testes Uden et Dicbier datum 

tercia post Egidii. Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1178 f 195r 02 wo 06-09-1391. 

Voornoemde Rutgherus droeg voornoemde goederen over aan zijn voornoemde 

vader Johannes. 

 

Dictus Rutgherus dicta bona omnia vendidit dicto Johanni suo patri 

promittens ratam servare. Testes Uden et Steenwech datum quarta post 

Egidii. 

 

BP 1178 f 195r 03 di 05-09-1391. 

Tresiana dvw Rutgherus gnd die Moer droeg over aan Rutgherus gnd Belen soen 

van Woensel ¼ deel, dat aan hr Rutgherus zvw eerstgenoemde Rutgherus 

priester gekomen was na overlijden van zijn ouders, in een hoeve, in 

Woensel, ter plaatse gnd Vlochoven, aan de kant richting het kerkhof van 

Woensel, tussen goederen die waren van wijlen Johannes van Ellaer enerzijds 
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en een weg, die loopt van de plaats gnd Heuvel naar de plaats gnd Ekaert, 

anderzijds, welk ¼ deel voornoemde Tresiana in pacht verkregen had van haar 

voornoemde broer hr Rutgherus, belast met de pachten die voornoemde 

Tresiana moet leveren aan haar voornoemde broer hr Rutgherus. Voornoemde 

Tresiana behoudt uit dit ¼ deel een b-erfpacht van 5½ lopen rogge, maat van 

Woensel, die voornoemde Rutgherus Belen soen aan haar met Lichtmis op de 

hoeve moet leveren, gaande uit dit ¼ deel. Nijcholaus Nouden 

handschoenmaker en zijn kinderen Henricus en Elizabeth deden afstand. 

 

Tresiana filia quondam Rutgheri dicti die Moer cum tutore unam quartam 

partem que domino Rutghero filio dicti quondam Rutgheri ?sMors presbitro 

de morte quondam suorum parentum successione fuerat advoluta in quodam 

manso sito in parochia de Woensel (dg: sito) in loco dicto Vlochoven in 

latere [versus] cymiterium de Woensel inter bona que fuerant quondam 

Johannis de Ellaer (dg: ex uno) et inter quandam viam (dg: .) tendentem a 

loco dicto Hoevel v[ersus locum] dictum (dg: Ela) Ekaert quam quartam 

partem dicta Tresiana erga dictum dominum Rutgherum eius fratrem pridem 

ad pactum acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Rutghero dicto 

Belen soen de Woensel promittens cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere exceptis paccionibus quas dicta Tre[siana] dicto 

(dg: fr) domino Rutghero suo fratri ex dicta quarta parte (dg: prius) 

prius solvere tenetur et prius promiserat salva tamen dicte Tresiane in 

dicta quarta! hereditaria paccione quinque et dimidii lopinorum siliginis 

mensure de Woensel quam dictus Rutgherus Belen soen dicte Tresiane 

solvere tenetur annuatim purificationis et (dg: in) supra (dg: dictam 

quartam partem) #dictum mansum tradenda# ex dicta quarta parte mansi 

predicti. 

Quo facto Nijcholaus Nouden (dg: Henricus) cyrothecarius Henricus #et# 

Elizabeth eius liberi cum tutore supra dicta quarta parte et jure [ad 

opus dicti Rutgheri] Belen renunciaverunt promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Uden et Dicbier 

datum tercia post Egidii. 

 

BP 1178 f 195r 04 wo 06-09-1391. 

Nijcholaus Nouden handschoenmaker en zijn kinderen Henricus en Elizabeth 

gaven uit aan Rutgherus Belen soen van Woenssel ¼ deel, in de navolgende 

erfgoederen, in Woensel, ter plaatse gnd Vlochoven, (1) een huis, schuur 

met ondergrond, tuin, en eusel gelegen voor ....... ......., beiderzijds 

tussen wijlen Ghibo Herinc, (2) een akker, gnd die Groot Kedij Akker, 

tussen kvw Happo van Zonderwijc enerzijds en Tresiana gnd Theus anderzijds, 

(3) een akker, gnd die Klein Kedij Akker, tussen erfgoed van het Geefhuis 

in Den Bosch enerzijds en Arnoldus gnd die Lesscher anderzijds, (4) een 

stuk land, gnd die Brake, tussen kvw voornoemde Happo van Zonderwijc 

enerzijds en Elizabeth van Blaerthem anderzijds, (5) een stuk land, gnd 

Busselakker, tussen voornoemde kvw Happo van Zonderwijc enerzijds en een 

weg, gnd de Groene Weg anderzijds, (6) een stuk land, gnd Kievits Strepe, 

tussen Egidius van den Hoeve enerzijds en voornoemde kvw Happo van 

Zonderwijc anderzijds, (7) een stuk land, gnd die Uijtarts Strepe, tussen 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en wijlen Walterus Vos 

anderzijds, (8) een stuk land, gnd de ?Enen Tuin, beiderzijds tussen 

Theodericus van Assche, (9) een stuk land, gnd dat Riemkens Stuk, tussen 

Truda Everaets enerzijds en kvw Zeelkinus van Ekart anderzijds, (10) een 

stuk land, gnd dat Kreien Stuk, tussen voornoemde kvw Happo van Zonderwijc 

enerzijds en wijlen voornoemde Zeelkinus van Ekart anderzijds, (11) een 

stuk land, gnd dat Wijken, tussen wijlen voornoemde Ghibo Herinc enerzijds 

en Heijlwigis van den Waude anderzijds, (12) een stuk land, gnd die Loes 

Strepe, tussen wijlen voornoemde Ghibo Herinc enerzijds en Willelmus 

Hennens anderzijds, (13) een stuk land, gnd die Beke Akker, tussen 

voornoemde Heijlwigis van den Waude enerzijds en erfgoed van het altaar van 

Sint-Nijcholaus in de kerk van Woensel anderzijds, (14) een stuk land, gnd 

de Akkerstok, tussen voornoemde Tresiana Theus enerzijds en Arnoldus Lanen 
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soen anderzijds, (15) een stuk land, gnd die Hege Brake, beiderzijds tussen 

voornoemde Heijlwigis van den Waude, (16) een stuk land, gnd die Gansel 

Strepe, beiderzijds tussen voornoemde Heijlwigis van den Waude, (17) een 

stuk beemd, gnd dat Riet, tussen Johannes van Bovenuijt enerzijds en 

kinderen gnd Boelarts Kijnderen anderzijds, (18) een stuk beemd, gnd die 

Scoerbeemd, tussen kvw Johannes Noutincs enerzijds en kvw Willelmus die 

Dreijer anderzijds, (19) een stuk beemd, gnd dat Aabroek, in Nuenen, over 

het water gnd die Dommel, tussen kvw hr Rutgherus van Ouden ridder 

enerzijds en Arnoldus van den Hoeve anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(a) de grondcijns, (b) een b-erfpacht van 5½ lopen rogge, maat van Woensel, 

aan Tresiana dvw Rutgherus gnd des Moren soen, (c) een b-erfpacht van 1 

lopen rogge, maat van Woensel, aan de kerk van Woensel, (d) een b-erfpacht 

van 1 lopen rogge, maat van Woensel, aan de H.Geest in Woensel, (e) een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Woensel, die uit dit ¼ deel gaan, 

welke pacht van 4 mud voornoemde Nijcholaus Nouden, Henricus en Elizabeth 

beloofd hadden aan de broers Rutgherus en Henricus, kvw Henricus Berwout, 

Theodericus van Enghelant en Henricus Hadewigen, en thans voor (f) een 

n-erfpacht van 16½ lopen rogge, maat van Woensel, met Lichtmis op 

voornoemde goederen te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Rutgherus Belen soen een ander ¼ deel tot onderpand, dat voornoemde 

Rutgherus heden verworven had van voornoemde Tresiana dvw Rutgherus gnd die 

Moer. De brief van voornoemde Rutgherus overhandigen aan Cristianus Truden 

soen. 

 

Nijcholaus Nouden cyrothecarius Henricus et Elizabeth eius liberi cum 

tutore #unam# quartam partem ad ipsos spectantem in hereditatibus 

infrascriptis sitis [in parochia] de Woensel in loco dicto Vlochoven 

scilicet in domo horreo cum suis fundo et orto (dg: sitis) et hereditate 

dicta eeusel sita ante dict.. ....... sitis inter hereditatem quondam 

Ghibonis Herinc ex utroque latere coadiacentem item in agro dicto die 

Groet Kedij Acker sito inter hereditatem [liberorum] quondam Happonis de 

Zonderwijc ex uno et inter hereditatem Tresiane dicte Theus ex alio item 

in quodam agro dicto die Cleijn Kedij Acker sito inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti die 

Lesscher ex alio item in pecia terre dicta die Brake sita inter 

hereditatem liberorum quondam #dicti# Happonis de Zonderwijc ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth de (dg: Bl) Blaerthem ex alio item in pecia 

terre dicta Busselacker sita inter hereditatem dictorum liberorum quondam 

Happonis de Zonderwijc ex uno et inter (dg: q) viam dictam den (dg: Gue) 

Gruenen Wech ibidem tendentem ex alio item in pecia terre dicta Kijevits 

Strepe sita inter hereditatem Egidii van den Hoeve ex uno et inter 

hereditatem #dictorum# liberorum quondam Happonis de Zonderwijc ex alio 

item in pecia terre dicta die Uijtarts Strepe sita inter hereditatem 

mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem quondam 

Walteri Vos ex alio item in pecia terre dicta den E[n?]en Tuijn sita 

inter hereditatem Theoderici de Assche ex utroque latere coadiacentem 

item in pecia terre dicta dat Riemkens Stuc sita inter hereditatem Trude 

Everaets ex uno et inter hereditatem (dg: dicto) liberorum quondam 

Zeelkini de Ekart ex alio item in pecia terre dicta dat Kreijen Stuc sita 

inter hereditatem dictorum liberorum quondam Happonis de Zonderwijc ex 

uno et inter hereditatem dictorum quondam Zeelkini de Ekart ex alio item 

in pecia terre dicta dat Wijken sita inter hereditatem dicti quondam 

Ghibonis Herinc ex uno et inter hereditatem Heijlwigis van den Waude ex 

alio item in pecia terre dicta die Loes Strepe sita inter hereditatem 

quondam #dicti# Ghibonis Herinc ex !alio et inter hereditatem Willelmi 

Hennens ex alio item in pecia terre dicta die Beke Acker sita inter 

hereditatem dicte !Heijlewigis (dg: utem W) van den Waude ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad altarem sancti Nijcholai situm in ecclesie de 

Woenssel ex alio item in pecia terre! den (dg: Eijkerstoc) Ackerstoc 

sitam inter hereditatem dicte Tresiane (dg: Theus) Theus ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Lanen soen ex alio item in pecia terre dicta die 
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Heghe Brake sita inter hereditatem dicte Heijlwigis van den Waude ex 

utroque latere coadiacentem item in pecia terre dicta die Ganssel Strepe 

sita inter hereditatem dicte Heijlwigis van den Waude ex utroque latere 

coadiacentem item in pecia (dg: terre) #prati# dicta dat Riet sita inter 

hereditatem Johannis (dg: van) van (dg: Bovenuijt) Bovenuijt ex uno et 

inter hereditatem liberorum dictorum Boelarts Kijnderen ex alio item in 

pecia prati dicta (dg: dat Aabroec) die Scoerbeemt sita inter hereditatem 

(dg: Johannis . Noutincs Kijnder) liberorum quondam Johannis Noutincs ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi die (dg: Drieij) 

Dreijer ex alio item in pecia (dg: terre) prati dicta dat Aabroec sita in 

parochia de Nuenen ultra aquam dictam die Dommel inter hereditatem 

liberorum quondam domini Rutgheri de Ouden militis ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van den Hoeve ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Rutghero Belen soen de Woenssel ab eodem 

hereditarie possidendam pro censibus dominorum fundi ex dicta quarta 

parte de jure solvendis et pro hereditaria paccione quinque et dimidii 

lopinorum siliginis mensure de Woensel Tresiane filie quondam Rutgheri 

dicti des Moren soen et pro hereditaria paccione unius lopini siliginis 

dicte mensure ecclesie de Woensel [et] pro hereditaria paccione unius 

lopini siliginis dicte mensure mense sancti spiritus in Woensel (dg: 

exinde solvendis ex) et pro hereditaria paccione quatuor modiorum 

siliginis mensure de Woensel (dg: Henrico Hadewigen pellifici exinde s) 

ex dicta quarta parte annuatim de jure solvendis (dg: et pro q paccione 

quatuor modiorum mensure de Woensel) quam paccionem quatuor modiorum 

dicte mensure dicti Nijcholaus Nouden Henricus et Elizabeth dare et 

solvere promiserunt Rutghero et Henrico fratribus liberis quondam Henrici 

Berwout Theoderico de Enghelant et Henrico Hadewigen ex dicta quarta 

parte et supra (dg: p) dictum (dg: mansum) #premissa# tradendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione sedecim et dimidii lopinorum siliginis 

mensure de Woensel danda primodicto Nijcholao ad eius vitam et post eius 

decessum (dg: ad) Henrico et Elizabeth eius liberis ab alio hereditarie 

purificationis et supra (dg: dictum mansum) #premissa# tradenda ex dicta 

quarta parte promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Rutgherus 

Belen soen unam aliam quartam partem predictarum hereditatum quam dictus 

Rutgherus erga dictam Tresianam filiam quondam Rutgheri dicti die Moer 

die (dg: predicta) #hodierna# acquisiverat ut dicebat ad pignus imposuit 

(dg: testes Dicbier et). Testes Loze et Ghemert datum quarta post Egidii. 

Traditur (dg: littera) Cristiano Truden soen littera dicti Rutgheri. 

 

1178 mf6 D 05 f. 195v. 

 Tercia post Egidii: dinsdag 05-09-1391. 

 Quarta post Egidii: woensdag 06-09-1391. 

 

BP 1178 f 195v 01 di 05-09-1391. 

Willelmus van Hoelt zvw Willelmus van Hoelt gaf uit aan Henricus gnd 

Rodeken zvw Henricus Rode van Hal 1/5 deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn ouders, in alle erfgoederen van wijlen voornoemde 

Willelmus van Hoelt, onder Boxtel gelegen, ter plaatse gnd Hal, zoals 

wijlen voornoemde Willelmus van Hoelt daarin was overleden, uitgezonderd 

voor eerstgenoemde Willelmus 1/5 deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn ouders, in een huis en tuin van wijlen zijn voornoemde 

vader Willelmus van Hoelt, ter plaatse gnd Hal, naast Johannes gnd Leeuwe 

enerzijds en Petrus Scuerman anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

onraad tbv Henricus Rodeken, en thans voor een n-erfpacht van 12 lopen 

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

over een jaar (zo 02-02-1393). 

 

Willelmus de Hoelt #filius quondam Willelmi de Hoelt# quintam partem sibi 

de morte quondam suorum parentum successione advolutam in omnibus (dg: 

bon) hereditatibus dicti quondam Willelmi (dg: qu) de Hoelt quocumque 
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locorum infra parochiam de Bucstel ad locum dictum Hal sitis prout !in 

dictus quondam Willelmus de Hoelt in eisdem hereditatibus decessit salva 

tamen primodicto Willelmo una quinta parte sibi de morte quondam suorum 

parentum successione advoluta in domo et orto dicti quondam Willelmi de 

Hoelt sui patris sitis in dicto loco Hal vocato contigue iuxta 

hereditatem Johannis dicti Leeuwe ex uno et inter hereditatem Petri 

Scuerman ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico dicto 

(dg: ?dicto) Rodeken filio quondam Henrici Rode de Hal ab eodem 

hereditarie possidendam pro oneribus dictis #onraet# ex dictis 

hereditatibus (dg: solve) dicto Henrico Rodeken (dg: ...) ad [?proprium 

terminum?] de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

XII lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et pro primo termino [ultra] annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit excepta in premissis et primodicto Willelmo 

reservata dicta sua quinta parte domus et orti predictorum. Testes (dg: 

datum supra) Uden et Dicbier datum tercia post Egidii. 

 

BP 1178 f 195v 02 di 05-09-1391. 

Thomas Valant zvw Thomas Valant verkocht aan Willelmus van Ghiessen 

goederen, in Oss, die waren van een zekere Zale van Osse, waarvan wijlen 

Hilla Ghestel wv Thomas gnd Valant grootmoeder van eerstgenoemde Thomas een 

b-erfcijns beurde van 12 pond 10 schelling oude pecunia. 

 

Thomas Valant filius quondam Thome Valant bona sita in Osse que quondam 

fuerant dicti Zale de Osse cum suis attinentiis de quibus bonis tamen cum 

suis attinentiis Hilla quondam Ghestel relicta quondam Thome dicti Valant 

avia olim (dg: dicti) primodicti Thome hereditarium censum XII librarum 

et X solidorum antique pecunie habuit solvendum ut dicebat (dg: et que 

bona cum suis attinentiis et censum XII) prout huiusmodi bona cum suis 

attinentiis ibidem sita et prout dicta quondam Hilla (dg: h) dictum 

censum XII librarum et X solidorum antique pecunie #exinde# de jure 

habuit solvendum annuatim ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo de 

(dg: Ghess) Ghiessen promittens super habita et habenda #tamquam a dicto 

censu et alio onere libera# warandiam et obligationem (dg: deponere) et 

impeticionem tam de dicto censu (dg: quam) XII librarum et X solidorum 

antique pecunie et ab omnibus aliis oneribus #ac ?aliis ?eventuris quovis 

modo# deponere. Testes Dicbier et Steenwech datum supra. 

 

BP 1178 f 195v 03 di 05-09-1391. 

Johannes Lijsscap verwerkte mogelijk zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Lijsscap!. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 195v 04 di 05-09-1391. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Thomas 329 Gelderse gulden of 

de waarde met Kerstmis over een jaar (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Thome trecentos (dg: G) XXIX Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 195v 05 wo 06-09-1391. 

Adam van Mierd droeg over aan Henricus Keijmpt zv Goeswinus Ghijsbrechts 

soen van Eijndoven een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een beemd gnd den Nagels Broek, 

in Oirschot, welke pacht aan hem was overgedragen door Rodolphus zvw 

Theodericus van der Ameijden. 

 

Adam de Mierd hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex 
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quodam prato dicto communiter den Naghels Broec sito in parochia de 

Oerscot (dg: venditam) supportatam sibi a Rodolpho filio quondam 

Theoderici van der Ameijden prout in litteris supportavit Henrico Keijmpt 

filio Goeswini Ghijsbrechts soen de Eijndoven cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Uden et Steenwech datum quarta post Egidii. 

 

BP 1178 f 195v 06 wo 06-09-1391. 

Adam van Mierd droeg over aan voornoemde Henricus Keijmpt een b-erfpacht 

van 12 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot ter plaatse 

gnd Aarle te leveren, welke pacht aan hem was overgedragen door Rodolphus 

zvw Theodericus van der Ameijden. 

 

Adam de Mierd hereditariam paccionem duodecim lopinorum siliginis mensure 

de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Oerscot 

in loco dicto Arle tradendam (dg: scilicet ven) supportatam sibi a 

Rodolpho filio quondam Theoderici van der Ameijden prout in litteris (dg: 

pro) supportavit dicto Henrico Keijmpt prout in litteris promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 195v 07 wo 06-09-1391. 

Voornoemde Henricus Keijmpt machtigde Adam van Mierd, Ghevardus die Bije en 

Andreas zvw Arnoldus Emkens zijn renten en tegoeden te manen. 

 

Dictus Henricus dedit potestatem Ade de Mierd Ghevardo die Bije et Andree 

filio quondam Arnoldi Emkens seu eorum alteri monendi suos redditus et 

credita usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 195v 08 wo 06-09-1391. 

Jacobus Stevens soen, Jordanus zvw Arnoldus Tielkini en Hubertus van 

Ghemert beloofde aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 326 Hollandse 

gulden met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391; 24+31+11=66 dgn) te 

betalen, op straffe van 5. 

 

Jacobus Stevens #soen# Jordanus filius Arnoldi quondam Tielkini et 

Hubertus de Ghemert promiserunt mihi ad opus (dg: Phi) Thome Asinarii etc 

CCC et XXVI Hollant gulden ad Martini proxime futurum persolvendos sub 

pena quinque. Testes Uden et Steenwech datum supra. 

 

BP 1178 f 195v 09 wo 06-09-1391. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios et indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 195v 10 wo 06-09-1391. 

Lambertus Ver Belen soen van Ghiersberch van Nijsterle deed tbv Johannes zv 

Nijcholaus gnd Colen Wautghers soen van Lijempe afstand van de helft van 4 

lopen roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, beiderzijds tussen 

Ghevardus van den Venne, welke helft Elizabeth wv Willelmus van Ghiersberch 

in zijn testament vermaakt had aan erfg van voornoemde Willelmus. 

 

Solvit. 

Lambertus Ver Belen soen de Ghiersberch de Nijsterle super medietate 

quatuor lopinatarum terre siliginee sitarum in parochia de (dg: Lijemde) 

Bucstel in loco dicto Lijemde inter hereditatem Ghevardi van den Venne ex 

utroque latere coadiacentem quam medietatem Elizabeth relicta quondam 

Willelmi de Ghiersberch (dg: dicto Lamberto) in suo testamento legaverat 

heredibus dicti Willelmi ut dicebat ad opus Johannis filii Nijcholai 

dicti Colen Wautghers soen de Lijempe renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et aliorum (dg: 
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cohe) heredum dicti quondam (dg: Nij) Willelmi de Ghiersberch deponere. 

Testes Aa et Steenwech datum supra. 

 

BP 1178 f 195v 11 wo 06-09-1391. 

Johannes zv Nijcholaus gnd Coel Wautghers soen van Lijempde beloofde aan 

Lambertus Ver Belen soen van Ghiesberch van Nijsterle 16 Gelderse gulden of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392) te betalen. 

 

Johannes filius Nijcholai dicti Coel Wautghers soen de Lijempde promisit 

Lamberto Ver Belen soen de Ghiesberch de Nijsterle XVI Gelre gulden seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf6 D 06 f. 196. 

 in octavis nativitatis Marie: vrijdag 15-09-1391. 

 

BP 1178 f 196r 01 vr 15-09-1391. 

Arnoldus gnd Costkens soen verkocht aan Johannes van Vladeracken en 

Gerardus Vosse, tbv de armen in het Groot Gasthuis in Den Bosch bij de 

Gevangenpoort, een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen 

met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, voor het eerst met Pasen 

aanstaande (zo 14-04-1392), gaande uit ....... ......., in Den Bosch, over 

de Berenbrug, ter plaatse gnd Uilenburg, tussen erfgoed van Johannes 

Cortroc enerzijds en erfgoed van Matheus van ....... anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Arnoldus dictus Costkens soen hereditarie vendidit Johanni de Vladeracken 

et Gerardo Vosse (dg: hereditarium) ad opus pauperum pro tempore 

decumbentium in m[aiori hospitali] sito in Busco prope portam captivorum 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim 

pasce et mediatim Remigii et primo termino pasche #proxime [futuro]# ex 

....... ....... sitis in Busco ultra pontem dictum Berenbrugge ad locum 

dictum Ulemborch inter hereditatem Johannis Cortroc ex uno et inter 

hereditatem Mathei de ....... [ex alio] promittens warandiam et 

obligationem (dg: dep) aliam deponere excepto censu domini ducis exinde 

solvendo. Testes (dg: da) Uden et Dicbier datum (dg: in) in octavis 

nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 196r 02 vr 15-09-1391. 

Johannes zvw Henricus van Arle verkocht aan Godefridus van Lijemde bakker 

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

leveren, gaande uit (1) 4 lopen roggeland, in Oirschot, in de herdgang van 

Aarle, tussen Rutgherus van den Stadeacker enerzijds en Johannes gnd 

Bruijsten anderzijds, (2) een stuk beemd gnd dat Vorst Breukelen, gelegen 

aan het eind van voornoemde 4 lopen enerzijds, en Nijcholaus gnd Moelnere 

anderzijds, (3) 1/6 deel in 2 bunder broek, gnd die Bijvink, in Oirschot, 

in de herdgang van Aarle, tussen voornoemde Rutgherus van den Stadeacker 

enerzijds en Jordanus van den ....... anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Arle hereditarie vendidit Godefrido de 

Lijemde pistori hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Buscoducis s[olvendam] hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Oerscot in 

pastoria de Arle inter hereditatem (dg: Wa) [Rutgheri] van den Stadeacker 

ex uno et inter hereditatem Johannis dicti (dg: Bru) Bruijsten ex alio 

item ex (dg: prati) pecia prati #dicta dat Vorst Bruekelen# sita ad finem 

dictarum quatuor lopinatarum [ex uno] et inter hereditatem Nijcholai 

dicti (dg: Male) Moelnere ex (dg: uno) alio atque ex sexta parte ad 

dictum venditorem spectante in duobus bonariis paludis (dg: sitis) dictis 

die (dg: Bijedinc) #Bijevinc# sitis in parochia et (dg: loco) pastoria 
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predictis inter hereditatem dicti Rutgheri van den Stadeacker ex uno et 

inter hereditatem Jordani van den ....... ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi et sufficientem facere. Testes Uden et (dg: s) 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1178 f 196r 03 vr 15-09-1391. 

(dg: Henricus Zulikem: 1 mud rogge). 

 

(dg: Henricus Zulikem I mud rogx). 

 

BP 1178 f 196r 04 vr 15-09-1391. 

Willelmus van den Stadeacker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus van den Stadeacker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 196r 05 vr 15-09-1391. 

Henricus van Zulikem verkocht aan Goeswinus zvw Theodericus Roveri Bernts 

soen, tbv hem en zijn vrouw Yda, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land en aangelegen 

beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezeakker, tussen Goeswinus 

van Tula enerzijds en erfgoed van het altaar van de H.Maria Maagd in de 

kerk van Gestel bij Herlaar anderzijds, met een eind strekkend aan het 

water, gnd die Dommel. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Henricus de Zulikem legitime vendidit Goeswino (dg: Rovers soen ad) filio 

quondam #Theoderici# Roveri Bernts soen ad opus sui et ad opus Yde sue 

uxoris vita[lem] pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam (dg: hereditarie) anno quolibet ad vitam dictorum Goeswini et 

Yde (dg: l) purificationis ex pecia terre #et prato sibi adiacente# sita 

in parochia de G[hestel] prope Herlaer ad locum dictum Hezeacker inter 

hereditatem Goeswini de Tula ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

altare beate Marie virginis in ecclesia [de] Ghestel predicta ex alio 

tendente cum uno fine ad aquam dictam die Dommel promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

f[acere] et alter diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo 

mortui fuerint. Testes datum supra. 

 

1178 mf6 D 07 f. 196v. 

 dominica post Huberti: zondag 05-11-1391. 

 in vigilia Sijmonis et Yude: vrijdag 27-10-1391. 

 in crastino Katherine: zondag 26-11-1391. 

 Dominica post Andree: zondag 03-12-1391. 

 

BP 1178 f 196v 01 zo 05-11-1391. 

....... ....... droeg over aan zijn moeder Katherina het recht van 

wederkoop11 van 4 gulden pieter en een Vlaamse plak aan zijn voornoemde 

moeder Katherina verkocht door Johannes zvw? Johannes Koc van Woesic. 

 

....... ....... ....... jus redemptionis quatuor gulden [p]et[er] et .... 

Vleemssche plac venditos Katherine sue matris a Johanne filio ....... 

Johannis Koc de Woesic supportavit dicte Katherine sue [matri]. Testes W 

et Neijnsel datum dominica post Huberti. 

 

BP 1178 f 196v 02 vr 27-10-1391. 

Nijcholaus Boegart droeg over aan Walterus zvw Walterus van Os alle 

goederen, die aan hem zullen komen na overlijden van zijn broer Johannes 

                         
11 Zie ← BP 1176 f 155v 04 za 27-10-1380 en BP 1176 f 155v 05 za 27-10-1380, 

mogelijk verband met deze erfcijns en recht van wederkoop. 
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Bogart. 

 

[N]ijcholaus Boegart omnia et singula! sibi de morte Johannis Bogart sui 

fratris successione advolvenda quocumque consistentia sive sita 

supportavit Waltero filio quondam Walteri de Os promittens ratam servare. 

Testes ?Ve et Tijt datum in vigilia Sij et Yude. 

 

BP 1178 f 196v 03 zo 26-11-1391. 

Ghisbertus Veen van Empel, zijn broer Johannes Haijken, Stephanus zv 

Lambertus Raet, Johannes van Os zv Johannes Zwercken, zijn broer 

Theodericus Nobel, Deenkinus Denen soen en Gerardus van Driel beloofden aan 

Philippus Jozollo 140 oude Franse schilden met Epiphanie aanstaande (za 06-

01-1392) te betalen, op straffe van 10. 

 

Ghisbertus Veen de Empel Johannes Haijken eius frater Stephanus filius 

Lamberti Raet Johannes de Os filius Johannis Zwercken Theodericus Nobel 

eius frater Deenkinus Denen soen et Gerardus de Driel promiserunt 

Philippo Jozollo C et XL aude scilde Francie ad festum epiphanie Domini 

proxime persolvendos pena X. Testes Rover et Neijnsel datum in crastino 

Katherine. 

 

BP 1178 f 196v 04 zo 26-11-1391. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 196v 05 zo 03-12-1391. 

De broers Johannes en Jacobus, kvw Petrus van Berze, Walterus Penninc ev 

Hilla, en Nijcholaus van Orthen ev Oda, dvw voornoemde Petrus, maakten een 

erfdeling. 

Voornoemde Johannes kreeg een huis, erf en tuin van voornoemde wijlen 

Petrus, in Den Bosch, aan de straat gnd Oude Dieze, tussen erfgoed van 

wijlen Willelmus van der Huls enerzijds en een gemene weg anderzijds, met 3 

pond 5 schelling geld van een b-erfcijns die daaruit gaat. 

 

Johannes Jacobus fratres liberi quondam Petri de Berze Walterus Penninc 

maritus #et# tutor legitimus Hille sue uxoris et (dg: Su) Nijcholaus de 

Orthen maritus legitimus Ode sue uxoris filiarum dicti quondam Petri et 

dicta Oda cum eodem Nijcholao tamquam cum suo tutore palam recognoverunt 

se divisionem hereditariam mutuor fecisse de omnibus bonis eis de morte 

dicti quondam Petri successione advolutis ut dicebant mediante qua 

divisione domus et area #et ortus# dicti quondam Petri sita in Busco ad 

vicum dictum Aude Dijesa inter hereditatem quondam Willelmi van der Huls 

ex uno et inter communem plateam ex alio cum (dg: censibus quos dictus 

quondam Petrus) tribus libris et quinque solidis monete hereditarii 

census exinde solvendis ut dicebant dicto Johanni cesserunt in partem ut 

alii recognoverunt super quibus etc promittentes (dg: s) #indivisi# ratam 

servare et obligationem [ex parte eorum] deponere et dampna equaliter 

portabunt. Testes Rover et Neijnsel datum dominica post Andree. 

 

BP 1178 f 196v 06 zo 03-12-1391. 

Voornoemde Jacobus zvw Petrus van Berze kreeg (1) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, die voornoemde wijlen Petrus beurde uit goederen van 

wijlen Hadewigis Stripen, in Vught, (2) een b-erfcijns van 5 schelling 

geld, gaande uit een huis en erf van ....... van den Hoevel, in Den Bosch, 

aan het einde van de Hinthamerstraat, (3) een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, aan voornoemde wijlen Petrus verkocht door Johannes Becker en 

Cristina, kvw Johannes gnd die Heirde bakker. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio unius modii siliginis 

mensure de Busco quam dictus quondam Petrus solvendam habuit hereditarie 
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ex bonis et hereditatibus [quon]dam (?dg: Henrici) Hadewigis Stripen 

sitis in parochia de Vucht item hereditarius census quinque solidorum 

monete solvendus hereditarie ex (dg: h) domo et area ....... van den 

Hoevel sita in Busco ad finem vici (dg: Hijnh) Hijnthamensis item 

hereditarius census XL solidorum monete venditus dicto quondam Petro a 

Johanne Becker et Cristina liberis quondam Johannis dicti die Heirde 

pistoris prout in litteris (dg: here) dicto Jacobo cesserunt in partem 

promittentes ut supra ....... ....... Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 196v 07 zo 03-12-1391. 

Walterus Penninc kreeg (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

die wijlen Henricus uten Waude aan wijlen Johannes Stripe met Sint-Andreas 

leverde, gaande uit een hoeve van voornoemde wijlen uten Waude, in Haaren, 

(2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit 2 morgen land in Oss, ter plaatse Hoge Weide, aan voornoemde wijlen 

Petrus van Berze overgedragen door Petrus van Druenen verwer. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio unius modii siliginis 

mensure de Buscoducis quam Henricus #quondam# uten Waude Johanni quondam 

Stripe solvere consuevit hereditarie Andree ex quodam manso (dg: s) dicti 

quondam uten Waude sito in parochia de Haren et ex attinentiis eiusdem 

mansi singulis et universis prout in litteris item hereditarius census XL 

solidorum (?dg: monete) solvendus hereditarie nativitatis Domini ex 

duobus iugeribus terre sitis in parochia de Os in loco dicto Hoge Weijde 

supportatus dicto quondam Petro de Berze a Petro de Druenen tinctore 

prout in litteris dicto (dg: G) Waltero Penninc cesserunt in partem (dg: 

pro) promittentes divisi ut supra per totum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 196v 08 zo 03-12-1391. 

Nijcholaus van Orthen en zijn vrouw Oda kregen een b-erfcijns van 4 pond 

geld die Petrus zvw Henricus van Tricht beurde, een helft te betalen met 

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

Den Bosch, in de Beurdse Straat, tegenover het woonhuis van voornoemde 

wijlen Henricus van Tricht, tussen erfgoed van Henricus van Litte enerzijds 

en erfgoed van voornoemde wijlen Henricus van Tricht anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius quatuor librarum monete quem 

Petrus filius quondam Henrici de (dg: Trich) Tricht solvendum habuit 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area et eius 

attinentiis (dg: sitis) singulis et universis sitis in Busco in vico 

dicto die (dg: Bue) Burde Straet in opposito domus mansionis dicti 

quondam Henrici de Tricht inter hereditatem Henrici de Litte ex uno et 

inter hereditatem dicti quondam Henrici de Tricht ex alio prout in 

litteris dicebant contineri dicto Nijcholao de Orthen et Ode sue uxori 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt promittentes divisi ?ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 196v 09 zo 03-12-1391. 

Voornoemde broers Johannes en Jacobus, kvw Petrus van Berze, Walterus 

Penninc en Nijcholaus van Orthen met zijn vrouw Oda dvw voornoemde Petrus 

droegen over aan Ghisbertus Vullinc een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit 2 morgen land in Oss, ter plaatse Hoge 

Weide, tussen Theodericus Hermans soen en zijn broer Johannes enerzijds en 

Mathijas gnd Schermer anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Petrus van 

Berze verworven had van Petrus van Drueten. 

 

Dicti Johannes Jacobus fratres Walterus et Nijcholaus et Oda eius uxor ut 

immediate hereditarium censum viginti solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini de duobus iugeribus terre sitis in 

parochia de Os in loco dicto Hoge Weijde inter hereditatem Theoderici 

Hermans soen (dg: ex) et Johannis sui fratris ex uno et inter hereditatem 
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Mathije dicti Schermer ex alio quem censum dictus quondam Petrus de Berze 

erga Petrus de Drueten acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Ghisberto Vullinc cum litteris et aliis et jure 

promittentes #divisi# ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 196v 10 zo 03-12-1391. 

Voornoemde broers Johannes en Jacobus, kvw Petrus van Berze, Walterus 

Penninc en Nijcholaus van Orthen met zijn vrouw Oda dvw voornoemde Petrus 

beloofden elkaar dat ze tezamen zouden delen de 8 pond geld achterstallige 

cijns die er was ten tijde van het overlijden van Petrus van Berze van een 

b-erfcijns van 4 pond, die voornoemde wijlen Petrus beurde uit een erfgoed 

in Den Bosch, in de Beurdse Straat, tegenover voornoemde woning van wijlen 

Henricus van Tricht. Ook zullen ze de 40 schelling geld delen die van deze 

cijns verschijnen met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391). 

 

(dg: ?omnes) Dicti 4or et Oda promiserunt (dg: indivisi) super omnia mutuo 

(dg: -r) quod ipsi (dg: ... quatuor librarum) octo libras monete (dg: 

quas) que defecerunt dicto quondam Petro tempore sui #obitus# de 

hereditario censu quatuor librarum quem idem quondam Petros solvendum 

habuit hereditarie (dg: me) de hereditate sita in Busco in vico dicto 

Buerdesche Straet in opposito dicti mansionis quondam Henrici de Tricht 

et XL solidos monete que provenient (dg: de) in festo nativitatis Domini 

proxime futuro de dicto censu (dg: .) quatuor librarum inter se equaliter 

habebunt et condivident non obstantibus litteris divisionis prius factis 

inter ipsos ut dicebant. Testes datum supra. Tradentur littere 2 dictorum 

4or primo venientium. 

 

BP 1178 f 196v 11 zo 03-12-1391. 

Jacobus zvw Petrus van Berze ontlastte alle erfgenamen van wijlen zijn 

vader van 16 pond die Johannes zvw Theodericus gnd Zanders leerbewerker 

vermaakt had aan voornoemde wijlen Petrus, door voornoemde wijlen Petrus te 

bezitten zo lang hij zou leven en welke 16 pond na overlijden van 

voornoemde Petrus overgingen op voornoemde Jacobus. 

 

Jacobus filius quondam (dg: ?q) Petri de Berze quitos clamavit (dg: suo) 

omnes heredes et ?liberos quondam Petri sui patris predicti de (dg: s de) 

sedecim libris quas Johannes filius quondam Theoderici dicti Zanders (dg: 
?fr) frunitor legaverat dicto quondam Petro ab eodem Petro possidendas 

quando vixerit et non ultra et post decessum dicti Petri ad dictum (dg: 

Joh) Jacobum devolvendas ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 196v 12 zo 03-12-1391. 

Voornoemde broers Johannes en Jacobus, kvw Petrus van Berze, Walterus 

Penninc en Nijcholaus van Orthen met zijn vrouw Oda dvw voornoemde Petrus 

droegen over aan Elizabeth dvw Bartholomeus gnd Meus van den Berge snijder 

¼ deel, dat aan hen behoort in een b-erfcijns van 10 groten geld, die 

Walterus zvw Johannes zvw Leijta handschoenmaker beloofd had aan Elizabeth 

sv voornoemde Walterus, tbv voornoemde Elizabeth en Margareta sv voornoemde 

Elizabeth, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf van 

voornoemde Walterus, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed 

van Johannes Boden szv Johannes van Berze de jongere enerzijds en erfgoed 

van Mechtildis van Vucht anderzijds. 

 

Dicti q[uatuor?] omnes ut (dg: supra super) quartam partem ad ipsos 

spectantem in hereditario censu X grossorum monete quem Walterus filius 

quondam Johannis filii quondam Leijte cyrothecarius promisit se daturum 

et soluturum Elizabeth eius! Walteri sorori ad opus eiusdem Elizabeth et 

ad opus Margarete sororis dicte Elizabeth hereditarie nativitatis Domini 

de domo et area prefati Walteri sita in Busco ad vicum Hijnthamensem 

inter hereditatem Johannis Boden generi Johannis de Berze junioris ex uno 
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et inter hereditatem (dg: ..) Mechtildis de Vucht parte ex altera prout 

in litteris supportaverunt Elizabeth filie quondam Bartholomei dicti Meus 

van den Berge sartoris cum litteris et jure promittentes ratam servare 

(dg: cu). Testes datum supra. 

 

1178 mf6 D 08 f. 197. 

 in crastino Katherine: zondag 26-11-1391. 

 Secunda post Katherine: maandag 27-11-1391. 

 in crastino Lini mensis novembris scilicet die XXVII: 

   maandag 27-11-1391. 

 anno nonagesimo primo mensis novembris in crastino Lini: 

   maandag 27-11-1391. 

 in vigilia Andree: woensdag 29-11-1391. 

 

BP 1178 f 197r 01 zo 26-11-1391. 

Ghisbertus zv Johannes Bathen soen vroeg aan zijn vader om toestemming 

buiten het huis, ....... te mogen gaan van zijn voornoemde vader. 

 

Ghisbertus filius Johannis Bathen soen instanter petiit a dicto Johanne 

suo patre potestatem exeundi et essendi (dg: exeund) extra domum .. 

........ dicti Johannis (dg: ad jus) emancipationis ad jus oppidi etc et 

dictus Johannes annuens etc. Testes W et J Neijnsel datum in crastino 

[Katherine]. 

 

BP 1178 f 197r 02 ma 27-11-1391. 

Wautgherus gnd Wauthem zv Johannes die Bontmeker verkocht aan Heijmericus 

Groij een kamp, in de vrijheid van Sint-Oedenrode, naast de brug gnd die 

Kolkbrug, tussen de gemeint en het water gnd die Dommel enerzijds en 

Johannes die Olijsleger, kvw Ghibekinus Kijevit en voornoemd water gnd die 

Dommel anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemd water gnd die 

Dommel en met het andere eind aan de gemene weg, welk kamp voornoemde 

Wautgherus eertijds verworven had van Jutta dvw Henricus? gnd Wagheman, 

belast met 1 penning grondcijns. 

 

Wautgherus dictus Wauthem filius (dg: quondam) Johannis die (dg: Bontme) 

Bontmeker quendam campum (dg: dictum die Colc) situm in libertate de 

[Rode] sancte Ode juxta (dg: co) pontem dictum die Colcbrugge inter (dg: 

hereditatem) communitatem ibidem et aquam dictam die Dommel ex uno et 

inter hereditatem Johannis die Olijsleger et liberorum quondam Ghibekini 

Kijevit et dictam aquam die (dg: Dommel) Dommel vocatam ex alio tendentem 

cum uno fine ad dictam aquam di[e] Dommel vocatam et cum reliquo fine ad 

communem plateam ut dicebat et quem campum dictus Wautgherus pridem erga 

Juttam filiam quondam He[nrici?] dicti Wagheman acquisiverat ut dicebat 

hereditarie vendidit Heijmerico Groij supportavit promittens super habita 

et habenda (dg: w ratam servare) #warandiam# et obligationem deponere 

excepto uno denario census domino fundi exinde solvendo. Testes Willelmus 

et Tijt datum secunda post Katherine. 

 

BP 1178 f 197r 03 ma 27-11-1391. 

Voornoemde Heijmericus droeg over aan hr Heijmericus van den Velde. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Jacobus 

Loze, Johannes van Bladel en Willelmus van Orten. 

 

A. 

Dictus Heijmericus supportavit domino Heijmerico van den Velde. Acta in 

camera presentibus Jo de Globo Jacobo Loze Johanne de Bladel Willelmo de 

Orten datum in cras[tino] Lini mensis novembris hora complete scilicet 

die XXVII. 

 

BP 1178 f 197r 04 ma 27-11-1391. 

