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1179 mf1 F 14 p. 75. 

 in crastino Petri ad vincula: woensdag 02-08-1391. 

 Domini millesimo CCCmo nonagesimo primo mensis augusti die secunda: 

   woensdag 02-08-1391. 

 anno XCI mensis julii! die secunda: woensdag 02-08-1391. 

 

BP 1179 f 075r 01 wo 02-08-1391. 

Heijmericus zvw Johannes van Alphen verkocht aan Johannes Akerijns soen 

mesmaker een b-erfcijns1 van 8 pond 10 schelling geld, die Danijel van 

Vladeracken beloofd had aan Agnes dvw voornoemde Johannes van Alphen, een 

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

(1) een erfgoed in Den Bosch, aan de straat gnd Oude Huls, naast huis en 

erf van Walterus gnd Lueken (2) een b-erfcijns van 20 schelling oude 

pecunia die voornoemde Danijel van Vladeracken beurt uit een huis en erf 

van Johannes gnd Moelner timmerman, in Den Bosch, in de Gorterstraat op de 

hoek, in welk huis en erf voornoemde Johannes Moelner woonde, welke cijns 

van 20 schelling voornoemde Danijel tezamen met voornoemd erfgoed tot 

onderpand had gesteld van voornoemde cijns van 8 pond 10 schelling, en 

welke cijns van 8 pond 10 schelling aan voornoemde Heijmericus gekomen was 

na overlijden van zijn zuster, voornoemde Agnes. 

 

Heijmericus filius quondam Johannis de Alphen hereditarium censum octo 

librarum et decem solidorum monete quem Danijel de Vladeracken promisit 

se daturum et soluturum Agneti filie dicti quondam Johannis de Alphen 

(dg: sorori olim dicti Heijmerici) hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex [hereditate] quadam sita in Busco ad vicum dictum Aude 

Hils iuxta domum et aream Walteri dicti Lueken atque ex hereditario censu 

XX solidorum antique pecunie quem dictus Danijel de Vladeracken solvendum 

(dg: su habere) habet hereditarie in domo et area Johannis dicti Moelner 

carpentarii sita in Busco in vico dicto Gorterstraet super conum eiusdem 

vici in qua domo et area dictus Johannes Moelner moratur quem censum XX 

solidorum dictus Danijel simul cum [predicta] hereditate pro solucione 

dicti census octo librarum et X solidorum ad pignus imposuit prout in 

litteris et quem censum octo librarum et X solidorum dictus Heijmericus 

sibi de morte dicte quondam Agnetis sue sororis successione advolutum 

esse dicebat et nunc integraliter ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Akerijns soen cultellifici supportavit cum litteris et 

jure promittens dictus venditor et super habita et habenda ratam servare 

et obligationem (dg: ex .) et impeticionem ex parte dicti Heijmerici et 

dicte quondam Agnetis #sue sororis# et quorumcumque heredum quondam 

Agnetis deponere et quod ipse Heijmericus donationem #ad censum# factam 

dicto (dg: quondam) Danijeli de Vladeracken de primodicta hereditate 

perpetue ratam servare iuxta tenorem litterarum exinde confectarum. 

Testes Uden et Steenwech datum in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1179 f 075r 02 wo 02-08-1391. 

Arnoldus van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 075r 03 wo 02-08-1391. 

Theodericus van der Wagen en Heijmericus Groij beloofden aan Willelmus 

Stanssen 29½ Engelse nobel na maning te betalen. 

 

Theodericus van der Wagen (dg: pro) et Heijmericus Groij promiserunt 

Willelmo Stanssen XXIX et dimidium Enghels nobel ad monitionem 

                         
1 Zie ← BP 1175 f 039r 07 za 01-05-1367: uitgifte in cijns van dit huis. 
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persolvendos. Testes Erpe et Uden datum in crastino Petri ad vicula. 

 

BP 1179 f 075r 04 wo 02-08-1391. 