Voornoemde Heijmericus Groij beloofde aan voornoemde Wautgherus gnd Wauthem 
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zv Johannes die Bontmeker een n-erfcijns van 3 pond, geld dat ten tijde in 

Sint-Oedenrode in de beurs gaat, met Sint-Remigius in Sint-Oedenrode te 

betalen, gaande uit voornoemd kamp. 

 

Dictus Heijmericus promisit ut debitor principalis se daturum et 

soluturum dicto Wautghero hereditarium! trium librarum monete pro tempore 

in Rode ad bursam currentis hereditarie Remigii ex dicto campo et in Rode 

tradendum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 197r 05 ma 27-11-1391. 

Gheerlacus Cnode alias met den Brode en Johannes zv Henricus van der 

Cappellen beloofden aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius, 12 oude Franse 

schilden met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391; 4+25=29 dgn) te betalen, 

op straffe van 1. 

 

Gheerlacus Cnode alias met den Brode et Johannes filius Henrici van der 

Cappellen promiserunt mihi ad opus Thome Asin[arii] XII aude scilde 

Francie ad nativitatis Domini proxime persolvendos pena I. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 197r 06 ma 27-11-1391. 

Walterus zvw Godefridus Vleminc droeg over aan Johannes van Bladel bakker 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Johannes Paesdach beloofd 

had aan zijn voornoemde broer Walterus, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hoeve, eertijds van voornoemde wijlen Godefridus, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen Gerardus van Vladeracken 

enerzijds en Arnoldus Houtappel anderzijds. 

 

Walterus filius quondam Godefridi Vleminc hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Johannes Paesdach promisit super 

habita et [habenda] se daturum et soluturum dicto Waltero suo fratri 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso olim ad 

dictum quondam Godefridum (dg: ..) spectante [sito] in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter hereditatem Gerardi de 

Vladeracken ex uno et inter hereditatem Arnoldi Houtappel ex alio atque 

ex attinentiis eius[dem] mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) 

#supportavit# Johanni de Bladel pistori supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare [et obligationem ex] parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 197r 07 ma 27-11-1391. 

Johannes Paesdach beloofde aan Johannes van Bladel bakker 9 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Johannes Paesdach promisit Johanni de Bladel pistori novem modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos 

#et# in Busco tradendos. Testes Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1178 f 197r 08 ma 27-11-1391. 

Gheerlacus zvw Gheerlacus met den Brode verkocht aan zijn zuster Maria een 

n-erfcijns van 12 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392), 

gaande uit de hoeve van voornoemde wijlen Gheerlacus met den Brode, welke 

hoeve thans aan verkoper behoort, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, reeds 

belast met de grondcijns en met 7½ schelling oude pecunia aan het kapittel 

van Oirschot. 

 

Gheerlacus filius quondam Gheerlaci met den Brode hereditarie vendidit 

Marie sue sorori hereditarium censum XII librarum monete solvendum 
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mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino Johannis proxime 

futuro ex manso dicti quondam Gheerlaci met den Brode nunc [ad] dictum 

venditorem spectante sito in parochia de Oerscot in loco dicto (dg: Be) 

Best et ex attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque sitis 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi et (dg: c) septem et dimidio solidis antique 

pecunie capitulo de Oerscot exinde solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 197r 09 ma 27-11-1391. 

En hij kan terugkopen gedurende 10 jaar, ingaande heden, met 112 Hollandse 
?gulden of de waarde, met de cijns van het jaar van wederkoop naar rata, en 

met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Johannes van Neijnsel, Jacobus 

Loze, Willelmus van Orten en Walterus van Beke. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium X anorum datum presentium sine medio 

sequentium cum centum et XII Hollant! seu valorem et cum censu anni 

redempcionis pro rata et cum arrestagiis ut in forma. Acta in camera anno 

nonagesimo primo mensis novembris (dg: die .) in crastino Lini hora 

complete presentibus Johanne de Globo Johanne de Neijnsel Jacobo Loze 

Willelmo de Orten Waltero de Beke pont Bonefacii anno tercio. 

 

BP 1178 f 197r 10 wo 29-11-1391. 

Henricus van Hijntam zvw Johannes van Hijntam de oudere droeg over aan 

Johannes van Croest een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-

Katherina te betalen, gaande uit 2½ bunder land, ter plaatse gnd Eelde, in 

een kamp van Godescalcus van Overbeke, naast Albertus nzvw hr Goeswinus van 

Boexstel investiet van de kerk van Gemonde enerzijds en Leijta van 

Waubraken anderzijds, welke cijns Walterus van Hijntam zvw voornoemde 

Johannes van Hijntam gekocht had van Danijel van der Hautart, en welke 

cijns voornoemde Henricus nu bezit. Jordanus van Roesmalen deed afstand. 

 

(dg: Wa) Henricus de Hijntam filius quondam Johannis de Hijntam senioris 

hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie in festo 

Katherine de duobus et dimidio bonariis terre sitis ad locum dictum (dg: 

in) Eelde in quodam campo !videlicet Godescalci de Overbeke contigue 

iuxta hereditatem Alberti filii quondam naturalis domini Goeswini de (dg: 

Bux) Boexstel investiti quondam ecclesie de Gemonden ex uno et inter 

hereditatem Leijte de Waubraken ex alio quem censum Walterus de Hijntam 

filius dicti quondam Johannis de Hijntam erga Danijelem van der Hautart 

emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum dictus Henricus (dg: 

sibi de morte) nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Johanni de Croest cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Jordanus de Roesmalen super 

dicto censu et jure ad opus Johannis de Croest renunciavit promittens 

ratam servare. Testes Tijt et Raet datum in vigilia Andree. 

 

BP 1178 f 197r 11 wo 29-11-1391. 

Henricus zvw Johannes zvw Godescalcus timmerman van Hijntham droeg over aan 

Johannes van Croest een b-erfcijns van 5 schelling geld, met Sint-Jan-

Baptist te betalen, gaande uit een huis12,13 en erf van Benedictus gnd Bits 

smid, waarin hij woonde, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

naast erfgoed van Johannes Loze, welke cijns voornoemde wijlen Johannes zvw 

Godescalcus timmerman van Hijntham gekocht had van voornoemde Benedictus. 

                         
12 Zie → BP 1178 f 197r 12 wo 29-11-1391, erfcijns van 15 schelling uit 

hetzelfde huis. 
13 Zie → BP 1179 p 617r 08 ma 17-11-1393, twee erfcijnzen van 20 schelling 

uit hetzelfde huis. 
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Jordanus van Roesmalen deed afstand. 

 

Henricus filius quondam Johannis filii quondam Godescalci carpentarii de 

Hijntham hereditarium censum quinque solidorum monete solvendum annuatim 

et hereditarie in festo nativitatis beati Johannis baptiste de domo et 

area Benedicti dicti Bits fabri in qua (d: ad q) morari consuevit sita in 

Buscoducis ad finem vici Hijnthamensis contigue iuxta hereditatem 

Johannis Loze quem censum quinque solidorum dictus quondam Johannes 

filius quondam Godescalci carpentarii de Hijntham erga dictum Benedictum 

emendo acquisiverat prout in litteris et quem nunc ad se spectare dicebat 

supportavit (dg: dicto) Johanni de Croest cum litteris et jure promittens 

ut immediate. Quo facto Jordanus de Roesmalen renunciavit ut immediate. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 197r 12 wo 29-11-1391. 

Henricus zvw Johannes zvw Godescalcus timmerman van Hijntham droeg over aan 

Johannes van Croest een b-erfcijns van 15 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis14,15 en erf van Benedictus gnd Bits smid, waarin 

hij woonde, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, naast 

erfgoed van Johannes Loze, welke cijns voornoemde wijlen Johannes zvw 

Godescalcus timmerman van Hijntham gekocht had van Woltherus Meije. 

Jordanus van Roesmalen smid deed afstand. 

 

Henricus filius quondam Johannis filii quondam Godescalci carpentarii de 

Hijntham hereditarium censum (dg: quindeci) quindecim solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis de domo et area Benedicti 

dicti Bits fabri in qua idem Benedictus morari consuevit sita in Busco ad 

finem vici Hijnthamensis contigue iuxta hereditatem Johannis Loze quem 

censum dictus quondam Johannes filius quondam Godescalci carpentarii de 

Hijntham erga Woltherum Meije emendo acquisiverat prout in litteris et 

quem nunc ad se spectare dicebat supportavit Johanni de Croest cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto (dg: Joh) Jordanus de Roesmalen faber super dicto 

censu et jure resupportavit ad opus dicti Johannis promittens ratam 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 197r 13 wo 29-11-1391. 

Johannes van Troest droeg over aan Godefridus gnd Merskens zvw Johannes van 

Dommelen (1) de helft in een huis16,17, erf en tuin in Den Bosch, aan het 

eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Mal enerzijds 

en erfgoed van Theodericus smid van Hezewijc anderzijds, welk huis, erf en 

tuin eerstgenoemde Johannes en Godescalcus van Hijntham gekocht hadden van 

Jutta dvw Johannes gnd Meije, (2) de helft van een tuin in Den Bosch, aan 

het eind van de Hinthamerstraat, achter erfgoed van voornoemde Jutta dvw 

Johannes Meije en Theodericus smid van Hezewijc, tussen erfgoed van 

Johannes van Mal enerzijds en het water anderzijds, welke helft van de tuin 

voornoemde Johannes van Troest gekocht had van Walterus van Hijntam. 

{f.197v} Lasten van zijn kant en van de kant van kvw Johannes Torfs worden 

afgehandeld, uitgezonderd een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

eerstgenoemde Johannes aan voornoemde kvw Johannes Torfs uit voornoemde 

helften beloofd had. 

 

                         
14 Zie ← BP 1178 f 197r 11 wo 29-11-1391, overdracht van een cijns van 5 

schelling uit dit huis. 
15 Zie → BP 1179 p 617r 08 ma 17-11-1393, twee erfcijnzen van 20 schelling 

uit hetzelfde huis. 
16 Zie → BP 1178 f 197v 05 wo 29-11-1391, verkoop lijfrente uit het gehele 

huis, erf en tuin. 
17 Zie ← BP 1177 f 333v 06 do 17-01-1387, Johannes van Troest kocht een erfcijns van 16 pond 
gaande uit geheel dit huis. 
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Johannes de Troest medietatem ad se spectantem in domo et area et orto 

sitis in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Johannis de 

Mal ex uno et inter hereditatem Theoderici fabr[i] de Hezewijc ex alio 

quos domum et aream et ortum primodictus Johannes atque Godescalcus de 

Hijntham erga Juttam filiam quondam Johannis dicti Meije emendo 

acquisiverant prout [in litteris] atque medietatem orti siti in 

Buscoducis ad finem dicti vici Hijnthamensis (?dg: ?n-)retro hereditatem 

dicte Jutte filie quondam Johannis Meije Theoderici fabri de Hez[e]wijc 

inter hereditatem Johannis de Mal ex uno et inter (dg: hereditatem) aquam 

ibidem ex alio quam medietatem dicti orti dictus Johannes de Troest erga 

Walterum de Hijntam [emendo] acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Godefrido dicto Merskens filio quondam Johannis de Dommelen 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui (dg: deponere) 

 

1178 mf6 D 11 f. 197v. 

 in vigilia Andree: woensdag 29-11-1391. 

 

BP 1178 f 197v 01 wo 29-11-1391. 

....... ....... (dg: here) et impeticionem ex parte et liberorum quondam 

Johannis Torfs deponere excepto hereditario censu XL solidorum monete 

#quem primodictus Johannes# dictis liberis dicti quondam [Johannis] Torfs 

ex dicta medietate dictorum aree et ortorum (dg: de jure solven) dare et 

solvere promisit. Testes Tijt et Raet datum in vigilia Andree. 

 

BP 1178 f 197v 02 wo 29-11-1391. 

Walterus van Hijntam beloofde aan Johannes van Croest een n-erfcijns van 30 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een stuk land, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd Westerakker, tussen 

voornoemde Walterus enerzijds en erfgoed van de abdij van Berne anderzijds, 

(2) een huis, hofstad en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

Walterus van Hijntam enerzijds en hr Albertus Buc anderzijds, (3) 3 lopen 

roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, in een tuin gnd Hof ter 

Heiden, tussen voornoemde Walterus van Hijntam enerzijds en Willelmus gnd 

die Meester anderzijds, (4) een stukje land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Westerakker, tussen voornoemde Walterus zvw Walterus van Hijntam enerzijds 

en Rutgerus Alaerts soen anderzijds. 

 

[W]alterus de Hijntam #promisit se daturum et soluturum Johanni de Croest 

hereditarium censum XXX solidorum monete hereditarie nativitatis Johannis 

ex# pecia terre sita in parochia de Berlikem in loco dicto Beilver in 

loco dicto Westeracker inter hereditatem dicti Walteri ex uno et inter 

hereditatem conventus de (dg: Ben) Berna ex alio (dg: vendita sibi a 

Goeswino filio Godefridi dicti Dennecap prout in litteris) 

item #ex# domo domistadio et orto sitis in parochia de Berlikem in loco 

dicto Beilver inter hereditatem Walteri de Hijntam ex uno et inter 

hereditatem domini Alberti Buc ex alio atque #ex# tribus lopinatis terre 

siliginee sitis in dicta parochia et loco in quodam orto dicto Hof ter 

Heijden inter hereditatem Walteri de !Hijtam predicti ex uno et inter 

hereditatem Willelmi dicti die Meester ex alio (dg: venditis sibi Jo a 

Johanne dicto Taut prout in litteris) 

atque #ex# quadam particula terre sita in parochia de Berlikem in loco 

dicto Westeracker inter hereditatem dicti Walteri filii quondam Walteri 

de Hijntam ex uno et inter hereditatem Rutgeri Alaerts soen ex alio (dg: 

vendita sibi ab Henrico Barniers soen prout in litteris hereditarie 

supportavit Godefrido Merskens filio quondam Johannis de Dommellen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

et) promittens warandiam et sufficientem facere super omnia. Testes datum 

ut supra. 
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BP 1178 f 197v 03 wo 29-11-1391. 

Walterus nzvw Walterus van Hijntham droeg over aan Godefridus Merskens zvw 

Johannes van Dommellen (1) 1 bunder land, achter het klooster van Porta 

Celi, tussen wijlen Arnoldus Colen soen enerzijds en wijlen voornoemde 

Walterus van Hijntham anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd 

die Aa, aan hem verkocht door Rodolphus zv Arnoldus Vrient, (2) een stuk 

beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd dat Westerbroek, tussen Nijcholaus gnd 

Coel Keelbreker enerzijds en eerstgenoemde Walterus anderzijds, aan hem 

verkocht door Johannes gnd Didierics soen, (3) alle goederen, die aan 

Henricus, Nijcholaus, Ava en Sophia, kvw Johannes van Hijntham schoenmaker, 

gekomen waren na overlijden van hun ouders, waarin wijlen hun voornoemde 

vader Johannes van Hijntam was overleden, aan voornoemde Walterus verkocht 

door voornoemde Henricus, Nijcholaus, Ava en Sophia. 

 

Walterus filius naturalis quondam Walteri de Hijntham unum bonarium terre 

situm retro conventum de Porta Celi inter hereditatem quondam Arnoldi 

Colen soen ex uno et inter hereditatem dicti quondam Walteri de Hijntham 

ex alio tendens cum uno fine ad (dg: here) aquam dictam die Aa venditum 

sibi a Rodolpho filio Arnoldi Vrient prout in litteris atque peciam prati 

sitam in parochia de Berlikem in loco dicto dat Westerbroec inter 

hereditatem Nijcholai dicti Coel Keelbreker ex uno et inter hereditatem 

#primo!# Walteri ex alio (dg: prout in litteris) venditam sibi a Johanne 

dicto Didierics soen prout in litteris 

atque omnia et singula bona Henrico Nijcholao Ave et Sophia liberis 

quondam Johannis de Hijntham sutoris de morte quondam suorum parentum 

successione advoluta in quibus dictus quondam Johannes de Hijntam eorum 

pater decessit quocumque locorum consistentia sive sita vendita dicto 

Waltero a dictis Henrico Nijcholao Ava et Sophia prout in litteris 

hereditarie supportavit Godefrido Merskens filio quondam Johannis de 

Dommellen cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 197v 04 wo 29-11-1391. 

Henricus van Hijntam droeg over aan Godefridus Mersken zvw Johannes van 

Dommellen een stukje erfgoed in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, achter erfgoed van Theodericus van Hezewijc smid, tussen 

het gemene water enerzijds en erfgoed eertijds van Walterus van Hijntam 

anderzijds. 

 

Henricus de Hijntam (dg: s..) particulam hereditatis sitam in Busco ad 

finem vici Hijnthamensis retro hereditatem Theoderici de Hezewijc fabri 

inter communem aquam ex uno et inter hereditatem ortum qui fuerat Walteri 

de Hijntam ex alio supportavit Godefrido Mersken filio quondam Johannis 

de Dommellen promittens ratam servare. [Testes et datum] supra. 

 

BP 1178 f 197v 05 wo 29-11-1391. 

Voornoemde Godefridus Merskens zvw Johannes van Dommellen beloofde aan 

Henricus van Hijntam een lijfrente van 40 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis18, erf en tuin in Den Bosch, aan het eind van 

de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Mal enerzijds en 

erfgoed van Theodericus van Hezewijc smid anderzijds. 

 

Dictus Godefridus Merskens filius quondam Johannis de Dommellen promisit 

se daturum et soluturum Henrico de Hijntam vitalem pensionem XL solidorum 

monete anno quolibet ad vitam dicti Henrici et non ultra nativitatis 

Johannis ex domo area et orto sitis in Busco ad finem vici Hijnthamensis 

inter hereditatem Johannis de Mal ex uno et inter hereditatem Theoderici 

de Hezewijc fabri ex alio et cum Henricus mortuus fuerit etc. Testes 

                         
18 Zie ← BP 1179 p 113r 10 vr 10-11-1391, overdracht van de helft van dit 

huis, erf en tuin. 
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datum ut supra. 

 

BP 1178 f 197v 06 wo 29-11-1391. 

Woltherus zvw Wolterus van Hijntham verkocht aan Johannes van Croest 

handschoenmaker een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, die 

Everardus zvw Henricus gnd Coninc van Berlikem beloofd had aan 

eerstgenoemde Woltherus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd dat Middelste Gewat, 

beiderzijds tussen Arnoldus van Berlikem zvw Johannes van Berlikem. 

 

Woltherus filius quondam Wolteri de Hijntham hereditariam paccionem 

IIIIor lopinorum siliginis mensure de Busco quam Everardus filius quondam 

Henrici dicti (dg: Coninc d) Coninc de Berlikem promiserat se daturum et 

soluturum primodicto Wolthero hereditarie purificationis et in Buscho 

tradendam ex pecia terre sita in parochia de Berlikem in loco dicto dat 

Middelste Ghewat inter hereditatem Arnoldi de Berlikem filii quondam (dg: 

And) #Johannis# de Berlikem ex (dg: uno) utroque latere coadiacentem 

prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de Croest cyrothecario 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 197v 07 wo 29-11-1391. 

Henricus Maechelini: een erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die 

Johannes {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Maechelini (dg: maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris) 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco quam Johannes. 

 

BP 1178 f 197v 08 wo 29-11-1391. 

Theodericus van Est en zijn zuster Elizabeth, kvw Willelmus van Est, 

verkochten aan Johannes van Hees nzvw Bernardus van Overmere een stuk land 

in Geffen, tussen Johannes Winckelman enerzijds en Willelmus van der Voert 

anderzijds, met een eind strekkend aan de weg gnd Ussenre Weg. 

 

Theodericus de Est et Elizabeth eius soror liberi quondam Willelmi de Est 

cum tutore peciam terre sitam in parochia de Geffen inter hereditatem 

Johannis Winckelman ex uno et inter hereditatem Willelmi van der Voert ex 

alio tendentem cum uno fine ad viam dictam (dg: Us) Ussenre Wech ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de Hees filio #naturali# quondam 

Bernardi de Overmere promittens (dg: ?s) cum tutore warandiam et 

obligationem deponere. Testes Rover et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1178 f 197v 09 wo 29-11-1391. 

Henricus Maechelini verkocht aan Willelmus van Nuwelant (1) een b-erfpacht 

van 1½ mud rogge, Bossche maat, die Arnoldus van Herlaer met Lichtmis in 

Den Bosch aan hem moet leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Johannes van de Dijk 

enerzijds en wijlen Jacobus Tijt anderzijds, (2) een b-erfpacht van 17 

lopen rogge, Bossche maat, die Henricus die Wever met Lichtmis in Den Bosch 

aan eerstgenoemde Henricus moet leveren, gaande uit een stuk land, in 

Nuland, ter plaatse gnd Niemants Soen, tussen een gemene weg enerzijds en 

Arnoldus zv Lambertus Wijnrics soen anderzijds, (3) een b-erfpacht van 17 

lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde Arnoldus zv Lambertus Wijnrics 

soen met Lichtmis in Den Bosch aan eerstgenoemde Henricus moet leveren, 

gaande uit een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Nuland, ter plaatse 

gnd Niemants Hoeve, tussen Nijcholaus gnd Essellenman enerzijds en Henricus 

die Wever anderzijds, (4) een b-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, 

die Arnoldus die Sot met Lichtmis in Den Bosch aan eerstgenoemde Henricus 

moet leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Nuland, 

ter plaatse gnd Niemants Hoeve, tussen wijlen Jacobus Tijt enerzijds en de 
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gemeint anderzijds. 

 

Henricus Maechelini hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco quam Arnoldus de Herlaer sibi solvere tenetur 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: pecia ter) domo 

et orto et pecia terre sibi adiacente sitis in parochia de Roesmalen (dg: 

inter) in loco dicto Heze inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et 

inter hereditatem quondam Jacobi Tijt ex alio item hereditariam paccionem 

decem et septem lopinorum siliginis mensure predicte quam Henricus die 

Wever primodicto Henrico solvere tenetur hereditarie termino solucionis 

et loco predictis ex pecia terre sita in parochia de Nuwelant in loco 

dicto Nijemants Soen inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi filii #(dg: quond)# Lamberti Wijnrics soen ex 

alio item hereditariam paccionem decem et septem lopinorum siliginis 

dicte mensure quam dictus Arnoldus filius Lamberti Wijnrics soen 

primodicto Henrico solvere tenetur hereditarie termino solucionis et loco 

predictis ex (dg: pecia terre) domo et orto et pecia terre sibi adiacente 

sitis in dicta parochia de Nuwelant in loco dicto Nijemants Hoeve inter 

hereditatem Nijcholai dicti Essellenman ex uno et inter hereditatem 

Henrici die Wever ex alio item hereditariam paccionem unius sextarii 

siliginsi dicte mensure quam Arnoldus die Sot primodicto Henrico solvere 

tenebatur hereditarie termino solucionis et loco predictis ex domo et 

orto et pecia terre adiacente sitis in dicta parochia de Nuwelant in loco 

dicto (dg: ..) Nijemants Hoeve inter hereditatem quondam Jacobi Tijt (dg: 

-s) ex uno et inter (dg: h) communitatem ex alio hereditarie vendidit 

Willelmo de Nuwelant promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem in dicta paccione existentem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 197v 10 wo 29-11-1391. 

Rodolphus gnd van den Lake en zijn vrouw Aleijdis dvw Gerardus van Zelant 

verkochten aan Nijcholaus gnd Coel zvw Johannes Colen soen alle goederen, 

die aan voornoemde Rodolphus en Aleijdis zullen komen na overlijden van 

Heijlwigis mv voornoemde Aleijdis, gelegen in Gemonden, belast met een 

b-erfpacht van ½ mud rogge aan Johannes zv Johannes Berniers. 

 

Rodolphus dictus van den Lake maritus legitimus ut asserebat Aleijdis sue 

uxoris filie quondam Gerardi de Zelant et dicta Aleijdis cum eodem 

tamquam cum [suo] tutore etc (dg: omnia) omnia bona dictis Rodolpho et 

Aleijdi seu eorum (dg: de) de morte Heijlwigis matris dicte Aleijdis 

successione advolvenda quocumque locorum in parochia de Gemonden 

consistentia sive sita ut dicebant hereditarie vendiderunt Nijcholao 

dicto Coel filio quondam Johannis Colen soen promittentes warandiam et 

obligationem ex parte eorum deponere excepta hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis Johanni filio Johannis Berniers exinde solvenda. Testes 

datum Rover et Tijt datum supra. 

 

BP 1178 f 197v 11 wo 29-11-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Rodolphus 10 gulden, 30 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, vandaag over een jaar te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Rodolpho X gulden scilicet XXX communes 

placken pro quolibet gulden computato (dg: ad) [a] data presentium ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf6 D 09+10 los folium f.197A na f. 197. 

 Geen data op dit folium. 

 

BP 1178 f 197ar 01 .. ..-..-..... 

{fragmentje tekst:} van Vladeracken 103 Hollandse gulden of de waarde. 
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....... ....... de Vladeracken C et III Hollant gulden vel valores. 

 

BP 1178 f 197ar 02 .. ..-..-1391(?). 

Hr Willelmus van Aa ridder en Gerardus van Aa beloofden aan Arnoldus van 

Vladeracken ....... ....... met het octaaf van Sint-Martinus aanstaande 

(18-11) te betalen. 

 

....... ....... Willelmus de Aa miles Gerardus de Aa promiserunt Arnoldo 

de Vladeracken ....... ....... ....... in octavis Martini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 197ar 03 .. ..-..-..... 

....... ....... beloofde Gerardus van Aa schadeloos te houden. 

 

....... ....... [G]erardum de Aa indempnem servare. Testes datum ut 

supra. 

 

1178 mf6 D 12 f. 198. 

 in vigilia Andree: woensdag 29-11-1391. 

 in festo Andree: donderdag 30-11-1391. 

 

BP 1178 f 198r 01 wo 29-11-1391. 

Willelmus van Hoelt ev Deliana, en Lambertus zvw Willelmus die Vrieze ev 

Elizabeth, dv Henricus van der Teijnden, verkochten aan Sijmon van 

Mijrabellum (1) ¼ deel in ongeveer 2 bunder beemd in Haaren, ter plaatse 

gnd Belver, ter plaatse gnd in Ludinks Beemd, tussen Sijmon van Mijrabellum 

enerzijds en Engbertus van den Venne en Aleijdis wv Petrus van Krekelhoven 

anderzijds, te weten het ¼ deel dat behoorde aan voornoemde Henricus van 

der Teijnden, dit ¼ deel belast met een b-erfcijns van 6 schelling 3 

penningen (dg: zodanog geld waarin deze cijns), (2) 1½ lopen roggeland in 

Haaren, ter plaatse gnd Belver, tussen erfgoed behorend aan de kerk van 

Haaren enerzijds en Johannes Lijsbetten soen anderzijds, (3) 1 lopen 

roggeland in Haaren, ter plaatse Belver, tussen Johannes Beecman enerzijds 

en Henricus Nezen anderzijds. 

 

Willelmus de Hoelt maritus et tutor legitimus Deliane sue uxoris et 

Lambertus filius quondam Willelmi die Vrieze maritus et tutor legitimus 

Elizabeth [sue] uxoris filiarum (dg: quondam) Henrici van der Teijnden 

unam quartam partem ad se spectantem in duobus bonariis prati vel 

circiter sitis in parochia [de Haren] in loco dicto (dg: Beijl) Beilver 

ad locum dictum in Ludincs Beemt inter hereditatem Sijmonis de Mijrabello 

ex uno et inter hereditatem Engberti [van den] Venne et Aleijdis relicte 

quondam Petri de Krekelhoven ex alio scilicet illam quartam partem que ad 

dictum Henricum van der Teijnden spectare consu[evit] in ea quantitate 

qua ibidem sita est ut dicebant hereditarie (dg: vendiderunt Sijmoni de 

Mijrabello promittentes super divisim scilicet pro sua medietate dicte 

quarte partis warandiam et obligationem deponere exceptis #hereditario 

censu# sex solidis et tribus denariis talis monete in quali ex dicta 

quarta parte de jure sunt solvendi de) item unam et dimidiam lopinatam 

terre siliginee sitam in dicta parochia in loco dicto Beilver vocato 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Haren ex uno et inter 

hereditatem Johannis Lijsbetten soen ex alio atque unam lopinatam terre 

siliginee sitam in parochia et loco jamdictis inter hereditatem Johannis 

Beecman ex uno et inter hereditatem Henrici Nezen ex alio in ea 

quantitate qua ibidem site sunt hereditarie vendiderunt Sijmoni de 

Mijrabello promittentes divisi scilicet quilibet pro (dg: s) una 

medietate warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu 

sex solidorum et trium denariorum (dg: talis monete quali huiusmodi 

census) ex dicta quarta parte dictorum duorum bonariorum prati solvendo 

scilicet talis monete in quali huiusmodi census ex dicta quarta parte 

dictorum duorum bonariorum prati de jure est solvendus. Testes Rover et 
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Tijt datum in vigilia Andree. 

 

BP 1178 f 198r 02 wo 29-11-1391. 

Henricus Bollen van Wetten verkocht aan Henricus zvw Henricus van Eijndoven 

een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

een kamp van 4 morgen, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die 

Dungen, tussen Johannes van den Scoet enerzijds en Henricus van der 

Boijdonc anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 4 pond voornoemd 

geld. 

 

Henricus Bollen de Wetten hereditarie vendidit (dg: Rutghero) #Henrico# 

filio quondam Henrici de Eijndoven hereditarium censum XXX solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex quodam campo quatuor 

jugera terre continente sito infra libertatem opidi de Busco ad locum 

dictum die Dongen inter hereditatem Johannis van den Scoet ex uno et 

inter hereditatem Henrici van der Boijdonc ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu 

quatuor librarum dicte monete ex dicto campo prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 198r 03 wo 29-11-1391. 

Theodericus Bathen soen beloofde aan Henricus nzvw Willelmus van den Kelre 

73 Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1392) 

te betalen. 

 

Theodericus Bathen soen promisit Henrico filio naturali quondam Willelmi 

van den Kelre LXXIII Gelre gulden vel valorem ad pen[thecostes proxime 

futurum] persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 198r 04 wo 29-11-1391. 

Ghisbertus Cluijckinc en zijn kinderen Henricus en Hilla beloofden aan 

Gerardus Wilde 75 mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (di 

01-10-1392) in Den Bosch te leveren. 

 

Ghisbertus Cluijckinc Henricus et Hilla eius (verbeterd uit: sius) liberi 

promiserunt Gerardo Wilde LXXV modios lupule mensure de Busco ad Remigii 

proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 198r 05 do 30-11-1391. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Palke en zijn kinderen Johannes en Katherina 

verkochten aan Albertus gnd Lodewijchs soen van Uden een n-erfpacht van 1 

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

een kamp, in Uden, ter plaatse gnd die Bitswijk, tussen Ambrosius gnd Broes 

Aelbrechts soen van den Steelberch enerzijds en Johannes die Cuper 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. Arnoldus, Henricus en 

Arkenradis, kv eerstgenoemde Johannes, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, 

hiermee instemmen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Palke (dg: hereditarie vendidit) 

Johannes et Katherina eius liberi cum tutore hereditarie vendiderunt 

Alberto dicto Lodewijchs soen de Uden hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quodam campo sito in parochia de Uden in loco dicto 

die Bitswijc inter hereditatem Ambrosii dicti Broes Aelbrechts soen van 

den Steelberch ex uno et inter hereditatem Johannis die Cuper ex alio ut 

dicebant promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere et quod ipsi Arnoldum (dg: Arke) Henricum et 

Arkenradem liberos primodicti Johannis adhuc impuberes existentes 

quamcito ad annos pubertatis pervenerint dicto (dg: ....) vendicioni 

facient consentire et ratam servare et dictam (dg: dictam) paccionem 
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promittere warandiam et dictum campum pro solucione dicte (dg: census) 

#paccionis# sufficientem facere super habita et habenda. Testes (dg: in 

festo Andree) W et Neijnsel datum in festo Andree. 

 

BP 1178 f 198r 06 do 30-11-1391. 

Johannes zvw Petrus van den Stripe verkocht aan Johannes Broc zvw Johannes 

Broc een stuk land in Haaren, ter plaatse gnd Belver, tussen Arnoldus Bac 

enerzijds en Wellinus van Beke anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Petri van den Stripe peciam terre sitam in 

parochia de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem Arnoldi (dg: 

Bacs e) Bac ex uno et inter hereditatem Wellini de Beke ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni Broc filio quondam Johannis Broc 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 198r 07 do 30-11-1391. 

Johannes zvw Johannes zvw Petrus van den Stripe verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius #quondam# Johannis filii quondam Petri van den Stripe 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 198r 08 do 30-11-1391. 

Stephanus van der Donc zvw Johannes gnd Coelen soen gaf uit aan Henricus zv 

Theodericus gnd Neven soen 2 bunder beemd, in Oostelbeers, tussen kvw 

Johannes van Aelst enerzijds en de gemeint gnd Luttellaar anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 18 

lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, voor 

het eerst over een jaar (zo 02-02-1393). 

 

Stephanus van der Donc filius quondam Johannis dicti Coelen #soen# duo 

bonaria prati sita in parochia de (dg: Berze) Oestelberze inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis de Aelst ex uno et inter 

communitatem dictam Luttellaer ex alio in ea quantitate qua ibidem sita 

sunt ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico filio Theoderici 

dicti Neven soen ab eodem hereditarie possidenda pro hereditario censu 

domini #fundi# (dg: d) exinde solvendo dando etc et pro hereditaria 

paccione XVIII lopinorum siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis (dg: et in) et primo (dg: ultra) termino ultra 

annum et in parochia de Oerscot tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et ater 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 198r 09 do 30-11-1391. 

Theodericus van Est en zijn zuster Elizabeth, kvw Willelmus van Est, 

verkochten aan Henricus van den Arennest zvw Lambertus (1) 1/3 deel in 3 

morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, ter plaatse gnd die 

Lijndbeemd, tussen Jacobus Loze enerzijds en Johannes van Swalmen 

anderzijds, dit 1/3 deel belast met 3 penning oude cijns, 3 ort, 1/6 hoen 

en 1/9 deel van 1 lopen rogge, (2) een stukje land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Hijnen, tussen wijlen Godefridus Sceijvel enerzijds en een 

gemene weg anderzijds. 

 

Theodericus (dg: de) de Est et Elizabeth eius soror liberi quondam 

Willelmi de Est cum tutore (dg: unum iuger terre situm) #terciam partem 

ad se (dg: dictum) spectantem in tribus iugeribus terre sitis# in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Heze ad locum dictum die Lijndbeemt 

inter hereditatem Jacobi Loze ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Swalmen ex alio ut dicebant hereditarie #+ {BP 1178 f 198r 10 invoegen}# 

vendiderunt Henrico van den Arennest (dg: promittens) filio quondam 

Lamberti promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere 
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exceptis tribus denariis antiqui #census# et tribus ort et sexta parte 

unius pulli (dg: -s) ex dicta (dg: p) tercia parte atque (dg: tercia) 

#nona# parte unius lopini siliginis ex dicta tercia parte de jure 

solvendis. 

 

BP 1178 f 198r 10 do 30-11-1391. 

{invoegen in BP 1178 f 198r 09}. 

+. atque particulam terre sitam in dicta parochia in loco dicto Hijnen 

inter hereditatem quondam Godefridi Sceijvel ex uno et inter communem 

viam ex alio ut dicebant. Testes Tijt et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1178 f 198r 11 do 30-11-1391. 

Johannes Robben soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Robben soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 198r 12 do 30-11-1391. 

Elizabeth dvw Willelmus ?van ?Best en haar zoon Willelmus verkochten aan 

Johannes Baten soen van Geffen een stuk land, in Geffen, op de heide, 

tussen Johannes die Groet enerzijds en voornoemde Johannes Bathen soen 

anderzijds. Hilla, Elizabeth, Katherina, Metta en Godefridus gnd Goebel, kv 

eerstgenoemde Elizabeth, zullen afstand doen. 

 

Elizabeth filia quondam Willelmi ?de Best cum tutore et Willelmus eius 

filius peciam terre sitam in parochia de Geffen supra mericam ibidem 

inter hereditatem Johannis die Groet ex uno et inter hereditatem Johannis 

Bathen soen de Geffen ex alio hereditarie vendiderunt dicto Johanni (dg: 

de Geffen) Baten soen promittentes cum tutore super [habita et habenda] 

warandiam et obligationem deponere et quod ipsi Hillam Elizabeth 

Katherinam Mettam Godefridum dictum Goebel #liberos primodicte Elizabeth# 

super premissis facient renunciare et ?omnes tales habebunt quod nunquam 

presument se jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

1178 mf6 D 13 f. 198v. 

 in festo Andree: donderdag 30-11-1391. 

 

BP 1178 f 198v 01 do 30-11-1391. 

(dg: Rijt?). 

 

BP 1178 f 198v 02 do 30-11-1391. 

Gerardus gnd Jueten zvw Gerardus Jueten verkocht aan Johannes zvw Henricus 

Mijs soen van den Ymerle een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Hilvarenbeek, met Lichtmis in Diessen, ter plaatse gnd Ymerle, te leveren, 

gaande uit een beemd, gnd die Mortel, en 2 lopen aangelegen roggeland, in 

Diessen, ter plaatse gnd op Ymerle, tussen Johannes van der Hagehorst 

enerzijds en Henricus gnd des Weents anderzijds. 

 

Gerardus dictus (dg: Jueten) Jueten filius quondam Gerardi Jueten 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Henrici Mijs soen van den 

Ymerle hereditariam paccionem (dg: unius) unius modii siliginis mensure 

de Hildwarenbeke solvendam hereditarie purificationis et in parochia de 

Dijessen in loco dcto Ymerle tradendam ex prato dicto die Mortel et 

duabus lopinatis terre siliginee dicto prato adiacentibus sitis in 

parochia de Dijessen in loco dicto op Ymerle inter hereditatem Johannis 

van der Hagehorst ex uno et inter hereditatem Henrici dicti des Weents ex 

alio promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) testes Tijt et Vladeracken 

datum in festo Andree. 

 

BP 1178 f 198v 03 do 30-11-1391. 

Mijchael die Vos droeg over aan Willelmus Witloc een stuk land, in 
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Helvoirt, tussen voornoemde Mijchael enerzijds en kvw Gerardus gnd 

Spilmaker anderzijds, aan hem uitgegeven door Arnoldus zvw Johannes gnd 

Floren soen, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Mijchael (dg: die) die Vos peciam terre sitam in parochia de Helvoert 

inter hereditatem dicti Mijchaelis ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Gerardi dicti Spilmaker ex alio datam sibi ad pactum ab Arnoldo 

filio quondam Johannis dicti Floren soen prout in litteris hereditarie 

supportavit Willelmo (dg: Wil) Witloc cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in 

dictis litteris contenta. 

 

BP 1178 f 198v 04 do 30-11-1391. 

Mijchael gnd Croke wollenklerenwever droeg over aan Willelmus Witloc een 

stuk land, 4 lopen rogge groot of iets groter, in Helvoirt, tussen Arnoldus 

zv Johannes Lijssen zoen enerzijds en de gemene dijk anderzijds, binnen de 

oude sloot gelegen, welk stuk land voornoemde Mijchael verkregen had van 

voornoemde Arnoldus zv Johannes Lijssen soen, voor een b-erfpacht van 12 

lopen rogge, belast met voornoemde pacht van 12 lopen rogge. 

 

Mijchael dictus Croke textor laneorum (dg: quatuo) peciam terre quatuor 

lopinos siliginis vel modicum plus capiente sitam in parochia de Helvoert 

inter hereditatem Arnoldi (dg: .) filii Johannis Lijssen zoen ex uno et 

inter (dg: he) communem aggerem ex alio in ea quantitate qua ibidem infra 

antiqua fossata sita est quam peciam terre dictus Mijchael erga dictum 

Arnoldum filium Johannis Lijssen soen ad paccionem acquisiverat scilicet 

pro hereditaria paccione (dg: XII) XII lopinorum siliginis prout dicebat 

hereditarie supportavit Willelmo Witloc promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta dicta paccione XII lopinorum 

siliginis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 198v 05 do 30-11-1391. 

Johannes zv Willelmus Witloc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius (dg: Wil) #Willelmi# Witloc prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 198v 06 do 30-11-1391. 

Johannes zv Johannes gnd Grieten soen ev Aleijdis dv Johannes van den Zande 

verkocht aan Jutta van den Aker een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd die Ouvers Akker, tussen Erenbertus gnd Lodewijchs soen 

enerzijds en kvw Henricus gnd Hannen soen anderzijds, dat aan eerstgenoemde 

Johannes en zijn vrouw geschonken was. 

 

Johannes filius Johannis dicti Grieten #soen# maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris filie Johannis van den Zande peciam terre sitam in 

parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto die Ouvers Acker inter 

hereditatem Erenberti dicti Lodewijchs soen ex uno et inter (dg: he) 

hereditatem liberorum quondam Henrici dicti Hannen soen ex alio (dg: ut 

di) et quam peciam terre primodictus Johannes cum dicta sua uxore nomine 

dotis sumpserat ut dicebat hereditarie vendidit Jutte van den Aker 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 198v 07 do 30-11-1391. 

Ghibo die Ridder van Cromvoert en zijn zoon Johannes verkochten aan 

Nijcholaus gnd Coel zvw Arnoldus gnd Colen soen van Vucht een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst over een jaar (zo 02-02-1393), gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen erfgoed, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, ter 

plaatse gnd in Bracse Hoeve, tussen de gemeint enerzijds en Florencius zv 
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Johannes Ogen soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Ghibo die Ridder de Cromvoert et Johannes eius filius hereditarie 

vendiderunt Nijcholao dicto Coel filio quondam Arnoldi dicti Colen soen 

de Vucht hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in 

Busco tradendam ex domo et orto et (dg: pecia) hereditatis sibi adiacente 

sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert in 

loco dicto in Bracsche Hoeve inter communitatem ex uno et inter 

hereditatem Florencii filii Johannis Ogen soen ex alio ut dicebant 

promittentes indivisi super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini (dg: f) ducis et hereditaria 

paccione unius modii siliginis exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Rover et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1178 f 198v 08 do 30-11-1391. 

Johannes, Yda en Batha, kv Laurencius gnd Coninc van Middelre, verkochten 

aan Katherina dvw Willelmus Buijser alle goederen die aan hen gekomen waren 

na overlijden van Willelmus gnd die Buijser en diens vrouw Katherina, 

grootouders van voornoemde Johannes, Yda en Batha, gelegen onder Berlicum. 

 

Johannes Yda et Batha liberi (dg: quondam) Laurencii dicti Coninc de 

Middelre {hier achter staan twee puntjes} cum tutore omnia bona eis de 

morte quondam Willelmi dicti die Buijser et Katherine eius uxoris avi et 

avie (dg: qu) olim dictorum Johannis Yde et Bathe successione advoluta 

quocumque locorum infra parochiam de Berlikem sita ut dicebant 

hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Katherine filie dicti 

quondam Willelmi Buijser promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes (dg: datum supra) testes 

(dg: Neijn) Rover et Neijnsel daqtum in festo Andree. 

 

BP 1178 f 198v 09 do 30-11-1391. 

Jacobus gnd Funsel van Hezewijc en zijn zoon Johannes verkochten aan 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker een n-erfcijns van 8 pond geld, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen akker, in Heeswijk, 

tussen Elizabeth van den Eijnde en kvw Theodericus Machiels soen enerzijds 

en de gemeint anderzijds, (2) 8 lopen roggeland, in Heeswijk, ter plaatse 

gnd die Heelse Hoeve, tussen Johannes Sleijnninc enerzijds en Jutta gnd 

Ghijbkens dochter anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Jacobus dictus Funsel de Hezewijc et Johannes eius filius hereditarie 

vendiderunt Nijcholao dicto Coel Keelbreker hereditarium censum octo 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et 

orto et agro sibi adiacente sitis in parochia de Hezewijc inter 

hereditatem Elizabeth van den Eijnde et liberorum quondam Theoderici 

Machiels soen ex uno et inter communitatem ex alio atque ex octo 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia predicta in loco dicto die 

Heelsche Hoeve inter hereditatem Johannis Sleijnninc ex uno et inter 

hereditatem Jutte dicte Ghijbkens dochter ex alio ut dicebant 

promittentes super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 198v 10 do 30-11-1391. 

Denkinus van der Merendonc beloofde aan zijn schoonvader Nijcholaus gnd 

Coel van Dijnter 16½ Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis over een 

jaar (zo 02-02-1393) te betalen. 

 

Denkinus van der Merendonc promisit Nijcholao dicto Coel (dg: gen) de 

Dijnter suo socero XVI et dimidium Gelre gulden seu valorem (dg: ad) a 
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purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 198v 11 do 30-11-1391. 

Willelmus Balijart verhuurde aan Andreas die Hoppenbrouwer van Kessel en 

Erenbertus zv Johannes gnd Erenbrechts soen (1) 5 morgen land, in Kessel, 

ter plaatse gnd Ecpoelen, (2) 2 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd op 

de Voorste Ert, naast een kamp gnd die Koekamp, (3) 1 morgen land, in 

Kessel, ter plaatse gnd Heingmede, zoals deze goederen aan Aleijdis wv Adam 

van Gestel behoorden, voor een periode van 5 jaar, ingaande heden, per jaar 

voor de onraad, uitgezonderd maasdijken, zegedijken en sluizen, en 22 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus te betalen. De brief van de 

huurders aan een van hen overhandigen. 

 

Duplicetur. Solverunt conductores. 

Willelmus Balijart quinque iugera terre sita in parochia de Kessel in 

loco dicto (dg: op) Ecpoelen item duo iugera terre sita in dicta parochia 

in loco dicto (dg: den) op den Vorsten Ert #contigue# iuxta campum die 

Koecamp item unum iuger terre situm in dicta parochia in loco dicto 

Heijngmede prout et in eadem quantitate qua ibidem sita et ad Aleijdem 

relictam quondam Ade de Gestel dinoscuntur pertinere ut dicebat locavit 

Andree die Hoppenbrouwer de Kessel et Erenberto filio Johannis dicti 

Erenbrechts soen ab eisdem ad spacium quinque annorum datam presentium 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum annorum pro omnibus oneribus 

dictis onraet ad premissa spectantibus exceptis aggeribus Moze et 

zegediken et slusis ad premissa spectantibus tenendis et observandis etc 

atque pro XXII Hollant gulden seu [valorem] dandis sibi ab alio anno 

quolibet dictorum quinque annorum Martini et primo termino Martini 

#proxime futuro# promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: 

pre) et (dg: alter) alii repromiserunt [indivisi?] super omnia et quod 

ipsi onera spectantia ad premissa in bona disposcione observabunt dicto 

spacio pendente exceptis aggeribus Moze zegediken et slusis. Testes datum 

supra. Tradetur littera conductorum alteri eorum. 

 

1178 mf6 D 14 f. 199. 

 in festo Andree: donderdag 30-11-1391. 

 in crastino Andree: vrijdag 01-12-1391. 

 Quinta post nativitatis Johannis: donderdag 28-12-1391. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 15-03-1392. 

 Quinta post letare: donderdag 28-03-1392. 

 

BP 1178 f 199r 01 do 30-11-1391. 

Johannes Delijen soen, Nijcholaus van Drueten en Henricus van Drueten 

droegen over aan Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Zasman ¾ deel in (1) de 

helft van een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, bij huis en erf 

van Wolterus gnd Wijnhuijs, (2) het vruchtgebruik, dat aan Katherina wv 

Johannes van Drueten behoort, in de andere helft, welke helft en welk 

vruchtgebruik eerstgenoemde Johannes, Nijcholaus, Henricus en Rutgherus van 

Boemel gekocht hadden van Arnoldus Kreijt en zijn vrouw voornoemde 

Katherina. 

 

Johannes Delijen soen Nijcholaus de Drueten et Henricus de Drueten (dg: 

terciam par) tres quartas partes ad se spectantes in medietate domus et 

a[ree] site in Busco in vico dicto Colperstraet prope (dg: he) domum et 

aream Wolteri dicti Wijnhuijs atque in usufructu et toto jure vitalis 

possessionis Katherine relicte quondam Johannis de Drueten competentibus 

in reliqua medietate domus et aree predictarum quam medietatem (dg: et 

qu) dicte domus et aree et quem usu[fructum] primodictus Johannes 

Nijcholaus et et Henricus atque Rutgherus de Boemel erga Arnoldum Kreijt 

et dictam Katherinam nunc eius uxorem emendo a[cquisierat] prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Rutghero de Boemel filio quondam 
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Gobelini Zasman cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte eorum dep[onere]. Testes Arnoldus et Raet datum in 

festo (dg: Dijonisii) Andree. 

 

BP 1178 f 199r 02 vr 01-12-1391. 

Petrus van der Heijden zvw Amisius gnd Mijs Lisebetten gaf uit aan 

Bartholomeus van der Heijden alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde vader Amisius, gelegen onder Oostelbeers; de 

uitgifte geschiedde voor de cijnzen die er eerder uit gaan en thans voor 

een n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Oostelbeers 

te leveren. 

 

Petrus van der Heijden filius quondam Amisii dicti Mijs Lisebetten omnes 

et singulas hereditates sibi de morte dicti quondam Amisii sui patris 

successione hereditarie advolutas quocumque locorum infra parochiam de 

Oestelberze sitas ut dicebat dedit (dg: ad p) ad hereditarium pactum 

Bartholomeo van der Heijden ab eodem pro censibus (dg: dominorum fundi) 

prius inde solvendis dandis a dicto Bartholomeo terminis solucionis et 

pro hereditaria paccione quinque lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda dicto Petro ab altero purificationis et in parochia de Oestelberze 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex premissis et promisit super 

omnia sufficientem facere. Testes Rover et Tijt datum in crastino Andree. 

 

BP 1178 f 199r 03 vr 01-12-1391. 

De broers Woltherus en Johannes, kvw Johannes van Ghoerle, gaven uit aan 

Theodericus van Grotelt (1) de helft van de goederen gnd ten Kleinen 

Buttel, in Deurne, in de herdgang van Vlierden, met toebehoren, (2) de 

helft van van een beemd, in Asten, over het water gnd die Aa, behorend bij 

voornoemde goederen, echter voor voornoemde broers gereserveerd (3) een 

beemd, in Helmond, naast de molen aldaar; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op voornoemde goederen te leveren. 

 

Woltherus et Johannes fratres liberi quondam Johannis de Ghoerle 

medietatem bonorum dictorum communiter ten Cleijnen Buttel sitorum in 

parochia de Doerne in pastoria de Vlierden cum attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis quocumque locorum infra dictam parochiam 

sitis prout coloni dictorum bonorum dicta bona #cum suis attinentiis# 

(dg: hus) hucusque possidere consueverunt (dg: ut dicebant dederunt ad 

hereditarium p excepto tamen quodam prato sito in par) atque medietatem 

cuiusdam prati siti in (dg: parochia de A) jurisdictione de Asten ultra 

aquam dictam die A[a] (dg: salvo tamen) ad dicta bona spectantis salvo 

tamen dictis fratribus prato quodam sito in parochia de Helmont iuxta 

molendinum ibidem #ut dicebant# dederunt ad hereditarium pactum 

Theoderico de Grotelt ab eodem pro censibus dominorum prius inde solvendo 

dando [etc] et pro hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Helmont danda dicto Woltero solummodo a dicto 

Theoderico hereditarie purificationis et supra predicta bona tradenda ex 

premissis promittentes dicti fratres indivisi warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit se daturum dicto Woltero 

dictam paccionem ex dicta medietate. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 199r 04 vr 01-12-1391. 

Voornoemde broers Woltherus en Johannes, kvw Johannes van Ghoerle, gaven de 

andere helft uit aan Johannes zvw Henricus des Dekens van Helmont; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 

2½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op voornoemde goederen te 

leveren. 
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Dicti fratres alteram medietatem premissorum dederunt ad hereditarium 

pactum Johanni filio quondam Henrici des Dekens de Helmont et erit per 

totum ut supra et alter repromisit se daturum dicto Woltero et erit 
?tamen ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 199r 05 vr 01-12-1391. 

Hubertus zvw Henricus Backe van Tilborch verkocht aan Johannes van 

Amerzoijen een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) een beemd gnd dat Keienbroek, in Westerhoeven, 

tussen Willelmus Jordens enerzijds en Arnoldus Broeder anderzijds, reeds 

belast met 4 penning nieuwe cijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge, aan 

het klooster van Tongerlo, (2) een beemd, gnd dat Wintersbroec, in Eijke, 

tussen de gemeint enerzijds en wijlen Petrus gnd Lom anderzijds. 

 

Hubertus filius quondam Henrici Backe de Tilborch hereditarie vendidit 

Johanni de Amerzoijen hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex prato dicto dat 

Keijenbroec sito in parochia de Westerhoeven inter hereditatem Willelmi 

Jordens ex uno et hereditatem Arnoldi (dg: B) Broeder ex alio atque ex 

prato dicto dat Wintersbroec sito in parochia de Eijke inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex uno et hereditatem (dg: liberorum) quondam 

Petri dicti Lom ex alio ut dicebat (dg: h) promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis IIII denariis census novi #ex primodicto 

prato# et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis conventui (dg: 

d) de Tongerl[o] ex primodicto prato solvendis et et sufficientem facere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 199r 06 vr 01-12-1391. 

Laurencius Gruijter, Albertus van Beke en Henricus Maechelini beloofden aan 

Berwinus van Kessel, tbv vrouwe Katherina van Mordrecht, 35½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392) te leveren. 

 

Laurencius Gruijter Albertus de Beke et Henricus Maechelini promiserunt 

Berwino de Kessel ad opus domine Katherine de Mordrech! XXXVJ modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime persolvendos. Testes 

Aa et Rover datum ut supra. 

 

BP 1178 f 199r 07 vr 01-12-1391. 

Hubertus zvw Henricus Backe van Tilborch droeg over aan Arnoldus zv 

Johannes van Amerzoijen 30 1/3 Hollandse gulden of ander paijment, aan hem 

beloofd19 door Gerardus van Broechoeven. 

 

Hubertus filius quondam Henrici Backe de Tilborch XXX gulden et terciam 

partem unius gulden monete Hollandie vel aliud pagamentum promissos sibi 

a Gerardo de Broechoeven prout in litteris legitime supportavit Arnoldo 

filio Johannis de Amerzoijen cum litteris. Testes Rover et Tijt datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 199r 08 vr 01-12-1391. 

Destijds hadden Willelmus zvw Arnoldus Tielkini en Arnoldus van Beke nzvw 

hr Arnoldus van Beke gerechtelijk verworven van Johannes van de Kloot 2 

kampen van wijlen Henricus Loze, in Schijndel, tussen erfgoed gnd 

Schrijvers Hoeve enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds. Voornoemde 

Willelmus en Arnoldus droegen thans over aan Johannes van Doerne nzvw 

voornoemde Henricus Loze 1¾ bunder, gelegen in het grootste van de 

voornoemde kampen, dat gelegen is richting Hermalen, welke 1¾ bunder in dat 

kamp gelegen zijn tussen de gemeint enerzijds en erfgoed dat nu aan 

                         
19 Zie ← BP 1178 f 097r 11 ma 05-04-1389, belofte op 02-02-1391 30 1/3 

Holland gulden te betalen. 
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Willelmus Lobbe behoort anderzijds, met de sloten. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus filius quondam Arnoldi Tielkini et 

Arnoldus de Beke filius naturalis quondam domini Arnoldi de Beke duos 

campos quondam Henrici Loze sitos in parochia de Scijnle inter 

hereditatem dictam Scrivers Hoeve ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem ibidem ex alio erga Johannem de Globo per judicem mediante 

sententia scabinorum de Busco acquisivissent prout in litteris #quas 

vidimus# constituti coram scabinis infrascriptis dicti Willelmus et 

Arnoldus unum bonarium et (dg: quart) #tres quartas# partes unius bonarii 

siti in uno dictorum duorum camporum scilicet in maiori campo (dg: 

dictorum) dictorum duorum camporum scilicet in illo campo qui situatus 

est versus Hermalen et quod bonarium et #tres# quartas (dg: pars) 

#partes# unius bonarii siti sunt in dicto (dg: ca) maiori campo inter 

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

nunc ad Willelmum Lobbe spectantem ex alio cum fossatis ad dictum 

bonarium et tres quartas partes de jure spectantibus ut dicebant legitime 

supportaverunt Johanni (dg: Doerman) de Doerne filio naturali dicti 

quondam Henrici Loze promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Ws et Tijt datum ut supra. 

 

BP 1178 f 199r 09 do 28-12-1391. 

Voornoemde Johannes van Doerne nzvw Henricus Loze droeg voornoemde 1¾ 

bunder over aan Arnoldus van den Broec van Scijnle. 

 

Dictus Johannes dictas bonarium et (dg: tres) tres quartas partes unius 

bonarii supportavit Arnoldo van den Broec de Scijnle promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Arnoldus 

datum quinta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 199r 10 vr 15-03-1392. 

Hilla wv Henricus Loze deed afstand van het voornoemde. Zij noch haar 

erfgenamen zullen ooit aanspraken maken, op basis van brieven en beloften, 

gegeven door wijlen voornoemde Henricus aan lieden ........ 

 

Hilla relicta quondam Henrici Loze cum tutore super premissis et aliis 

sequentibus et jure ad opus dictorum emptorum renunciavit promittens 

super habita et habenda ratam servare et obligationem (dg: ex) ....... ex 

parte !deponere et quod nec ipsa nec sui heredes numquam petent #nec 

prosequentur# jus #ad et# supra premissa vigore quarumcumque litterarum 

et promissionum datarum et promissarum a dicto quondam Henrico personis 

....... Testes Willelmus et Tijt datum (dg: sa sa secunda post) sexta 

post reminiscere. 

 

BP 1178 f 199r 11 do 28-03-1392. 

Johannes Doerman nzvw Henricus Loze deed tbv voornoemde kopers afstand van 

zijn recht in voornoemde goederen20, wegens lijfrenten die wijlen voornoemde 

Henricus aan hem beloofd had en andere beloften. 

 

Johannes Doerman filius naturalis quondam Henrici Loze super premissis et 

jure sibi in premissis competentibus occacione quarumcumque vitalium 

pensionum quas dictus quondam Henricus sibi solvere ....... et occacione 

quarumcumque aliarum promissionum factarum dicto Johanni a dicto quondam 

Henrico in quantum concernent premissa ad opus dictorum !venditorum 

renunciavit promittens (dg: ratam servare) super habita et [habenda ratam 

servare] et obligationem ex parte! deponere et nunquam jus supra premissa 

prosequi vigore premissorum. Testes Aa et W datum quinta post letare. 

 

                         
20 Zie ← BP 1177 f 290v 03 do 29-03-1386, belofte van een lijfrente van 12 

pond geld en 2 mud rogge, mogelijk gaande uit een van deze twee kampen. 
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1178 mf6 E 01 f. 199v. 

 in crastino Andree: vrijdag 01-12-1391. 

 Quinta post nativitatis Johannis: donderdag 28-12-1391. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 24-05-1392. 

 

BP 1178 f 199v 01 vr 01-12-1391. 

Voornoemde Willelmus zvw Arnoldus Tielkini en Arnoldus van Beke nzvw hr 

Arnoldus van Beke droegen over aan Willelmus Lobbe 1 bunder beemd, gelegen 

in voornoemd grootste kamp, welke bunder in dat kamp gelegen is tussen 

Johannes van Doerne nzvw Henricus Loze enerzijds en Arnoldus Groetart 

anderzijds, met sloten. 

 

[Et] fiet notum ut supra et dictus Willelmus filius Arnoldi Tielkini et 

Arnoldus de Beke unum bonarium prati situm in dicto maiori campo et quod 

bonarium situm est in dicto (dg: mario) maiori campo inter hereditatem 

Johannis de Doerne filii naturalis quondam Henrici Loze ex uno et inter 

hereditatem (dg: Jacobi Loze filii quondam Johannis Loze filii quondam 

Johannis naturalis Johannis Loze et Johannis) #Arnoldi Groetart# ex alio 

et cum fossatis ad dictum bonarium spectantibus ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Willelmo Lobbe promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes Willelmus et Tijt datum in crastino 

Andree. 

 

BP 1178 f 199v 02 do 28-12-1391. 

Willelmus droeg voornoemde bunder over aan Arnoldus van den Broec van 

Scijnle. 

 

Willelmus dictum bonarium supportavit Arnoldo van den Broec de (dg: 

Scijnle se) Scijnle promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Arnoldus datum quinta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 199v 03 do 28-12-1391. 

Steijmpel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Steijmpel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 199v 04 vr 24-05-1392. 

Voornoemde Willelmus zvw Arnoldus Tielkini en Arnoldus van Beke nzvw hr 

Arnoldus van Beke droegen over aan Arnoldus Groetart ½ bunder en ¾ bunder 

beemd, gelegen in voornoemd grootste kamp, tussen Willelmus Lobbe enerzijds 

en voornoemde Arnoldus Groetart anderzijds. 

 

Et fiet notum ut supra #dicti Willelmus et Arnoldus# dimidium bonarium 

prati #et tres partes unius bonarii prati# situm in dicto maiori campo 

inter hereditatem Willelmi Lobbe ex uno #et inter hereditatem Arnoldi 

Groetart# et inter (dg: hereditatem Johannis Loze filii quondam Johannis 

Johannis quondam filii #quondam# Johannis filii naturalis quondam 

Johannis Loze ex alio cum eorum fossatis ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Jacobo filio quondam Johannis filii naturalis quondam 

Johannis Loze promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum) 

deponere. Testes datum ut supra. Supportaverunt dicto Arnoldo Groetart 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Willelmus et Tijt datum (dg: sexta post) in crastino ascensionis. 

 

BP 1178 f 199v 05 vr 24-05-1392. 

Voornoemde Willelmus zvw Arnoldus Tielkini en Arnoldus van Beke nzvw hr 

Arnoldus van Beke droegen over aan Jacobus zvw Johannes nzvw Johannes Loze, 

tbv Johannes bv voornoemde Jacobus, ¾ bunder, gelegen in voornoemd grootste 

kamp, tussen voornoemde Jacobus enerzijds en Arnoldus Groetart anderzijds, 

met sloten. 
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Et fiet notum ut supra dicti Willelmus et Arnoldus tres quartas partes 

unius bonarii prati sitas in dicto maiori campo inter hereditatem Jacobi 

filii quondam Johannis filii naturalis quondam Johannis Loze ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Groet-(dg: ard)-[art ex] alio cum fossatis ad 

dictas tres quartas partes spectantibus ut dicebant hereditarie 

supportaverunt dicto Jacobo ad opus Johannis fratris dicti Jacobi 

promittentes ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 199v 06 vr 24-05-1392. 

Voornoemde Willelmus zvw Arnoldus Tielkini en Arnoldus van Beke nzvw hr 

Arnoldus van Beke droegen over aan Arnoldus Groetart 3¾ bunder beemd van 

voornoemd grootste kamp, tussen Willelmus Lobbe enerzijds en een ....... 

gnd die Hermasense Hoeve anderzijds, met sloten. 

 

Et fiet notum. Quo facto dicti Willelmus et Arnoldus (dg: unum bonarium 

prati #duo bonaria et quartam partem unius bonarii prati) quatuor bonaria 

prati minus quarta parte unius bonarii prati# de dicto maiori campo 

situm! ibidem #inter hereditatem Willelmi Lobbe et inter ....... dictam 

die Hermasenssche Hoeve ex alio (dg: prout ibidem sita sunt) in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt# (dg: inter hereditatem Johannis filii 

quondam Johannis filii naturalis quondam Johannis Loze ex uno et inter 

hereditatem dictorum Willelmi filii Arnoldi Tielkini et Arnoldi de Beke 

ex alio) cum fossatis ad (dg: dictum bonarium) #premissa# spectantibus ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Arnoldo Groetart promittentes ut 

supra (dg: testes datum ut supra). Testes W et Tijt datum in crastino 

ascensionis. 

 

BP 1178 f 199v 07 vr 24-05-1392. 

Johannes van Doerne nzvw Henricus Loze deed tbv hr Mathias Sorgen afstand 

van een b-erfcijns van 12 pond geld, die voornoemde Johannes eertijds 

verworven had van wijlen voornoemde Henricus Loze, gaande uit erfgoederen 

in Schijndel, ter plaatse gnd die Grote Putte. 

 

Johannes de Doerne filius naturalis quondam Henrici Loze super 

hereditario censu XII librarum monete quem dictus Johannes erga dictum 

quondam Henricum Loze pridem acquisiverat solvendo hereditarie ex 

hereditatibus sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum die Grote 

Putte et super toto jure ad opus domini Mathie Sorgen renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 199v 08 vr 24-05-1392. 

Marcelius gnd Monic droeg over aan Johannes zv Heilwigis van Kreijelt, tbv 

voornoemde Heilwigis en haar kinderen, een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Oerle, uit een b-erfpacht van 5 mud 6 lopen rogge, maat van Oerle, 

welke pacht van 5 mud 6 lopen kvw Johannes Vinckelman met Lichtmis in Oerle 

moeten leveren, gaande uit een hoeve, gnd het Goed ter Hagen, in Knechsel, 

laatstgenoemde pacht reeds belast met 1 mud rogge b-erfpacht en een 

b-erfcijns van 3 pond geld. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Marcelius dictus Monic hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Oerle de hereditaria paccione quinque modiorum et sex 

lopinorum siliginis dicte mensure quam paccionem (dg: ...) quinque 

modiorum et sex lopinorum siliginis (dg: Gerardus Vinckelmans filius 

quondam Johannis Vinc) liberi quondam Johannis Vinckelman sibi solvere 

tenentur purificationis et in Oerle tradere ex manso terre dicto Goet ter 

Hagen sito in parochia de Knechsel et ex eius attinentiis ut dicebat 

hereditarie (dg: Joh) supportavit Johanni filio Heilwigis de Kreijelt ad 

opus dicte Heilwigis et ad #et ad opus et# eius liberorum promittens 

warandiam et obligationem in dicta paccione deponere (dg: exceptis) 

exceptis uno modio siliginis hereditarie paccionis et hereditario censu 
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trium librarum monete ex dicta paccione quinque modiorum et sex lopinorum 

siliginis inde solvendis. Testes datum ut supra. Detur dicto Johanni. 

 

BP 1178 f 199v 09 vr 24-05-1392. 

Willelmus van der Meer droeg over aan Johannes zv Heilwigis van Kreijelt, 

tbv voornoemde Heilwigis en kv voornoemde Heilwigis, een n-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Oirschot, gaande uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

welke pacht van 3 mud Johannes Heijnmans soen die Scoteldreijer met 

Lichtmis in Oirschot aan hem moet leveren, gaande uit een stuk land gnd een 

Bocht, in Oirschot, tussen de gemene weg enerzijds en voornoemde Willelmus 

van der Meer anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Willelmus van der Meer hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Oerscot ex hereditaria paccione trium modiorum siliginis dicte 

mensure quam paccionem trium modiorum siliginis Johannes Heijnmans soen 

(dg: .) die Scoteldreijer sibi solvere tenetur purificationis et in 

Oerscot tradere ex pecia terre dicta een Bocht sita in parochia de 

Oerscot inter communem platheam ex uno et inter hereditatem dicti 

Willelmi van der Meer ex alio ut dicebat hereditarie (dg: vend) 

supportavit Johanni filio Heilwigis de Kreijelt ad opus dicte Heilwigis 

et ad opus liberorum dicte Heilwigis promittens warandiam et obligationem 

in dicta paccione trium modiorum siliginis deponere. Testes datum ut 

supra. Detur dicto Johanni. 

 

BP 1178 f 199v 10 vr 24-05-1392. 

Henricus van Loet verkocht aan Arnoldus Groetaert een stuk land in Oss, ter 

plaatse gnd ?Weesthanden, tussen Elisabeth Sanders enerzijds en voornoemde 

Arnoldus Groetaert anderzijds. 

 

Henricus de Loet peciam terre sitam in parochia de Os ad locum dictum 
?Weesthanden inter hereditatem Elisabeth Sanders ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Groetaert ex alio #prout ?ibidem est sita# ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Arnoldo Groetaert promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 199v 11 za 02-12-1391. 

Johannes zvw Jacobus van Engelant verkocht aan Arnoldus Groetart zvw 

Lemkinus van Engelant een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een kamp, 10 morgen groot, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd dat Molenbroek, tussen hr Henricus Buc enerzijds en 

Johannes van Berlikem anderzijds, (2) een kamp, 4 morgen groot, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd dat Molenbroek, tussen voornoemde Johannes van 

Berlikem enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) 6 lopen land, in Rosmalen, 

{f.200r} ter plaatse gnd die Schild, beiderzijds tussen Arnoldus Alaerts 

soen, reeds belast met de hertogencijns, 6 schelling voor elk van de 14 

morgen aan de stad Den Bosch, 50 ?schelling ....... en 1/3 mud rogge. 

 

Johannes filius quondam Jacobi de Engelant hereditarie vendidit Arnoldo 

(dg: Groetaert) Groetart filio quondam Lemkini de Engelant hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex campo quodam X jugera terre continente sito in parochia 

de Roesmalen in loco dicto dat Molenbroec inter hereditatem domini 

Henrici Buc ex !ex uno et inter hereditatem Johannis de Berlikem ex alio 

atque ex campo quodam IIIIor jugera terre continente sito in parochia et 

loco predictis inter hereditatem dicti Johannis de Berlikem ex uno et 

inter communitatem ex alio item ex sex lopinatis terre sitis in dicta 

parochia 

 

1178 mf6 E 02 f. 200. 

 Sabbato post Andree: zaterdag 02-12-1391. 

 in crastino Andree: vrijdag 01-12-1391. 
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 in die Barbare: maandag 04-12-1391. 

 in profesto Nijcholai: dinsdag 05-12-1391. 

 

BP 1178 f 200r 01 za 02-12-1391. 

in loco dicto die Scilt inter hereditatem (dg: Arnts) Arnoldi Alaerts 

soen ex utroque latere coadiacentem prout dicebat promittens [ratam 

servare] et aliam obligationem deponere exceptis censu ducis atque sex 

solidis oppido de Busco de quolibet jugero dictorum XIIII jugerum et L 
?solidis ....... (dg: hereditaria paccione tercia parte unius) tercia 

parte unius modii siliginis inde solvendis et sufficientem facere. Testes 

Ws et Vladeracken datum sabbato post Andree. 

 

BP 1178 f 200r 02 vr 01-12-1391. 

Arnoldus van Houweningen en Johannes van den Bossche de jongere beloofden 

aan Arnoldus Last 109 Gelderse gulden of de waarde met Epiphanie aanstaande 

(za 06-01-1392) te betalen. 

 

Arnoldus de Houweningen et Johannes van den Bossche junior promiserunt 

Arnoldo Last C #et novem# Gelre gulden vel valorem ad [festum] epiphanie 

Domini proxime persolvendos. Testes Theodericus et Vladeracken datum in 

crastino Andree. 

 

BP 1178 f 200r 03 za 02-12-1391. 

Vrouwe Katherina van Mordrecht verklaarde dat Gerardus van Berkel en 

niemand anders 40 dobbel van Vilvoorde heeft betaald, die hr Ricoldus Koc, 

hr Theodericus Rover, ridders, en voornoemde Gerardus afgelopen Pinksteren 

(zo 22-05-1390) moesten betalen aan voornoemde vrouwe Katherina, wegens de 

rente die voornoemde drie moeten betalen aan voornoemde vrouwe Katherina. 

 

Domina Katherina de Mordrecht recognovit sibi Gerardum de Berkel et 

nullos alios persolvisse XL dobbel Filfordie quos dominus Ricoldus Koc 

dominus Theodericus Rover milites et dictus Gerardus dicte domine 

Katherine solvere tenentur in festo penthecostes proxime preterito 

scilicet de pensione quam ipsi 3 dicte domine Katherine solvere tenentur. 

Testes Ws et Vladeracken datum sabbato post Andree. 

 

BP 1178 f 200r 04 ±za 02-12-1391. 

Hilla dv Rodolphus Hals en haar kinderen Rodolphus en Yda verkochten aan 

Herbertus zv voornoemde Rodolphus Hals 1 morgen land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd dat Dordeel, tussen Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini enerzijds en Ghisbertus Lisscap de jongere anderzijds, 

belast met zegedijken en waterlaten. Tielmannus, Johannes, Willelmus en 

Aleijdis ....... kv voornoemde Hilla zullen afstand doen. 

 

Hilla filia Rodolphi Hals Rodolphus et Yda liberi dicte Hille cum 

tutoribus (?dg: q) unum juger terre situm in parochia de Roesmalen in 

loco dicto die Hoeven in loco dicto dat Dordeel inter hereditatem 

Willelmi filii Arnoldi Tielkini ex uno et inter hereditatem Ghisberti 

Lisscap junioris ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Herberto 

filio dicti Rodolphi Hals [promittentes cum] tutore super omnia indivise 

warandiam et obligationem deponere exceptis zegedike [et aq]ueductibus 

[ad dictum juger terre} spectantibus et promiserunt cum tutore super 

omnia quod ipsi Tielmannum Johannem Willelmum et Aleijdem ....... ....... 

dicte Hil[le] super predicto jugero terre ad opus dicti emptoris 

hereditarie facient renunciare. Testes datum [supra]. 

 

BP 1178 f 200r 05 ±za 02-12-1391. 

Hermannus Rogge beloofde aan Henricus zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini 39 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te 

betalen. 
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Hermannus Rogge promisit Henrico filio Willelmi filii Arnoldi Tielkini 

XXXIX Gelre gulden vel valorem ad pasca proxime [futurum persolvendos]. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 200r 06 ma 04-12-1391. 

Egidius zvw Egidius zvw Johannes gnd Wouten soen van Helvoert verkocht aan 

Petrus van Holaer den riemsleger de helft, die aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn vader Egidius, in een huis en erf in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van Roesel enerzijds en erfgoed 

van Walterus Beijs anderzijds, welk huis en erf voornoemde wijlen Egidius 

zvw Johannes Wouten soen gekocht had van Johannes van Lucel smid. 

 

+. 

Egidius filius quondam Egidii filii quondam Johannis dicti Wouten soen de 

Helvoert unam medietatem sibi de morte dicti quondam Egidii sui patris 

successione advolutam in domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi 

inter hereditatem Arnoldi de Roesel ex uno et inter hereditatem Walteri 

Beijs ex alio quam domum et aream dictus quondam Egidius filius quondam 

Johannis Wouten soen erga Johannem de Lucel fabrum emendo acquisiverat 

prout in litteris hereditarie vendidit Petro de (dg: Hoe) Holaer den 

riemsleger supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti 

quondam Egidii sui patris deponere in dicta medietate. Testes Tijt et 

Raet datum in die Barbare. 

 

BP 1178 f 200r 07 ma 04-12-1391. 

Johannes van den Dijstelberch21 verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Dijstelberch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 200r 08 ma 04-12-1391. 

Voornoemde Petrus koper en zijn broer Johannes van Holaer beloofden aan 

voornoemde Egidius verkoper 116 Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Jacobus aanstaande (do 25-07-1392) te betalen. 

 

Dictus Petrus emptor Johannes de Holaer eius frater promiserunt dicto 

Egidio venditori centum (dg: Gelr) et sedecim Gelre gulden seu valorem in 

auro ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 200r 09 ma 04-12-1391. 

Voornoemde Petrus beloofde aan zijn broer Johannes van Holaer 100 Gelderse 

gulden na maning te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit (dg: dicto) Johanni de (dg: Bolaer) Holaer suo 

fratri centum Gelre gulden ad (dg: m) monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 200r 10 ma 04-12-1391. 

Johannes zv Gerardus van Vladeracken verklaarde dat zijn vader hem alle 

goederen heeft gegeven, die hij hem beloofd had te schenken bij het 

huwelijk tussen voornoemde Johannes en zijn vrouw Heijlwigis dvw Wautgherus 

Pijnappel. 

 

Johannes filius Gerardi de Vladeracken palam recognovit sibi per dictum 

Gerardum #suum patrem# fore satisfactum ab omnibus bonis et 

promissionibus sibi factis per Gerardum suum patrem predictum a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem nomine dotis in subsidium 

                         
21 Johannes van den Dijstelberch is waarschijnlijk een oom van verkoper (zie 

BP 1175 f 257r 03 do 20-02-1371). 
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matrimonii prius contracti inter dictum Johannem et Heijlwigen eius (dg: 

filiam) uxorem filiam quondam Wautgheri Pijnappel clamans inde quitum. 

Testes W et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1178 f 200r 11 ma 04-12-1391. 

Voornoemde Johannes zv Gerardus van Vladeracken verklaarde ontvangen te 

hebben van zijn voornoemde vader Gerardus 150 Gelderse gulden in plaats van 

erfgoed. Hij zal dit bedrag inbrengen bij de deling van de goederen, die 

voornoemde Gerardus en zijn vrouw Elizabeth zullen nalaten. 

 

Dictus Johannes palam recognovit se recipisse a dicto Gerardo suo patre 

centum et quinquaginta Gelre gulden (dg: s) nomine dotis tamquam 

hereditates et loco hereditatis et promisit super omnia (dg: pro se et 

suis heredibus) #ad opus dicti [Gerardi et ad opus] heredum dicti 

Gerardi# quod #si# ipse vel sui heredes post eum venire voluerint ad 

divisionem faciendam de bonis que dictus Gerardus et Elizabeth eius uxor 

in sua morte post se relinquent et quod extunc dictus Johannes seu sui 

heredes ad huiusmodi divisionem reimportabunt C et L Gelre gulden seu 

valorem et ?illis mediantibus poterint venire ad huiusmodi divisionem 

dictorum bonorum secundum legem et consuetudinem opidi de Busco. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 200r 12 di 05-12-1391. 

Nijcholaus zvw Johannes gnd die Moelner van Straten verkocht aan Andreas zv 

Willelmus Andries soen van Oerscot een n-erfpacht22 van 1 mud rogge, maat 

van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een stuk 

beemd gnd de Nageldonk, in Oirschot, in de herdgang van Straten, rondom 

tussen de gemeint, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht23 van 1 

mud rogge aan de koper. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis dicti die Moelner de Straten 

hereditarie vendidit Andree filio Willelmi Andries soen de Oerscot 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Oerscot solvendam 

hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex pecia prati dicta 

den Naghels Donc sita in parochia de Oerscot in pastoria de Straten inter 

(dg: hereditatem) communitatem circumquaque adiacentem promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditaria paccione unius modii siliginis dicto emptori prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes Tijt et Vladeracken datum in 

profesto Nijcholai. 

 

BP 1178 f 200r 13 di 05-12-1391. 

Gerardus van Vladeracken schonk aan Johannes Loijer zvw Johannes Loijer en 

zijn vrouw Gheerburgis dv voornoemde Gerardus (1) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve gnd die 

Hoeve ter Heze, in Deurne, ter plaatse gnd Vlierden, welke pacht voornoemde 

Gerardus verworven had van Bruijstinus gnd van der ..., (2) een b-erfpacht 

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

hoeve van voornoemde Gerardus, in Tilburg, ter plaatse gnd op die Hoeve, 

(3) de helft in een hoeve in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, welke 

hoeve eertijds was van wijlen Johannes Cop.... schoonvader van voornoemde 

Gerardus, belast met cijnzen. {f.200v} Johannes Loijer verklaarde dat 

voornoemde Gerardus hiermee alle goederen geleverd heeft, aan hem en zijn 

vrouw ten tijde van hun huwelijk beloofd. 

 

                         
22 Zie → BP 1180 p 232v 05 do 26-11-1394 en BP 1180 p 170v 04 do 09-04-1394, 

verkoop van een erfpacht van 1 mud uit dit onderpand; zie ook BP 1178 f 

309v 02 do 12-08-1389. 
23 Zie ← BP 1178 f 309v 02 do 12-08-1389, verkoop van een erfpacht van 1 mud 

uit dit onderpand. 
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Gerardus de Vladeracken (dg: ..) hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco (dg: quam Gerardus) solvendam hereditarie 

purificationis (dg: in) ex manso dicto communiter die Hoeve ter Heze sito 

in parochia de Doerne ad locum dictum Vlierden et quam paccionem dictus 

Gerardus erga Bruijstinum dictum van der ... acquisiverat prout in 

litteris atque hereditariam paccionem unius modii siliginis dicte mensure 

solvendam hereditarie purificationis ex manso dicti Gerardi sito in 

parochia de Tilborch in lo[co] dicto op die Hoeven item medietatem ad se 

spectantem in quodam manso in parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel 

et qui mansus fuerat quondam Johannis Cop.... soceri olim dicti Gerardi 

(dg: ut dicebat) cum attinentiis eiusdem medietatis (dg: di) jamdicti 

mansi quocumque sitis ut dicebat supportavit Johanni Loijer filio quondam 

Johannis Loijer cum 

 

1178 mf6 E 03 f. 200v. 

 in profesto Nijcholai: dinsdag 05-12-1391. 

 in crastino Nijcholai: donderdag 07-12-1391. 

 in crastino Lucie: donderdag 14-12-1391. 

 

BP 1178 f 200v 01 di 05-12-1391. 

Gheerburge sua uxore filia dicti Gerardi nomine dotis ad jus oppidi de 

Busco simul cum litteris mencionem de primodicta paccione unius modii 

siliginis facientibus promittens super omnia ratam servare ?et ?quod ipse 

dicto Johanni de dicta paccione unius modii siliginis ex dicta (dg: 

.......) #.......# dicti mansi siti in parochia de Tilborch solvenda ?et 

de dicta medietate dicti mansi siti in (dg: parochia) ....... Berkel cum 

suis attinentiis warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

exinde de jure solvendis et hiis mediantibus dictus Johannes Loijer 

[pa]lam [recognovit] sibi per dictum Gerardum fore satisfactum ab omnibus 

bonis prius promissis a dicto Gerardo cum dicta Gheerburge sua uxore 

nomine dotis in subsidium matrimonii. Testes .. et Tijt datum in profesto 

Nijcholai. 

 

BP 1178 f 200v 02 di 05-12-1391. 

Voornoemde Johannes Loijer verklaarde ontvangen te hebben van Gerardus van 

Vladeracken 150 Gelderse gulden aan erfgoederen en in plaats van erfgoed, 

en hij beloofde dit bedrag of de waarde in te brengen bij de deling van de 

goederen die voornoemde Gerardus en zijn vrouw Elizabeth zullen nalaten. 

 

Dictus Johannes Loijer palam recognovit (dg: ..) se recepisse a Gerardo 

de Vladeracken centum et (dg: quinquaginta) quinquaginta Gelre gulden 

tamquam hereditates et loco hereditatis et promisit super omnia pro se et 

suis heredibus quod si ipse vel dicta Gheerburgis eius uxor ... (dg: 

liberi dicte) aut heredes dicte Gheerburgis imposterum ad divisionem 

faciendam de bonis que dictus Gerardus et Elizabeth eius uxor in sua (dg: 

s..) morte post se relinquent ..... condividere quod extunc dictus 

Johannes et Gheerburgis et ?eius heredes ad huiusmodi divisionem 

reimportabunt centum et quinquaginta Gelre gulden seu valorem (dg: ante) 

#.......# dicta bona condividere valebunt et hiis mediantibus et 

mediantibus aliis ....... ....... ....... ....... per dictum Gerardum 
?nomine su....... poterint venire ad dictam divisionem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 200v 03 ±di 05-12-1391. 

Heijmericus zvw Goeswinus van Beest verhuurde aan Johannes van der Hage 8 

morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd die Lange Hoeven, tussen Thomas van 

Hijntam enerzijds en Johannes die Jonge anderzijds, voor een periode van 3 

jaar, ingaande heden, het eerste jaar voor 29 Hollandse gulden of de waarde 

en elk van de 2 andere jaren voor 31 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Martinus te betalen. Huurder en zijn zoon Johannes beloofden in het 
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laatste jaar niet te zaaien. 

 

[24Heijmericus] [filius] quondam Goeswini de Beest octo iugera terre sita 

in parochia de (dg: Hoeve) Nuwelant in loco dicto die Lange Hoeven [inter 

hereditatem Thome de] Hijntam ex uno et inter hereditatem Johannis die 

Jonge ex alio (dg: prout ibidem) locavit Johanni van der Hage ab eodem ad 

spacium [trium annorum datum] presentium sine medio sequentium possidenda 

(dg: anno quolibet pro XX) scilicet primo anno pro XXIX Hollant gulden 

seu valorem et (?dg: ...) quolibet aliorum duorum annorum pro XXXI 

Hollant gulden seu valorem dandis sibi ab alio (dg: Remigii et primo 

termino Remigii) Martini et primo termino Martini proxime futuro 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit #et cum eo Johannes eius filius super omnia# et quod non 

seminabunt in ultimo anno dictorum trium annorum. 

 

BP 1178 f 200v 04 ±di 05-12-1391. 

(dg: Voornoemde Heijmericus). 

 

(dg: dictus Heijmericus). 

 

BP 1178 f 200v 05 ±di 05-12-1391. 

Johannes Buc zvw Paulus beloofde aan voornoemde Heijmericus 15½ Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392), en 

gedurende 5 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande, elk jaar met Sint-

Martinus 31 Hollandse gulden of de waarde, en dat hij 8 morgen land, in 

Nuland, ter plaatse gnd die Lange Hoeven, tussen Thomas van Hijntam 

enerzijds en Johannes die Jonge anderzijds, die voornoemde Johannes Buc 

gehuurd heeft van voornoemde Heijmericusm in het laatste jaar niet zal 

bezaaien. 

 

-. 

Johannes Buc filius quondam Pauli promisit super omnia (dg: se) dicto 

Heijmerico XV et dimidium Hollant gulden seu valorem in Martini proxime 

futuro persolvendos atque ad spacium quinque! a festo Martini proxime 

futuro sine medio sequentium anno quolibet eorundem quinque annorum XXXI 

Hollant gulden seu valorem Martini et primo termino (dg: a Martini) 

solucionis dictorum quinque annorum a Martini proxime futuro ultra annum 

et quod ipse octo iugera terre sita in parochia de Nuwelant in loco dicto 

die Lange Hoeven inter hereditatem Thome de Hijntam ex uno et inter 

hereditatem Johannis die Jonge ex alio que octo jugera terre dictus 

Johannes Buc erga dictum Heijmericum conduxit ultimo anno dictorum 

quinque annorum non seminabit. 