Rutgherus, zv Batha van der Eijkendonc verwekt door wijlen Gerardus gnd van 

den Mortel, verkocht aan Franco zvw Johannes gnd Vrancken soen een 

b-erfcijns van 3 pond 5 schelling geld, die Theodericus gnd Veren Hadewigen 

soen beloofd had aan voornoemde Rutgherus, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit (1) de helft, aan voornoemde Rutgherus behorend, in een huis en erf van 

wijlen Rutgherus van den Eijkendonc, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Eikendonk, tussen Willelmus van den Hoernic enerzijds en 

voornoemde Theodericus anderzijds, (2) de helft, aan eerstgenoemde 

Rutgherus behorend, in een stuk land, gnd dat Geerken, onder de vrijdom van 

Den Bosch, voor het huis van Arnoldus gnd Bollen, tussen een gemene weg 

enerzijds en Petrus gnd Marinen soen anderzijds, (3) de helft, aan 

eertsgenoemde Rutgherus behorend, in een b-erfcijns van 23 schelling 

voornoemd geld, gaande uit een huis en tuin van wijlen Arnoldus gnd Ghiben 

soen van der Eijkendonc, ter plaatse gnd Eikendonk. 

 

Rutgherus filius Bathe van der Eijkendonc ab eadem Batha et Gerardo dicto 

quondam van den Mortel pariter genitus hereditarium censum trium librarum 

et quinque solidorum monete quem Theodericus dictus Veren Hadewigen soen 

promisit se daturum et soluturum dicto Rutghero hereditarie nativitatis 

Domini de et ex medietate que ad dictum Rut spectabat in domo et area 

quondam Rutgheri van den Eijkendonc sita infra libertatem oppidi de Busco 

ad locum Eijkendonc inter hereditatem Willelmi van den Hoernic ex uno et 

inter hereditatem dicti Theoderici ex alio atque ex medietate que ad 

primodictum Rut spectabat in pecia terre dicta dat Gheerken sita infra 

(dg: lib) dictam libertatem ante domum Arnoldi dicti Bollen inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Petri dicti Marinen soen ex 

alio atque ex medietate que ad primodictum Rut spectabat in hereditario 

censu viginti trium solidorum dicte monete solvendo hereditarie ex domo 

et orto quondam Arnoldi dicti Ghiben soen van der Eijkendonc sitis ad 

(dg: locum) dictum #locum# Eijkendonc vocatum prout in litteris 

hereditarie vendidit Franconi filio quondam Johannis dicti (dg: Fra) 

Vrancken soen supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Steenwech datum 

supra. 

 

BP 1179 f 075r 05 wo 02-08-1391. 

Ghibo Vette zvw Elijas Veren Berten soen droeg over aan Arnoldus gnd Coenen 

soen (1) een huis en erf in Den Bosch, naast de Korenbrug, tussen erfgoed 

van Ghibo gnd Vette oom van eerstgenoemde Ghibo enerzijds en erfgoed van 

Martinus nzvw Jacobus gnd Cop soen anderzijds, belast met de hertogencijns, 

een b-erfcijns van 3 pond en een b-erfcijns van 12 pond geld, (2) 2 morgen 

land van eerstgenoemde Ghibo, achter de plaats gnd Hoevedonk, tussen 

Wellinus Scilder enerzijds en wijlen Ghibo van den Doorn anderzijds, (3) 

een b-erfcijns van 35 schelling (dg: oud pecunia), 1 oude groot Tournoois 

voor 16 penningen gerekend of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit2 (3a) een huis en erf van 

wijlen Willelmus van Berkel, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen 

erfgoed van Henricus gnd Rijxken enerzijds en een ander erfgoed dat was van 

voornoemde Willelmus van Berkel anderzijds, strekkend achterwaarts tot aan 

de stal van voornoemde wijlen Willelmus, (3b) een ledige hofstad gnd die 

Molenstad, bij het huis waarin voornoemde wijlen Willelmus woonde, (4) een 

b-erfcijns3 van 16 schelling, 1 oude groot Tournoois voor 16 penning 

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

Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in een straat waarin wijlen 

Willelmus van Berkel woonde, tegenover het woonhuis van Rodolphus van 

                         
2 Zie → BP 1181 p 086v 06 do 10-01-1398, overdracht van dit huis, erf en ledige hofstad. 
3 Zie → BP 1184 f 093r 04 ma 16-03-1405, Willelmus Scilder, die de cijns verworven had van 
Ghiselbertus zvw Elijas zvw Arnoldus zv Berta, droeg de cijns over aan Henricus Bijerman. 
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Zulikem, in welk huis en erf Johannes gnd Mandemaker woonde, (5) 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 Petrus 

Vetten, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Rodolphus 

bakker enerzijds en erfgoed van Egidius die Doncker dekker anderzijds. 