 

BP 1178 f 200v 06 do 07-12-1391. 

Johannes die Rademaker van Straten beloofde aan Eustacius van Hedechusen 24 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes die Rademaker de Straten promisit Eustacio de Hedechusen XXIIII 

Hollant gulden seu valorem ad monitonem persolvendos. Testes W et Tijt 

datum in crastino Nijcholai. 

 

BP 1178 f 200v 07 do 07-12-1391. 

(dg: Wenene) 

 

BP 1178 f 200v 08 do 07-12-1391. 

Wenemarus zvw Theodericus Yudaes soen van Alem verkocht aan Henricus Loijt, 

tbv Henricus Steijmpel, een n-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, met 

Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 3½ 

hont aangelegen land, in Alem, tussen Johannes Margrieten enerzijds en 

                         
24 Aanvulling op basis van BP 1178 f 200v 04. 
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Baudekinus van Alem anderzijds reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud 

rogge aan Gerardus Heijnen soen van Hezewijc, (2) 2½ hont land, in Alem, 

ter plaatse gnd Daspen, tussen een zekere Zam zv Johannes Gerijts soen 

enerzijds en Goeswinus Grous anderzijds, (3) een eiland, in Alem, ter 

plaatse gnd die Wert van Alem, tussen Fijssia mv voornoemde verkoper 

enerzijds en voornoemde Baudekinus van Alem anderzijds. 

 

Wenemarus filius quondam Theoderici Yudaes soen (dg: s) de Alem 

hereditarie vendidit #d..# Henrico Loijt ad opus Henrici Steijmpel 

hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de Busco solvendam 

hereditarie Remigii et in Busco tradendam ex domo et orto et (dg: quatuor 

hont) tribus et dimidio hont terre sibi adiacentibus sitis in parochia de 

Alem inter hereditatem Johannis Margrieten ex uno et inter hereditatem 

Baudekini de Alem ex alio et (?dg: inter hereditatem) ex duobus et 

dimidio hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto (dg: Dasp) 

Daspen inter hereditatem (dg: ...) cuiusdam dicti Zam filii Johannis 

Gerijts soen ex uno et inter hereditatem Goeswini Grous ex alio item ex 

quadam insula dicti venditoris sita in dicta parochia in loco dicto die 

Wert de Alem inter hereditatem Fijssie matris dicti venditoris ex uno et 

inter hereditatem dicti Baudekini de Alem ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditaria paccione unius modii siliginis Gerardo Heijnen soen de 

Hezewijc ex dictis domo et orto et tribus et dimidio hont terre prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Neijnsel et Tijt datum in 

crastino Nijcholai. 

 

BP 1178 f 200v 09 do 07-12-1391. 

Johannes, Rutgherus en Sophia, kvw Tielmannus Pauwels soen, verkochten aan 

Adam van den Kerchove ½ morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd in die 

Hijnese Beemd, tussen Arnoldus van Beke enerzijds en Ancelmus Tolinc en 

Gerardus Wouters soen anderzijds, belast met waterlaten. De brief 

overhandigen aan Arnoldus van Beke. 

 

Johannes Rutgherus et Sophia liberi quondam (dg: Joh) Tielmanni Pauwels 

soen cum tutore (dg: .) dimidium iuger terre situm in parochia de 

Roesmalen in loco dicto in die (dg: Hij) Hijnessche Beemd inter 

hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et inter hereditatem Ancelmi Tolinc et 

Gerardi Wouters soen ex alio hereditarie vendiderunt Ade van den Kerchove 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

aqueductibus ad hoc spectantibus. Testes datum supra. Tradetur littera 

Arnoldo de Beke. 

 

BP 1178 f 200v 10 do 07-12-1391. 

Voornoemde koper Adam van den Kerchove beloofde aan Albertus Buc van Lijt 

een n-erfcijns van 1 Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

voor het eerst over een jaar (wo 25-12-1392), gaande uit voornoemde ½ 

morgen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum Alberto Buc de Lijt 

hereditarium censum unius Gelre gulden seu valorem hereditarie 

nativitatis Domini et primo termino ultra annum ex dicto dimidio jugero 

terre promittens super omnia warandiam et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 200v 11 do 07-12-1391. 

(dg: En hij kan terugkopen). 

 

(dg: Et poterit red). 

 

BP 1178 f 200v 12 do 14-12-1391. 

Voornoemde Adam van den Kerchove droeg voornoemde ½ morgen over aan 
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Arnoldus van Beke nz. Hij beloofde lasten af te handelen. 

 

Dictus Adam dictum dimidium iuger terre supportavit Arnoldo de Beke filio 

naturali promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Neijnsel et Arnoldus datum in crastino Lucie. 

 

1178 mf6 E 04 f. 201. 

 in crastino Nijcholai: donderdag 07-12-1391. 

 

BP 1178 f 201r 01 do 07-12-1391. 

Jacobus Ghiben soen van Haren verkocht aan Sijmon van Mijrabellum 1 lopen 

roggeland in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen voornoemde Sijmon 

enerzijds en wijlen Petrus van Krekelhoven anderzijds. 

 

Jacobus Ghiben soen de Haren unam lopinatam terre siliginee sitam in 

parochia de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem Sijmonis de 

Mijrabello ex uno et inter hereditatem quondam Petri de (dg: Kr) 

Krekelhoven ex alio in ea quantitate qua ibidem sita est hereditarie 

vendidit dicto Sijmoni promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Neijnsel et Tijt datum in crastino Nijcholai. 

 

BP 1178 f 201r 02 do 07-12-1391. 

Johannes gnd Havernassche, zijn vrouw Mechtildis dvw Cristianus Haeuwe en 

Henricus Haeuwe verkochten aan mr Wolphardus van Ghiesen (1) 2¼ vadem land, 

in Maren, ter plaatse gnd die Delen, tussen voornoemde mr Wolphardus 

enerzijds en Reijnkinus zv Johannes Oemers soen anderzijds, (2) 1 hont 

land, in Maren, ter plaatse gnd op Dijepart, tussen Goeswinus Rutghers soen 

enerzijds en Bonifacius gnd Faes zv Henricus Daems soen anderzijds, belast 

met sloten en waterlaten. 

 

Johannes dictus Havernassche (dg: tria ho) maritus (dg: et tutor) 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam Cristiani Haeuwe et dicta 

Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore et Henricus Haeuwe duas mensuras 

dictas vadem et quartam partem unius mensure dicte vadem terre sitas in 

parochia de Maren in loco dicto die Delen inter hereditatem magistri 

Wolphardi de Ghiesen ex uno et inter hereditatem Reijnkini filii Johannis 

Oemers soen ex alio item unum hont terre situm in dicta parochia in loco 

dicto op Dijepart inter hereditatem Goeswini Rutghers soen ex uno et 

inter [hereditatem] Bonifacii dicti Faes filii Henrici Daems soen ex alio 

hereditarie vendiderunt dicto magistro Wolphardo promittentes warandiam 

(dg: et obligationem deponere) tamquam de hereditate ab [omni aggere] et 

censu libera et obligationem deponere exceptis fossatis (dg: et s) dictis 

sloten et aqueductibus ad premissa spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 201r 03 do 07-12-1391. 

Lana dvw Jordanus van der Scueren verkocht aan haar zoon Arnoldus haar 

hoeve, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Onlant, belast met cijnzen en 

pachten. 

 

Lana filia quondam Jordani van der Scueren cum tutore mansum suum situm 

in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Onlant cum suis agris pratis 

et pascuis ac ceteris suis attinentiis universis quocumque sitis ut 

dicebat hereditarie vendidit Arnoldo suo filio promittens cum tutore 

warandiam et obligationem deponere ex censibus et paccionibus exinde de 

jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 201r 04 do 07-12-1391. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan zijn voornoemde moeder Lana een lijfpacht 

van 3 mud rogge en 2 mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit voornoemde hoeve en op de hoeve te leveren. 
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(dg: Non scribatur quia noluit solvere). 

Dictus Arnoldus promisit se daturum et soluturum dicte Lane sue matri 

vitalem pensionem trium modiorum siliginis et duorum modiorum ordei 

mensure de [Rode] sancte Ode (dg: here) anno quolibet ad vitam dicte Lane 

et non ultra purificationis et primo termino ultra annum et in Rode supra 

(dg: bona) mansum infrascriptum tradendam ex dicto manso cum suis 

attinentiis et cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 201r 05 do 07-12-1391. 

Arnoldus gnd Lanen soen zvw Walterus van Nuenrebeke verkocht aan Walterus 

Terlinc25 (1) een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Nuenen, ter plaatse 

gnd op Nuenre Beke, tussen Reijnerus Ghiben soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Halle en aangelegen stuk beemd, gnd 

die Stert, in Nuenen, tussen Walterus Terlincs enerzijds en goederen gnd 

het Goed te Katten anderzijds, (3) een stuk land, gnd in het Vlasland, in 

Nuenen, naast Metta Willems, (4) een stuk land, gnd die Lange Akker, in 

Nuenen, tussen Willelmus van Ouden enerzijds en Reijnerus Ghiben soen 

anderzijds, (5) een stuk land, gnd dat Breem Stuk, in Nuenen, tussen 

voornoemde Reijnerus Ghiben soen enerzijds en goederen van Welle 

anderzijds, (6) een stuk land, gnd de Brede Akker, in Nuenen, tussen Petrus 

Andries soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (7) een stuk land, gnd 

de Jans Akker, in Nuenen, tussen Petrus Andries soen enerzijds en Reijnerus 

Ghiben soen anderzijds, (8) een stuk beemd, gnd die Hoeve, in Nuenen, 

tussen Petrus Andries soen enerzijds en kv Johannes gnd Hanne van der 

Heijden anderzijds, belast met (a) de grondcijns, (b) een b-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Eindhoven, in Eindhoven te leveren, (c) een b-erfpacht 

van 4 lopen rogge, maat van Helmond, in Nuenen te leveren, (d) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Nuenen, in Nuenen te leveren, (e) een 

lijfrente van 2 oude schilden op het leven van Andreas van Oudrigem. 

 

Arnoldus dictus Lanen soen filius quondam Walteri de Nuenrebeke domum et 

ortum et (dg: here) peciam terre sibi adiacentem sitos in parochia de 

Nuenen in loco dicto op Nuenre (dg: Hoeve) Beke inter hereditatem 

Reijneri Ghiben soen ex uno et inter communitatem ex alio atque peciam 

terre dictam d[ie] Halle et peciam prati (dg: sibi adiac) #dictam die 

Stert# eidem pecie terre adiacentem sitas in parochia predicta inter 

hereditatem Walteri Terlincs ex uno et inter bona dicta tGoet te Katten 

ex alio item peciam terre (dg: sitam in) dictam int Vlaslant sitam in 

dicta parochia inter hereditatem Mette Willems (dg: soen ex uno et inter 

he) item peciam terre dictam die Lange Acker sitam in parochia predicta 

inter hereditatem Willelmi de Ouden ex uno et inter hereditatem Reijneri 

Ghiben soen ex alio item peciam terre dictam dat Breem Stuc sitam in 

dicta parochia inter hereditatem dicti Reijneri Ghiben soen ex uno et 

inter bona de Welle ex alio item peciam terre dictam den Brede Acker 

sitam in dicta parochia inter hereditatem Petri (dg: Andreas) Andries 

soen ex uno et inter communem viam ex alio item peciam terre dictam den 

Jans Acker sitam in dicta parochia inter hereditatem Petri Andries soen 

ex uno et inter hereditatem Reijneri Ghiben soen ex alio item peciam 

prati (dg: .) dictam die Hoeve sitam in dicta parochia inter (dg: 

hereditatem ...) hereditatem Petri Andries soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum Johannis dicti Hanne van der Heijden ex alio (dg: 

i) hereditarie vendidit Waltero Terlinc promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censu dominorum fundi 

et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Eijndoven ex 

premissis solvendis et in Eijndoven tradendis et hereditaria paccione 

(dg: exinde) quatuor lopinorum siliginis mensure de Helmont in Nuenen 

tradenda et hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Nuenen in Nuenen tradenda annuatim ex premissis prius solvendis et vitali 

                         
25 Zie → BP 1180 p 393r 06 di 11-01-1396, verkoop van een erfrente uit een 

groot deel van deze goederen, belast met dezelfde lasten. 
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pensione II aude scilde ad vitam Andree de Oudrigem exinde solvenda. 

Testes W et Tijt datum supra. 

 

BP 1178 f 201r 06 do 07-12-1391. 

Voornoemde Walterus Terlinc beloofde aan voornoemde Arnoldus Lanen soen, 

tbv hem en Willelmus van Ouden, dat hij voortaan zal leveren een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, die erfg vw Arnoldus Ave Mari beuren, gaande 

uit een huis en tuin, in Nuenen, tussen goederen gnd het Goed te Katten 

enerzijds en kvw Egidius van Verlaer anderzijds. De brief overhandigen aan 

voornoemde Willelmus. 

 

Dictus emptor promisit super habita et habenda dicto Arnoldo Lanen soen 

ad opus #sui et ad opus# Willelmi (dg: Nouden) de Ouden quod ipse 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam (dg: 

Yda) heredes quondam Arnoldi (dg: Aven) Ave Mari solvendam habent 

hereditarie de et ex domo et orto sitis in parochia de Nuenen inter bona 

dicta tGoet te Katten ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Egidii de Verlaer ex alio ut dicebat (dg: here) singulis annis et 

perpetue (dg: ..) nunc deinceps dabit et exsolvit juxta continentiam 

litterarum dictorum heredum mencionem de dicta paccione facientium sic 

quod nec dictis Arnoldo et Willelmo neque (dg: .) ad et supra dictos 

domum et ortum dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Willelmo. 

 

BP 1178 f 201r 07 do 07-12-1391. 

Gerardus van den Wijel zvw Egidius van den Wiel verkocht aan Walterus Bac 

zvw Johannes van Broechoven een stuk land, gnd Dekker Stuk, in Tilburg, ter 

plaatse gnd Westilburg, tussen voornoemde Walterus Buc enerzijds en erfg vw 

Zegherus Scappen soen anderzijds, belast met een b-erfpacht van ½ lopen 

rogge, maat van Tilburg, aan de H.Geest in Tilburg. 

 

Gerardus van den Wijel filius quondam Egidii van den Wiel peciam terre 

dictam Decker Stuc sitam in parochia de Tilborch in loco dicto 

Westilborch inter hereditatem Walteri Buc filii #quondam# Johannis de 

Broechoven ex uno et inter hereditatem heredum quondam Zegheri Scappen 

soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Waltero Bac promittens 

warandiam et obligationem deponere excepta hereditaria paccione dimidii 

lopini siliginis mensure de Tilborch mense sancti spiritus in (dg: Bil) 

Tilborch exinde solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 201r 08 do 07-12-1391. 

Marcelius gnd Vervijns beloofde aan Reijnerus van Mechelen 17 gulden, 30 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-

07-1392) te betalen. 

 

Marcelius dictus (dg: Verw) Vervijns promisit Reijnero de Mechelen XVII 

gulden scilicet XXX communes placken pro quolibet gulden ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) W et Tijt datum in 

crastino Nijcholai. 

 

BP 1178 f 201r 09 do 07-12-1391. 

Johannes zv Johannes van Onlant verkocht aan Rutgherus Gheenkens soen en 

Johannes gnd Goeswijns soen een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-

Jan te betalen, gaande uit een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Beilver, beiderzijds tussen een gemene weg, met een eind strekkend aan 

erfgoed, gnd Venhof, welk stuk land eerstgenoemde Johannes uitgegeven had 

aan voornoemde Rutgherus en Johannes Goeswijns soen, voor voornoemde cijns 

van 20 schelling. De brief overhandigen aan voornoemde Rutgherus. 

 

Johannes filius Johannis de (dg: Onlant) Onlant hereditarium censum XX 

solidorum monete quem solvendum habet hereditarie nativitatis Johannis de 
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et ex pecia terre sita in parchia de Berlikem in loco dicto Beilver inter 

communem plateam ex (dg: uno et inter h) utroque latere coadiacentem 

tendente cum uno fine ad hereditatem dictam Venhof quam peciam (dg: p-) 

terre primodictus Johannes dederat ad censum Rutghero Gheenkens soen et 

Johanni dicto Goeswijns soen scilicet pro dicto censu XX solidorum prout 

in litteris hereditarie vendidit dictis Rutghero et Johanni Goeswijns 

soen supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. Traditur (dg: 

littera alteri eorum) littera dicto Rutghero. 

 

1178 mf6 E 05 f. 201v. 

 in crastino Nijcholai: donderdag 07-12-1391. 

 in die Lucie: woensdag 13-12-1391. 

 

BP 1178 f 201v 01 do 07-12-1391. 

De broers Johannes en Erenbertus, kvw Johannes gnd Vuchtman, verkochten aan 

Walterus Sceenken de helft van een beemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd in die Mordbeemd, tussen Ywanus Stierken enerzijds en kvw Katherina 

Jans anderzijds, te weten de helft naast voornoemde kv Katherina Jans. 

 

Johannes et Erenbertus fratres liberi quondam Johannis dicti Vuchtman 

(dg: peciam) #medietatem# prati sitam! in parochia sancti Petri de Vucht 

in loco dicto in die Mordbeemt inter hereditatem Ywani Stierken ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Katherine Jans ex alio scilicet illam 

medietatem dicte pecie prati que sita est contigue iuxta hereditatem 

dictorum liberorum Katherine Jans ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Walteri! Sceenken (dg: -s soen) promittens (dg: Walt) warandiam et 

obligationem deponere. Testes Tijt et Vladeracken datum in crastino 

Nijcholai. 

 

BP 1178 f 201v 02 do 07-12-1391. 

Mechtildis wv Ghibo van Best zvw Johannes maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 5 oude schilden geld van de keizer of van de koning van 

Frankrijk, aan wijlen voornoemde Ghibo van Best verkocht door Johannes van 

Merewijc zvw Walterus van Merewijc. 

 

Mechtildis relicta quondam Ghibonis de Best filii quondam Johannis 

hereditarium censum quinque aureorum denariorum antiquorum communiter 

aude scilde vocatorum monete cesaris vel monete regis Francie venditum 

dicto quondam Ghiboni [de] Best (dg: J) a Johanne de Merewijc filio 

quondam Walteri de Merewijc prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

(dg: datum supra) W et Tijt datum in crastino Nijcholai. 

 

BP 1178 f 201v 03 do 07-12-1391. 

Arnoldus van Haenwijc verkocht aan Henricus van den Velde zvw Johannes die 

Moelner (1) een stuk land gnd Voertakker, in Gestel bij Herlaer, tussen hr 

Willelmus van Aa ridder enerzijds en Henricus gnd van den Hornoc 

anderzijds, met een beemdje gelegen aan het eind van voornoemd stuk land 

strekkend aan voornoemde Arnoldus van Haenwijc, (2) ?¼ deel van 2 bunder 

heide, in Gestel bij Herlaer, aan voornoemde Arnoldus van Haenwijc verkocht 

door Wedigo zv Johannes gnd Lemkens soen en zijn broer Bertoldus. 

 

Arnoldus de Haenwijc peciam terre dictam communiter Voertacker sitam in 

parochia de Gestel prope Herlaer inter hereditatem domini Willelmi (dg: 

de) de Aa militis ex uno et inter hereditatem Henrici dicti van den (dg: 

Hoern) Hornoc cum quodam pratulo ad finem dicte pecie terre sito 

tendentem ad hereditatem dicti Arnoldi de Haenwijc ibidem sitam insuper 
?quartam partem duorum bonariorum merice sitorum in dicta parochia 

venditorum dicto Arnoldo de Haenwijc a Wedigone filio Johannis dicti 

Lemkens soen et Bertoldo eius fratre prout in litteris hereditarie 

vendidit Henrico van den Velde filio quondam Johannis (dg: de) die 
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Moelner supportavit cum litteris et jure promittens [ratam] servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 201v 04 do 07-12-1391. 

Yda dvw Johannes Andries soen van Broechoven gaf uit aan na te noemen 

Gerardus Vrieze een stuk land in Veghel, in een kamp gnd te Over Aa, tussen 

....... ....... ?weg enerzijds en Gerardus die Vrieze zvw Gerardus Vrieze 

Graet anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 4½ penning grondcijns en 

thans voor een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1393). 

 

[Y]da filia quo[ndam Jo]h[annis] Andries soen de Broechoven cum tutore 

peciam terre sitam in parochia de Vechel in quodam campo dicto te Over Aa 

re... ....... ....... ....... ....... ?plateam ex !alio et inter 

hereditatem Gerardi die Vrieze filii quondam Gerardi Vrieze Graet ut 

dicebat dedit ad [hereditariam paccionem dicto G]erardo Vrieze ab eodem 

hereditarie possidendam pro quatuor et dimidio denariis census domino 

fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 201v 05 do 07-12-1391. 

Henricus Boest en Gheerlacus Wellens soen beloofden aan Johannes van 

Audehoesden 21 Hollandse gulden of de waarde in goud op zondag Esto-Mihi, 

gnd Klein Vastelavond, aanstaande (zo 25-02-1392) te betalen. 

 

Henricus Boest et Gheerlacus Wellens soen promiserunt Johanni de 

Audehoesden XXI Hollant gulden seu valorem in auro ad (dg: ...) dominicam 

esto mihi (dg: proxime futuram) dictam [c]leijn vastelavont proxime 

futuram persolvendos (dg: da). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 201v 06 do 07-12-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit IJ grossos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 201v 07 do 07-12-1391. 

Henricus zvw Wautgherus van der Tangerrijt verkocht aan Johannes Kesselman 

zvw Gerardus Kesselman een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

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

ter plaatse gnd Heze, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

enerzijds en Robbertus Kathelinen soen anderzijds, reeds belast met 1 lopen 

rogge. 

 

Henricus filius quondam Wautgheri van der Tangerrijt hereditarie (dg: 

ven) #vendidit# Johanni Kesselman filio quondam Gerardi Kesselman 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto sitis in 

parochia de Roesmalen (dg: inter hereditatem) in loco dicto Heze inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

Robberti Kathelinen soen ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno lopino siliginis 

annuatim exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes (dg: datum 

supra) Tijt et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1178 f 201v 08 do 07-12-1391. 

Johannes van der After verkocht aan Johannes gnd Pauwels soen kramer een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 
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leveren, voor het eerst over een jaar (wo 25-12-1392), gaande uit 18 lopen 

roggeland, in Dinther, in een hoeve gnd die Heelse Hoeve, beiderzijds 

tussen Petrus van der Heijden, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van 2½ lopen gerst en 6½ lopen haver. 

 

Johannes van der After hereditarie vendidit Johanni (dg: f) dicto Pauwels 

soen institori hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie (dg: p) nativitatis Domini et pro primo 

termino ultra annum et in Busco tradendam ex decem et octo lopinatis 

terre siliginee sitis in parochia de Dijnter in (dg: .) manso dicto die 

Heelsche Hoeve inter hereditatem Petri van der Heijden fatris dicti 

venditoris ex utroque latere coadiacentem promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditaria paccione duorum et dimidii lopinorum ordei et sex et dimidii 

lopinorum avene exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 201v 09 do 07-12-1391. 

Godefridus zvw Martinus Loden soen verkocht aan Henricus zvw Henricus van 

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

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 25-12-1392), gaande uit 

(1) een stuk beemd gnd die Mortel, in Oirschot, ter plaatse gnd Heerbeek, 

tussen Heijlwigis gnd Busschers enerzijds en Jordanus Eben soen anderzijds, 

(2) huis en tuin in Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, tussen Johannes 

Zueteric enerzijds en Johannes die Custer anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 20 schelling, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, die 

Marcelius gnd Monics aan de verkoper levert, uit alle goederen van 

voornoemde Marcelius. De onderpanden waren reeds belast met de grondcijns. 

 

Godefridus filius quondam Martini Loden soen hereditarie vendidit Henrico 

filio quondam (dg: dicti) Henrici de Eijndoven hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditare nativitatis 

Domini et primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex pecia prati 

dicta die Mortel sita in parochia de Oerscot in (dg: loco) in loco dicto 

Heerbeke inter hereditatem Heijlwigis dicte Busschers ex uno et inter 

hereditatem Jordani Eben soen ex alilo item ex domo et orto sitis in 

dicta parochia in loco dicto ter Notelen inter hereditatem Johannis 

Zueteric ex uno et inter hereditatem Johannis die Custer ex alio atque ex 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis quam Marcelius dictus Monics 

dicto venditori solvere tenetur hereditarie ex omnibus bonis eiusdem 

Marcelii ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi #ex# (dg: et hereditario censu) ex premissis 

et hereditario censu XX #solidorum# ex dictis domo et orto solvendis et 

sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 201v 10 do 07-12-1391. 

Ghisbertus zvw Theodericus Proefts soen van Empel en Hermannus Scut zv 

Willelmus Luwe beloofden aan Henricus Dicbier zv Godefridus 24 1/3 oude 

schild, 5 Gelderse gulden voor 3 oude schilden gerekend of de waarde, en 2½ 

mud 3 lopen haver, Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (do 22-

02-1392) te leveren. 

 

Ghisbertus filius quondam Theoderici Proefts soen de Empel Hermannus Scut 

filius Willelmi Luwe promiserunt Henrico Dicbier filio Godefridi XXIIII 

aude scilde et terciam partem unius aude scilt scilicet quinque Gelre 

gulden pro tribus aude scilde seu valorem et duo et dimidium modios (dg: 

av) et tres lopinos avenen mensure de Busco ad Petri ad cathedram proxime 

futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 201v 11 wo 13-12-1391. 

Johannes en Margareta, kvw Johannes Willen soen, Johannes van Kessel, zijn 
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vrouw Heijlwigis dvw voornoemde Johannes Willen soen en Arnoldus zv 

Elizabeth gnd Scoerkens ev Truda dvw voornoemde Johannes Willen soen 

verkochten aan de broers Johannes en Arnoldus, kvw Johannes van Pekendonc, 

3 lopen roggeland, en een beemdje, gelegen aan het eind van voornoemde 3 

lopen, in Aarle, naast de plaats gnd in die Kwade ?Werpel, beiderzijds 

tussen kvw Arnoldus gnd des Persoens, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan het water gnd die Aa, belast met 3 penning cijns, ½ 

hoen, en een b-erfcijns van 30 schelling gemeen paijment. Elizabeth, 

Gertrudis en Heijlwigis, dv voornoemde Margareta, zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand doen. De brief aan een van hen overhandigen. 

 

Johannes (dg: Heijlwigis) et Margareta liberi quondam Johannis Willen 

soen cum tutore #Johannes de Kessel maritus legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis Willen soen et dicta Heijlwigis cum 

eodem tamquam cum tutore# et Arnoldus filius (dg: .) Elizabeth dicte 

Scoerkens (dg: soen) maritus et tutor [legitimus] Trude sue uxoris filie 

dicti quondam Johannis Willen soen tres lopinatas terre #siliginee# et 

(dg: pratulum) et pratulum situm ad finem earundem trium lopinatarum 

terre sitas in parochia de (dg: Aerle) Aerle (dg: in loco dicto) juxta 

locum dictum (dg: die) in die Quade W[?e]rpel inter hereditatem (dg: ...) 

liberorum quondam Arnoldi dicti #des# Persoens ex utroque (dg: ....) 

tendentes a communi platea retrorsum ad aquam die Aa ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni et Arnoldo fratribus liberis quondam 

Johannis de Pekendonc promittentes #super habita et habenda# cum tutore 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus denariis (dg: d) 

census et dimidio pullo et hereditario censu XXX solidorum communis 

pagamenti exinde solvendis (dg: ut dicebant ..) et quod ipsi (dg: 

Luutgard) #Elizabeth# Gertrudem et Heijlwigem filias dicte Margarete 

quamcito ad annos pubertatis pervenerint super premissis facient 

renunciare. Testes W et Tijt datum in die (dg: Luc..) [L]ucie. Tradetur 

littera alteri eorum. 

 

BP 1178 f 201v 12 wo 13-12-1391. 

Johannes Knuijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Knuijt prebuit et reportavit. Testes Rover et Neijnsel datum 

supra. 

 

1178 mf6 E 06 f. 202. 

 in crastino Nijcholai: donderdag 07-12-1391. 

 anno nonagesimo mensis decembris die septima: donderdag 07-12-1391. 

 in crastino Aghate: dinsdag 06-02-1392. 

 mensis decembris die septima anno nonagesimo primo pontificis 

   Bonefacii anno 3: donderdag 07-12-1391. 

 

BP 1178 f 202r 01 ±do 07-12-1391. 

(dg: Gerardus). 

 

BP 1178 f 202r 02 do 07-12-1391. 

Jacobus Loze beloofde aan Gerardus Wilde 10 mud rogge, Bossche maat, met 

Vastenavond aanstaande (di 27-02-1392) en 10 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te leveren. Opstellen in 2 

brieven. 

 

Et ponetur in 2 litteris. 

Jacobus Loze promisit Gerardo Wilde X modios siliginis mensure de Busco 

ad carnisprivium et X modios siliginis de Busco ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes Tijt et (dg: .) Vladeracken in crastino 

Nijcholai. 
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BP 1178 f 202r 03 do 07-12-1391. 

Willelmus van Leemputten verkocht aan Johannes zv Arnoldus van der 

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

Bosch te leveren, gaande uit ½ mudzaad gerstland, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Liemde, ter plaatse gnd die Leemputten, tussen Henricus van den Loe 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Willelmus van (dg: den) Leemputten hereditarie vendidit (dg: ?A) Johanni 

filio (dg: J) Arnoldi van der Hazeldonc hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex dimidia modiata terre ordeacee sita in parochia de 

Bucstel in loco dicto Lijemde ad locum d[ie] Leemputten vocatum inter 

hereditatem Henrici van den Loe ex uno et inter communem plateam ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

[deponere] excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 202r 04 do 07-12-1391. 

Henricus Baten soen, zijn broer Johannes Baten soen van Gheldorp en 

Philippus Godels soen beloofden aan Boudewinus Bijes 86 Gelderse gulden, 30 

penningen gnd Gelderse groten voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren 

aanstaande (zo 02-06-1392) te betalen. 

 

Henricus Baten soen Johannes Baten soen eius frater de Gheldorp et 

Philippus Godels soen promiserunt Boudewino Bijes octoginta sex Gelre 

gulden scilicet XXX denarios dictos (dg: Gelde) Gelders groet vocatos pro 

quolibet gulden computato ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 202r 05 do 07-12-1391. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (vr 

02-02-1392), met 18 Gelderse gulden of de waarde en 2 mud rogge, Bossche 

maat. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, Ghibo smid en 

Arnoldus van den Hoernic. 

 

{met haak verbonden met BP 1178 f 202r 03}. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum a purificationis proxime 

futuro sine medio sequentium cum XVIII Gelre gulden seu valorem et cum 

duobus [modiis] siliginis mensure de Busco ut in forma (dg: d). Acta in 

camera presentibus scabinis Ghibone fabro et Arnoldo van den Hoernic (dg: 

datum) anno nonagesimo mensis decembris die septima hora complete 

pontificis Bonifacii anno 3. 

 

BP 1178 f 202r 06 do 07-12-1391. 

Hermannus zvw Johannes Plaetmaker van Moudewijc, Arnoldus van den Hoernic 

ev Heijlwigis, en Nijcholaus der Kijnder die Plaetmaker ev Gertrudis, dvw 

voornoemde Johannes Plaetmaker, droegen over aan Ghibo smid en aan Ygrammus 

Pangelart tbv het Smedengilde in Den Bosch een b-erfpacht van 2 zester 

rogge, Bossche maat, die Ambrosius zv Denekinus gnd Broes soen beloofd had 

aan voornoemde wijlen Johannes die Plaetmaker, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een stuk land in Geffen, tussen erfgoed van wijlen Johannes 

Guelen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds. Jaarlijks aan de armen 

in brood uit te keren. 

 

Hermannus filius quondam Johannis Plaetmaker de Moudewijc Arnoldus van 

den Hoernic maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris Nijcholaus der Kijnder 

die Plaetmaker maritus maritus (dg: et tutor) legitimus Gertrudis sue 

uxoris dicti quondam Johannis Plaetmaker hereditariam paccionem duorum 

sextariorum siliginis mensure de Busco quam Ambrosius filius Denekini 

dicti Broes soen promiserat se daturum et soluturum dicto quondam Johanni 

die Plaetmaker hereditarie purificationis ex quadam pecia terre sita in 
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parochia de Geffen inter hereditatem quondam Johannis Guelen soen ex uno 

et inter communem plateam ex alio prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Ghiboni fabro et Ygrammo Pangelart ad opus gulde fabrorum 

in Busco cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere tali condicione quod decani dicte gulde libere 

poterint petere et monere et percipere et assequi dictam paccionem 

mediantibus dictis litteris (dg: testes datum supra) et pauper[ibus] 

annuatim in panibus distribuent. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 202r 07 do 07-12-1391. 

Johannes van Achel zvw Willelmus des Lozen soen verkocht aan Johannes, 

Margareta en Heijlwigis, kvw Johannes Willen soen, en Arnoldus zv Elizabeth 

gnd Scoerkens een stuk beemd, in Lieshout, tussen Johannes Jacobs soen 

enerzijds en Johannes van der Kijndhuus en Johannes Coninc anderzijds, met 

een eind strekkend aan kvw voornoemde Johannes Willen soen, belast met de 

grondcijns. De brief aan een van hen overhandigen, die het eerst komt. 

 

Solvit totum. Debent III denarios. 

Johannes de Achel filius quondam Willelmi (dg: die) des Lozen soen peciam 

prati sitam in parochia de Lijeshout inter hereditatem Johannis Jacobs 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis van der Kijndhuus et Johannis 

Coninc ex alio (dg: hereditarie v) tendentem cum uno fine ad hereditatem 

liberorum quondam Johannis Willen soen hereditarie vendidit Johanni (dg: 

filio) #Margarete et Heijlwigi liberis# quondam Johannis Willen soen 

#predicti# et Arnoldo filio Elizabeth dicte Scoerkens (dg: soen) 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto !excepto censu 

domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. Tradetur littera alteri 

eorum prius venienti. 

 

BP 1178 f 202r 08 do 07-12-1391. 

Arnoldus van Yekendonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Yekendonc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 202r 09 do 07-12-1391. 

(dg: Hermannus zvw). 

 

(dg: Hermannus filius quondam). 

 

BP 1178 f 202r 10 do 07-12-1391. 

Rutgherus van Gheldorp en zijn vrouw Elizabeth wv Ghibo Herinc zvw Gerardus 

Cnode droeg over aan de secretaris, tbv Gerardus, Goeswinus, Agnes, 

Elizabeth, Gertrudis, Heijlwigis en Cristina, kvw voornoemde Ghibo en 

eerstgenoemde Elizabeth, het vruchtgebruik, dat eerstgenoemde Elizabeth 

heeft, in 2 morgen land, uit Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, 

ter plaatse gnd Spijk, aan wijlen voornoemde Ghibo Herinc verkocht door 

Thomas zvw Johannes van Beke zvw Ghisbertus Herinc. De brief overhandigen 

aan voornoemde Elizabeth. 

 

Rutgherus de Gheldorp maritus legitimus Elizabeth sue uxoris relicte 

quondam Ghibonis Herinc filii quondam Gerardi Cnode (dg: duo iugera 

terre) #et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore# usufructum dicte 

Elizabeth competentem in duobus iugeribus terre de mille iugeribus terre 

communitatis oppidi de Busco sitis ad locum dictum conventualiter Spijc 

vendita! dicto quondam Ghiboni Herinc a Thoma filio quondam Johannis de 

Beke filii quondam Ghisberti Herinc prout in litteris supportaverunt mihi 

ad opus Gerardi Goeswini (dg: et) Agnetis Elizabeth Gertrudis et 

Heijlwigis Cristine liberorum dictorum quondam Ghibonis et Elizabeth 

primodicte promittentes ratam servare. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicte Elizabeth. 
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BP 1178 f 202r 11 di 06-02-1392. 

Gerardus zvw voornoemde Ghibo Herinc zvw Gerardus Cnode, Zibertus zv 

Zibertus van Hoculem ev Agnes, en Reijnerus zvw Reijnerus Willems ev 

Elizabeth, dvw voornoemde Ghibo, droegen voornoemde 2 morgen land over aan 

Johannes zv Gerardus van Vladeracken. Zibertus zv voornoemde Zibertus 

beloofde dat Gertrudis, Heijlwigis en Cristina, dvw voornoemde Ghibo, en 

Goeswinus zvw voornoemde Ghibo, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen 

doen. 

 

Gerardus filius dicti quondam Ghibonis Herinc (dg: -s) filii quondam 

Gerardi Cnode Zibertus filius (dg: quondam) Ziberti de Hoculem maritus et 

tutor legitimus Agnetis sue uxoris et Reijnerus filius quondam Reijneri 

Willems maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum dicti 

quondam Ghibonis dicta duo iugera terre (dg: vendiderunt) supportaverunt 

Johanni (dg: filio quondam Danijelis de Vladeracken) #filio Gerardi de 

Vladeracken# cum litteris et jure promittentes (dg: super omnia ratam 

servare) divisi (dg: super ratam servare) super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper dictus #?Gerardus# 

super habita et habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui deponere promisit #dictus !Gerardus# insuper dictus Zibertus 

filius dicti Ziberti super omnia quod ipsi Gertrudem Heijlwigem et 

Cristinam filias dicti quondam Ghibonis et Goeswinum filium quondam dicti 

quondam Ghibonis impuberes exstentes quamcita ad annos pubertatis 

pervenerint super dictis duobus iugeribus terre ad opus dicti Johannis 

filii Gerardi de Vladeracken facient renunciare. Testes Rover et 

Vladeracken datum in crastino Aghate. 

 

BP 1178 f 202r 12 di 06-02-1392. 

Johannes Herinc de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Herinc junior prebuit et reportavit. Testes Neijnsel et 

Vladeracken datum supra. 

 

BP 1178 f 202r 13 do 07-12-1391. 

De broers Petrus en Walterus, kvw Martinus van der Donc, verkochten aan 

Rutgherus van Slaepbroec smid een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen en 

erfgoederen van voornoemde verkopers, gelegen onder Mierlo, reeds belast 

met cijnzen en pachten. 

 

Petrus et Walterus fratres liberi quondam Martini van der Donc 

hereditarie vendiderunt Rutghero de Slaepbroec fabro hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex omnibus bonis et hereditabus 

dictorum venditorum habitis et habendis quocumque locorum infra parochiam 

de Mierle sitis promittentes super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Tijt et Vladeracken datum in 

crastino Nijcholai. 

 

BP 1178 f 202r 14 do 07-12-1391. 

Leonius Snavel zvw Arnoldus Snavel verkocht aan Arnoldus Vere, tbv 

Fredericus uten Hamme zv Johannes, al zijn goederen en erfgoederen, gelegen 

onder de villicacie van Den Bosch en in het gebied van Herpen. De koopsom 

is voldaan. De brief overhandigen aan Heijlwigis uten Hamme en niet aan de 

ander; zou ze overleden zijn dan aan haar dochter Waltera. 

 

Leonius Snavel filius quondam Arnoldi Snavel omnia sua bona et 

hereditates suas quascumque quocumque infra villicacionem (dg: de Buscod) 

de Busco et infra territorium de Herpen consistentes sive sitas 

hereditarie vendidit Arnoldo Vere ad opus Frederici uten Hamme filii 
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Johannis promittens super habita et habenda w[arandiam] et recognovit 

sibi de pretio vendicionis fore satisfactum. Testes Aa et Rover datum 

supra. Tradetur littera Heijlwigi uten Hamme et non alteri et si 

decesserit Waltere eius filie. 

 

BP 1178 f 202r 15 do 07-12-1391. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, hr 

Johannes van Mierd priester, Berwinus van Kessel en Gerardus van 

Derenborch. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis domino Johanne de 

Mierd presbitro Berwino de Kessel Gerardo de Derenborch datum mensis 

decembris die septima hora complete anno nonagesimo primo pontificis (dg: 

B.. B) Bonefacii (dg: die) anno 3. 

 

1178 mf6 E 07 f. 202v. 

 in crastino conceptionis: zaterdag 09-12-1391. 

 in crastino Lucie: donderdag 14-12-1391. 

 

BP 1178 f 202v 01 ±za 09-12-1391. 

(dg: Johannes Brem maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervr). 

 

(dg: [Johann]es Brem omnes vendiciones et ali). 

 

BP 1178 f 202v 02 za 09-12-1391. 

Johannes gnd Brem, voor zich en zijn zoon Arnoldus, maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Johannes Borscat met zijn 

goederen. 

 

Johannes dictus Brem #pro se et Arnoldo suo filio# omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Johannem (dg: Bere) Borscat cum suis bonis 

quibuscumque ut dicebat calumpniavit. Testes Aa et Tijt datum in crastino 

conceptionis. 

 

BP 1178 f 202v 03 za 09-12-1391. 

Rodolphus van Gravia, Elizabeth wv Jacobus Aven soen, Rodolphus Delft, 

Enghelbertus en Elizabeth, kv eerstgenoemde Elizabeth, Egidius van Ghele ev 

Mechtildis, en mr Wolphardus van Ghiessen ev Aleijdis, dv eerstgenoemde 

Elizabeth en wijlen Jacobus, droegen over aan Gerardus zvw Gerardus van 

Broechoven (1) een stuk land, gnd dat Korenstuk, in Westilburg, tussen? 

Gerardus Bont enerzijds en Reijnerus Moelnere anderzijds, (2) ½ bunder 

broekland, in Westilburg, achter de plaats gnd Mal, tussen Heijlwigis gnd 

van Broechoven enerzijds en Johannes gnd van Loenhout anderzijds, (3) een 

huis en tuin, in Westilburg, tussen Heijlwigis mv Hermannus zv Johannes gnd 

Leijten soen enerzijds en Jacobus gnd Bonen soen anderzijds, aan voornoemde 

Rodolphus van Gravia en wijlen Jacobus Aven soen overgedragen door Egidius 

van Ghele. Voornoemde Elizabeth, haar kinderen Rodolphus Delft, 

Engelbertus, Elizabeth en Egidius en mr Wolphardus beloofden dat Johannes 

Steijmpel zvw voornoemde Jacobus Aven soen, afstand zal doen. 

 

+: Gerardi Bont et inter hereditatem Reijneri Moelnere atque dimidium 

bonarium paludis situm in dicta parochia retro locum dictum Mal. 