 

Ghibo Vette filius quondam Elije Veren Berten soen domum et aream sitam 

in Busco iuxta (dg: bpontem) #pontem# dictum Corenbrugge inter 

hereditatem Ghibonis dicti Vette avunculi primodicti Ghibonis ex uno et 

inter hereditatem Martini filii naturalis quondam Jacobi dicti Cop soen 

ex alio item duo iugera terre primodicti Ghibonis sita retro locum dictum 

Hoevedonc inter hereditatem Wellini Scilder ex uno et inter hereditatem 

quondam Ghibonis de Spina ex alio item hereditarium censum XXXV solidorum 

(dg: antique pecunie) #grosso Turonensi antiquo pro sedecim denariis 

computato seu valorem# solvendum hereditarie mediatim (dg: ..) Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area (dg: sita in Busco..... iuxta) quondam 

Willelmi de Berkel sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem Henrici dicti Rijxken et inter aliam hereditatem que fuerat 

dicti Willelmi de Berkel que domus et area tendunt retrorsum usque ad 

stabulum quondam dicti Willelmi et de domistadio vacuo vocato die 

Molenstat sito iuxta domum in qua quondam dictus Willelmus commorari 

consuevit (dg: prout i) ut dicebat atque hereditarium censum sedeim 

solidorum grosso Turonensi antiquo etc pro sedecim denariis computato 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area sita in Busco in (dg: vi) vico in quo Willelmus de Berkel quondam 

commorari consuevit in opposito domus habitationis Rodolphi de Zulikem in 

qua domo et area predicta Johannes dictus Mandemaker moratur #+ {BP 1179 

f 075r 06 invoegen}# ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo dicto 

Coenen soen #supportavit cum litteris et jure# promittens (dg: ratam) 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu trium librarum et hereditario censu XII librarum monete 

ex (dg: d) predicta domo et area prius solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 075r 06 wo 02-08-1391. 

{invoegen in BP 1179 f 075r 05}. 

+ atque hereditarium censum (dg: XL) XL solidorum monete quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex domo et area quondam (dg: dic) Petri Vetten sita in Busco in vico 

dicto Colperstraet inter hereditatem Rodolphi pistoris ex uno et inter 

hereditatem Egidii die Doncker tectoris ex alio.  

 

BP 1179 f 075r 07 wo 02-08-1391. 

Vervolgens beloofde voornoemde Arnoldus Coenen soen dat, zodra voornoemde 

Ghibo voornoemde Arnoldus ontlast heeft van (1) 231 Gelderse gulden, aan 

Denkinus Scuerman beloofd4 door voornoemde Ghibo en Arnoldus, (2) 18 

Gelderse gulden minus 12 plakken, aan Petrus Pels verwer beloofd5 door 

voornoemde Ghibo en Arnoldus, dat dan voornoemde Arnoldus voornoemde 

goederen zal afstaan aan voornoemde Ghibo, met de brief. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van Gerardus van Uden en Johannes van Ghent. 

 

A. 

Notum sit universis (dg: q) quod cum ita actum sit constitutus igitur 

(dg: coram) dictus Arnoldus Coenen soen promisit super habita et habenda 

(dg: q) dicto Ghiboni quod cum dictus Ghibo quitaverit dictum Arnoldum a 

ducentis et XXXI Gelre gulden promissis Denkino Scuerman a Ghibone et 

Arnoldo predictis atque de XVIII Gelre gulden minus XII placken promissis 

                         
4 Zie ← BP 1179 p 074v 14 wo 02-08-1391, belofte op 25-12-1391 231 Gelderse 

gulden te betalen. 
5 Zie ← BP 1179 p 074v 15 wo 02-08-1391, belofte op 25-12-1391 18 Gelderse 

gulden minus 12 plakken te betalen. 
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Petro Pels tinctori a dictis Ghibone et Arnoldo prout in litteris extunc 

dictus Arnoldus dicto Ghiboni premissa resignabit cum litteris mencionem 

inde facientibus sibi #a# dicto Ghibone supportatis. Acta in camera 

presentibus Gerardo de Uden et Johanne de Ghent datum anno Domini 

millesimo CCCmo nonagesimo primo mensis augusti die secunda. 

 

BP 1179 f 075r 08 wo 02-08-1391. 

Amelius gnd van Zonne zvw Amelius van Bardwijc verkocht aan zijn broer 

Walterus ¼ deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, in 

(1) een huis en erf, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Laurencius Kersmakers enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes gnd 

Hagen anderzijds, (2) een huis en erf, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Vughterstraat naar de Heillekens Brug, tussen erfgoed van 

Willelmus van Nederijnen enerzijds en erfgoed van voornoemde wijlen 

Laurencius Kersmakers anderzijds. De koopsom is voldaan. 

 

Amelius (dg: filius quondam) dictus de Zonne filius quondam Amelii de 

Bardwijc quartam partem sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advolutam in domo et area sita in Buscoducis in vico Vuchtensi inter 

hereditatem quondam Laurencii Kersmakers ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis dicti Hagen ex alio atque in domo et area sita in Busco 

in vico tendente a dicto vico Vuchtensi versus pontem dictum Heijllekens 

Brugge inter hereditatem Willelmi de Nederijnen ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam Laurencii Kersmakers ex alio ut dicebat (dg: s) 

vendidit (dg: Willelmo de Zon) #Waltero (dg: Bac)# suo fratri promittens 

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

de pretio fore (dg: emp) vendicionis fore satisfactum. Testes Aa et 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 f 075r 09 wo 02-08-1391. 

Hiervan aan instrumentum maken. Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, 

Johannes van den Kloot en Nollekens Geroncs. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Johanne de Globo et 

Nollekens Geroncs datum anno XCI mensis julii! die secunda hora 

vesperarum. 

 

BP 1179 f 075r 10 wo 02-08-1391. 

Rijchmoedis wv Franco gnd Nollekens droeg over aan Arnoldus Nolleken 

Geroncs 216 Gelderse gulden, aan haar beloofd door Johannes van Hijnen en 

Ludingus Pijnappel. 

 

Rijchmoedis relicta quondam Franconis dicti Nollekens ducentos et sedecim 

Gelre gulden promissos sibi a Johanne de Hijnen en Ludingo Pijnappel 

prout in litteris supportavit Arnoldo Nolleken Geroncs cum litteris et 

jure. Testes datum supra. 

 

1179 mf1 G 01 p. 76. 

 in crastino Petri ad vincula: woensdag 02-08-1391. 

 

BP 1179 f 076v 01 wo 02-08-1391. 

Gerardus van Abruggen zvw Theodericus van Vlimen, Johannes van Gheffen 

molenaar en Arnoldus die Veer beloofden aan Henricus zvw Leonius van Erpe 

23 pond 6 schelling 8 penning, 1 oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde 

waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (zo 01-10-1391) en de andere 

helft met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391), op straffe van 20 oude 

schilden. 
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Gerardus de Abruggen filius quondam Theoderici de Vlimen et Johannes de 

Gheffen multor et Arnoldus die Veer promiserunt indivisi super omnia (dg: 

Arnoldo) Henrico filio quondam Leonii de Erpe viginti tres libras sex 

solidos et octo denarios grosso Turonensi denario (dg: antiq) monete 

regis Francie antiquo pro XVI denariis computato seu aliud pagamentum 

eiusdem valoris mediatim Remigii et mediatim Martini proxime futurum 

persolvendos sub pena XX aude scilde. Testes Aa et Steenwech datum in 

crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1179 f 076v 02 wo 02-08-1391. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Perimus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 076v 03 wo 02-08-1391. 