Rodolphus (dg: van den Grave) de Gravia Elizabeth relicta quondam Jacobi 

Aven soen (dg: ..) Rodolphus Delft et Enghelbertus (dg: eius) Elizabeth 

(dg: fil) liberi (dg: dicti q) primodicte Elizabeth Egidius de Ghele 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris et magister Wolphardus 

de Ghiessen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filiarum 

primodicte Elizabeth et quondam Jacobi cum tutore quandam peciam terre 

dictam communiter dat Corenstuc (dg: s) sitam in parochia (dg: de West) 

#de West#-[tilborch] #+# et inter hereditatem Heijlwigis dicte de 
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Broechoven et inter hereditatem Johannis dicti de Loenhout insuper domum 

et ortum sitos in dicta parochia inter hereditatem Heijlwigis matris 

Hermanni filii Johannis dicti Leijten soen et inter hereditatem Jacobi 

dicti Bonen soen supportatos dictis Rodolpho de Gravia et quondam Jacobo 

Aven soen ab Egidio de Ghele prout in litteris hereditarie supportaverunt 

Gerardo filio quondam Gerardi de Broechoven cum litteris et aliis et jure 

promittentes #cum tutore# ratam servare et obligationem exparte eorum 

deponere promiserunt insuper dicti Elizabeth Rodolphus Delft Engelbertus 

Elizabeth Egidius #eius liberi cum tutore# et magister Wolphardus 

indivisi super omnia quod ipsi Johannem Steijmpel filium dicti quondam 

Jacobi Aven soen super premissis et jure facient renunciare ad opus dicti 

Gerardi. Testes Tijt et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1178 f 202v 04 za 09-12-1391. 

Rodolphus van den Grave droeg over aan Gerardus zvw Gerardus van Broechoven 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis en tuin, in Tilburg, ter plaatse gnd Heuvel, 

welke pacht aan hem was verkocht door Johannes van Broechoven zv Johannes 

van Broechoven. 

 

Rodolphus van den Grave hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Tilborch ad locum dictum 

Hoevel et ex attinentiis dictorum [domus] et orti singulis et universis 

venditam sibi a Johanne de Broechoven filio Johannis de Broechoven prout 

in litteris supportavit Gerardo filio quondam Gerardi de Broechoven cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 202v 06 ±za 09-12-1391. 

Mechtildis wv Jacobus zvw Mechtildis van Eijcke, Rodolphus Delft, zijn 

kinderen Engbertus en Elizabeth, Egidius van Ghele ev Mechtildis, en mr 

Wolphardus van Ghiessen ev Aleijdis, dv Elizabeth wv Jacobus Aven soen en 

wijlen voornoemde Jacobus, droegen over aan Gerardus zvw Gerardus van 

Broechoven een b-erfpacht26 van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Westilburg, 

tussen Johannes Bac van Eten enerzijds en Copkinus gnd Bonen soen 

anderzijds, (2) 2 lopen land in Westilburg, achter voornoemde tuin, (3) 3 

lopen gerstland, gnd die Weide, in Westilburg, ter plaats gnd dat Ven, 

welke pacht voornoemde wijlen Jacobus gekocht had van Hermannus zv Leijta 

van Westilborch. Johannes Steijmpel zvw voornoemde Jacobus zal afstand 

doen. 

 

(dg: dicti) Mechtildis relicta quondam Jacobi filii quondam Mechtildis de 

Eijcke Rodolphus Delft Engbertus Elizabeth eius liberi cum tutore Egidius 

et magister Wolphardus ut supra hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree apostoli et in 

Busco tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Westilborch inter 

hereditatem Johannis Bac de Eten ex uno et inter hereditatem Copkini 

dicti Bonen soen ex alio atque ex duabus lopinatis terre (dg: siligin) 

sitis ibidem in dicta parochia retro dictum ortum atque ex tribus 

lopinatis terre ordeacee dictis die Weijde sitis in dicta parochia in 

loco dicto dat Venne et quam paccionem dictus quondam Jacobus erga 

Hermannum filium Leijte de Westilborch emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportaverunt Gerardo filio quondam Gerardi de 

Broechoven cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi Johannem Steijmpel 

filium dicti quondam Jacobi super dicta paccione (dg: si) ....... ad opus 

                         
26 Zie → BP 1180 p 044v 10 do 04-12-1393, vermelding van deze erfpacht. 
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dicti Gerardi facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 202v 07 ±za 09-12-1391. 

Gerardus van Broechoven zvw Gerardus van Broechoven en Willelmus van 

Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven beloofden aan Rodolphus van 

Gravia 43 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 

01-10-1392) te betalen. 

 

Gerardus de Broechoven filius quondam Gerardi de Broechoven (dg: et 

Gerardus de Eijcke pro filius quondam Henrici Posteel) #et Willelmus de 

Broechoven filius quondam Walteri Bac de Broechoven# promiserunt Rodolpho 

de Gravia XLIII Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 202v 08 ±za 09-12-1391. 

(dg: De eerste zal de andere schadeloos houden). 

 

(dg: Primus servabit alium indempnem. testes datum supra). 

 

BP 1178 f 202v 09 ±za 09-12-1391. 

Voornoemde Gerardus en Willelmus beloofden aan Elizabeth wv Jacobus Aven 

soen 20 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1392) te betalen. 

 

Dicti Gerardus et (dg: Gerardus) #Willelmus# promiserunt Elizabeth 

relicte quondam Jacobi Aven soen XX Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 202v 10 ±za 09-12-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

{Door haal verbonden met BP 1178 f 202v 07}. 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 202v 11 ±za 09-12-1391. 

Voornoemde Gerardus van Broechoven beloofde aan voornoemde Rodolphus van 

Gravia 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392) 

te leveren. 

 

#. 

Dictus Gerardus de Broechoven promisit dicto Rodolpho de Gravia unum 

modium siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 202v 12 ±za 09-12-1391. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan Elizabeth wv Jacobus Aven soen ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392) te leveren. 

 

Dictus Gerardus promisit Elizabeth relicte quondam Jacobi Aven soen 

dimidium modium siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 202v 13 ±za 09-12-1391. 

Martinus nzvw Jacobus gnd Cop Govij droeg over aan Katherina van Wijc een 

b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een hofstad, in Den Bosch, aan het eind van 

de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Ghibo gnd Olijsleger enerzijds en 

erfgoed van Johannes gnd Bever anderzijds, welke cijns aan hem was 

overgedragen door Henricus zvw Paulus gnd Kersmaker. 
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Martinus filius naturalis quondam Jacobi dicti Cop Govij hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex quodam domistadio sito in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Ghibonis dicti Olijsleger ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Bever ex alio supportatum sibi ab Henrico 

filio quondam Pauli dicti Kersmaker prout in litteris hereditarie 

supportavit Katherine de Wijc cum litteris #et aliis# et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Tijt 

datum supra. 

 

BP 1178 f 202v 14 ±za 09-12-1391. 

Stephanus van der Donc zvw Johannes Coelen soen van Vessem verkocht aan 

Wijnricus zvw Wijnricus van Calicrode? een stuk beemd, in Vessem, ter 

plaatse gnd aan die Voert Beemd, tussen het gemene water gnd die Voert 

enerzijds en kvw Everardus gnd Lubbe amderzijds, belast met 1 cijnshoen aan 

de hertog. 

 

Stephanus van der Donc filius quondam Johannis Coelen soen de Vessem 

peciam prati sitam in parochia de Vessem ad locum dictum aen die Voert 

Beemt inter (dg: lo) communem aquam die Voert ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam (dg: Everardi) Everardi dicti Lubbe ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Wijnrico filio quondam Wijnrici de Cali[cr?]ode 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno pullo censuali 

domino duci exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 202v 15 ±za 09-12-1391. 

Ghisbertus Sceijvel verkocht aan Goeswinus Steenwech 1/5 deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van jkvr Leria van Neijnsel dvw Wellinus van 

Neijnsel, in een water, gnd Oertensmere, met de sluis gnd Emghel Sluse, met 

visrecht en ander toebehoren, zoals deze behoorden aan Thomas van Uden en 

daarna aan voornoemde Leria. 

 

Ghisbertus Sceijvel unam quintam partem sibi de morte quondam #domicelle# 

Lerie de Neijnsel filie quondam Wellini de Neijnsel successione advolutam 

in #quadam aqua# (dg: ?vivivo) dicto Oertensmere cum slusa dicta !Emghel 

Sluse prout situm est atque in piscaria et jure et attinentiis universis 

ad premissa spectantibus prout dudum ad Thomam de Uden et postmodum ad 

dictam (dg: domicellam) Leriam spectare consueverunt ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Gh) Goeswino (dg: Steenwes) Steenwech 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1178 f 202v 16 ±za 09-12-1391. 

Theodericus Writer ev Elizabeth dvw Godefridus Sceijvel verkocht aan 

Goeswinus Steenwech 1/5 deel, dat aan voornoemde Theodericus en Elizabeth 

gekomen was na overlijden van jkvr Leria, in voornoemde goederen. 

 

Theodericus Writer maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Godefridi Sceijvel unam quintam partem sibi et dicte Elizabeth de 

morte dicte quondam domicelle Lerie in premissis successione advolutam 

hereditarie vendidit Goeswino Steenwech promittens (dg: ratam) super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte (dg: ex par) sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 202v 17 do 14-12-1391. 

Johannes Sceijvel zvw Godefridus Sceijvel de oudere verkocht aan Goeswinus 

Steenwech 1/5 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van voornoemde 

jkvr Lerija, in voornoemde goederen. 

 

Johannes Sceijvel filius quondam Godefridi Sceijvel senioris unam quintam 

partem sibi de morte dicte quondam domicelle Lerije successione advolutam 
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in premissis vendidit Goeswino Steenwech promittens waram servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Vladeracken datum in 

crastino Lucie. 

 

1178 mf6 E 08 f. 203. 

 in crastino conceptionis: zaterdag 09-12-1391. 

 Secunda post conceptionis: maandag 11-12-1391. 

 Tercia post conceptionis: dinsdag 12-12-1391. 

 

BP 1178 f 203r 01 za 09-12-1391. 

Hermannus zvw Johannes die Plaetmaker van Moudewijc, Arnoldus van der 

Hoernic ev Heijlwigis, en Nijcholaus der Kijnder die Plaetmaker ev 

Gertrudis, dvw voornoemde Johannes die Plaetmaker, verkochten aan de broers 

Udo gnd Swart Ude en Henricus, kvw Johannes van Scijnle, de navolgende 

erfgoederen, in Hees, (1) een huis en tuin, ter plaatse gnd op Kruisberg, 

tussen Theodericus Peters soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 

een stuk land, aldaar, tussen voornoemde weg enerzijds en de gemene 

waterlaat anderzijds, (3) een stuk land ter plaatse gnd Kruisberg, tussen 

Johannes van Scijnle enerzijds en ....... Peters soen anderzijds, (4) een 

kamp, gnd Plaatmakers Kamp, ter plaatse gnd aan Zwart Venne, beiderzijds 

tussen een gemene weg, (5) een stuk land, aldaar, ter plaatse gnd aan Zwart 

Venne, tussen een gemene weg enerzijds en kvw Jacobus van den Kerchove 

anderzijds, (6) een stuk land, aldaar, tussen kvw voornoemde Jacobus van 

den Kerchove enerzijds en Thomas zvw Henricus Luten soen anderzijds, (7) 

een stuk land, ter plaatse gnd op dat ?Nieuweland, tussen Arnoldus Bernts 

soen enerzijds en Petrus Nezen soen anderzijds, (8) een stuk land, ter 

plaatse gnd op dat Nuwelant, tussen voornoemde Arnoldus Bernts soen 

enerzijds en Rodolphus Dircs soen anderzijds, (9) een stuk land, ter 

plaatse gnd die Conincs Straet, tussen Aleijdis dvw Bernardus Ghisellen 

soen enerzijds en Wautgherus gnd Groet Art anderzijds, (10) een stuk land, 

ter plaatse gnd aan die Paans Akker enerzijds en erfg van Gerardus Vos 

anderzijds, (11) ¼ deel van 1 bunder beemd, ter plaatse gnd in die Nieuwe 

Raect, tussen Arnoldus Claes Claes soen van Zochel enerzijds en Nijcholaus 

Grieten soen anderzijds, (12) een stuk land, ter plaatse gnd in die Nieuwe 

Raect, tussen erfgoed van de abdij van Berne enerzijds en de ....... van 

Geffen anderzijds, (13) een stuk beemd, in die Heessche Blaken, ter plaatse 

gnd in die Grotelaerssche Camp, tussen ?Jacobus Jans soen enerzijds en 

Lambertus Rijchmoeden soen anderzijds, (14) 1 morgen land, ter plaatse gnd 

op Heesscher G......, tussen Johannes van Scijnle enerzijds en Eefsa van 

Zoelen anderzijds, zoals deze erfgoederen behoorden aan wijlen voornoemde 

Johannes die Plaetmaker, belast met de onraad, die wijlen voornoemde 

Johannes Plaetmaket hieruit had. 

 

Hermannus filius quondam Johannis (dg: de Moudewijc die P) die Plaetmaker 

de Moudewijc Arnoldus van der Hoernic maritus et tutor legitimus 

Heij[lwigis] sue uxoris et Nijcholaus der Kijnder die Plaetmaker maritus 

et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis 

die Plaetmaker hereditates infrascriptas sitas in parochia de Hees primo 

videlicet domum et ortum sitos ad locum dictum op Cruijsberch inter 

hereditatem Theoderici Peters soen ex uno et inter communem viam ex alio 

(dg: pe) item peciam terre sitam ibidem inter dictam viam ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem aqueductum dictum waterlaet ex alio item 

peciam terre sitam (dg: ibidem inter) in dicto loco Cruijsberch vocato 

inter hereditatem Johannis de Scijnle ex uno et inter hereditatem ....... 

Peters soen ex alio item quendam campum dictum Plaetmakers Camp situm ad 

locum dictum aen Swart Venne inter (dg: hereditatem) communem (dg: pl) 

viam ex utroque latere coadiacentem item peciam terre sitam ibidem ad 

dictum locum aen Swart Venne vocatum inter communem plateam ex [uno] et 

inter hereditatem (dg: heredum) #liberorum quondam# Jacobi van den 

Kerchove ex alio item peciam [terre sitam] ibidem inter hereditatem 

liberorum dicti (dg: di) quondam (dg: .) dicti Jacobi [van den] Kerchove 
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ex uno et inter hereditatem Thome filii quondam Henrici Luten soen ex 

alio item peciam terre sitam ad locum dictum op dat ?Nuwelant inter 

hereditatem Arnoldi Bernts soen ex uno et inter hereditatem Petri Nezen 

soen ex alio atque peciam terre sitam ad dictum locum op dat [Nu]we[lant] 

vocatum inter hereditatem dicti Arnoldi Bernts soen ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi Dircs soen ex alio item peciam terre sitam ad locum 

dictum die Conincs (dg: soen) #Straet# inter hereditatem Aleijdis filie 

quondam Bernardi Ghisellen soen ex uno et inter hereditatem Wautgheri 

dicti Groet Art ex [alio] item peciam terre sitam ad locum dictum (dg: 

ad) aen die Paens Acker #ex uno et# inter hereditatem (dg: Arnoldum) 

heredum Gerardi Vos (dg: ex uno et inter hereditatem) ex alio (dg: item 

p) item quartam partem unius bonarii prati sitam in loco (dg: die) in die 

Nuwe Raect inter hereditatem Arnoldi Claes soen de Zochel ex uno et inter 

hereditatem (dg: Nijcholai) #Nijcholai# Grieten soen ex alio item peciam 

prati sitam in (dg: loco) dicto loco in die Nuwe Raect inter hereditatem 

conventi! de Berna ex uno et inter ?he....... ....... de Geffen ex alio 

item peciam prati sitam in die Heessche (dg: Be) Blaken in loco dicto in 

die Grotelaerssche Camp inter hereditatem ?Jacobi Jans soen ex uno et 

inter hereditatem Lamberti Rijchmoeden soen ex alio item unum juger terre 

(dg: ...) situm in loco dicto op dat Heessche G....... inter hereditatem 

Johannis de Scijnle ex uno et inter hereditatem Eefse de Zoelen ex alio 

(dg: item) ut dicte hereditates ibidem site sunt et ad [dictum quondam 

Johannis die] Plaetmaker spectare consueverunt hereditarie vendiderunt 

Udoni dicto Swart Ude (dg: filio) et Henrico fratribus liberis quondam 

Johannis de Scijnle promittentes w[arandiam] et obligationem deponere 

exceptis oneribus dictis onraet que dictus quondam Johannes Plaetmaket ex 

premissis solvere consuevit et tenebatur de [ju]re. Testes Neijnsel et 

(dg: Tijt) Tijt datum in crastino conceptionis. 

 

BP 1178 f 203r 02 za 09-12-1391. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde Hermannus een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, en 1 steen vlas bereid tot de hekel, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 25-12-1392), 

gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi se daturos dicto Hermanno 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco et unius 

steen lini parati ad scalcrum hereditarie in nativitatis Domini et primo 

termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradendam ex (dg: ..) premissis omnibus et promiserunt indivisi super 

omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 203r 03 za 09-12-1391. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde Nijcholaus der Kijnder den 

Plaetmaker een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, en 1 steen vlas 

bereid tot de hekel, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (wo 25-12-1392), gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi se daturos et soluturos dicto 

Nijcholao der Kijnder den Plaetmaker hereditariam paccionem (dg: ...) 

duorum modiorum (dg: siliginis) siliginis mensure de Busco (dg: 

hereditarie nativitatis Domini et primo termino ultra annum) et unius 

steen lini parati ad scalcrum hereditarie nativitatis Domini et primo 

termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum (dg: ex 

premissis) et in Busco tradendam ex omnibus premissis et promiserunt 

indivisi super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 203r 04 za 09-12-1391. 

Voornoemde kopers beloofden aan Arnoldus van den Hoernic een erfrente van 1 

steen vlas bereid tot de hekel, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor 
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het eerst over een jaar (wo 25-12-1392), gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi se daturos et soluturos Arnoldo van 

den Hoernic hereditarium redditum unius steen lini parati ad scalcrum ad 

(dg: pa) nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum (dg: ex omnibus premissis) et in Busco tradendam ex 

omnibus premissis et promiserunt indivisi super omnia sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 203r 05 za 09-12-1391. 

Voornoemde 2 kopers beloofden aan voornoemde Nijcholaus der Kijnder den 

Plaetmaker 47 Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 

02-06-1392) te betalen. 

 

Dicti duo emptores promiserunt dicto Nijcholao der (dg: s) Kijnder den 

Plaetmaker XLVII Gelre gulden seu valorem ad festum penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 203r 06 ma 11-12-1391. 

Gerardus zvw Gerardus Vosse leerbewerker maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, gaande uit een huis en erf, eertijds 

van wijlen Johannes Scauthe, nu van Johannes van Haren, in Den Bosch, aan 

de straat gnd Huls, naast erfgoed van Tielkinus Herinc, welke cijns aan hem 

was verkocht door Henricus zvw Gheerlacus van Zonne. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi Vosse frunitoris hereditarium censum XL 

solidorum monete quem solvendum habet hereditarie de domo et area que 

fuerant quondam Johannis Scauthe nunc ad Johannem de Haren spectantibus 

sitis in Busco ad vicum dictum Huls contigue iuxta hereditatem Tielkini 

Herinc (dg: et ?supportatum di) venditum sibi ab Henrico filio quondam 

Gheerlaci de Zonne (dg: ut) prout (dg: in li) hec et alia in litteris 

continetur monuit de 3 annis. Testes W et Tijt datum secunda post 

conceptionis. 

 

BP 1178 f 203r 07 ma 11-12-1391. 

Adam van Mierde maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

schelling oude pecunia, aan hem verkocht door Jacobus Swertveger. 

 

Adam de Mierde hereditarium censum XX solidorum antique pecunie venditum 

sibi a Jacobo Swertveger prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 203r 08 di 12-12-1391. 

Johannes van den Bossche de jongere beloofde aan Willelmus Posteel 160 

Gelderse gulden of de waarde met Epiphanie aanstaande (za 06-01-1392) te 

betalen. 

 

Johannes van den Bossche junior promisit Willelmo Posteel centum et LX 

Gelre gulden seu valorem ad epiphaniam Domini proxime futuram 

persolvendos. Testes Tijt et Vladeracken datum (dg: supra) tercia post 

conceptionis. 

 

BP 1178 f 203r 09 ma 11-12-1391. 

Johannes van Gewanden beloofde aan Henricus Willems soen 113 Engelse nobel 

op de markt van Dordrecht van mei aanstaande te betalen. 

 

Johannes de Gewanden promisit Henrico Willems soen centum et tredecim 

Enghels nobel seu valorem ad (dg: .) nundinas de Dordraco in mense maij 

proxime futuro persolvendos. Testes W et Tijt datum secunda post 

conceptionis. 
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BP 1178 f 203r 10 ma 11-12-1391. 

Martinus nzvw Jacobus gnd Cop Govij droeg over aan Katherina van Wijc een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

huis en erf, in Hintham, tussen Albertus Claes soen enerzijds en Gerardus 

Maes soen anderzijds, welke cijns aan hem was overgedragen door Henricus 

zvw Paulus Kersmaker. 

 

Martinus filius naturalis quondam Jacobi dicti Cop Govij hereditarium 

censum quadraginta solidorum monete solvendum anno quolibet hereditarie 

in festo nativitatis Johannis ex domo et area sitis in Hijntham inter 

hereditatem Alberti Claes soen ex uno et inter hereditatem Gerardi Maes 

soen ex alio supportatum sibi ab Henrico filio quondam Pauli (dg: ?Pauli) 

Kersmaker prout in litteris supportavit Katherine de Wijc !de litteris et 

(dg: jure pro) aliis et jure promittens ratam et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf6 E 09 f. 203v. 

 Secunda post conceptionis: maandag 11-12-1391. 

 Dominica post nativitatis Domini: zondag 31-12-1391. 

 in crastino conceptionis: zaterdag 09-12-1391. 

 Tercia post conceptionis: dinsdag 12-12-1391. 

 

BP 1178 f 203v 01 ma 11-12-1391. 

Henricus zvw Henricus gnd Sceelwart verkocht aan Gerardus zv Johannes zvw 

Johannes Baten soen 3 morgen 27 roeden land, in Oss, ter plaatse gnd Egens 

Broek, tussen erfgoed van Willelmus van Orten, dat voornoemde Willelmus 

eertijds gekocht had van eerstgenoemde Henricus, enerzijds en een erfgoed, 

gnd de Crusenbeemd, anderzijds met recht van weg vanaf de gemene steeg of 

weg aldaar tot aan voornoemde 3 morgen 27 roeden, over andere erfgoederen 

van eerstgenoemde Henricus aldaar, belast met 3 roeden waterlaat. 

Voornoemde Willelmus van Orthen behoudt zijn recht van weg over voornoemde 

3 morgen 27 roeden land. 

 

Henricus filius quondam Henrici dicti Sceelwart tria iugera et XXVII (dg: 

..) virgatas terre sitas in parochia de Os in loco dicto Egens Broec 

inter hereditatem Willelmi de Orten quam idem (dg: id) Willelmus pridem 

erga primodictum Henricum acquisiverat ex uno et inter (dg: hereditatem 

primo reliquam hereditatem primodicti Henrici ex alio) #hereditatem 

dictam den Crusenbeemt ex alio# prout ibidem sita sunt simul cum pleno 

jure (dg: utendi via) pergendi eundi et redeundi (dg: cum) et ambulandi 

cum curribus et bestiis (dg: per alias hereditates primodicti Henrici 

ibidem sitas) a communi stega seu via ibidem usque dicta tria et XXVII 

virgatas terre per reliquas hereditates primodicti Henrici ibidem sitas 

ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio Johannis filii quondam 

Johannis Baten soen promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus virgatis aqueductus ad dicta tria 

iugera et !XXV virgatas spectantibus salvo dicto Willelmo de Orthen suo 

jure quod habet eundi redeundi et pergendi per dicta iugera terre et 

XXVII virgatas terre ad supradictam [hereditatem] ibidem sitam. Testes W 

et Tijt datum secunda post conceptionis. 

 

BP 1178 f 203v 02 ma 11-12-1391. 

Theodericus Bathen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Bathen [s]oen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 203v 03 zo 31-12-1391. 

Voornoemde Gerardus Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.droeg voornoemde 

goederen over aan (dg: Theodericus Baten tbv) de secretaris tbv Ghisbertus 

bv voornoemde Gerardus. 
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Dictus Gerardus premissa supportavit (dg: Theoderico Bathen ad opus) 

#m[ihi]# Ghisberti (dg: ..) fratris #dicti Gerardi promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et 

Vladeracken datum dominica post nativitatis Domini# (dg: promittens ratam 

servare. Acta in camera presentibus scabibis domino Gerardo Groij Johanne 

filio Gerardi Berwout Johanne ?Baten soen datum anno nonagesimo mensis 

decembris die XI hora vesperis). 

 

BP 1178 f 203v 04 za 09-12-1391. 

Hr Reijnerus van der Eilst ridder schout in Den Bosch, Johannes zvw 

Gheerlacus Cnode en Gheerlacus Cnode scolasticus in Den Bosch beloofden aan 

Egidus Coptiten 100 Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen 

aanstaande (vr 01-11-1392) te betalen. 

 

Dominus Reijnerus van der Eilst miles scultetus in Busco Johannes filius 

quondam Gheerlaci Cnode #et# Gheerlacus Cnode scolasticus in Busco 

promiserunt Egidio Coptiten centum Gelre (dg: guld) gulden seu valorem ad 

omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Raet datum 

(dg: supra Scil) in crastino conceptionis. 

 

BP 1178 f 203v 05 za 09-12-1391. 

De eerste zal de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 203v 06 di 12-12-1391. 

Gerardus van Uden executor testamenti van wijlen zijn broer hr Arnoldus van 

Uden maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, die Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere moet 

leveren aan wijlen voornoemde hr Arnoldus. 

 

Gerardus de Uden #executor testamenti quondam domini Arnoldi de Uden sui 

fratris ut dicebat# hereditariam (dg: cen) paccionem (dg: trium) unius et 

dimidii (dg: modii si) modiorum siliginis mensure de Busco quam Henricus 

Scilder filius quondam Nijcholai Scilder senioris domino quondam Arnoldo 

predicto solvere tenebatur annuatim monuit de 3 annis. Testes Tijt et 

Arnoldus datum tercia post conceptionis. 

 

BP 1178 f 203v 07 di 12-12-1391. 

Voornoemde Gerardus van Uden, echter niet als executor, maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 schelling, die Walterus 

Bulle zvw Henricus Cnoden soen moet betalen aan wijlen voornoemde hr 

Arnoldus van Uden. 

 

#Dictus Gerardus de Uden scilicet non executor# et hereditarium censum XL 

solidorum quem (dg: Henricus) Walterus Bulle filius quondam Henrici 

Cnoden soen dicto quondam #domino# Arnoldo de Uden. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 203v 08 di 12-12-1391. 

Voornoemde Gerardus van Uden niet als executor maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 5 pond, die Ywanus Stierken moet betalen aan 

wijlen voornoemde hr Arnoldus. 

 

et hereditarium censum quinque librarum quem Ywanus Stierken dicto 

quondam (dg: Ar) domino Arnoldo solvere consuevit monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 203v 09 di 12-12-1391. 

Jkvr Mabelia wv Leonius van Langvelt maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 180 pond geld, die Johannes van Gemert en Ghisbertus van de 
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Doorn beloofd hadden aan voornoemde jkvr Mabelia. 

 

Domicella Mabelia relicta quondam Leonii de Langvelt hereditarium censum 

centum et octaginta librarum monete quem Johannes de Gemert et Ghisbertus 

de Spina promiserunt dare et exsolvere dicte domicelle Mabelie annuatim 

et hereditarie prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Rover et 

Vladeracken datum supra. 

 

BP 1178 f 203v 10 di 12-12-1391. 

Voornoemde jkvr Mabelia maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 25 schelling, die zij beurt uit een huis en erfgoed van Theodericus van 

der Poerten, in Den Bosch, naast het kerkhof van Sint-Jan-Evangelist. 

 

Dicta domicella Mabelia hereditarium censum (dg: XL) XXV solidorum quem 

ipsa solvendum ex (dg: here The) domo et hereditate Theoderici van der 

Poerten sitis in Busco iuxta cijmitherium beati Johannis ewangeliste 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 203v 11 di 12-12-1391. 

Jkvr Mabelia maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 28 

schelling oude pecunia, die zij beurt uit een huis en erf van wijlen 

Arnoldus van Wesel, in Den Bosch, naast de Vismarkt. 

 

Domicella Mabelia hereditarium censum viginti octo solidorum antique 

pecunie quem se solvendum habere dicebat hereditarie ex domo et area 

quondam Arnoldi de Wesel sitis in Busco iu[xta f]orum piscium monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 203v 12 di 12-12-1391. 

Arnoldus van Enode beloofde aan Henricus Willems soen 72 Gelderse gulden27 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

Arnoldus de Enode promisit Henrico Willems soen LXXII Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum (dg: testes). Testes Rover et Arnoldus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 203v 13 di 12-12-1391. 

Jkvr Mabelia wv Gerardus Vos maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) 

een hoeve in Geffen, gnd de Elshof, die was van wijlen hr Johannes Koc 

ridder, (2) 4 morgen land, ter plaatse gnd Veren Gesen Hoeve, (3) 6 morgen 

land, aldaar, tegenover de kerk, op de gemeint, (4) ¼ deel van 25 morgen 

broekland, in Vinkel. 

 

Domicella Mabelia relicta quondam Gerardi Vos hereditarium censum viginti 

librarum monete #quem# solvendum habet hereditarie Martini (dg: qu qu se) 

ex quodam manso terre sito in parochia de Geffen dicto communiter den 

Elshof qui fuerant! domini quondam Johannis Koc militis et ex attinentiis 

eiusdem mansi atque ex quatuor iugeribus terre sitis in loco dicto Veren 

Gesen (dg: soe) Hoeve et ex sex iugeribus terre sitis ibidem in opposito 

ecclesie ibidem supra communitatem atque ex quarta parte viginti quinque 

iugerum (dg: ?terre) paludis sitorum in Vinckel prout in litteris dicebat 

contineri monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 203v 14 di 12-12-1391. 

Aleijdis gnd Kemmers schonk aan Theodericus Wijchmans soen en zijn vrouw 

                         
27 Zie → VB 1799 f 077r 11, ma 12-01-1394, Henric Willems soen was gericht 

aen alle goide Arts van Enode met scepenen scoude brieven. 
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Truda dvw Johannes Kemmer zvw Johannes Kemmer de helft van een huis28,29 en 

erf van wijlen Henricus gnd Pijnlet van Hees, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Vessem rademaker 

enerzijds en erfgoed van wijlen Engbertus gnd van Waelwijc anderzijds, 

welke helft voornoemde Aleijdis verworven30 had van Johannes zvw voornoemde 

Johannes gnd Kemmer zvw Johannes gnd Kemmer. 

 

Aleijdis dicta Kemmers (dg: re) cum tutore medietatem domus (dg: q) et 

aree quondam Henrici dicti Pijnlet de Hees (dg: avi olim) sita in Busco 

in vico Vuchtensi (dg: in vico) inter hereditatem quondam Johannis de 

Vessem rotificis ex uno et inter hereditatem quondam Engberti dicti de 

Waelwijc ex alio quam medietatem dicta Aleijdis erga Johannem filium 

quondam Johannis dicti Kemmer filii quondam Johannis dicti Kemmer 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico 

Wijchmans soen cum Truda sua uxore filia dicti quondam Johannis Kemmer 

filii quondam Johannis Kemmer nomine dotis ad jus oppidi de Busco (dg: 

pro) cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare ret 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Raet datum supra. 

 

BP 1178 f 203v 15 di 12-12-1391. 

Een vidimus maken van de brief31 die begint met “Johannes zvw Johannes gnd 

Kemmer” en voornoemde Theodericus beloofde de brief, zo nodig, aan 

voornoemde Aleijdis ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes filius quondam Johannis 

dicti Kemmer etc et dictus Theodericus promisit super omnia tradere dicte 

Aleijdi prout in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 203v 16 di 12-12-1391. 

Godescalcus van Hijntham verkocht aan Barnierus Andries soen van Berlikem 

een huis32 en erf van wijlen Petrus gnd Oer, in Den Bosch, aan de 

Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van Willelmus Mijnnemeer enerzijds en 

erfgoed van Johannes zvw Johannes Vrieze anderzijds, van welk huis en erf 

voornoemde Godescalcus een helft verworven33 had van Johannes en 

Luijtgardis, kvw mr Willelmus Clocgieter, ¼ deel van Willelmus zvw 

Willelmus gnd Clocgieter en ¼ deel van Arnoldus gnd Wiggers soen ev 

Elizabeth dvw voornoemde Willelmus Clocgieter. 

 

Godescalcus de Hijntham domum et aream quondam Petri dicti Oer sitam in 

Busco ad vicum scriniparorum inter hereditatem Willelmi Mijnnemeer ex uno 

et inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis Vrieze ex alio (dg: 

quam domum et aream) de qua domo et area dictus Godescalcus unam 

medietatem erga Johannem et Luijtgardem liberos quondam magistri Willelmi 

Clocgieter et unam quartam partem erga Willelmum filium quondam Willelmi 

dicti Clocgieter et unam quartam partem erga Arnoldum dictum Wiggers soen 

maritum legitimum Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Willelmi 

Clocgieter acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Barniero 

Andries soen (dg: fi) de Berlikem supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes W et Neijnsel datum supra. 

 

                         
28 Zie → BP 1179 p 349r 06 vr 09-02-1392, uitgifte van een deel in het hele 

huis. 
29 Zie → BP 1181 p 250v 04 za 04-01-1399, verkoop van een deel van het 

gehele huis. 
30 Zie ← BP 1176 f 230v 03 do 05-12-1381, overdracht van deze helft. 
31 Zie ← BP 1176 f 230v 03 do 05-12-1381. 
32 Zie → BP 1182 p 521r 06 za 23-07-1401 (13), overdracht vruchtgebruik in 

dit huis. 
33 Zie ← BP 1177 f 249v 04 vr 03-08-1386, verkoop van de helft in het huis. 
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BP 1178 f 203v 17 di 12-12-1391. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 203v 18 di 12-12-1391. 

Barnijerus Andries soen droeg over aan Godescalcus van Hijntham een 

b-erfcijns van 8 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een beemd, 

in Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselse Kamp, tussen Jacobus van 

Enghelant enerzijds en kvw Willelmus van den Yvenlaer anderzijds, welke 

cijns aan hem was verkocht door Alardus gnd van Cloechoven van den Dunghen. 

 

Barnijerus Andries soen hereditarium censum octo librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quodam prato sito in parochia 

de Berlikem in loco dicto die Hasselsche Camp inter hereditatem Jacobi de 

Enghelant ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi van den 

Yvenlaer ex alio venditum sibi ab Alardo dicto de Cloechoven van den 

Dunghen prout in litteris hereditarie supportavit Godescalco de Hijntham 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 203v 19 di 12-12-1391. 

Johannes Hovelman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Hovelman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf6 E 10 f. 204. 

 in festo Lucie: woensdag 13-12-1391. 

 in crastino Lucie: donderdag 14-12-1391. 

 

BP 1178 f 204r 01 di 12-12-1391. 

Bernerus zvw Andreas van Berlikem droeg over aan Godescalcus van Hijntam 

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

gaande uit ......., gnd het Geloekt, in Berlicum, tussen een gemene weg 

enerzijds en Jacobus gnd Cop Wert anderzijds, welke pacht aan hem was 

verkocht door Petrus zvw Godescalcus gnd Didden soen. 

 

(dg: Bernij). 

Bernerus filius quondam Andree de Berlikem hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini 

ex p[ecia] ....... dicta communiter tGeloect sita in parochia de Berlikem 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Jacobi dicti Cop Wert 

ex alio venditam sibi a Petro filio quondam Godescalci dicti Didden soen 

prout in litteris hereditarie supportavit Godescalco de Hijntam cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 204r 02 di 12-12-1391. 

Johannes Hovelman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Hovelman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 204r 03 wo 13-12-1391. 

Henricus van der Donc en zijn zoon Willelmus Vos beloofden aan Gerardus zvw 

Petrus Oer 179 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 14-04-

1392) te betalen. 

 

Henricus van der (dg: -d) Donc et Willelmus Vos eius #filius# promiserunt 

Gerardo filio quondam Petri Oer centum et septuaginta novem Gelre gulden 

seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et 
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Arnoldus datum in festo Lucie. 

 

BP 1178 f 204r 04 wo 13-12-1391. 

Willelmus zvw Willelmus Loijer de jongere droeg over aan Henricus 

Leijdecker zvw Henricus Leijdecker een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land gnd 

Flebos, 10 lopen groot, in Oirschot, tussen Arnoldus Noude van den 

Ghisenrode enerzijds en de gemene weg anderzijds, welke pacht voornoemde 

wijlen Willelmus Beijer de jongere verworven had van Egidius zvw Henricus 

gnd Leijdecker. Met achterstallige termijnen. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Willelmi Loijer junioris hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in festo 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex quadam pecia terre dicta 

communiter Flebosche decem lopinos siliginis mensure de Oerscot in semine 

capiente sita in parochia de Oerscot inter hereditatem Arnoldi Noude van 

den Ghisenrode ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex alio quam 

paccionem dictus quondam Willelmus Beijer junior erga Egidium filium 

quondam Henrici dicti Leijdecker prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico Leijdecker filio quondam Henrici Leijdecker [cum 

litteris] et jure et cum arrestadiis quibuscumque promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui et sui patris et quorumcumque 

heredum sui patris deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 204r 05 wo 13-12-1391. 

Wellinus Scilder droeg over aan Franco van Orthen Gerijts soen kramer (dg: 

szvw hr Nijcholaus Scilder investiet van Geffen) (1) een huis en tuin, die 

waren van wijlen hr Johannes Koc ridder, in Geffen, tussen de kerk aldaar 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een huis, erf en tuin, die 

waren van wijlen Johannes van Erwen, in Geffen, bij het kerkhof, tussen 

Henricus Truden soen enerzijds en Rijxkinus gnd Hacke anderzijds, met een 

eind strekkend aan de muur van het kerkhof en met het andere eind aan een 

gemene weg, aan voornoemde Wellinus overgedragen door voornoemde Rijxkinus 

Hacke. 

 

Wellinus Scilder domum et ortum qui fuerant quondam domini Johannis Koc 

militis sitos in parochia de Geffen inter ecclesiam ibidem ex uno [et 

inter communem] plateam ex alio atque domum aream et ortum qui fuerant 

quondam Johannis de Erwen sitos in parochia de Geffen predicta prope 

cijmiterium ibidem inter hereditatem Henrici Truden soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: dicti) Rijxkini dicti Hacke ex alio tendentes cum uno 

fine ad murum dicti cijmiterii et cum reliquo fine ad communem plateam 

supportatos dicto Wellino a dicto Rijxkino Hacke prout in litteris 

supportavit Franconi de Orthen (dg: genero domini et instit) Gerijts soen 

institori (dg: cu genero domini quondam Nijcholai Scilder investiti olim 

de Geffen) cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 204r 06 wo 13-12-1391. 

Godefridus van Ghestel snijder en Ghisbertus van der Bruggen beloofden aan 

Martina ev Willelmus van der Aa 39 Gelderse gulden of de waarde op zondag 

Letare-Jerusalem aanstaande (zo 24-03-1392) te betalen. 

 

Godefridus de Ghestel sartor et Ghisbertus van der Bruggen promiserunt 

Martine (dg: relicte quondam) uxori Willelmi (dg: de) van der Aa triginta 

novem Gelre gulden seu valorem ad dominicam (dg: d) letare Jherusalem 

proxime futuram persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1178 f 204r 07 do 14-12-1391. 

Arnoldus Vrient nzvw hr Thomas van Sceepstal scolasticus van Sint-Oedenrode 
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droeg over aan Elizabeth dvw Henricus van der Koeveringen 2/3 deel, dat aan 

Nijcholaus van der Koeveringen en Petrus gnd van der Kilsdonc behoorde, in 

een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Koeveringen, tussen 

Henricus Belen soen enerzijds en Willelmus gnd Scolle anderzijds, welk 2/3 

deel voornoemde Arnoldus Vrient verkregen had van voornoemde Nijcholaus en 

Petrus, voor de onraad, en voor een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, aan Hadewigis wv Henricus van den Koeveringen voor de duur 

van haar leven en na haar overlijden aan voornoemde Nijcholaus en Petrus te 

leveren, belast met voornoemde pacht van 1 mud. 

 

Arnoldus Vrient filius naturalis quondam domini Tho[m]e de Sceepstal 

scolastici olim Rodensis duas tercias partes que (dg: f) ad Nijcholaum 

van der Koeveringen et Petrum dictum van der Kilsdonc spectare 

consueverunt in quadam #pecia# terre sita in parochia de Rode sancte Ode 

in loco dicto Koeveringen inter hereditatem Henrici Belen soen ex uno et 

inter hereditatem Willelmi dicti (dg: Scalle) Scolle ex alio quas duas 

tercias partes dictus Arnoldus Vrient erga dictos Nijcholaum et Petrum ad 

pactum acquisiverat scilicet pro oneribus dictis onraet ex dictis duabus 

terciis partibus de jure solvendis atque pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Rode Hadewigi relicte quondam Henrici van den 

(dg: Koer) Koeveringen ad vitam et post eius vitam dictis Nijcholao et 

Petro exinde solvenda prout in litteris hereditarie supportavit Elizabeth 

filie (dg: l/q) quondam Henrici van der Koeveringen cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

predicta paccione (dg: duorum) #unius# modii (dg: -orum). Testes Neijnsel 

et Arnoldus datum in crastino Lucie. 

 

BP 1178 f 204r 08 do 14-12-1391. 

Voornoemde Elizabeth dvw Henricus van der Koeveringen beloofde aan 

voornoemde Arnoldus Vrient een n-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, met Lichtmis ter plaatse gnd Koeveringen te leveren, voor 

het eerst over een jaar (zo 02-02-1393), gaande uit (1) voornoemd 2/3 deel 

en uit 1/3 deel, dat aan voornoemde Elizabeth behoort, in voornoemd stuk 

land, (2) een stuk heide aldaar, tussen Willelmus Scolle enerzijds en kv 

Henricus Belen soen anderzijds. 

 

Dicta Elizabeth cum tutore promisit (dg: super) se daturam et soluturam 

dicto Arnoldo Vrient hereditariam paccionem sedecim lopinorum siliginis 

mensure de Rode hereditarie purificationis et primo termino ultra annum 

et (dg: in Rode tradendam) in loco dicto Koeveringen tradendam ex dictis 

duabus terciis partibus atque ex tercia parte ad dictam Elizabeth 

spectante in dicta pecia terre atque ex pecia terre (dg: meric) mericalis 

sita ibidem inter hereditatem Willelmi Scolle ex uno et inter hereditatem 

liberorum Henrici Belen soen ex alio. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 204r 09 do 14-12-1391. 

Willelmus zvw Henricus die Rode van Bucstel gaf uit aan Gerardus van Vucht 

zvw Gerardus Vucht 2 bunder broekland, in Boxtel, in Liemde, ter plaatse 

gnd Eilde, tussen hr Jacobus priester enerzijds en kv Metta gnd Coppen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groot aan de hertog en thans 

voor een n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, met 

Allerheiligen te betalen. 

 

Solvit Gerardus. 