Hr Godefridus zv Ghisbertus gnd Beertken van den Kerchove investiet van 

Nederwetten priester verpachtte aan Arnoldus van den Hoeve en zijn 

schoonzoon Arnoldus Backe watermolens gelegen in Son, waarvan één 

korenmolen en de andere oliemolen, met de sluis die hierbij hoort, voor een 

periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen zondag Exaudi (zo 07-05-1391), per 

jaar voor 46 mud rogge en 10 mud gerst, maat van Son, waarvan 20 mud rogge 

met Sint-Jan, en de rest van het graan in maandelijks gelijke delen, in het 

molenhuis te leveren. Voornoemde Arnoldus en Arnoldus geven elk jaar aan 

voornoemde hr Godefridus 200 raapkoeken. Voorts zullen zij de molens en de 

sluis met hun gebouwen onderhouden en net zo achterlaten als zij die 

aantroffen. Ook zullen Arnoldus en Arnoldus de aarde en de aardkluiten, die 

zij voor het onderhoud van de molens en de sluis nodig hebben, nemen en 

uitgraven op de plaatsen waar dat tot nu toe gebeurde. De aardkluiten, 

nodig voor het onderhoud zullen voornoemde Arnoldus en Arnoldus laten 

uitgraven. Dan zal voornoemde hr Godefridus die aardkluiten per kar laten 

vervoeren tot zo dicht mogelijk bij het molenhuis. Voornoemde hr Godefridus 

zal aan voornoemde Arnoldus en Arnoldus, voor het onderhoud, ruw hout 

aanwijzen, op stam, dat noch gezaagd noch geknot is; voornoemde Arnoldus en 

Arnoldus zullen dat hout zagen, en dan zal voornoemde hr Godefridus het 

afleveren naast voornoemd molenhuis. Wel moeten Arnoldus en Arnoldus tijdig 

aangeven dat zij dit hout nodig hebben, anders zal voornoemde hr Godefridus 

daarvan ontlast zijn. Nadat zij dit aangegeven hebben, moet hr Godefridus 

hen dat hout aanwijzen. Eenmaal geknot, zal hij het hout laten afleveren, 

anders zullen Arnoldus en Arnoldus van de schade ontlast zijn. 

Zou zich een defect in de molenstenen voordoen, dan zal hr Godefridus dit 

moeten herstellen. Maar Arnoldus en Arnoldus moeten dit wel tijdig 

aangeven, anders zal hr Godefridus daarvan ontlast zijn. 

 

Dominus Godefridus filius Ghisberti dicti Beertken van den Kerchove 

#investitus de Nederwetten# presbiter molendina (dg: ve) aquatilia sita 

in Zonne quorum unum molendinum bladi et aliud molendinim olei existent 

(dg: ut di) cum slusa ad hoc spectante ut dicebat dedit ad annuum pactum 

Arnoldo van den Hoeve et Arnoldo Backe suo genero ab eisdem ad spacium 

sex annorum a dominica exaudi proxime (dg: futura si) preterita sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum (dg: pro quinquaginta 

sex modiis bladii) pro quadraginta sex modiis siliginis et X modiis ordei 

mensure de Zonne dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum sex annorum 

scilicet viginti modios siliginis dicte mensure in festo (dg: pasche) 

#nativitatis (dg: D) Johannis# et residuum dicti bladi proportionabiliter 

de mense ad mensem (dg: q) dicto spacio pendente et in #domo# dicti (dg: 

-s) molendini (dg: -s) tradendos (dg: J) additis condicionibus 

sequentibus primo quod dicti Arnoldus et Arnoldus dabunt dicto domino 

Godefrido anno quolibet dictorum sex annorum ducentas turtas raparum 

dictas raepkoeken item quod dicti Arnoldus et Arnoldus dicta molendina et 

slusam cum suis (dg: att) edificiis tenebunt et observabunt in bona 
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disposicione dictis sex annis durantibus et in exitu dictorum sex annorum 