Willelmus filius quondam Henrici die Rode de Bucstel duo bonaria paludis 

sita in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde (dg: inter) in 

loco dicto Eilde inter hereditatem domini Jacobi presbitri ex uno et 

inter hereditatem liberorum Mette dicte Coppen ex alio prout ibidem sita 

sunt dedit ad hereditarium censum Gerardo de Vucht filio quondam Gerardi 
!Vucht ab eodem hereditarie possidenda pro duobus grossis antiquis domino 

duci exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario censu unius aude 
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scilde monete (dg: F) regis Francie seu valorem dando sibi ab alio 

hereditarie omnium sanctorum ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 204r 10 do 14-12-1391. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Willelmus 30 gulden, 30 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, voor 1/3 deel te betalen met Pasen (zo 14-

04-1392), voor 1/3 deel met Maria-Hemelvaart (do 15-08-1392) en voor 1/3 

deel met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392). 

 

Dictus Gerardus promisit dicto Willelmo (dg: X gulde) XXX gulden scilicet 

XXX (dg: lic) gemeijn placken pro quolibet gulden computato pro una 

tercia parte pasche pro secunda tercia parte (dg: ..) in festo 

assumptionis beate Marie et pro ultima tercia parte Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 204r 11 do 14-12-1391. 

Andreas zvw Rodolphus die Snider van Hees en Johannes van den Eijnde zvw 

Johannes van den Eijnde van Hees verkochten aan Henricus van Tula zvw 

Johannes van Tula van Geffen een stuk land in Geffen, ter plaatse gnd ten 

Berge, tussen eerstgenoemde Johannes van den Eijnde enerzijds en Ghibo van 

Loen, Hermannus van Loen en voornoemde Henricus van Tula anderzijds. 

 

Solvit. 

Andreas filius quondam Rodolphi die Snider de Hees et Johannes van den 

Eijnde filius quondam Johannis van den Eijnde de Hees peciam terre sitam 

in parochia de Geffen in loco dicto ten Berge inter hereditatem 

primodicti Johannis van den Eijnde ex uno et inter hereditatem Ghibonis 

de Loen et Hermanni de Loen et Henrici de Tula ex alio cum suis 

attinentiis prout ibidem sita est #et# ad ipsos dinoscitur pertinere 

vendiderunt dicto Henrico de Tula filio quondam Johannis de Tula de 

Geffen promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

1178 mf6 E 11 f. 204v. 

 in crastino Lucie: donderdag 14-12-1391. 

 Quinta post Lucie: donderdag 14-12-1391. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 15-12-1391. 

 

BP 1178 f 204v 01 do 14-12-1391. 

Danijel zvw Ancelmus Nennen soen droeg over aan zijn zoon Henricus 

Boertman, ter ondersteuning van zijn huwelijk, een stuk roggeland, ongeveer 

1 mudzaad rogge groot, maat van Veghel, in Veghel, ter plaatse gnd in die 

Biest, tussen hr Adam van Bercghen enerzijds en een streep land, behorend 

aan voornoemde Henricus Boertman zv Danijel, anderzijds. Twee brieven, een 

voor Arnoldus Hoernken en de andere voor Henricus. 

 

[D]anijel filius quondam (dg: .) Ancelmi Nennen soen (dg: p) #peciam 

terre# modiatam terre siliginee #mensure de Vechel# vel circiter 

#continentem# sitam in parochia de Vechel in loco dicto in die Bijest 

inter hereditatem domini Ade de (dg: Boegh Bogh) Bercghen ex uno et inter 

quandam strepam #terre# spectantem Henricum Boertman filium dicti 

Danijelis ex alio ut dicebat (dg: h) hereditarie supportavit dicto 

Henrico Boertman suo filio (dg: cum para mo) in subsidium matrimonii 

contrahendum a dicto Henrico promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Neijnsel et Arnoldus datum in crastino Lucie. 

Duplicetur. Arnoldus Hoernken habet unam et Henricus aliquam. 

 

BP 1178 f 204v 02 do 14-12-1391. 

Voornoemde Henricus Boertman verkocht aan Arnoldus Hoernken een n-erfcijns 
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van 40 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit voornoemd 

stuk land. 

 

Dictus Henricus (dg: H) Boertman hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie Remigii ex 

dicta pecia terre promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Neijnsel et Arnoldus 

datum quinta post Lucie. 

 

BP 1178 f 204v 03 do 14-12-1391. 

Ambrosius gnd Broes zvw Ambrosius gnd Broes Guedelen soen van Gheffen ev 

Sophija dvw Willelmus Kepken van Nuwelant gaf uit aan Rodolphus zv Johannes 

Kepken van Nuwelant de helft van een stuk land, behorend aan eerstgenoemde 

Ambrosius, in Nuland, ter plaatse gnd Claes Pels Kamp, beiderzijds tussen 

een gemene weg, met beide einden strekkend aan de gemeint, te weten de 

helft naast de weg gnd die Ossenenweg, zoals afgepaald; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 29 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Geffen te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-

1393). 

 

Ambrosius dictus Broes filius quondam Ambrosii dicti Broes Guedelen soen 

de Gheffen maritus et tutor legitimus (dg: Sophij) Sophije sue uxoris 

filie quondam Willelmi Kepken de Nuwelant medietatem pecie terre 

spectantis ad primodictum Ambrosium site in parochia de Nuwelant in loco 

dicto Claes Pels Camp inter (dg: hereditatem) communem plateam ex utroque 

latere (dg: ut) coadiacentem tendentis cum utroque fine ad communitatem 

scilicet illam [m]edietatem que sita est contigue iuxta viam dictam die 

Ossenenwech prout dicta medietas limitata est ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem [R]odolpho filio Johannis Kepken de (dg: Gheffen) 

Nuwelant ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione XXIX 

lopinorum siliginis mensure de [B]usco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Gheffen tradenda ex 

dicta medietate promittens warandiam et aliam (dg: d) obligationem 

deponere et alter repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. 

Testes datum supra (dg: s). 

 

BP 1178 f 204v 04 do 14-12-1391. 

Nijcholaus uter Hasselt beloofde aan Johannes Sticker 54 gulden, 16 penning 

gnd lelijart voor 1 gulden gerekend, op de markt in Dordrecht van mei 

aanstaande te betalen. 

 

Nijcholaus uter Hasselt promisit Johanni (dg: Sticker) Sticker LIIII 

gulden scilicet sedecim denariis dictis lelijart pro quolibet gulden 

computatis ad (dg: nun) nundinas de Dordraco (dg: ?c) in (dg: maii pro) 

maio proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 204v 05 do 14-12-1391. 

Arnoldus die Vlieger en Goeswinus Maes soen van Eijndoven beloofden aan 

Boudewinus Beijs 140 Hollandse gulden, 34 Gelderse groten voor 1 gulden 

gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1392) te betalen. 

 

Arnoldus die Vlieger et Goeswinus Maes soen de Eijndoven promiserunt 

Boudewino Beijs (dg: X) centum et XL Hollant gulden scilicet XXXIIII (dg: 

Gelre) denarios communiter Gelres groet pro quolibet gulden computato ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 204v 06 do 14-12-1391. 

Henricus zvw Henricus van der Rennen smid verkocht aan Willelmus die 

Lepelmaker van Os een huis en tuin van wijlen Theodericus Snoec 

handschoenmaker, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten 

de poort, tussen erfgoed van Ghibo van Best enerzijds en Truda van 
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Nijsterle anderzijds, strekkend vanaf de achterste stijl van het huis van 

voornoemde Ghibo lijnrecht naar een paal die daar staat, welk huis en tuin 

nu aan verkoper behoort. 

 

Henricus filius quondam Henrici van der Rennen faber domum et ortum (dg: 

sitos) quondam Theoderici Snoec cijrothecarii sitos in Busco ad finem 

(dg: H) vici Hijnthamensis extra portam ibidem inter hereditatem Ghibonis 

de Best ex uno et inter Trude de Nijsterle ex alio tendentes ibidem a 

stilo posteriori domus dicti Ghibonis linealiter ad quendam palum ibidem 

stantem et quos domum et ortum nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo die Lepelmaker de Os (dg: pro) supportavit cum omnibus 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Neijnsel et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1178 f 204v 07 do 14-12-1391. 

Godefridus zvw Johannes gnd Godevarts soen wonend in Empel en Johannes van 

Hedel wonend in Empel beloofden aan Henricus Dicbier zv Godefridus 13 oude 

schilden, 5 Gelderse gulden voor 3 oude schilden gerekend, en 2 mud haver, 

Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (do 22-02-1392) te betalen 

en te leveren. 

 

(dg: Ja) Godefridus filius quondam Johannis dicti Godevarts #soen# 

commorans in Empel Johannes de Hedel commorans in Empel promiserunt 

indivisi super omnia Henrico Dicbier filio Godefridi XIII aude scilde 

scilicet V Gelre gulden pro tribus aude scilde computato et duos modios 

avene mensure de Busco ad Petri ad cathedram proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 204v 08 do 14-12-1391. 

(dg: Willelmus van der Hamsvoert). 

 

BP 1178 f 204v 09 do 14-12-1391. 

Cristina dv Willelmus van der Hamsfoert en Johannes Spiker ev Aleijdis dv 

voornoemde Willelmus beloofden aan Petrus zv voornoemde Willelmus, na 

overlijden van voornoemde Willelmus, bij de deling van een huis, erf en 

erfgoed van voornoemde Willelmus, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, 

tussen erfgoed van Johannes Ghijsbrechts soen alias gnd van Kuijc enerzijds 

en een gemeen straatje anderzijds, strekkend vanaf voornoemde straat Huls 

tot aan het gemene water, 80 Gelderse gulden in te brengen, óf dat 

voornoemde Petrus dat bedrag vooraf bij de deling zal krijgen. 

 

Cristina filia Willelmi van der Hamsfoert cum tutore et Johannes Spiker 

(dg: gene) maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie dicti 

Willelmi promiserunt indivisi super omnia Petro filio dicti Willelmi quod 

si dicti Cristina et Johannes seu eorum heredes venire voluerint (dg: ad) 

post decessum dicti Willelmi ad divisionem fiendam de domo area et 

hereditate dicti Willelmi sitis in Busco ad vicum dictum Huls inter 

hereditatem Johannis Ghijsbrechts soen alias dicti de Kuijc ex uno et 

inter communem viculum ex alio tendentibus a dicto vico Huls vocato usque 

ad communem aquam ut dicebant et dictas domum aream et hereditates 

?partipare ?et condividere #et habere# cum dicto Petro quod extunc dicti 

Cristina et Johannes seu eorum heredes ad huiusmodi divisionem venientes 

reimportabunt #LXXX Gelre gulden# (dg: ante) sive quod dictus Petrus (dg: 

val) tantum de premissis habebit et (dg: le) prelevabit quantum valebit 

protunc LXXX Gelre gulden antequam ad huiusmodi divisionem venire 

poterint seu (dg: dictam) premissa condividere (dg: . de) seu premissa 

possidere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 204v 10 vr 15-12-1391. 

Gerardus Cop zv Rodolphus bakker ev Heijlwigis dvw Johannes van Scijnle gaf 

uit aan Rijcardus zvw Henricus van den Mortel 5 lopen land, in Schijndel, 
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ter plaatse gnd die Scoelen, tussen Henricus van den Waude enerzijds en kvw 

Denkinus Emmen soen anderzijds, zoals ze behoorden aan wijlen voornoemde 

Johannes van Scijnle, welke 5 lopen aan voornoemde Gerardus Cop gekomen 

waren na erfdeling; de uitgifte geschiedde voor 3 penning nieuwe grondcijns 

en thans voor een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen. 

 

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

Gerardus Cop filius Rodolphi pistoris maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis filie quondam Johannis de Scijnle (dg: peciam terre dictam die 

Scoelen) quinque lopinatas terre (dg: si) sitas in parochia de Scijnle in 

loco dicto die Scoelen inter hereditatem Henrici van den Waude ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Denkini Emmen soen in ea quantitate 

qua ibidem site sunt ad (dg: ad) dictum quondam Johannem de Scijnle 

spectare consueverunt ut dicebat et que quinque lopinate terre dicto 

Gerardo Cop mediante huiusmodi divisione prius habita inter ipsum et suos 

in hoc coheredes cesserunt in partem prout in litteris quas vidimus (dg: 

h) dedit ad hereditarium censum Rijcardo filio quondam Henrici van den 

Mortel ab eodem hereditarie possidendas pro tribus denariis novi census 

domino fundi exinde solvendis dandis etc atque atque pro hereditario 

censu XL solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis 

Johannis ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et (dg: s) alter repromisit. Testes Rover et 

Neijnsel datum (dg: supra) sexta post Lucie. 

 

BP 1178 f 204v 11 vr 15-12-1391. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 204v 12 vr 15-12-1391. 

Voornoemde Rijcardus beloofde aan voornoemde Gerardus Cop 5 Gelderse gulden 

of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 27-02-1392), 15 Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) en 15 Gelderse gulden 

of de waarde met Kerstmis over een jaar (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Dictus Rijcardus promisit dicto Gerardo Cop quinque (dg: l) Gelre gulden 

seu valorem ad carnisprivium proxime futurum et quindecim Gelre gulden 

seu valorem nativitatis Johannis proxime futurum et XV Gelre gulden seu 

valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 204v 13 vr 15-12-1391. 

Voornoemde Gerardus Cop zv Rodolphus bakker ev Heijlwigis dvw Johannes van 

Scijnle verkocht aan Arnoldus van Scijnle een stukje land, in Schijndel, 

ter plaatse gnd aan de Meiheuvel, tussen voornoemde Arnoldus van Scijnle 

enerzijds en kinderen gnd Philips Kijnderen anderzijds. 

 

Dictus Gerardus Cop ut supra particulam terre sitam in parochia de 

Scijnle ad locum dictum aen den Meijhoevel inter hereditatem Arnoldi de 

Scijnle ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Philips Kijnderen 

ex alio ut dicebat (dg: hereditatem) hereditarie vendidit dicto Arnoldo 

de Scijnle promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf6 E 12 f. 205. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 15-12-1391. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 16-12-1391. 

 

BP 1178 f 205r 01 vr 15-12-1391. 

Emondus van der Straten beloofde aan Arnoldus Steijmpel 2 Gelderse gulden 
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of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) en 3 Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1393) te betalen. 

 

Emondus van der Straten promisit Arnoldo Steijmpel duos Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum et tres Ge[lre gulden] 

seu valorem a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes Neijnsel et Tijt datum sexta post Lucie. 

 

BP 1178 f 205r 02 vr 15-12-1391. 

Egidius zvw Egidius gnd Lange Gielijs en zijn vrouw Hilla wv Petrus zv 

Johannes Wreijthals droegen over aan Johannes van de Kloot, tbv Henricus 

van den Eirde zvw voornoemde Johannes Wreijthals, het vruchtgebruik dat 

voornoemde Hilla heeft in alle goederen, die aan voornoemde Henricus van 

der Erde gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde broer Petrus, 

resp. die aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde Hilla. De brief 

overhandigen aan voornoemde Egidius. 

 

Egidius filius quondam Egidii dicti Lange Gielijs maritus (dg: et tutor) 

legitimus Hille sue uxoris (dg: filie quondam Annal) relicte quondam 

Petri filii Johannis Wreijthals et dicta Hilla cum eodem tamquam cum 

tutore suum usufructum (dg: sibi) dicte Hille competentem in omnibus 

bonis que Henrico van der (dg: Nen) #Erde# filio dicti quondam Johannis 

Wreijthals (dg: successione sunt) #de# morte dicti quondam Petri sui 

fratris successione sunt advoluta et post morte dicte Hille (dg: sunt) 

successione (dg: sunt) advolventur quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebant legitime supportaverunt Johanni de Globo ad opus dicti 

Henrici van den Eirde promittentes ratam servare. Testes W et Rover datum 

supra. Tradetur littera dicto Egidio. 

 

BP 1178 f 205r 03 za 16-12-1391. 

Rutgherus zvw Danijel van den Stadeacker beloofde aan Henricus van de Kloot 

27 lichte schilden, 12 gemene plakken voor 1 schild gerekend, met Epiphanie 

aanstaande (za 06-01-1392) te betalen, op straffe van 2. 

 

Rutgherus filius quondam Danijelis van den Stadeacker promisit Henrico de 

Globo XXVII licht scilde scilicet XII communes placken pro quolibet 

scil[t] computato ad epijphaniam proxime futuram persolvendos sub pena II 

gulden. Testes Willelmus et ....... datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1178 f 205r 04 za 16-12-1391. 

Arnoldus van Enode beloofde aan Heijmericus Groij 125½ Gelderse gulden of 

de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1392) te betalen. 

 

Arnoldus de Enode promisit Heijmerico Groij centum et XXV et dimidium 

Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 205r 05 za 16-12-1391. 

Johannes Paesdach zvw Godefridus Vleminc zvw Willelmus Vleminc verkocht aan 

Johannes van Budel bakker de helft, die behoorde aan wijlen voornoemde 

Godefridus, van een hoeve van wijlen voornoemde Willelmus Vleminc, in 

Vught, met de helft van het toebehoren, uitgezonderd een stuk land, gnd dat 

Brake, in Vught Sint-Lambertus, rondom tussen de gemeint, belast met de 

hertogencijns, een b-erfcijns van 40 schelling .... en een erfcijns van 6 

schelling (dg: geld), die Walterus Donc met Sint-Lambertus moest betalen 

aan wijlen voornoemde Godefridus. 

 

Johannes Paesdach filius quondam Godefridi Vleminc (dg: medietatem ..) 

filii quondam Willelmi Vleminc medietatem #que spectabat ad dictum 

quondam Godefridum# cuiusdam mansi (dg: sit) dicti quondam (dg: Go) 

Willelmi Vleminc siti in parochiis (dg: V) de Vucht et (dg: in 
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attinentiis) medietatem attinentiorum dicti mansi (dg: quorumcumque) 

quocumque locorum consistentium sive sitorum excepta tamen quadam pecia 

terre dicta [dat] Brake sita in parochia de Vucht sancti Lamberti inter 

communitatem circumquaque coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni de Budel pistori (dg: pro) supportavit cum omnibus litteris et 

jure promittens (dg: warandiam) super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu XL 

solidorum ....... ex dicta medietate de jure solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 205r 06 za 16-12-1391. 

+. 

et hereditario censu sex solidorum (dg: monete) quem Walterus Donc dicto 

quondam Godefrido solvere tenebatur Lamberti (dg: ex). 

 

BP 1178 f 205r 07 za 16-12-1391. 

Godescalcus van Megen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godescalcus de Megen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 205r 08 za 16-12-1391. 

Johannes van Bladel droeg over aan Johannes Paesdach zvw Godefridus Vleminc 

(1) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk land gnd die Brake, 1 mudzaad rogge 

groot, in Vught Sint-Lambertus, rondom tussen de gemeint, welke pacht 

voornoemde Johannes van Bladel gekocht had van Godefridus Vleminc, (2) een 

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

leveren, gaande uit een stuk land gnd die Brake, in Vught Sint-Lambertus, 

rondom tussen de gemeint, welke pacht aan hem was verkocht door Godefridus 

Vleminc, (3) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Johannes gnd 

Paesdach beloofd had aan zijn broer Walterus zvw Godefridus Vleminc, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve, eertijds van 

voornoemde wijlen Godefridus, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen 

Gerardus van Vladeracken enerzijds en Arnoldus gnd Houtappel anderzijds, 

welke pacht voornoemde Johannes verworven had van voornoemde Walterus, (4) 

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

gaande uit alle erfgoederen die behoorden aan Clemencia dvw Walterus gnd 

Vleminc, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel en uit de cijnzen die op die 

erfgoederen worden betaald, welke pacht aan hem was verkocht door 

voornoemde Clemencia, (5) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de navolgende erfgoederen, die 

waren van wijlen Willelmus Vleminc, gelegen in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Berkel, (5a) alle erfgoederen van voornoemde wijlen Willelmus, gelegen aan 

de Westtilburgse kant van een weg die daar loopt naar de kerk van Berkel, 

(5b) de helft van 12 bunder heideland, aldaar, te weten de helft aan de 

kant van Westtilburg, (5c) 1¾ bunder beemd uit 4 bunder beemd aldaar, te 

weten de 1¾ bunder aan de kant van Oisterwijk, welke pacht aan hem was 

verkocht door Clemencia dvw Willelmus Vleminc en Hermannus van den Damme en 

diens vrouw Yda dv voornoemde Clemencia. 

 

Johannes de Bladel hereditariam (dg: censum) paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die Bra[ke] unum modium 

siliginis in semine capiente sita in (dg: La) parochia de Vucht sancti 

Lamberti inter communitatem circum-(dg: .)-quaque coadiacentem quam 

paccionem dictus Johannes d[e] Bladel erga Godefridum Vleminc emendo 

acquisiverat prout in litteris 

item hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

sovlendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre 

dicte die Brake in parochia (dg: de) sancti Lamberti de Vucht inter 

(dg:he) communitatem circumquaque coadiacentem venditam sibi (dg: Go) a 
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Godefrido Vleminc prout in litteris 

item hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

quam Johannes dictus Paesdach promisit se daturum et soluturum Waltero 

suo fratri filio quondam Godefridi Vleminc hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex quodam manso olim ad dictum quondam Godefridum 

spectante sito in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter 

hereditatem Gerardi de Vladeracken ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

dicti (dg: Houtp) Houtappel ex alio atque ex attinentiis eiusdem mansi 

universis quocumque sitis (dg: ...) quam paccionem dictus Johannes erga 

dictum Walterum acquisiverat prout in litteris 

item hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex omnibus hereditatibus que 

spectabant ad Clemenciam filiam quondam Walteri dicti Vleminc sitis in 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel et ex censibus supra dictas 

hereditates de jure solvendis venditam sibi a dicta Clemencia prout in 

litteris 

item hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

hereditatibus infrascriptis que (dg: spectare di) quondam Willelmi 

Vleminc sitis in parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel scilicet ex 

omnibus hereditatibus dicti quondam Willelmi sitis a latere cuiusdam vie 

tendentis ibidem versus ecclesiam de Berkel videlicet a latere eisudem 

vie versus Westilborch sitis atque ex medietate (dg: d...) duodecim 

bonariorum terre mericalis sitorum ibidem scilicet ex illa medietate que 

sita est versus Westilborch insuper ex uno bonario et tribus quartis 

partibus unius bonarii prati de quatuor bonariis prati sitis ibidem 

scilicet ex illo bonario et illis tribus quartis partibus unius bonarii 

prati que site sunt versus Oesterwijc (dg: prout) venditam sibi a 

Clemencia filia quondam (dg: Hermanni) Willelmi Vleminc atque Hermanno 

van den Damme et Yda uxore dicti Hermanni filia dicte Clemencie prout in 

litteris supportavit Johanni Paesdach filio quondam Godefridi Vleminc 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 205r 09 za 16-12-1391. 

Rutgherus zvw Tielmannus Pauwels soen gaf uit aan Denkinus zv Arnoldus 

Roelofs soen een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder enerzijds en Johannes 

Kesselman anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 4 penning oude 

hertogencijns en thans voor een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(zo 02-02-1393). Voornoemde Denkinus zal binnen een jaar hierop een huis 

bouwen van 3 gebinten. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni Pauwels soen peciam terre sitam in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem Theoderici 

Rover filii quondam domini Johannis Rover militis ex uno et inter 

hereditatem Johannis Kesselman ex alio prout (dg: ..) ibidem sita est 

dedit ad hereditariam #paccionem# Denkino filio Arnoldi Roelofs soen ab 

eodem hereditarie possidendam pro IIIIor denariis antiqui census domino 

duci ex[inde] solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit promisit insuper dictus Denkinus quod (dg: s) ipse infra annum 

supra dictam peciam terre unam domum (dg: ...) trium ligaturarum situari 

faciet et procurabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 205r 10 za 16-12-1391. 

Godefridus van Eijcke timmerman beloofde aan Elizabeth wv Paulus Kersmaker 

20 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) en 
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15 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1393) 

te betalen. Opstellen in 2 brieven. 

 

Et erunt 2 littere. 

Godefridus de Eijcke carpentarius promisit super omnia (dg: Eliz) habita 

et habenda Elizabeth relicte quondam Pauli Kersmaker XX Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum et XV Hollant gulden 

seu valorem a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes W et Tijt datum supra. 

 

BP 1178 f 205r 11 za 16-12-1391. 

Elizabeth wv Paulus kaarsmaker verkocht aan Godefridus van Eijcke timmerman 

een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

Hermannus Wederhout enerzijds en erfgoed van Margareta dvw Willelmus gnd 

van Zelant kaarsmaker anderzijds, aan hem verkocht door Ghisbertus zv 

Petrus gnd Heelt van Hoesden. 

 

Elizabeth relicta quondam Pauli (dg: Kersmaker cum tutore) candelatoris 

cum tutore domum et aream sitam in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem Hermanni Wederhout ex uno et inter hereditatem Margarete 

filie quondam Willelmi dicti de Zelant candelatoris ex alio cum 

attinentiis eiusdem domus et aree singulis et universes venditam sibi a 

Ghisberto filio Petri dicti Heelt (verbeterd uit: Heels) de Hoesden prout 

in litteris hereditarie vendidit Godefrido de Eijcke carpentario 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens cum tutore ratam 

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

 

BP 1178 f 205r 12 za 16-12-1391. 

Henricus zvw Paulus Kersmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Pauli Kersmaker prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf6 E 13 f. 205v. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 19-12-1391. 

 in vigilia Thome: woensdag 20-11-1391. 

 anno nonagesimo primo mensis decembris in vigilia Thome: 

  woensdag 20-11-1391. 

 

BP 1178 f 205v 01 ±di 19-12-1391. 

....... Swalmen schoenmaker beloofde aan Johannes zvw Arnoldus Heijme 100 

Gelderse gulden ....... ........ 

 

....... Swalmen sutor pro[misit] ....... ....... (dg: Jo) Johanni filio 

Arnoldi quondam Heijme centum Gelre gulden persolvendos ....... ....... 

....... 

 

BP 1178 f 205v 02 ±di 19-12-1391. 

Voornoemde Johannes zvw Arnoldus Heijme beloofde aan Johannes van de Kloot, 

tbv Bela dv eerstgenoemde Johannes, een n-erfcijns van 50 oude schilden, 

met Pasen te betalen, gaande uit alle goederen van eerstgenoemde Johannes. 

Voornoemde Bela zal uit deze goederen aan broeder Johannes zv eerstgenoemde 

Johannes minderbroeder een lijfrente betalen van 25 Gelderse gulden, die 

Johannes in een schepenbrief beloofd had aan zijn voornoemde zoon broeder 

Johannes. Zou Bela overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat de cijns 

naar de naaste erfg van eerstgenoemde Johannes. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia (dg: se daturum se se datum et 

soluturum Bele) [Johanni] de Globo ad opus Bele filie primodicti Johannis 

quod ipse dabit et exsolvet dicte Bele hereditarium censum quinquaginta 

aude scilde hereditarie pasce ex omnibus bonis primodicti Johannis 
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quocumque sitis tali condicione quod dicta Bela ex dictis bonis dabit et 

exsolvet fratri Johanni filio primodicti Johannis or[dinis] fratrum 

minorum vitalem pensionem XXV Gelre gulden quam pensionem Johannes 

promisit dicto fratri [Johanni] filio suo in litteris scabinorum prout in 

litteris scabinorum dicebat contineri hoc tamen addito si dicta Bela 

decesserit sine prole genita vel generanda [ab ipsa] superviva remanente 

extunc dictus census ad (dg: ..) proximos heredes primodicti (dg: He) 

Johannis !excepto dicto fratri Johanni hereditaria devolutione salvo 

tamen semper fratri Johanni suo usufructu predicto. 

 

BP 1178 f 205v 03 di 19-12-1391. 

Henricus van der Bruggen, zijn zoon Willelmus Vos en Henricus van den Velde 

beloofden aan Henricus Stierken zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini 35 

Gelderse gulden of de waarde tussen nu en ‘s-Heren-Besnijdenis aanstaande 

(ma 01-01-1392) te betalen. 

 

(dg: Willelmus ende Willelmus). 

Henricus van der Bruggen #et Willelmus Vos eius filius# et Henricus van 

den Velde promiserunt Henrico Stierken filio Willelmi filii Arnoldi 

Tielkini XXXV Gelre gulden seu valorem infra hinc et festum 

circoncisionis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et 

Vladeracken datum tercia post Lucie. 

 

BP 1178 f 205v 04 di 19-12-1391. 

Voornoemde Henricus van der Bruggen, zijn zoon Willelmus Vos en Henricus 

van den Velde beloofden aan voornoemde Henricus Stierken zv Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini 100 Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond 

aanstaande (di 27-02-1392) te betalen. 

 

Dicti 3 promiserunt dicto Henrico Stierken centum Gelre gulden seu 

valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 205v 05 di 19-12-1391. 

De twee eersten zullen Henricus van den Velde schadeloos houden. 

 

Duo primi servabunt Henricum van den Velde indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 205v 06 wo 20-11-1391. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus gnd van Arle verkocht aan Everardus gnd Buc een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die Walterus Bac zvw Johannes 

gnd ....... beloofd had met Lichtmis in Den Bosch aan eerstgenoemde 

Nijcholaus te leveren , gaande uit (1) 2/3 deel, dat aan eerstgenoemde 

Nijcholaus behoorde, in ....... van een beemd gnd die Groet Beemd, in 

Tilburg, tussen Ghisbertus zvw voornoemde Nijcholaus van Arle enerzijds en 

Johannes gnd die Cortbant anderzijds, te weten de helft naast voornoemde 

Johannes Cortbant, (2) 2/3 deel, dat aan eerstgenoemde Nijcholaus behoorde, 

in de helft van een erfgoed, gnd die Heijnninge, aldaar, tussen Petrus gnd 

Nouden enerzijds en de dijk gnd Maasdijk anderzijds, te weten de helft 

richting voornoemde dijk, (3) een stuk beemd gnd die Heijnninge, in 

Tilburg, naast de plaats gnd die Valem, tussen erfgoed van het klooster van 

Tongerlo enerzijds en de gemeint van Tilburg anderzijds. Jordanus van 

Roesmalen smid beloofde lasten in de pacht af te handelen van de kant van 

voornoemde verkoper. 

 

Nij[cholaus] filius quondam Nijcholai dicti de Arle hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam 

Walterus Bac filius quondam Johannis dicti ....... promisit se daturum et 

soluturum primo[dicto Nijcho]lao hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam de et ex duabus terciis partibus que ad primodictum Nijcholaum 



Bosch’ Protocol jaar 1391 02. 

 

99 

spectabat! in ....... cuiusdam dicti die Groet Beemt siti in parochia de 

Tilborch inter hereditatem Ghisberti filii dicti quondam Nijcholai de 

Arle ex uno et inter hereditatem Johannis dicti die Cort[bant] ex alio 

scilicet in illa medietate dicti prati que medietas sita est juxta dictam 

hereditatem dicti Johannis Cortbant vocati atque ex duabus terciis 

partibus [que] ad primodictum Nijcholaum spectabant in medietate cuiusdam 

hereditatis dicte die Heijnninge site ibidem inter hereditatem Petri !J 

dicti Nouden ex uno et inter (dg: here) aggerem dictum Maesdijc ex alio 

scilicet in illa medietate que sita est versus dictum aggerem atque ex 

pecia prati dicti die Heijnninge sita in dicta parochia juxta locum 

dictum die Valem inter hereditatem conventus de Tongherloe ex uno et 

inter communitatem de Tilborch ex alio prout in litteris hereditarie 

vendidit Everardo dicto Buc supportavit cum litteris et jure promittens 

super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere. Quo facto Jordanus de Roesmalen (dg: 

pbr) #faber# promisit super omnia obligationem ex parte dicti venditoris 

in dicta paccione existentem deponere. Testes Neijnsel et Tijt datum in 

vigilia Thome. 

 

BP 1178 f 205v 07 wo 20-11-1391. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus gnd van Arle verkocht aan Everardus Buc een 

b-erfpacht van 7 zester rogge, Bossche maat, die Johannes zv Laurencius gnd 

Moelner beloofd had aan eerstgenoemde Nijcholaus, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een stuk land gnd die Werve Akker, 6 lopen rogge 

groot, in Tilburg, ter plaatse gnd aan de Werft, tussen Gerardus van de 

Doorn enerzijds en Nijcholaus zvw Walterus gnd die Bont anderzijds. 

Jordanus van Roesmalen smid beloofde lasten in deze pacht van de kant van 

de verkoper af te handelen. 

 

Nijcholaus filius quondam Nijcholai dicti (dg: He) de Arle hereditariam 

paccionem septem sextariorum siliginis mensure de Busco quam Johannes 

filius Laurencii dicti Moelner promisit se daturum et soluturum 

primodicto Nijcholao hereditarie purificationis et in Busco tradendam de 

et ex pecia terre dicta die Werve Acker sex lopinos siliginis in semine 

capiente sita in parochia de Tilborch ad locum dictum aen den Werft inter 

hereditatem Gerardi de Spina ex uno et inter hereditatem Nijcholai filii 

quondam Walteri dicti die Bont ex alio prout in litteris hereditarie 

vendidit Everardo Buc supportavit cum litteris et jure promittens super 

habita et habenda (dg: wa) ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere. Quo facto Jo[rd]anus de Roesmalen faber 

promisit super omnia (dg: q) obligationeme ex parte dicti venditoris in 

dicta paccione existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 205v 08 wo 20-11-1391. 

Gerardus van Bruggen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen van Theodericus die Bever zvw Rodolphus 

Bever. 

 

Gerardus de Bruggen omnes vendiciones et alienaciones factas (dg: pro) de 

bonis quibuscumque (dg: Rodolp) Theoderici die Bever filii quondam 

Rodolphi Bever calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 205v 09 wo 20-11-1391. 

En hij kan beide voornoemde pachten terugkopen tussen nu en Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1392) met 95 Gelderse gulden of de waarde. Maar 

voornoemde Everardus zal de rogge van deze pachten ontvangen van Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1392). Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, Johannes van de Kloot, Gerardus van Bruggen en Albertus Wael. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 205v 06}. 

A. 
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Et poterit redimere dictas pacciones ambas infra hinc et festum 

nativitatis Johannis proxime futurum cum nonaginta quinque Gelre gulden 

seu valorem et (dg: cum pacc) ita tamen quod dictus Everardus (dg: d...) 

siliginem de dictis paccionibus proveniendam in festo purificationis 

proxime futuro ut in forma acta in camera presentibus scabinis Johanne de 

(dg: ..) Globo Gerardo de Bruggen Alberto Wael (dg: h testes) datum anno 

nonagesimo primo mensis decembris (dg: dre) in vigilia Thome (dg: d) hora 

none. 

 

BP 1178 f 205v 10 wo 20-11-1391. 

Henricus Raet beloofde aan Godescalcus Arts soen 265½ schild of de waarde 

met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392) te betalen. 

 

Henricus Raet promisit Godescalco Arts soen ducentos et sexaginta quinque 

#et dimidium# scutos boni auri et iusti ponderis seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Tijt 

datum supra. 

 

BP 1178 f 205v 11 wo 20-11-1391. 

De broers Henricus Stierken en Ywanus Stierken, kvw Johannes Stierken, 

verkochten aan Arnoldus Osman zvw Johannes Alarts soen, tbv zijn moeder 

Hilla wv voornoemde Johannes Alarts soen, (1) een b-erfcijns van 40 

schelling geld, die erfg vw Gerardus Stierken beurden, een helft met 

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

Bosch, in een straatje dat loopt van de Schrijnmakersstraat naar de 

Korenbrug, tussen erfgoed van Johannes Lemmen soen enerzijds en erfgoed van 

wijlen Petrus gnd Por anderzijds, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

die voornoemde erfg vw Gerardus Stierken beurden, een helft met Kerstmis en 

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

straatje dat loopt van de Schrijnmakersstraat naar de Korenbrug, tussen 

erfgoed van Johannes Hagen enerzijds en erfgoed van Reijnerus van der Wordt 

anderzijds. Albertus Wael als procurator van het Geefhuis in Den Bosch, 

deed afstand. Voornoemde Hilla moet jaarlijks 2 oude groten tournoois aan 

de hertog betalen, die de hertog uit beide voornoemde huizen beurt, te 

weten 1 oude groot uit elke cijns van 40 schelling. Opstellen in twee 

brieven. 

 

Et ponetur in 2 litteris. 

Henricus Stierken et Ywanus Stierken fratres liberi quondam Johannis 

Stierken hereditarium censum (dg: quinque librarum #quatuor) XL 

solidorum# monete quem heredes quondam Gerardi Stierken solvendum 

habuerunt hereditarie mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis de 

et ex (dg: he) domo et area sita in Busco in viculo tendente a vico 

scriniparorum versus pontem bladi inter hereditatem (dg: Reijnaldi van 

den Woert) Johannis Lemmen soen ex uno et inter hereditatem quondam Petri 

dicti Por ex alio atque hereditarium censum XL solidorum monete quem 

dicti heredes dicti quondam Gerardi Stierken solvendum habuerunt 

hereditarie terminis solucionis predictis de et ex area domo et area sita 

in dicto viculo (dg: inter hereditatem Johannis f contigue iuxta dictam 

domum et aream) inter hereditatem Johannis Hagen ex uno et inter 

hereditatem Reijneri van der Wordt ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt (dg: Nijch) Arnoldo Osman filio quondam Johannis Alarts soen 

ad opus Hille sue matris (dg: filie) relicte eiusdem quondam Johannis 

Alarts soen promittens warandiam et obligationem et impeticionem ex parte 

dictorum venditorum et suorum coheredum deponere. (dg: uo) Quo facto (dg: 

Ard) Albertus Wael tamquam procurator mense sancti spiritus in Busco (dg: 

de) cum consensus et voluntate provisorum eiusdem mense supra dictis 

censibus et jure ad opus dicte Hille renunciavit promittens (dg: ratam) 

tamquam procurator (dg: de) supra ratam servare tali condicione quod 

dicta Hilla solvet annuatim et hereditarie (dg: unum) #duos# grossos 

Turonenses antiquos domino nostro duci quos dictus dominus noster dux 
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solvendos habet annuatim ex dictis duabus domibus [et areis] ut dicebant 

scilicet de quolibet censu XL solidorum unum grossum antiquum. Testes W 

(dg: et) et Tijt datum supra. 

 

BP 1178 f 205v 12 wo 20-11-1391. 

Voornoemde broers Henricus Stierken en Ywanus Stierken, kvw Johannes 

Stierken, droegen over aan Albertus Wael tbv het Geefhuis in Den Bosch een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van wijlen Jacobus 

Willems, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Johannes Hacke enerzijds en erfgoed van Johannes van Gewanden anderzijds. 

Het Geefhuis zal jaarlijks uit deze cijns betalen 1 oude groot Tournoois 

die de hertog uit voornoemd huis en erf beurt. 

 

(dg: Jac) Dicti Henricus et Ywanus hereditarium censum XL solidorum 

monete (dg: solve) quem se solvendum habere dicebant hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area quondam Jacobi Willems sita 

in Busco in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem Johannis 

Hacke ex uno et inter hereditatem Johannis de Gewanden ex alio ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Alberto Wael ad opus mense sancti 

spiritus in Busco (dg: in Busco) promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem (dg: de) in dicto censu existentem deponere 

tali condicione quod dicta mensa sancti spiritus solvet annuatim ex dicto 

censu XL solidorum unum grossum Turonensem antiquum quem dominus noster 

dux solvendum habet hereditarie et annuatim ex domo et area predicta. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf6 E 14 f. 206. 

 in vigilia beati Thome: woensdag 20-11-1391. 

 in festo Thome: donderdag 21-11-1391. 

 in crastino Thome: vrijdag 22-11-1391. 

 

BP 1178 f 206r 01 wo 20-11-1391. 

Albertus Wael als procurator van het Geefhuis deed tbv de broers Henricus 

Stierken en Ywanus Stierken afstand van een b-erfcijns van 20 schelling 

geld, die erfg vw Gerardus Stierken beurden, een helft met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een woning van wijlen hr Henricus van 

Mordrecht ridder, thans behorend aan de lombarden, in Den Bosch, in een 

straat die loopt voor de woning van wijlen Johannes gnd Coninc Jan van 

Steensel naar de straat Huls, tussen de waterstroom enerzijds en erfgoed 

van Johannes van den Dijk anderzijds. 

 

Albertus Wael tamquam procurator cum consensu provisorum etc super 

hereditario censu XX solidorum monete quem heredes quondam Gerardi 

St[ie]rken solvendum habuerunt [hereditarie] mediatim (dg: Jo) Domini et 

mediatim Johannis ex (dg: domo et area) habitatione (dg: Philippi q) 

quondam domini Henrici de Mordrecht militis nunc ad lombardos [spectante] 

sita in Busco in vico tendente (dg: a) ante habitationem quondam Johannis 

dicti (dg: ?rg) Coninc Jan de Steensel versus vicum Huls inter (dg: h) 

aquam ibide[m currentem] ex uno et inter hereditatem Johannis de Aggere 

ex alio ut dicebat ad opus Henrici Stierken et Ywani Stierken fratrum 

promittens tamquam procurator ratam servare (dg: servare). Testes W et 

T[ijt datum] in vigilia beati Thome. 

 

BP 1178 f 206r 02 do 21-11-1391. 

Nijcholaus zv Johannes gnd Calen soen beloofde aan Henricus zv Hubertus van 

den Loeke 17 schilden, 12 gemene plakken voor 1 schild gerekend, met 

Kerstmis over een jaar (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Nijcholaus filius Johannis dicti Calen soen promisit Henrico filio 

Huberti van den Loeke XVII scilde scilicet XII gemeijn placken pro 
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quolibet [scilt] computato a festo nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes Aa et Rover datum in festo Thome. 

 

BP 1178 f 206r 03 do 21-11-1391. 

De broers Jacobus Bac, Heijmericus en Volcwigis, kvw Johannes Buc van Lijt, 

Reijnerus Mudeken en Petrus van Maren beloofden aan hr Henricus Buc 

kanunnik in Den Bosch, 107½ oude Franse schilden, een helft te betalen met 

Sint-Petrus-Stoel (do 22-02-1392) en de andere helft met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1392). 

 

Jacobus Bac (dg: filius quondam Johannis Bac de Lijt Reijneru Reijnerus 

Mudeken) Heijmericus (dg: Volcquinus) Volcwigis fratres liberi quondam 

Johannis Buc de Lijt et Reijnerus Mudeken #Petrus de Maren# promiserunt 

domino Henrico Buc canonico Buscensi centum et septem et dimidium aude 

scilde Francie seu valorem in auro (dg: ad) mediatim Petri ad cathedram 

et mediatim nativitatis Johannis proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 206r 04 do 21-11-1391. 

Voornoemde vijf beloofden voornoemd geld in Luik te betalen, in de 

rekeninge van Sint-Lambertus aldaar, voor hun risico en rekening. 

 

(dg: Dicti 4o) Notum sit universis quod cum ita actum constituti dicti 

(dg: 4) #quinque# vires promiserunt dictam pecuniam tradere in civitate 

Leodiensi in computario dicto rekeninge sancti Lamberti ibidem dictis 

terminis solucionis sub periculis laboribus et expensis dictorum (dg: 4) 

#quinque# debitorum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 206r 05 do 21-11-1391. 

Hr Henricus Buc maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Andreas van den Noddenvelt en diens kinderen en door Johannes 

Spikerman en diens kinderen, met hun goederen. 

 

Dominus Henricus Buc omnes vendiciones et aienaciones factas (dg: Joh) 

#per# Andream van den Noddenvelt et eius liberos seu eorum alterum cum 

suis bonis quibuscumque atque omnes vendiciones factas per Johannem 

Spikerman (dg: se) et eius liberos seu eorum alterum cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 206r 06 do 21-11-1391. 

Willelmus Hels en Willelmus van Volkel als vuurmeesters op het eind van de 

Hinthamerstraat, namens de armen op het eind van de Hinthamerstraat, 

maanden 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

die Henricus Loze beloofd had aan voornoemde armen te betalen, een helft 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een hoeve van 

voornoemde Henricus Loze, in Schijndel. 

 

Willelmus (dg: dg: W) Hels et (dg: Hub) Willelmus de Volkel tamquam 

magistri et rectores ignis in fine vici Hijnthamensis ex parte et nomine 

pauperum egentantium decumbentium et degentium in Buscoducis in fine vici 

Hijnthamensis hereditarium censum XX solidorum monete quem Henricus Loze 

(dg: promisit) dictis pauperibus solvere tenetur hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex manso dicti Henrici Loze sito in parochia 

de Scijnle et ex (dg: alt) attinentiis dicti (dg: .) mansi singulis [et 

universis] quocumque sitis prout in litteris monuerunt de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 206r 07 do 21-11-1391. 

Ludovicus van Kessel, Ludovicus zvw Goeswinus van Kessel en Henricus Bernts 

soen van Lijt beloofden aan Gertrudis van Tiel wv Hubertus die Cleijn 45 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te 
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betalen. 

 

Ludovicus de Kessel (dg: promisit Gertrud) Ludovicus filius quondam 

Goeswini de Kessel et Henricus Bernts soen de Lijt promiserunt Gertrudi 

de Tiel relicte quondam Huberti die Cleijn XLV Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 206r 08 do 21-11-1391. 

Johannes van Swalmen schoenmaker beloofde aan Egidius zvw Egidius gnd 

Spanuijt alias gnd met den Monde een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen 

van voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Swalmen sutor promisit se daturum et soluturum Egidio (dg: 

Spa) filio quondam Egidii dicti Spanuijt alias dicti met den Monde 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

(dg: purificationis) Martini et in Busco ex omnibus bonis dicti Johannis 

quocumque sitis. 

 

BP 1178 f 206r 09 do 21-11-1391. 

Lucas zvw Gerardus van Eijcke maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Ancelmus zvw Theodericus van den Bleke met zijn 

goederen. 

 

Lucas filius quondam Gerardi de Eijcke omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Ancelmum filium quondam Theoderici van den Bleke calumpniavit 

cum suis bonis. Testes W et Tijt datum supra. 

 

BP 1178 f 206r 10 do 21-11-1391. 

Arnoldus van Scijnle droeg over aan Theodericus zvw Arnoldus Nollen soen 

een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd Rode Akker, tussen voornoemde 

Theodericus enerzijds en Jacobus zvw Heijlwigis van der Vloet anderzijds, 

welk stuk land voornoemde Arnoldus verworven had van Arnoldus Meus soen van 

Erpe. 

 

Arnoldus de Scijnle peciam terre sitam in parochia de Erpe (dg: inter) ad 

locum dictum Rode Acker inter hereditatem Theoderici (dg: Nollen) #filii 

quondam Arnoldi Nollen soen# ex uno et inter hereditatem Jacobi filii 

quondam Heijlwigis van der Vloet ex alio quam peciam terre dictus 

Arnoldus erga Arnoldum Meus soen (dg: s) de Erpe acquisiverat #prout 

ibidem sita est# ut dicebat hereditarie supportavit dicto Theoderico (dg: 

No) promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 206r 11 vr 22-11-1391. 

Henricus Boef beloofde aan Conrardus van Onstaden 56 Gelderse gulden of de 

waarde met Vastenavond aanstaande (di 27-02-1392) te betalen. 

 

Henricus Boef promisit Conrardo de Onstaden LVI Gelre gulden seu (dg: ad 

carnisp) valorem (dg: ..) ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes Aa et Rover datum in crastino Thome. 

 

BP 1178 f 206r 12 vr 22-11-1391. 

Wellinus Rover en zijn kinderen Arnoldus Rover, Gheerlacus, Arnoldus van 

Hackenen en Theodericus verkochten aan Johannes zv Hubertus van Ghemert zvw 

Johannes Swenelden soen een n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 25-12-

1392), gaande uit een hoeve gnd het Goed ten Hoeve, in Son, ter plaatse gnd 

tot Aerscot, reeds belast met cijnzen en pachten. 
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Wellinus Rover Arnoldus Rover Gheerlacus Arnoldus de Hackenen et 

Theodericus liberi dicti Wellini Rover hereditarie vendiderunt Johanni 

filio Huberti de Ghemert filii Johannis quondam Swenelden soen 

hereditariam paccionem duorum #et dimidii# modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et primo ultra annum et in 

Busco tradendam de et ex manso dicto tGoet ten (dg: Aerscot) Hoeve #(dg: 
?dictorum)# sito in parochia de Zonne ad locum dictum tot Aerscot et ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebant promittentes indivisi super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et 

paccionibus exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et Rover 

datum in crastino Thome. 

 

BP 1178 f 206r 13 vr 22-11-1391. 

Gheerlacus zv Wellinus Rover, voor zich en zijn erfg, beloofde aan zijn 

broers Arnoldus Rover, Arnoldus van Hackenen en Theodericus bij de 

erfdeling van de goederen die hun moeder Heijlwigis zal nalaten, en die 

voornoemde Wellinus zal nalaten, in te brengen een erfpacht van 6½ mud 

rogge, Bossche maat, en eenmalig 60 oude schilden. De brief overhandigen 

aan voornoemde Arnoldus Rover. 

 

Gheerlacus filius Wellini Rover promisit super omnia pro se et suis 

heredibus Arnoldo Rover (dg: Gheerlaco) Arnoldo de Hackenen et Theoderico 

suis fratribus quod si ipse Gheerlacus seu sui heredes imposterum ad 

hereditariam divisionem faciendam de bonis que Heijlwigis eorum mater in 

sua morte post se relinquet et que dictus !dictus Wellinus in sua morte 

post se relinquet venire voluerit et dicta (dg: di) bona condividere 

extunc dictus Gheerlacus aut sui heredes ad huiusmodi divisionem 

venientes et dicta bona condividere valentes ad (dg: ho) huiusmodi 

divisionem importabunt hereditariam paccionem sex et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco et sexaginta aude scilde #semel# antequam 

dictus Gheerlacus seu sui heredes ad huiusmodi divisionem venire poterint 

et [dicta bona] condividere seu dicta bona apprehendere. Testes datum 

supra. Tradetur littera Arnoldo Rover predicto. 

 

1178 mf6 F 01 f. 206v. 

 in crastino Thome: vrijdag 22-11-1391. 

 in festo innocentium: donderdag 28-12-1391. 

 Quinta post circumcisionem: donderdag 04-01-1392. 

 Sabbato post Thome: zaterdag 23-12-1391. 

 

BP 1178 f 206v 01 vr 22-11-1391. 

Henricus gnd Maes zvw ?Godefridus Meijssen soen verkocht aan Theodericus 

Rover zvw Willelmus Uden soen ½ morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd 

op die Weiden, tussen Brijeno Rutghers enerzijds en wijlen Johannes Bernts 

soen van Overmere anderzijds, belast met 6 voet maasdijk, ter plaatse gnd 

Loet, ter plaatse gnd die Hoge Oplage, naast de dijk van Goeswinus Moedel 

zvw Bernardus van Loen en de dijk van erfg vw Henricus van Goerle, en met 

zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen. De brief overhandigen aan hem of 

aan Gerardus Wilde. 

 

[Henricus] (dg: fi) dictus Maes filius quondam ?Godefridi Meijssen soen 

dimidium iuger terre situm in parochia de Lijttoijen in loco dicto op die 

Weijden [inter] hereditatem Brijenonis (dg: d) Rutghers ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Bernts soen de Overmere ex alio in ea 

quantitate qua ibidem situm [est] et ad ipsum Henricum dinoscitur 

pertinere ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico Rover filio quondam 

Willelmi Uden soen promittens (dg: warandiam et ob) super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis sex pedatis aggeris 

Moze (dg: s ad) sitis in (dg: loco) Loet in loco dicto die Hoge Oplage 

iuxta aggerem (dg: ..) Goeswini Moedel filii quondam Bernardi de Loen et 
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(dg: e) inter (dg: hereditatem) aggerem heredum #quondam# Henrici de 

Goerle et zeghediken aqueductibus fossatis et slusis ad hoc spectantibus 

de jure. Testes Aa et Rover datum in crastino Thome. Tradetur littera 

sibi vel Gerardo Wilde. 

 

BP 1178 f 206v 02 do 28-12-1391. 

Henricus zvw Maechelinus van Tricht verkocht over aan ?Godefridus ... 

Johannes Sceijvel een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die jkvr 

Margareta dvw voornoemde Maechelinus, en haar kinderen ....... en Jacoba 

beloofd hadden aan voornoemde Henricus, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

de helft van een hoeve gnd Groetlaer, in Oisterwijk, welke hoeve was van 

wijlen jkvr Elisabeth ....... ........ 

 

Henricus filius quondam Maechelini de Traiecto hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco quam domicella Margareta filia 

dicti quondam Maechelini ....... et Jacoba eius liberi promiserunt se 

daturas dicto Henrico hereditarie purificationis ex medietate mansi dicti 

communiter Groetlaer [siti] in parochia de Oesterwijc qui mansus fuerat 

quondam domicelle Elisabeth ....... ....... ....... ....... ....... (dg: 

supportavit) #vendidit# (dg: Johanni) ?Godefrido ..... ....... Johannis 

Sceijvel cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Neijnsel et Tijt datum in festo innocentium. 

 

BP 1178 f 206v 03 do 28-12-1391. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Sta de Penu prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 206v 04 do 04-01-1392. 
?Johannes van ?Loet schoenmaker verkocht aan ....... Ghoederheijle een 

n-erfcijns van 30 schelling geld, te betalen met ......., gaande uit een 

huis en erf in Den Bosch, op het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

....... B... enerzijds en Albertus van Derenborch anderzijds, belast met de 

hertogencijns, een b-erfcijns van 38 schelling oude pecunia aan Walterus 

Heijnen soen, ....... ....... gemeen paijment ....... ......., en 40 

schelling geld aan hr Henricus? van Best. 

 
?Johannes de ?Loet sutor hereditarie vendidit ....... Ghoederheijle 

hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie in 

nativitate ....... ....... (dg: ....... ....... .......) [ex domo et] 

area sita in Busco in (dg: vico) fine vici Hijnthamensis inter 

hereditatem ....... B... ex uno et inter hereditatem Alberti de 

Derenborch ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

....... ....... [deponere exceptis] censu ducis et hereditario censu 

XXXVIII solidorum antique pecunie #Waltero Heijnen soen# prius inde 

solvendis ....... ....... #communis pagamenti# ....... ....... ....... 

item XL solidis #monete# domino Henrico? de Best prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes W et Neijnsel datum quinta post 

circumcisionem. 

 

BP 1178 f 206v 05 za 23-12-1391. 

Nijcholaus Plaetmaker droeg over aan Henricus zvw Ghiselbertus van der 

Smedebroecke een b-erfcijns34 van 15 schelling geld, met Sint-Lambertus 

martelaar te betalen, gaande uit een huis en erf van Johannes gnd Scalmacke 

zvw Lambertus Scalmacke, in Den Bosch, in de straat gnd Oude Huls, welke 

cijns aan hem was overgedragen door Johannes zv Volcwinus gnd Mijs soen van 

                         
34 Zie ← BP 1177 f 180v 01 di 28-02-1385 (2), Johannes Bije zvw Marcelius 

gnd van den Broec schonk de cijns aan Johannes zv Volcwinus van Amersvoert 

en diens vrouw Goderadis dv voornoemde Johannes Bije. 
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Amersfoert. 

 

[Nijc]holaus Plaetmaker hereditarium censum quindecim solidorum monete 

solvendum hereditarie in festo beati Lamberti martiris de domo et area 

Johannis dicti Scalmacke filii quondam Lamberti Scalmacke sita in Busco 

in vico dicto Aude Huls supportatum sibi a Johanne filio Volcwini dicti 

Mijs soen de Amersfoert prout in litteris hereditarie supportavit Henrico 

filio quondam Ghiselberti van der Smedebroecke cum litteris #et aliis# et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Tijt et Raet datum sabbato post Thome. 

 

BP 1178 f 206v 06 do 28-12-1391. 

Willelmus Sporken ev Margareta dvw Arnoldus Lijsbetten soen van den Laer 

gaf uit aan Henricus zvw voornoemde Arnoldus Lijsbetten soen van den Laer 

alle erfgoederen, die aan voornoemde Willelmus en Margareta gekomen waren 

na overlijden van de ouders van voornoemde Margareta, gelegen onder 

Nistelrode, uitgezonderd (1) ¼ deel van een erfgoed gnd een geslag, van 

wijlen voornoemde Arnoldus, in Nistelrode, ter plaatse gnd Groetlaer, (2) 

het deel dat aan voornoemde Willelmus en Margarete behoort in een erfgoed, 

gnd Voskamp, in Nistelrode, (3) het deel dat aan voornoemde Willelmus en 

Margareta behoort in een stuk land, in Nistelrode, in een erfgoed van Hilla 

Cloenkens en haar kinderen; de uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit 

gaan en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-

1393). 

 

Solvit. 

Willelmus Sporken maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Arnoldi Lijsbetten soen van den Laer (dg: totam partem) #omnes 

hereditates# sibi et dicte (dg: dicte) Margarete sue uxoris de morte 

quondam parentum dicte Margarete successione advolutas (dg: in) quocumque 

locorum infra parochiam de Nijsterle sitas exceptis (dg: hereditate 

dicta) quarta parte unius hereditatis dicte een geslach dicti quondam 

Arnoldi sita in dicta parochia in loco dicto Groetlaer atque tota (dg: q 

dicte) parte que (dg: W) dictis Willelmo et Margarete competebat in 

hereditate dicta Voscamp sita in dicta parochia atque tota parte que 

eisdem Willelmo et Margarete competebat in pecia terre sita in dicta 

parochia in hereditate Hille Cloenkens et eius liberorum ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Henrico filio dicti quondam Arnoldi Lijsbetten 

soen van den Laer ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus exinde 

prius solvendis dandis etc atque pro hereditaria (dg: pa) paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Rover et Tijt datum in festo innocentium. 

 

BP 1178 f 206v 07 do 28-12-1391. 

De broers Johannes, Henricus, Hessello en Bartholomeus gnd Meus, kvw 

Lambertus van den Perre, verkochten aan Willelmus Befken de helft van een 

kamp, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd in de Biesen, tussen Johannes gnd 

Bloijman en zijn kinderen enerzijds en Weijndelmoedis gnd Maes en haar 

kinderen anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Johannes Bloijman 

en zijn kinderen, van welk kamp de andere helft behoort aan voornoemde 

Willelmus Befken, deze helft belast met de grondcijns, een b-erfcijns aan 

Denkinus van den Bijesen en een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-

Oedenrode, aan Petrus van den Huls. Elizabeth, Gertrudis, Lambertus, 

Everardus en Andreas, kvw voornoemde Lambertus van den Perre, zullen 

afstand doen. 

 

Johannes Henricus Hessello et Bartholomeus dictus Meus fratres liberi 

quondam Lamberti van den Perre medietatem (dg: ad) cuiusdam campi siti in 
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parochia de Rode sancte Ode in loco dicto in den Bijesen inter 

hereditatem Johannis dicti Bloijman et eius liberorum ex !alio et inter 

hereditatem (dg: Weijde) Weijndelmoedis dicte (dg: Mo.) Maes et eius 

liberorum ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Johannis Bloijman et eius liberorum (dg: et q) 

et de quo campo reliqua medietas spectat ad Willelmum Befken ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Willelmo Befken promittentes super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censibus dominorum) 

#censu domini# fundi atque (dg: censu) quodam hereditario censu Denkino 

van den Bijesen et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Rode sancte Ode Petro van den Huls ex (dg: -in) dicta medietate dicti 

campi prius solvendis promiserunt insuper (dg: super) dicti venditores 

(dg: quod ipsi) indivisi super habita et habenda quod ipsi Elizabeth 

Gertrudem Lambertum Everardum et Andream liberos dicti quondam Lamberti 

van den Perre super premissa medietate et jure (dg: f) ad opus dicti 

emptoris facient renunciare et eos tales habebunt quod nunquam presument 

se jus in dicta medietate habere. Testes Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1178 f 206v 08 do 28-12-1391. 

Yvels van der Bolst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Yvels van der Bolst prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 206v 09 do 28-12-1391. 

Henricus die Custer zvw Arnoldus Vrieze verkocht aan Rijchmoedis dvw 

Wellinus zvw Henricus Henssen soen een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, erf en 

tuin, in Oss, tussen Petrus die Custer enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een stuk land, in Oss, tussen Johannes Buc enerzijds en 

wijlen Rodolphus Rover van Vladeracken anderzijds. De pacht gaat direct na 

overlijden van voornoemde koopster naar voornoemde verkoper. Na overlijden 

van de koopster zullen voornoemde erfgoederen ontlast zijn van voornoemde 

n-erfpacht van 1½ mud, zoals voornoemde koopster beloofde. 

 

Solvit. 

Henricus die Custer filius quondam Arnoldi Vrieze hereditarie vendidit 

Rijchmoedi filie quondam Wellini filii quondam Henrici Henssen soen 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex 

domo et area et orto (dg: et pecia p) sitis in parochia de Os inter 

hereditatem (dg: Johannis Buc ex uno et inter hereditatem .. quondam 

Woveri de Vladeracken ex alio atque e inter h) Petri die Custer ex uno et 

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

sita in dicta parochia inter hereditatem Johannis Buc ex uno et inter 

hereditatem qondam Rodolphi Rover de Vladeracken ex alio promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere 

tali condicione quod dicta paccio statim post decessum dicte emptricis ad 

dictum venditorem (dg: si ipsum vivere contingat aliqqu ad eius he) 

devolvetur et quod post decessum dicte emptricis (dg: dicte hereditates) 

antedicte hereditates a solucione dicte hereditarie paccionis unius et 

dimidii modiorum erunt quita et penitus absolute ut dicta (dg: emptor) 

emptrix cum tutore (dg: pro) super habita et habenda pro se et suis 

heredibus quibuscumque repromisit. Testes Rover et Tijt datum supra. 

 

BP 1178 f 206v 10 do 28-12-1391. 

Een brief maken van de belofte door de koopster. 

 

Solvit. 

Et fiet littera de dicta repromissione. Testes datum supra. 
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1178 mf6 F 02 f. 207. 

 in festo innocentium: donderdag 28-12-1391. 

 

BP 1178 f 207r 01 do 28-12-1391. 

Johannes van Boert alias gnd Goet Gezel maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Arnoldus Claes soen molenaar met 

zijn goederen. 

 

Johannes de Boert alias dictus Goet Gezel omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Arnoldum Claes soen multorem cum suis bonis 

[calumpniavit]. Testes Rover et Tijt datum in festo innocentium. 

 

BP 1178 f 207r 02 ±do 28-12-1391. 

Matheus van Doerne snijder maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes gnd Coman van Loen met zijn goederen. 

 

Matheus de Doerne sartor omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Johannem (dg: de) dictum Coman de Loen cum bonis suis quibuscumque 

calumpniavit. Testes [datum supra]. 

 

BP 1178 f 207r 03 ±do 28-12-1391. 

Nijcholaus zvw Wolterus van Arkel verkocht aan Theodericus zvw Henricus van 

den Steen 1 bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen 

Johannes van de Dijk enerzijds en Johannes van der Poeldonc anderzijds, met 

een eind strekkend aan een ander erfgoed van Nijcholaus en met het andere 

eind aan voornoemde Theodericus zvw Henricus van den Steen, zoals 

afgepaald, met recht van weg vanaf de gemene weg over voornoemd ander 

erfgoed van Nijcholaus naar voornoemde bunder beemd. 

 

Solvit. 

Nijcholaus filius quondam Wolteri de Arkel unum bonarium (dg: pal) prati 

situm in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde inter hereditatem 

Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem Johannis van der Poeldonc 

ex alio tendens cum uno fine (dg: ad) #ad reliquam# hereditatem Nijcholai 

et cum (dg: l) reliquo fine ad hereditatem Theoderici filii quondam 

Henrici van den Steen (dg: ut) prout ibidem situm est et limitatum simul 

cum jure eundi redeundi ambulandi et pergendi cum curru et bestiis ad 

minus dampnum a communi platea per dictam #reliquam# hereditatem dicti 

Nijcholai usque ad dictum bonarium prati ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Theoderico filio quondam Henrici van den Steen promittens warandiam 

et obligationem (dg: deponere) ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 207r 04 ±do 28-12-1391. 

Hubertus van Moenle verkocht aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem ½ 

morgen land, in Herpen, achter de plaats gnd Duer, ter plaatse gnd Gerijts 

Kijnder Kamp van Berchen, tussen Gerardus Lambrechts soen enerzijds en 

Johannes Muijl Willems des Roden soen, Johannes Lambrechts soen en Johannes 

Rijxmoden soen anderzijds, belast met 1 obool. 

 

Hubertus de Moenle dimidium iuger terre situm in (dg: parochia) 

territorio de Herpen retro locum dictum Duer in loco dicto (dg: d) 

Gerijts Kijnder Camp de Berchen inter hereditatem Gerardi Lambrechts soen 

ex uno et inter [hereditatem] Johannis Muijl Willems (dg: de) #des# Roden 

soen Johannis Lambrechts soen et Johannis Rijxmoden soen ex alio (dg: ?p) 

ut dicebat situm est hereditarie vendidit (dg: ...) Godefrido filio 

quondam Andree de Berlikem promittens warandiam super habita et habenda 

#questionem proximitatis# et obligationem deponere excepto uno obulo 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 207r 05 ±do 28-12-1391. 

Gerardus Truden soen van Vechel verkocht aan Willelmus zvw Arnoldus van 
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Zoemeren een beemd, om en om aan hem en aan kvw Arnoldus Moelner behorend, 

in Veghel, naast het water gnd die Aa, tussen wijlen Agnes van Risingen 

enerzijds en kvw Arnoldus gnd Loijen soen van der Spanct anderzijds. 

 

Gerardus Truden soen de Vechel quoddam pratum #ad se alternatim spectans 

et alternatim ad liberos quondam Arnoldi Moelner spectans# situm in 

parochia de Vechel iuxta aquam dictam die Aa et inter hereditatem quondam 

Agnetis de Risin[gen] ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Arnoldi dicti Loijen soen van der Spanct ex alio (dg: hereditarie 

vendidit Willelmo filio quondam Arnoldi de Zoemeren promittens warandiam 

et obligationem deponere et quod pratum annuatim dividitur contra 

hereditatem h liberorum quondam Arnoldi dicti Moe) hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Arnoldi de Zoemeren promittens warandiam et 

obligationem deponere tali condicione quod dictus emptor dictum pratum 

uno anno et dicti liberi quondam Arnoldi Moelner reliquo anno eundem 

pratum habebunt et possidebunt et (dg: fu) fruentur. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 207r 06 ±do 28-12-1391. 

Johannes Bije Brocs soen van Driel en Heijmericus Groij beloofden aan 

Egidius Coptiten, tbv Nella dvw Johannes van Woesic, 50 oude Franse 

schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Johannes Bije Brocs soen de Driel et Heijmericus Groij promiserunt Egidio 

Coptiten ad opus Nelle filie quondam Johannis de Woesic quinquaginta aude 

scilde Francie seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 207r 07 ±do 28-12-1391. 

De eerste zal Heijmericus schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit Heijmericum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 207r 08 ±do 28-12-1391. 

Katherina dvw Arnoldus Yewijns soen wv Henricus gnd Boecmans soen droeg 

over aan Arnoldus gnd Yewijns soen de helft in een huis en tuin, in 

Breugel, over de brug van Son, tussen Johannes van Breda enerzijds en 

Johannes gnd Wange anderzijds, welke helft aan Johannes gnd Boecman gekomen 

was na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus Boecmans soen, en 

welke helft voornoemde Katherina verworven had van voornoemde Johannes 

Boecman. De brief overhandigen aan voornoemde Katherina en niet aan de 

ander. 

 

Solvit. 

Katherina (dg: reli) filia quondam Arnoldi Yewijns soen relicta quondam 

Henrici dicti Boecmans soen cum tutore (dg: domum et ortum) medietatem ad 

se spectantem in domo et orto sitis in parochia de Broegel ultra pontem 

de Zonne inter hereditatem Johannis de Breda ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Wange ex alio et (dg: quam medietatem dictus Kath) que 

medietas Johanni dicti! Boecman de morte dicti quondam Henrici Boecmans 

soen sui patris successione fuerat advoluta et quam medietatem dicta (dg: 

-s) Katherina erga dictum Johannem Boecman acquisiverat ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo dicto Yewijns soen promittens cum tutore 

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

Tradetur littera dicte Katherine et non alteri. 

 

BP 1178 f 207r 09 ±do 28-12-1391. 

Henricus van Krekelhoven droeg over aan Sijmon van Mijrabellum 20 oude 
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schilden, aan hem beloofd35 door Wellinus van Beke. 

 

Henricus de Krekelhoven viginti aureos denarios antiquos communiter aude 

scilde vocatos promissos sibi a Wellino de Beke prout in litteris 

supportavit Sijmoni de Mijrabello cum litteris et jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 207r 10 ±do 28-12-1391. 

Henricus zv Reijmboldus van Hedel droeg over aan Willelmus van Beke zvw 

Godefridus van Beke 48 Gelderse gulden, aan hem beloofd door Baudewinus van 

Zelant en diens vrouw Yda. 

 

Henricus filius Reijmboldi de Hedel quadraginta octo florenos aureos (dg: 

denarios) communiter gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi a 

Baudewino de Zelant et (dg: ex) Yda eius uxore prout in litteris 

supportavit Willelmo de Beke !quondam Godefridi de Beke cum litteris et 

jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 207r 11 ±do 28-12-1391. 

Willelmus zvw Henricus van Broechoven verkocht aan Nijcholaus zv Ludekinus 

zvw Nijcholaus Blaerthems soen, tbv voornoemde Ludekinus, een n-erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Oerle, uit een b-erfpacht van 12 mud rogge, maat 

van Oerle, welke pacht van 12 mud voornoemde Lodekinus zvw Nijcholaus gnd 

Blaerthems soen beloofd36 had met Lichtmis, op de na te noemen hoeve, aan 

voornoemde Willelmus te leveren, gaande uit een hoeve, gnd te Scoet, in 

Zonderwijk, op welke hoeve wijlen jkvr Katherina van Ersbeke woonde, echter 

uitgezonderd 2 stukken land aldaar, waarvan voornoemde Willelmus een stuk 

uitgegeven had aan Johannes Blaerthems soen en het andere stuk aan Walterus 

Scuermans soen. De brief overhandigen aan voornoemde Nijcholaus. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Henrici de Broechoven hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Oerle de hereditaria paccione 

duodecim modiorum siliginis mensure (dg: de) predicte quam paccionem XII 

modiorum siliginis dicte mensure Lodekinus filius quondam Nijcholai dicti 

Blaerthems soen promisit (dg: se se) #se# daturum et soluturum dicto 

Willelmo hereditarie purificationis et supra mansum infrascriptum 

tradendam ex quodam manso dicto communiter te Scoet sito in parochia de 

Zonderwijc in quo manso quondam domicella Katherina de Ersbeke commorari 

consuevit et ex attinentiis ipsius mansi predicti singulis et universis 

exceptis tamen duabus peciis terre ibidem sitis de quibus dictus 

Willelmus unam peciam terre Johanni Blaerthems soen et alteram Waltero 

Scuermans soen prius dederat ad pactum prout in litteris quas (dg: ve) 

vidimus hereditarie vendidit Nijcholao filio dicti Ludekini filii quondam 

Nijcholai Blaerthems soen ad opus eiusdem Ludekini promittens (dg: ratam 

servare) #warandiam# et obligationem in dicta paccione duorum modiorum 

siliginis dicte mensure existentem deponere. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Nijcholao. 

 

BP 1178 f 207r 12 ±do 28-12-1391. 

Johannes, zvw Johannes van Boemel verwekt bij Katherina dvw Hugo van 

Burdeuwe eertijds ev Theodericus van Zeelst, droeg over aan zijn zusters 

Belijas en Gheerwigis, dvw voornoemde Theodericus van Zeelst en Katherina, 

zijn deel in een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit alle erfgoederen die aan Henricus zvw 

Arnoldus zv Enghela gnd Godens gekomen waren na overlijden van zijn moeder 

Margareta, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde 

                         
35 Zie ← BP 1179 p 069r 03 wo 14-06-1391, belofte op 25-12-1391 20 oude 

schilden te betalen. 
36 Zie ← BP 1176 f 262r 16 wo 25-06-1382, uitgifte van de hoeve voor de erfpacht van 12 mud. 
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vader Arnoldus, welke pacht voornoemde Katherina verworven had van 

Theodericus zv Cristianus van den Hoevel. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Boemel ab eodem quondam Johanne et 

Katherina filia quondam Hugonis de (dg: Buc) Burdeuwe uxore olim 

Theoderici de Zeelst pariter genitus totam partem et omne jus sibi 

competentes in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco solvenda hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex omnibus 

et singulis hereditatibus Henrico filio quondam Arnoldi (dg: g) filii 

Enghele dicte Godens de morte quondam Margarete sue matris successione 

advolutis et post mortem dicti Arnoldi sui patris successione advolvendis 

ubique locorum consistentibus sive sitis quam paccionem duorum modiorum 

siliginis dicta Katherina erga Theodericum filium (dg: q) Cristiani van 

den Hoevel acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Belije 

et (dg: Geer) Gheerwigi suis sororibus filiabus dictorum quondam 

Theoderici de Zeelst et quondam Katherine cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf6 F 03 f. 207v. 

 in festo innocentium: donderdag 28-12-1391. 

 

BP 1178 f 207v 01 do 28-12-1391. 

....... ?zvw Lambertus Raet van Empel verkocht aan Willelmus Posteel een 

n-erfcijns van 3 oude Franse schilden of de waarde, met ....... te betalen, 

gaande uit (1) 2 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd in die Beemden, 

tussen Hugo Swartoge enerzijds en Henricus van Eijcke anderzijds, (2) 5 

hont land, in Empel, ter plaatse gnd op die Spoijen, tussen Henricus die 

...er enerzijds en Johannes van Dijest anderzijds, (3) 1 morgen land, in 

Empel, ter plaatse gnd in het Gerijt Noten Kamp, tussen Hubertus Steenwech 

enerzijds en Matheus Luwe anderzijds, (4) 1 morgen land, in Empel, ter 

plaatse gnd in die Roden, tussen Gerardus van Aabruggen enerzijds en 

erfgoed van de investiet van Empel anderzijds. 

 

....... ....... quondam Lamberti [R]aet de Empel hereditarie vendidit 

Willelmo Posteel hereditarium censum (dg: duorum) #trium# aude scilde 

Francie seu valorem solvendum hereditarie ....... ....... ....... duobus 

iugeribus (dg: iugera) terre sitis in parochia de Empel in loco dicto in 

die Beemden inter hereditatem Hugonis Swartoge ex uno et inter 

hereditatem Henrici de Eijcke ex alio item ex quinque hont terre sitis in 

dicta parochia ad locum dictum op die Spoijen inter hereditatem Henrici 

die (dg: .) ...er ex uno et inter hereditatem Johannis de Dijest ex uno 

(dg: et inter) item ex uno iugero terre sito in dicta parochia in loco 

dicto int Gerijt Noten Camp inter hereditatem Huberti Steenwech ex uno et 

inter hereditatem Mathei Luwe ex alio item ex uno iugero terre sito in 

dicta parochia in loco dicto in die Roden inter hereditatem Gerardi de 

Aabruggen ex uno et inter hereditatem investi! de Empel ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Neijnsel et Tijt datum in festo innocentium. 

 

BP 1178 f 207v 02 do 28-12-1391. 

(dg: Walterus Gobels soen). 

 

BP 1178 f 207v 03 do 28-12-1391. 

(dg: Theodericus zvw Henricus van den Steen). 

 

(dg: Theodericus filius quondam Henrici van den Steen). 

 

BP 1178 f 207v 04 do 28-12-1391. 

Henricus Nesen soen verkocht aan Johannes van der Scueren zvw Zibbo van der 

Scueren een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Jan in 
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Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die Hoge, in Haaren, 

ter plaatse gnd Beilver, tussen Johannes van den Teijnden enerzijds en 

Walterus de Beke anderzijds, (2) een stuk land gnd die Grootakker, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Henricus van Krekelhoven enerzijds 

en Engbertus van den Venne anderzijds. 

 

Henricus Nesen soen hereditarie vendidit Johanni (dg: f) van der Scueren 

filio quondam Zibbonis van der Scueren hereditariam paccionem XII 

lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Johannis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die Hoghe sita in 

parochia de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem Johannis van 

den Teijnden ex uno et inter hereditatem Walteri de Beke ex alio item ex 

pecia terre dicta die Groetacker sita in parochia et loco predictis inter 

hereditatem Henrici de Krekelhoven [ex uno] et inter hereditatem Engberti 

van den Venne ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 207v 05 do 28-12-1391. 

Walterus ......man? gaf uit aan Henricus zvw Gerardus Sijmons soen alle 

erfgoederen, aan hem behorend, gelegen onder Haaren bij Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Beilver; de uitgifte geschiedde voor de lasten, gnd onraad, en 

thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1393); de 

goederen waren belast met recht van wegen. 

 

Walterus ......man? omnes hereditates ad se spectantes quocumque locorum 

infra parochiam de Haren #prope Oesterwijc# ad locum dictum Beilver sitas 

ut dicebat dedit [ad hereditariam paccionem] Henrico filio (dg: Gerardi) 

quondam Gerardi Sijmons soen ab eodem hereditarie possidendas pro 

oneribus dictis onraet ad has spectantibus et [exinde] solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino 

ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam (dg: de) obligationem deponere #exceptis viis per 

premissa de jure tendentibus# et alter repromisit et promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 207v 06 do 28-12-1391. 

Walterus gnd int Venne zvw Henricus van den Venne van Hezewijc verkocht aan 

Gerardus van de Doorn een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Pasen in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp, gnd int Venne, 8 bunder 

en meer groot, in Tilburg, ter plaatse gnd int Venne, tussen Johannes 

Venman enerzijds en Laurencius die Gruijter anderzijds. Verkoper en 

Walterus zv Arnoldus gnd Ruekeloes soen beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd de hertogencijns en een b-erfpacht van 26 lopen rogge. 

 

Walterus dictus int Venne filius quondam Henrici van den Venne de 

Hezewijc hereditarie vendidit Gerardo de Spina hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie pasche et in 

Busco tradendam de et ex quodam campo dicto int (dg: .) Venne octo 

bonaria et plus continente sito in parochia de Tilborch ad locum dictum 

int Venne inter hereditatem Johannis Venman ex uno et inter hereditatem 

Laurencii die Gruijter ex alio ut dicebat promittentes et cum eo Walterus 

filius Arnoldi dicti Ruekeloes soen indivisi super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini nostri ducis et 

hereditaria paccione XXVI lopinorum siliginis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 207v 07 do 28-12-1391. 

Johannes Broc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes Broc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 207v 08 do 28-12-1391. 

Theodericus zvw Henricus van den Steen verkocht aan Henricus van den Doren 

4 lopen roggeland, 40 roeden gnd boenre roden af te meten voor elke lopen 

roggeland, in Gestel bij Herlaer, aan de plaats gnd die Hoge Straat, tussen 

voornoemde Theodericus zvw Henricus van den Steen enerzijds en Nijcholaus 

zvw Walterus van Arkel anderzijds, met de sloten rondom gelegen en dijken 

gnd wallen. Bij het afmeten worden de sloten en dijken niet meegenomen. De 

koper mag aarde uitgraven voor voornoemde wal van voornoemde 4 lopen, op 

een stukje erfgoed van verkoper, aldaar, naast de plaats gnd tFenne. De 

koper mag altijd aanheijmen aan beide voornoemde erfgoederen van verkoper 

aldaar. 

 

Theodericus filius quondam Henrici van den Steen (dg: pro) quatuor 

lopinatas terre siliginee scilicet mensurando pro qualibet lopinata terre 

siliginee XL virgatas dicta boenre roden sitas in parochia de Ghestel 

prope Herlaer ad locum dictum die Hoge Straet inter hereditatem (dg: ...) 

#dicti# Theoderici filii quondam Henrici van den Steen ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai filii quondam Walteri de (dg: .) Arkel ex alio #cum 

fossatis sibi circumque adiacentibus et cum aggeribus dictis wallen# ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico van den Doren promittens warandiam 

(dg: deponere) tamquam de hereditate ab omni onere libera et obligationem 

deponere tali condicione quod in mensurando dictas quatuor lopinatas 

terre non mensurabunt fossata sibi circumque adiacentia neque aggeres 

dictos wal eorundem item quod dictus emptor poterit effodere glebas 

dictas russche (dg: supra) utendas pro vallacione dicta wal dictarum 

quatuor lopinatarum terre supra particula hereditatis dicti venditoris 

sita ibidem (dg: contigue)# iuxta (dg: iuxta dictum) locum dictum tFenne 

et quod dictus emptor poterit perpetue advallare quod exponetur 

aenheijmen ad dictas ambas hereditates dicti venditoris ibidem contigue 

sitas. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 207v 09 do 28-12-1391. 

Henricus van der Voert zvw Arnoldus van der Voert van Scijnle verkocht aan 

Johannes van Dijest schoenmaker een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een stuk land, waarop een huis, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aan Delscot, tussen Willelmus Vortmans soen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen 

voornoemde Willelmus Voertmans soen enerzijds en Gerardus van den Pettelaer 

anderzijds, belast met 6 schelling gemeen paijment. 

 

Henricus van der Voert filius quondam Arnoldi van der Voert de Scijnle 

hereditarie vendidit Johanni de Dijest sutori hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex pecia terre 

sita in parochia de Scijnle ad locum dictum aen Delscot inter hereditatem 

Willelmi Vortmans soen ex uno et inter communitatem ex alio et ex domo 

supra dictam peciam terre consistente atque ex pecia terre sita ibidem 

inter hereditatem #dicti# Willelmi Voertmans soen ex uno et inter 

hereditatem Gerardi van den Pettelaer ex alio ut dicebat promittens super 

omnia (dg: ra) warandiam et obligationem deponere exceptis sex solidis 

communis pagamenti exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 207v 10 do 28-12-1391. 

Petrus van den Perre, Jacobus van den Berghe en Katherina ev Johannes gnd 

Croesken van Collenberch beloofden aan Gerardus van Derenborch 3 mud rogge, 

Bossche maat, (dg: en 1 gulden), 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, 

na maning in Den Bosch te leveren. 
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Petrus van den Perre Jacobus van den Berghe et Katherina (dg: s) uxor 

Johannis dicti (dg: Cres) Croesken de Collenberch promiserunt Gerardo de 

Derenborch III modios siliginis mensure de Busco et (dg: I gulden 

scilicet XXX) #XXX gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

monitionem persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 207v 11 do 28-12-1391. 

Goeswinus Donnecop en zijn zoon Johannes beloofden aan Jacobus die Laet 7½ 

Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1392) te 

betalen. 

 

Goeswinus Donnecop et Johannes eius filius promiserunt Jacobo die Laet 

septem et dimidium Hollant gulden seu valorem ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 207v 12 do 28-12-1391. 

Nijcholaus zvw Walterus van Arkel verkocht aan Arnoldus nzv Henricus 

Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere een lijfrente van 8 pond geld, een 

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

een kamp, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen wijlen hr Godefridus 

van Os ridder enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, welk kamp 

voornoemde verkoper verworven had van Henricus van Zulikem, reeds belast 

met de grondcijns en een b-erfcijns van 17½ oude groot aan een zeker 

altaar. 

 

Nijcholaus filius quondam Walteri de Arkel legitime vendidit (dg: H) 

Arnoldo filio naturali (dg: quo) Henrici Scilder filii quondam Nijcholai 

Scilder senioris vitalem pensionem octo librarum monete solvendam anno 

quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex quodam campo dicti venditoris sito in parochia de (dg: 

Scil) Scijndel (dg: ex uno et inter) in loco dicto Eilde inter 

hereditatem quondam domini Godefridi de Os militis ex uno et inter 

hereditatem dicti venditoris ex alio et quem campum dictus venditor erga 

Henricum de Zulikem acquisiverat promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi et 

hereditario censu XVII et dimidium grossos! antiquos! cuidam altari 

exinde solvendis et sufficientem facere et cum mortuus fuerit. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf6 F 04 f. 208. 

 in festo innocentium: donderdag 28-12-1391. 

 Sexta post nativitatis Domini: vrijdag 29-12-1391. 

 

BP 1178 f 208r 01 do 28-12-1391. 

Lambertus zvw Jacobus van Enghelant verkocht aan Willelmus Posteel een 

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

leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1393), gaande uit een kamp, 

6 morgen groot, in Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselt, tussen kvw 

Matheus Snoecke enerzijds en Henricus Coppen soen uter Hasselt anderzijds. 

 

Lambertus filius quondam Jacobi de Enghelant hereditarie vendidit 

Willelmo Posteel hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco s[olvendam] hereditarie purificationis et primo termino ultra annum 

et in Busco tradendam ex quodam campo (dg: sito in p) sex iugera 

continente sito in parochia de Berlikem in l[oco dicto] die Hasselt inter 

hereditatem liberorum quondam Mathei Snoecke ex uno et inter hereditatem 

Henrici (dg: Coppe) Coppen soen uter Hasselt ex alio promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Neijnsel (dg: datum i) et Tijt datum in festo innocentium. 
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BP 1178 f 208r 02 do 28-12-1391. 

Johannes van Halle rademaker en zijn kinderen Johannes, Everardus, 

Henricus, Theodericus en Aleijdis, gaven uit aan Arnoldus van den Broec zvw 

Willelmus van den Broec een stuk beemd in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, 

ter plaatse gnd die Vorst, tussen Sijmon van Mijrabellum en Johannes Priem 

enerzijds en Henricus Smijter anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

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

leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1393). 

 

Johannes de Halle (dg: r) rotifex Johannes Everardus (dg: Theodericus et) 

Henricus Theodericus et Aleijdis eius liberi cum tutore (dg: quoddam 

pratum situm in parochia) peciam prati sitam in parochia de Haren in loco 

dicto Beilver ad locum dictum die Vorst inter hereditatem Sijmonis de 

Mijrabello et Johannis Priem ex uno et inter hereditatem Henrici Smijter 

ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Arnoldo van den 

Broec filio quondam Willelmi van den Broec ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco danda dictis quinque liberis ab alio hereditarie purificationis et 

primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes 

cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. Tradetur littera liberorum dicto Johanni filio 

primodicti Johannis. 

 

BP 1178 f 208r 03 do 28-12-1391. 

Egidius zv Yewanus van Vauderic en Everardus Funsel beloofden aan 

Godefridus zv Johannes Sceijvel 12 mud haver, Bossche maat, met Sint-

Philippus-en-Jacobus aanstaande (wo 01-05-1392) te leveren. 

 

Egidius (dg: de Vauderijc fi) filius Yewani de Vauderic et Everardus 

Funsel promiserunt Godefrido filio Johannis Sceijvel XII modios avene 

mensure de Busco ad festum beatorum Philippi et Jacobi apostolorum 

proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1178 f 208r 04 do 28-12-1391. 

Elizabeth wv Johannes Hoelcorf, Johannes, Arnoldus, Bela en Elizabeth, kv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Johannes Hoelcorf, Rutgherus zv Henricus 

Arken soen ev Katherina, Gerardus zvw Johannes gnd Bastar van Hezewijc ev 

Aleijdis, en Johannes van Os zvw Johannes van Os des Pijnre ev Enghela, dvw 

voornoemd Johannes Hoelcorfs en Elizabeth, verkochten aan Willelmus Posteel 

een b-erfpacht van 9 mud rogge 4½ lopen rogge, maat van Helmond, 2 lopen 

raapzaad, maat van Helmond, en 2 steen vlas bereid tot de hekel, die 

voornoemde wijlen Johannes Hoelcorf met Lichtmis in Schijndel beurde, 

gaande uit alle erfgoederen, die behoorden aan Johannes Hoelcorf, gelegen 

onder Lieshout en onder de dingbank van Aarle, welke erfgoederen voornoemde 

Johannes Hoelcorft eertijds uitgegeven had aan Godefridus zvw Arnoldus die 

Smijt van Lijeshout, voor de grondcijns en voor voornoemde erfpacht37, deze 

pacht belast met een b-erfcijns van 3 oude schilden en 3 kapoenen aan 

voornoemde Willelmus Posteel koper, een b-erfpacht38 van 1½ mud rogge, maat 

van Helmond, een b-erfcijns van 2 oude schilden aan Johannes Willen soen, 

en een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan Engela dvw voornoemde 

Johannes Hoelcorf en een Elizabeth en Johannes, kv voornoemde Enghela. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis Hoelcorf Johannes Arnoldus Bela et 

Elizabeth liberi dictorum Elizabeth et quondam Johannis Hoelcorf #cum 

tutore# [R]utgherus filius Henrici Arken soen maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris et Gerardus filius quondam Johannis dicti [B]astar 

                         
37 Zie ← BP 1178 f 058v 07 do 19-11-1388, uitgifte van deze goederen. 
38 Zie → BP 1178 f 376v 03 do 14-04-1390, verkoop van een erfpacht van 1½ 

mud rogge uit deze erfpacht aan Johannes zv Willelmus gnd Reijnsen soen van 

Broeghel. 
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(dg: .) de Hezewijc maritus et [tutor legitimus] Aleijdis sue uxoris et 

Johannes de Os filius quondam Johannis de Os des Pijnre maritus et tutor 

legitimus Enghele sue uxoris filiarum dictorum quondam Johannis (dg: .) 

Hoelcorfs et Elizabeth (dg: eius uxoris) hereditariam paccionem novem 

modiorum siliginis (dg: me) et quatuor et dimidii lopinorum siliginis 

mensure de [H]el[mont] et duorum lopinorum seminis raparum dicte mensure 

et duorum ponderum dictorum steen lini parati ad scalcrum quam dictus 

quondam Johannes [Hoel]corf solvendam habuit hereditarie purificationis 

et in Scijnle tradendam de et ex omnibus hereditatibus que spectabant ad 

Johannem Hoelcorf quocumque [locorum] tam infra parochiam de Lijeshout 

quam infra jurisdictionem dictam dincbanc de Arle situatis et quas 

hereditates omnes dictus Johannes Hoelcorft pridem dederat ad pactum 

Godefrido filio quondam Arnoldi die Smijt de Lijeshout scilicet pro censu 

dominorum fundi annuatim exinde de jure solvendo atque pro predicta 

paccione (dg: .) prout in litteris hereditarie vendiderunt Willelmo (dg: 

Postell) Posteel supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum 

tutore super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem in dicta paccione existentem deponere exceptis hereditario 

censu trium aude scilde et trium caponum dicto Willelmo Posteel emptori 

et hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Helmont (dg: Johanni Willen soen) et hereditaria (dg: paccione) censu 

(dg: .. trium) #duorum# aude scilde Johanni Willen soen et hereditaria 

paccione (dg: .) unius modii siliginis mensure de Busco Engele filie 

dicti quondam Johannis Hoelcorf et Elizabeth et Johanni liberis eiusdem 

Enghele ex (dg: -in) dicta paccione (dg: prius so) de jure solvendis 

annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 208r 05 do 28-12-1391. 

Hr Theodericus Rover ridder, Emondus Rover en Johannes van Ghemert 

beloofden aan Theodericus Rover zvw hr Emondus 50 Hollandse gulden en 34 

oude schilden geld van Mechelen, met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te 

betalen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles Emondus Rover et Johannes de Ghemert 

promiserunt Theoderico Rover filio quondam domini Emondi quinquaginta 

Hollants gulden et XXXIIII aude scilde monete (dg: Mechlinensis ad pasca 

proxime futurum persolvendos) Mechliniensis ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes Neijnsel et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1178 f 208r 06 do 28-12-1391. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit alios duos indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 208r 07 vr 29-12-1391. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan Theodericus Rover zvw hr Emondus 

120 Gelderse gulden, 33 gemene plakken voor 1 gulden gerekend of de waarde 

ervan in ander goud, een helft te betalen met Sint-Remigius aanstaande (di 

01-10-1392) en de andere helft met Pasen over een jaar (zo 06-04-1393). 

 

Dominus Theodericus Rover miles promisit Theoderico Rover filio quondam 

domini Emondi C et (dg: XXII) XX Gelre gulden scilicet XXXIII gemeijn 

placken pro quolibet gulden computato vel valorem eorum in alio auro 

mediatim (dg: Remigii proxime et mediatim pasce) mediatim Remigii proxime 

(dg: pers) et mediatim a pasca proxime ultra annum. Testes Vladeracken et 

Raet datum sexta post nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 208r 08 vr 29-12-1391. 

Ghisbertus van den Eijnde droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan 

Lambertus zvw Arnoldus gnd Agnesen soen de helft van een beemd, in 
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Blaerthem Sint-Lambertus, ter plaatse gnd het Goer, tussen voornoemde 

Lambertus enerzijds en Arnoldus van den Pelbroec, met zijn wegen, 

anderzijds, belast met 6 penning hertogencijns. 

 

Ghisbertus van den Eijnde medietatem ad se spectantem cuiusdam prati siti 

in parochia de Blaerthem sancti Lamberti ad locum dictum tGoer inter 

hereditatem Lamberti filii quondam Arnoldi dicti Agnesen soen ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi van den [P]elbroec #cum eius viis# ex alio (dg: 

ut dicebat atque hereditarium censum XX solidorum monete quem dictus 

Lambertus dicto Gh) ut dicebat hereditarie supportavit dicto Lamberto in 

modum permutationis etc promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis sex denariis domino duci inde solvendis. Testes Vladeracken et 

Raet (dg: Vl) datum ut supra. 

 

BP 1178 f 208r 09 vr 29-12-1391. 

Voornoemde Ghisbertus van den Eijnde deed tbv Lambertus zvw Arnoldus 

Agnesen soen afstand van een b-erfcijns van 20 schelling, die voornoemde 

Lambertus met Sint-Martinus aan hem moet betalen, gaande uit een stuk land, 

gnd dat Daal, in Blaerthem Sint-Lambertus. 

 

Dictus Ghisbertus (dg: hereditarium censum XX solidorum .) #super# !super 

hereditario censu XX solidorum quem Lambertus filius quondam Arnoldi 

Agnesen soen sibi solvere tenetur hereditarie Martini ex pecia terre 

dicta dat Dael sita in parochia de Blaerthem sancti Lamberti ut dicebat 

atque super toto jure ad opus dicti (dg: Ard) Lamberti hereditarie 

renunicavit promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 208r 10 vr 29-12-1391. 

Lambertus zvw Arnoldus Agnesen soen droeg, bij wijze van erfwisseling, over 

aan Ghisbertus van den Eijnde (1) zijn deel van een beemd, gnd Sint Maarten 

Beemd, in Blaerthem Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Gestel, tussen erfgoed 

van het altaar van H.Maria in de kerk van Beek enerzijds en het water gnd 

die Dommel anderzijds, (2) een stukje beemd, aldaar, tussen erfgoed van 

voornoemd altaar van de H.Maria enerzijds en Henricus Perwijs en zijn 

kinderen anderzijds, met de sloten van deze beemd. 

 

Lambertus filius quondam Arnoldi Agnesen soen totam partem ad se 

spectantem cuiusdam prati (dg: di) dicti Sente Marten Beemt siti in 

parochia de Blaerthem sancti Lamberti in loco dicto Ghestel inter 

hereditatem (dg: cuiusdam) altaris sancte Marie siti in ecclesia de Beke 

ex uno et inter aquam ibidem dictam die Dommel ex alio ut dicebat item 

particulam prati sitam ibidem inter hereditatem dicti altaris sancte 

Marie ex uno et hereditatem Henrici Perwijs et eius liberorum ex alio 

(dg: ..) cum fossatis dicti (dg: p) prati ut dicebat hereditarie 

supportavit Ghisberto van den Eijnde in modum permutationis [promittens] 

warandiam [tamquam] de vero allodio et obligationem deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

1178 mf6 F 05 f. 208v. 

 Sexta post nativitatis Domini: vrijdag 29-12-1391. 

 Quinta post circumcisionem: donderdag 04-01-1392. 

 Sabbato post nativitatis Domini: zaterdag 30-12-1391. 

 

BP 1178 f 208v 01 vr 29-12-1391. 

Een onleesbaar contract, waarin de naam “van Gewande”. 

 

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

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... een scaer 

ad se spectant.. sit.. in loco ....... ....... ....... ....... ....... 

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

....... de Ghewanden et eius sociorum ut dicebant hereditarie vendiderunt 
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....... ....... promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere. Testes Vladeracken et Raet datum sexta post nativitatis. 

 

BP 1178 f 208v 02 vr 29-12-1391. 

Mr Johannes Goutsmit goudsmid beloofde aan Walterus van Hijntam dat hij 

Walterus zv voornoemde Walterus zal onderhouden van eten, drank en kleding, 

in het woonhuis van voornoemde mr Johannes, op dezelfde manier als kv 

voornoemde mr Johannes die bij hem wonen, totdat voornoemde Walterus zv 

eerstgenoemde Walterus 24 jaar zal zijn. Zou voornoemde Walterus zv 

eerstgenoemde Walterus in tussentijd op eigen wil vertrekken, zonder door 

mr Johannes uit zijn huis te zijn gezet, dan is mr Johannes voor de 

resterende tijd ontlast. 

 

Magister Johannes Goutsmit aurifaber promisit super omnia Waltero de 

Hijntam quod ipse Walterum filium dicti Walteri tenebit renutriet de 

cibis potu et vestimentis in domo habitationis pro tempore dicti magistri 

Johannis similiter (dg: al) liberis dicti magistri Johannis cum eodem 

magistro Johanne pro tempore morantibus quousque scilicet dictus Walterus 

filius primodicti Walteri ad XXIIII annum pervenerit hoc tamen addito si 

dictus Walterus filius primodicti Walteri interim recederet et (dg: f) 

distraheret proprio motu #et# voluntate a dicto magistro Johanne et ab 

eius domo habitationis pro tempore non fugatus a dicto magistro Johanne 

quod de hoc dictus magister Johannes pro tanto tempore quo idem Walterus 

filius primodicti Walteri (dg: .. ....) recederet vel distraheret a 

predicta obligatione erit quitus et pro (dg: tan) illo tempore ad 

tenendum et emittendum eundem Walterum minime obligatus dolo et fraude in 

premissis semotis et exclusis. Testes Vladeracken et Raet datum supra. 

 

BP 1178 f 208v 03 vr 29-12-1391. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe, zijn zuster Theoderica dvw voornoemde 

Godefridus en Johannes van Dommellen ev Katherina dvw voornoemde Godefridus 

gaven uit aan Lambertus Hadewigen soen een hofstad, in Nuland, tussen 

Rodolphus Kepken enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een b-erfcijns van 9 schelling, geld waarin die cijns 

betaald moet worden, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(zo 02-02-1393). 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe Theoderica eius soror filia 

dicti quondam Godefridi #[cum tu]tore# et Johannes de Dommellen maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie dicti quondam 

Godefridi quoddam domistadium situm in parochia de Nuwelant inter 

hereditatem Rodolphi Kepken ex uno et inter (dg: h) communem plateam ex 

alio ut dicebant dederunt ad paccionem hereditariam Lamberto Hadewigen 

soen ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu novem 

solidorum (dg: a) talis monete qualis huiusmodi census est solvendus 

exinde solvendo et dando etc atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco (dg: sel) danda eis ab altero hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

[premissis promittentes] cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere et [alter re]promisit. (dg: testes datum supra) Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 208v 04 vr 29-12-1391. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Johannes zvw Godefridus van 

Erpe ?30 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-

1392) te betalen. 

 

Dictus Lambertus promisit dicto Johanni filio quondam Godefridi de Erpe 
?XXX Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 
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persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 208v 05 vr 29-12-1391. 

Margareta ....mans beloofde aan Theodericus Berwout 18 Gelderse gulden na 

maning te betalen. 

 

Margareta ....mans promisit Theoderico Berwout XVIII Gelre gulden ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 208v 06 do 04-01-1392. 

Yda Kathelinen dochter wv Andreas van den Stocke van Hees droeg over aan 

Johannes die Leeuwe zvw Johannes Leeuwe van Berchen, tbv hem en Heijlwigis, 

Katherina en Yda, dvw voornoemde Johannes Leeuwe, (1) de helft van een stuk 

land gnd den Kleine Kamp, in Berghem, ter plaatse gnd in het Roet, tussen 

Johannes Jacobs soen enerzijds en een gemene weg gnd Voetpad anderzijds, te 

weten de helft naast voornoemde Johannes Jacobs soen, (2) ¼ deel in een 

erfgoed gnd een vierdel, in Berghem, ter plaatse gnd in Duere Beemden, ter 

plaatse gnd Harense Broek, belast met 1 penning. 

 

[Y]da Kathelinen (dg: soen) #dochter# relicta quondam Andree van den 

Stocke de Hees cum tutore #medietatem# pecie (dg: -am) terre dictam (dg: 

de) den Cleijnen Camp sitam in parochia de Berchen in loco dicto int Roet 

inter hereditatem Johannis Jacobs soen ex uno et inter (dg: hereditatem 

Steijnskini Kathelinen soen) #communem viam dictam Voetpat# ex alio (dg: 

atque peciam terre sitam in dicta parochia in loco dicto in Duere 

Beemden) #scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Johannis Jacobs soen# atque (dg: peciam terre) #quartam 

partem ad se spectantem in hereditate dicta een vierdel# sita in dicta 

parochia in loco dicto in Duere Beemden (dg: inter hereditatem Henrici 

Weijer ex uno et inter hereditatem quondam Mathei #prout ibidem sit) in 

loco Harenssche Broec prout ibidem site sunt# ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni die Leeuwe filio quondam Johannis Leeuwe 

de (dg: Berc) Berchen (dg: promittens cum tutore ratam warandiam et 

obligationem deponere) ad opus sui et ad opus Heijlwigis Katherine et Yde 

filiarum dicti quondam Johannis Leeuwe promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere (dg: testes Tijt et Vladeracken datum sabbato post 

nativitatis Domini) #excepto uno denario exinde solvendo#. Testes Rover 

et Vladeracken datum quinta post circoncisionem. 

 

BP 1178 f 208v 07 za 30-12-1391. 

Johannes die Leeuwe zvw Johannes Leeuwe beloofde aan voornoemde Yda 

Katheline dochter een lijfpacht van 11 lopen rogge, Bossche maat en 1 steen 

vlas, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Johannes die Leeuwe filius quondam Johannis Leeuwe promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum dicte Yde Katheline (dg: soen) 

#dochter# vitalem pensionem XI lopinorum siliginis mensure de Busco #et 

unius steen lini# anno quolibet ad vitam dicte Yde et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis et cum mortua fuerit etc. Testes (dg: datum supra) Tijt et 

Vladeracken datum sabbato post nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 208v 08 za 30-12-1391. 

Eustatius gnd Staes van Zichen en zijn vrouw Batha dvw Jacobus gnd Lepper 

van Vucht droegen over aan Johannes Becker zvw Johannes die Heirde bakker 

(1) hun deel in de helft van een hofstad, in Den Bosch, in de Beurdse 

Straat, tussen erfgoed van Johannes van Uden enerzijds en erfgoed van 

Godefridus Visscher anderzijds, (2) hun deel in alle erfcijnzen, gaande uit 

erfgoederen, gelegen naast voornoemde hofstad. 
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Eustatius dictus Staes de Zichen maritus legitimus (dg: Katherine) Bathe 

sue uxoris filie quondam (dg: Johannis) Jacobi dicti Lepper de Vucht et 

dicta Batha cum eodem tamquam cum tutore totam partem et omne jus eis 

competentes quovismodo in medietate (dg: domus et aree) domistadii siti 

in Busco in vico dicto Boertsche Straet inter hereditatem Johannis de 

Uden (dg: fil) ex uno et inter hereditatem Godefridi Visscher ex alio 

atque totam partem et omne jus eis competentes in omnibus hereditariis 

censibus ex #hereditatibus sitis iuxta# dictum domistadium de jure 

solvendis ut dciebant hereditarie supportaverunt Johanni Becker filio 

quondam Johannis die (dg: Hee) Heirde pistoris promittentes ratam (dg: 

..) servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Tijt et 

Vladeracken datum supra. 

 

BP 1178 f 208v 09 za 30-12-1391. 

Voornoemde Eustatius gnd Staes van Zichen en zijn vrouw Batha dvw Jacobus 

gnd Lepper van Vucht droegen over aan Johannes Becker zvw Johannes die 

Heirde bakker 1/3 deel in een b-erfcijns van 8 schelling 6 penning, die 

wijlen Egidius Witskelen beurde, een helft met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van wijlen Gobelinus Wever, in Den 

Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed van Johannes Kreenkens 

enerzijds en erfgoed van wijlen Rodolphus gnd Dolf Steijmpel anderzijds. 

 

Dicti Eustatius et Batha ut supra terciam partem ad se spectantem in 

hereditario censu octo solidorum et sex denariorum (dg: s) quem (dg: 

.......) Egidius quondam Witskelen solvendum habuit hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex domo et area quondam Gobelini textoris 

sita in Busco in vico dicto Boertsche Straet inter hereditatem Johannis 

Kreenkens ex uno et inter hereditatem quondam Rodolphi dicti Dolf 

Steijmpel ex alio supportaverunt Johanni Becker filio quondam Johannis 

die (dg: Heer) Heirde pistoris promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 208v 10 za 30-12-1391. 

Rodolphus zvw Arnoldus Vrient en Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlimen 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 10 Hollandse gulden met Vastenavond 

aanstaande (di 27-02-1392) te betalen, op straffe van 1. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi Vrient et Godescalcus filius Ghiselmari 

de Vlimen promiserunt Philippo Jozollo etc X Hollant gulden ad 

carnisprivium proxime persolvendos sub pena I. (dg: ?da) Testes Aa et 

Vladeracken datum sabbato post nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 208v 11 za 30-12-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1178 mf6 F 06 f. 209. 

 Sabbato post nativitatis Domini: zaterdag 30-12-1391. 

 Dominica post nativitatis Domini: zondag 31-12-1391. 

 

BP 1178 f 209r 01 za 30-12-1391. 

Aleijdis wv Hepkinus van Wetten zvw Johannes gnd Happen soen en haar .... 

Bertoldus verhuurden aan Hermannus Roggen een huis en erf, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Megen enerzijds en 

erfgoed van Willelmus van ....... anderzijds, voor een periode van 3 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Jan (za 24-06-1391), per jaar voor 6½ oude schild 

evenveel etc de stad Den Bosch zal nemen en ontvangen etc, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

Hermannus betaalt elk jaar, in afkorting van voornoemde 6½ oude schild, een 
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erfcijns van 6½ pond oude pecunia, aan erfg vw hr Theodericus van Beke. 

Aleijdis en Bertoldus zullen het huis met toebehoren onderhouden van dak en 

wanden; al wat Hermannus hierbij uitgeeft, wordt afgekort van voornoemde 6½ 

oude schild. Zou Hermannus blijken meer uitgegeven te hebben dan die 6½ 

schild per jaar, dan zal Hermannus het huis en erf met toebehoren in het 

vierde jaar, op dezelfde manier bezitten, voor 19½ oude schild, echter 

onder afkorting van al hetgeen Hermannus in de 3 eerste jaren meer had 

uitgegeven dan voornoemde 6½ oude schild per jaar. 

Zou het huis in deze 4 jaar door brand verloren gaan, dan zal Hermannus van 

de huur ontlast zijn, naar rata van de tijd na die brand. En dan zullen 

voornoemde Aleijdis, Bertoldus en Willelmus van elk van voornoemde 3 jaar, 

althans naar rata van de tijd na de brand, per jaar aan Hermannus 19½ 

schild betalen, boven hetgeen Hermannus heeft uitgegeven aan voornoemde 

cijns van 6½ pond oude pecunia en kosten van onderhoud. 

Verhuurders en Willelmus van Volkel beloofden de voorwaarden na te komen. 

Als Hermannus op het eind van het derde jaar niet meer heeft uitgegeven dan 

hij voor de huur verschuldigd is, dan zal de huur eindigen, en zal 

Hermannus het huis in het vierde jaar niet bezitten. 

 

Aleijdis (dg: fi) relicta quondam Hepkini de Wetten (dg: et Berto) filii 

quondam Johannis dicti Happen soen et (dg: H) Bertoldus eius ....... 

domum et aream cum suis attinentiis universis sitam in vico Hijnthamensi 

inter hereditatem quondam Johannis de Megen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi van ... ....... ex alio locaverunt Hermanno Roggen ab eodem ad 

spacium trium annorum post festum nativitatis Johannis proxime preteritum 

sine medio sequentium possidendam anno quolibet dictorum trium annorum 

pro sex et dimidio auden scilt scilicet tantum quantum etc oppidum de 

Busco capiet et recipiet etc dandis eis a dicto Hermanno anno quolibet 

dictorum trium annorum mediatim Domini et mediatim Johannis (dg: 

promittentes et cum eis Willelmus de Derentheren indivisi super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere quo facto repromisit 

super omnia) additis condicionibis sequentibus videlicet quod dictus (dg: 

Henr) Hermannus solvet (dg: in abbreviationem dicto) quolibet dictorum 

trium annorum in abbreviationem dictorum sex et dimidii aude scilde 

hereditarium censum sex et dimidie librarum antique !heredibus quondam 

domini Theoderici de Beke exinde solvendum item quod (dg: quicquid in 

premissis domo et area cum suis attinentiis J fuerit) ipsi Aleijdis 

Bertoldus et (dg: Willelmus de Derentheren) dictam domum cum suis 

attinentiis in bona disposicione de tecto et parietibus et (dg: al) aliis 

suis (dg: attinentiis) #edificiis# dictis tribus annis pend[entibus] 

observabunt scilicet quicque hoc custaverit hoc dictus Hermannus exponet 

et hoc sibi Hermanno de dictis ex et dimidio aude! abbreviabit hoc eciam 

addito si dictus Hermannus in solvendo dictas sex et dimidiam libras 

antique pecunie quolibet dictorum trium annorum et in exponendo illa #que 

fuerint exponenda ad conservandum dictam domum cum suis attinentiis in 

bona disposicione dictis tribus annis durantibus# que (dg: ex) custabunt 

(dg: illa) illa que erunt necessa pro (dg: consin) dictis domo cum suis 

attinentiis in bona disposicione dictis annis observandis plus exposuerit 

#quam quolibet dictorum trium annorum sex et dimidium aude scilt iuxta 

valorem predictam# quod extunc dictus Hermannus dictam domum et aream cum 

suis attinentiis quarto anno scilicet anno dictos 3 annos sine medio 

sequente juxta (dg: omnem) modum dicte locacionis possidebit pro XIX et 

dimidio aude scilde (dg: seu) #scilicet# valorem ut premittitur dandis 

#dictis Aleijdi (dg: -s) et Bertoldo huiusmodi quarto anno si quid per 

dictum Hermannum expositum fuerit# dictis terminis solucionis sed 

quidquid dictus Hermannus plus exponet in dictis tribus annis (dg: quam 

quod) scilicet in solvendo dictum censum sex et dimidie librarum antique 

pecunie et in exponendo ea que erunt necessa pro conservacione dicte 

domus cum suis (dg: s) attinentiis #?dictos VI (dg: plus) et dimidium 

aude [scilde]# hoc a dicto Hermanno defalcetur #et abbreviabitur# de 

dictis (dg: XX) XIX et dimidium aude scilde dicte locacionis dicti quarti 
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anni. 

item si contingat dictam domum cum suis attinentiis dictis quatuor annis 

comburi periculo ignis extunc dictus Hermannus a dicta locacione erit 

quitus pro rata temporis sequentis huiusmodi combustionem et dicti 

temporis locacionis et extunc dicti Aleijdis Bertoldus et Willelmus 

dabunt et exsolvent dicto Hermanno (dg: de) de quolibet dictorum trium 

annorum scilicet de quolibet dictorum trium annorum pro rata temporis 

sequentis huiusmodi combustionem quidque superesset (de XIX) de quolibet 

anno dictorum trium annorum pro rata de XIX et dimidio aude scilde ultra 

ea que exponet pro solucione dictarum sex et dimidie librarum antique 

pecunie et ultra exposita a dicto Hermanno #ea que dictus Hermannus 

protunc expo[suerit]# exponendo pro conservacione dicte domus cum suis 

attinentiis promittentes et cum eis Willelmus de Volkel (dg: ratam 

servare) #super habita et habenda# warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et omnes condiciones adimplere + 

et alter repromisit super omnia. Testes Tijt et Vladeracken datum sabbato 

post nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 209r 02 za 30-12-1391. 

+ et si ipse Hermannus in fine dicti tercii anni (dg: vel def) non plus 

(dg: defecerit) exposuerit quam ipse tenebitur de dicta locacione protunc 

(dg: ?dictus) dicta locacio expirabit et dictus (dg: annus) #Hermannus# 

in (dg: q) dicto quarto annos dictam domum cum suis attinentiis non 

possidebit et a dicta locacione deinceps erit absolutus. 

 

BP 1178 f 209r 03 zo 31-12-1391. 

Johannes gnd Bathen soen droeg over aan de secretaris, tbv Ghisbertus zv 

voornoemde Johannes, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 morgen land, in Berghem, 

ter plaatse gnd dat Megense Winkel, tussen wijlen Robbertus !Huberti 

Hubekens soen van Moenle enerzijds en Gerardus Lambrechts soen anderzijds, 

(2) 2½ morgen land, in Haren, ter plaatse gnd die Oude Kampe, tussen jkr 

Johannes graaf van Megen enerzijds en Ghisbertus van Megen anderzijds, (3) 

huis en tuin, in Berghem, ter plaatse gnd Duer, tussen Johannes gnd Quappel 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke pacht eerstgenoemde Johannes 

gekocht had van Johannes gnd Cleijberch zvw Hubertus Cleijberch. 

 

Johannes dictus Bathen soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quatuor iugeribus terre sitis in parochia de Berchen in loco 

dicto communiter dat Meghensche Winckel inter hereditatem quondam 

Robberti !Huberti Hubekens soen de Moenle ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Lambrechts soen ex alio atque ex duobus et dimidio iugeribus 

terre sitis in parochia de Haren in loco dicto die Aude Campe inter 
!domicelli Johannis comitis de Megen ex uno et inter hereditatem 

Ghisberti de Megen ex alio insuper ex domo et orto sitis in dicta 

parochia de Berchen in loco dicto Duer inter hereditatem (dg: here) 

Johannis dicti Quappel ex uno et inter communem plateam ex alio et quam 

paccionem primodictus Johannes erga Johannem dictum Cleijberch filium 

quondam Huberti Cleijberch emendo acquisiverat acquisiverat prout in 

litteris supportavit mihi ad opus Ghisberti filii primodicti Johannis cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Neijnsel et Vladeracken datum dominica post nativitatis 

Domini. 

 

BP 1178 f 209r 04 zo 31-12-1391. 

Gerardus zv Johannes zv Johannes Bathen soen ev Margareta dvw Reijnerus 

Willems bakker droeg over aan de secretaris, tbv zijn broer Ghisbertus zv 

voornoemde Johannes zvw Johannes Baten, een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, gaande uit de helft van een b-erfpacht van 8 mud rogge, 

Bossche maat, welke pacht van 8 mud rogge Petrus van Krekelhoven en zijn 



Bosch’ Protocol jaar 1391 02. 

 

123 

broer Nijcholaus van Krekelhoven beloofd hadden aan Walterus gnd Bexken 

Dicbier, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen die 

waren van wijlen voornoemde Walterus, in Beilver in Haaren, welke pacht van 

8 mud rogge Elizabeth wv voornoemde Reijnerus Willems, mv voornoemde 

Margareta, gekocht had van hr Arnoldus Dicbier ridder, en welke helft van 

de pacht van 8 mud rogge voornoemde Elizabeth eertijds geschonken39 had aan 

voornoemde Gerardus en zijn vrouw Margareta. 

 

Gerardus filius (dg: quondam) Johannis filii Johannis Bathen soen (dg: 

ma) #maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie quondam 

Reijneri Willems pistoris# hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco (dg: si de hereditaria paccione quatuor 

modiorum siliginis mensure predicte) de medietate annue et hereditarie 

paccionis octo modiorum siliginis mensure (dg: de Busco) predicte quam 

paccionem octo modiorum siliginis Petrus de Krekelhoven et Nijcholaus de 

Krekelhoven eius frater promiserant se daturos et soluturos Waltero dicto 

Bexken Dicbier anno quolibet hereditarie in festo beati Andree apostoli 

et in Busco tradendam tradituros de bonis que fuerant dicti quondam 

Walteri sitis in Beilver in parochia de Haren et de attinentiis dictorum 

bonorum universis (dg: p) quam paccionem octo modiorum siliginis 

Elizabeth relicta dicti quondam Reijneri Willems mater dicte Margarete 

erga dominum Arnoldum Dicbier militem emendo acquisiverat et quam 

medietatem dicte paccionis octo modiorum siliginis dicta (dg: Elza) 

Elizabeth pridem dederat (dg: ad) dicto Gerardo cum dicta Margareta sua 

uxore nomine dotis ad jus etc prout in litteris quas vidimus hereditarie 

(dg: vendidit) #supportavit# mihi ad opus Ghisberti fratris dicti Gerardi 

filii dicti Johannis filii quondam Johannis Baten soen promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem (dg: depo) in dicta paccione 

existentem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1178 mf6 F 07 f. 209v. 

 Sabbato post nativitatis: zaterdag 30-12-1391. 

 Quinta post circumcisionem: donderdag 04-01-1392. 

 Dominica post nativitatis Domini: zondag 31-12-1391. 

 anno Domini M CCC nonagesimo secundo mensis decembris die ultimo: 

   zondag 31-12-1391. 

 in crastino circoncisionis: dinsdag 02-01-1392. 

 

BP 1178 f 209v 01 za 30-12-1391. 

Truda wv Johannes van Hijnen droeg over aan haar zoon Johannes, tbv hem en 

zijn zuster Heijlwigis, haar vruchtgebruik in alle goederen, die aan haar 

kinderen Johannes en Heijlwigis gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Johannes resp. die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Truda. 

 

Truda [relicta quondam 40Johannis de Hijnen cum tutore] suum usufructum 

[sibi competentem in omnibus] #bonis# que (dg: Godefrido)Johanni et 

Heijlwigi suis liberis de morte dicti [quondam Johannis successione sunt 

advoluta] et post (dg: .) mortem dicte Trude [successione] advolventur 

quocumque sitis supportavit dicto Johanni (dg: m) suo filio ad opus sui 

(?dg: opus) et ad opus [Heijlwigis sue sororis promittens] cum tutore 

[ratam servare]. Testes Tijt et Vladeracken datum sabbato post 

nativitatis supra. 

 

BP 1178 f 209v 02 do 04-01-1392. 

Godefridus zvw Johannes Godekens soen ev Heijlwigis dvw Johannes van Hijnen 

verkocht aan Johannes zvw voornoemde Johannes van Hijnen alle goederen, die 

aan voornoemde Godefridus en Heijlwigis gekomen waren na overlijden van 

                         
39 Zie ← BP 1177 f 281v 02 zo 25-02-1386 (1), schenking van de helft van 

deze erfpacht. 
40 Aanvulling op basis van BP 1178 f 209v 02. 
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voornoemde Johannes, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

voornoemde Truda. 

 

Godefridus filius quondam Johannis Godekens soen maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Johannis de Hijnen omnia 

singula bona sibi et dicte Heijlwigi de morte dicti quondam Johannis 

successione advoluta et post mortem dicte Trude advolvenda vendidit 

Johanni filio dicti (dg: q) quondam Johannis de Hijnen promittens ratam 

set obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Vladeracken datum 

quinta post circumcisionem. 

 

BP 1178 f 209v 03 za 30-12-1391. 

Godescalcus van Hijntham verkocht aan Gerardus Heerken de jongere zvw 

Godefridus Heerkini een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit een erfgoed, gnd het Gelookt, in Berlicum, 

tussen een gemene weg enerzijds en Jacobus gnd Cop Wert anderzijds, welke 

pacht aan hem was overgedragen door Barnerus zvw Andreas van Berlikem. 

 

Godescalcus de Hijntham hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex quadam 

hereditate dicta communiter (dg: tGelen) tGeloect sita in parochia de 

Berlikem inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Jacobi dicti 

Cop Wert ex alio supportatam sibi a (dg: B) Barnero filio quondam Andree 

de Berlikem prout in litteris vendidit Gerardo Heerken juniori filio 

quondam Godefridi Heerkini cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Vladeracken 

datum sabbato post nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 209v 04 za 30-12-1391. 

Godescalcus van Hijntham verkocht aan voornoemde Gerardus Heerken een 

b-erfcijns van 8 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een beemd, 

in Berlicum, ter plaatse gnd Hasselse Kamp, tussen Jacobus van Engelant 

enerzijds en kvw Willelmus van den Yvenlaer anderzijds, welke cijns aan hem 

was overgedragen door Barnijerus gnd Andries soen. 

 

Godescalcus de Hijntham hereditarium censum octo librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis ex quodam prato sito in parochia de 

Berlikem in loco dicto Hasselsche Camp inter hereditatem Jacobi de 

Engelant ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi van den 

Yvenlaer ex alio supportatum sibi a Barnijero dicto Andries soen prout in 

litteris (dg: s) vendidit dicto Gerardo Heerken supportavit cum litteris 

et ?aliis et jure promittens ut immediate. 

 

BP 1178 f 209v 05 za 30-12-1391. 

Godescalcus van Hijntham verkocht aan voornoemde Gerardus Heerken een 

b-erfcijns41 van 4 pond geld, die Henricus van Hijntham beloofd42 had, een 

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

een huis43 van voornoemde Henricus, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Hijntam enerzijds 

en erfgoed van Johannes Smedeken zv Arnoldus Smit van Middelrode 

anderzijds. 

 

                         
41 Zie → SAsH RA VB 1799 f 129v 05, ma 13-01-1399, Gerijt Heerken joncste soen wilner Godevert 
Heerkens was gericht aen huijs ende erve Henrics van Hijntham gelegen in tsHertogenbosch aen 

deijnde der Hijnthemerstraten tusschen den erve wilner Jans van Hijntham ende tusschen den 

erve Jans Smedeken soen Arnts geheijten Smijt van Middelrode overmids gebrec van erfcijns dien 

hi dair aen had. 

42 Zie ← BP 1178 f 377r 06 ma 18-04-1390, belofte van deze erfcijns. 
43 Zie ← VB 1799 f 054r 04, ma 23-01-1391, Aelbrecht Buc van Lijt was gericht aen huus ende 
erve gelegen in tsHertogenbossche aen dat Hijnthamereijnde tusschen den erve wilner Jans van 

Hijntham des auds ende tusschen den erve Jans Smedekens van Middelrode overmids gebrec van 

erfcijns die hij dair aen heeft. 
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Godescalcus de Hijntham hereditarium censum (dg: ..) quatuor librarum 

monete quem Henricus de Hijntham promisit se daturum et soluturum 

#hereditarie# mediatim nativitatis Johannis et mediatim Domini ex domo 

[dicti] Henrici sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem quondam Johannis de Hijntam ex uno et inter hereditatem 

Johannis (dg: filii) Smedeken filii Arnoldi Smit de Middelrode ex alio 

prout in litteris (dg: s) vendidit dicto Gerardo Heerken supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 209v 06 zo 31-12-1391. 

Gerardus van Berchen zvw Jacobus Gerijts soen verkocht aan Johannes zv 

Robbertus Hennen soen, tbv voornoemde Robbertus Hennen soen, een stuk land, 

in Oss, ter plaatse gnd de Opperen Poel, tussen hr Johannes Mersman 

priester enerzijds en Theodericus zv Hermannus Hillen soen anderzijds. 

 

Gerardus de Berchen filius quondam Jacobi Gerijts soen peciam terre sitam 

in parochia de Os in loco dicto den (dg: Opel) Opperen Poel inter 

hereditatem domini Johannis Mersman (dg: ex) presbitri ex uno et inter 

hereditatem Theoderici (dg: Herma) filii Hermanni Hillen soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit (dg: Robberto Hennen soen) Johanni filio 

Robberti Hennen soen (dg: .) ad opus eiusdem Robberti Hennen soen 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Rover et Tijt datum 

dominica post nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 209v 07 zo 31-12-1391. 

Arnoldus, Elizabeth en Godestodis, kvw Johannes die Writer zvw Theodericus 

van den Oever van Rode verkochten aan Franco zvw Johannes Vrancken soen van 

den Dongen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit de helft, aan voornoemde verkopers 

behorend, in een erfgoed, gnd dat Groet Loect, in Gerwen, tussen erfgoed 

gnd Ribben Loect behorend aan Aleijdis dvw Henricus Belen soen enerzijds en 

de gemeint anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemd erfgoed gnd 

Ribben Loect, van welk erfgoed gnd Groet Loect de andere helft behoort aan 

Johannes gnd Weijndelen soen, reeds belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus Elizabeth et Godestodis liberi quondam Johannis die (dg: Wri) 

Writer filii quondam Theoderici van den Oever de Rode cum tutore 

hereditarie vendiderunt Franconi filio quondam Johannis (dg: f) Vrancken 

soen van den Dongen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam 

ex (dg: h) medietate ad dictos venditores spectante in hereditate dicta 

dat Groet Loect sita in parochia !in parochia de Gherwen inter 

hereditatem dictam Ribben Loect spectantem ad Aleijdem filiam Henrici 

quondam Belen soen ex uno et inter (dg: hereditatem Johannis Weijndelen 

soen ex alio) communitatem ex alio scilicet ex illa medietate que sita 

est contigue iuxta (dg: hereditatem) dictam hereditatem Ribben Loect et 

de qua hereditate (dg: Ribben) #Groet# Loect vocata reliqua medietas 

spectat ad Johannem dictum Weijndelen soen ut dicebant (dg: here) 

promittentes (dg: su) cum tutore super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Rover et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1178 f 209v 08 zo 31-12-1391. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis, met 18 

Gelderse gulden of de waarde en met 1 mud rogge, Bossche maat, eens. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, Johannes van de 

Kloot, Johannes Bathen soen en zijn zoon Gerardus. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum post festum nativitatis 
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Domini proxime preteritum sine medio sequentium (dg: anno quolibet) 

semper dictis IIII annis pendentibus cum (dg: XXVIII) XVIII Gelre gulden 

seu valorem et cum (dg: plem) uno (dg: p) modio siliginis dicte mensure 

semel dandis ut in forma. Acta in camera presentibus scabinis Johanne de 

Globo Johanne Bathen soen Gerardo eius filio datum anno Domini M CCC 

nonagesimo secundo mensis decembris die ultimo hora vesperarum indicis 

XVI pontificis Bonifacii noni anno tercio. 

 

BP 1178 f 209v 09 za 30-12-1391. 

Gheerlacus Wellens soen en zijn broer Arnoldus Hacke beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 20 Hollandse gulden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-

06-1392; 1+31+29+31+30+31+24=177 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Gheerlacus Wellens soen et Arnoldus Hacke eius frater promiserunt 

Philippo Jozollo etc XX Hollant gulden ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos sub pena I. Testes Aa et Neijnsel datum sabbato post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 209v 10 di 02-01-1392. 

Jacobus Steenwech ev Mechtildis dvw Johannes van Zidewijnden droeg over aan 

Johannes van Bladel bakker het deel, dat aan Ghisbertus Lisscap de jongere 

en zijn zuster Beatrix behoort, in een b-erfcijns van 12 pond geld, die 

Johannes van Beke zvw Willelmus van den Molen aan Arnoldus Ysebout vv 

eerstgenoemde Ghisbertus en Beatrix, moet leveren, een helft met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een rosmolen in Den Bosch, 

aan de straat gnd Beurde, binnen de stadsmuur, (2) een hofstad, voor 

voornoemde molen gelegen, tussen erfgoed van Henricus gnd Keijmp enerzijds 

en de Molenweg anderzijds, (3) 2 bunder turf, in Rosmalen, op de plaats gnd 

op den Roemput, welk deel Johannes van Zidewijnden verworven had van 

voornoemde Ghisbertus Lisscap, en welk deel voornoemde Johannes geschonken 

had aan voornoemde Jacobus. 

 

Jacobus Steenwech maritus et tutor ut asserebat Mechtildis sue uxoris 

filie quondam Johannis de Zidewijnden totam partem et omne jus Ghisberto 

Lisscap juniori et Beatrici eius sorori competentes in hereditario censu 

duodecim librarum monete quem Johannes de Beke filius quondam Willelmi 

(dg: Moelne) #de Molendino# Arnoldo Ysebout patri (dg: primodicti 

Ghisberti) primodictorum Ghisberti et Beatricis solvere tenetur 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex molendino equorum 

dicto rosmolen sito in Busco ad vicum dictum Buerde infra murum oppidi de 

Busco et ex eiusdem molendini equorum attinentiis singulis et universis 

ac ex domistadio quodam sito ibidem ante [dictum] molendinum inter 

hereditatem Henrici dicti Keijmp et inter viam molendini dictam Molenwech 

atque ex duobus bonariis cespitum in parochia de Roesmalen supra locum 

dictum op den Roemput quam partem et quod jus Johannes de Zidewijnden 

erga dictum Ghisbertum Lisscap acquisiverat prout in litteris et quam 

partem et quod jus dictus Johannes donaverat [dicto] Jacobo et simul cum 

aliis bonis supportaverat prout in litteris quas vidimus hereditarie 

supportavit Johanni de Bladel pistori cum quibusdam litteris et jure 

promittens [ratam servare et obligationem] ex parte sui deponere. Testes 

Vladeracken et Tijt datum in crastino circoncisionis. 

 

 