dicta molendina et domum (dg: et edi) eorundem molendinorum et slusam et 

edificia dictorum molendinorum et sluse (dg: in) tam bene relinquent 

sicut in introitu dictorum sex annorum invenerunt (dg: scilicet) et quod 

ipsi Arnoldus et Arnoldus terras et glebas quibus utentur pro 

conservacione dictorum molendinorum et sluse capient et (dg: s) effodient 

in locis hucusque ad hoc consuetis sed glebas dictas russche ad 

conservationem (dg: dicte) premissorum utendas dicti Arnoldus et Arnoldus 

effodi (dg: -ent) facient scilicet dictus dominus Godefridus easdem 

glebas dictas russchen vehi faciet et deliberari in loco in quo hoc 

propinquius fieri poterit iuxta (dg: mol) domum molendinorum per currum 

scilicet quod dictus dominus Godefridus deliberabit et assignabit dictis 

Arnoldo et Arnoldo #ad conservacionem premissorum# ligna non carpentata 

dicta ruwe hout stantia (dg: non) supra eorum truncum non secata nec 

truncata #scilicet huiusmodi ligna dicti Arnoldus et Arnoldus (dg: 

huiusmodi) secabunt et dictus dominus Godefridus ea deliberabit iuxta 

X{invoegen wat hierna volgt}# item si contingat aliquid defectum scilicet 

in molaribus dictis (dg: molendinum) #molensteen# huiusmodi defectum 

dictus dominus Godefridus dictis Arnoldo et Arnoldo (dg: s) restaurabit 

et supplere tenebitur #(dg: domum dictorum molendinorum)# sed huiusmodi 

defectum dictorum molarium dictorum molensteen dicti Arnoldus et Arnoldus 

bono tempore et congruo et satis tempistive dicto domino Godefrido (dg: 

Waltero) dicere et indicare et intimare tenebuntur et si ipsi (dg: H) 

Arnoldus et Arnoldus huiusmodi defectum (dg: dor) dictorum (dg: molent) 

molarium dictorum molensteen dicto domino Godefrido non dixerint neque 

notificaverint bono et congruo #tempore# et satis tempestive extunc 

dictus dominus Godefridus de dampno ab huiusmodi defectu eventuro erit 

exoneratus promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super habita et 

habenda. Testes Aa et Steenwech datum quinta post Petri ad vicula. 

X {hierboven invoegen} juxta domum dictorum molendinorum sed hec #ligna# 

dicti Arnoldus et Arnoldus requirent #et petent# bono tempore a dicto 

domino Godefrido et satis tempestive #alioquin dictus dominus Godefridus 

exinde est quitus# (dg: d) et extunc (dg: dicti Arnoldus et Arnoldus) 

dictus dominus (dg: d) Godefridus #post huiusmodi requisitionem# dicta 

ligna eis assignare tenebitur et eis truncatis juxta dictam domum 

molendinorum predictorum deliberare tenebitur alioquin dicti Arnoldus et 

Arnoldus a dampnis exinde eventuris erunt quiti. 

 

BP 1179 f 076v 04 wo 02-08-1391. 

De broers Henricus en Jacobus, kv Paulus Rover Tesschemaker, Gerardus 

Wambusticker ev Elizabeth dv voornoemde Paulus Rover en Jordanus zvw 

Johannes Jacobs soen van Rode verkochten aan hr Leonius van Risingen 

kanunnik van Sint-Oedenrode, tbv nkv voornoemde hr Leonius, (1) een stuk 

land gnd die Klein Kraan Horst, in Sint-Oedenrode, tussen Jacobus Smeets 

enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, (2) een stuk beemd gnd die 

Uitvang, in Sint-Oedenrode, direct naast voornoemd stuk land, naast erfgoed 

van hr Leonius van Risingen, (3) het deel, aan hen en aan Henricus bv 

voornoemde Jordanus behorend, in een beemd gnd die Gemene Beemd, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd op die Espendonk, welke beemd eertijds was van 

Egidius van der Bruggen. Voornoemde Jordanus beloofde dat zijn voornoemde 

broer Henricus afstand zal doen. 

 

Henricus Jacobus fratres liberi Pauli Rover Tesschemaker Gerardus 

Wambusticker maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie dicti Pauli 

Rover et Jordanus filius quondam Johannis Jacobs soen de Rode peciam 

terre (dg: sitam in parochia de Rode) dictam die Cleijn Craen Horst sitam 

in parochia de Rode sancte Ode inter hereditatem Jacobi Smeets (dg: s) ex 

uno et inter communitatem ibidem ex alio item peciam prati dictam die 

Uijtfa[nc] sitam in dicta parochia (dg: inter) contigue iuxta dictam 

peciam terre iuxta hereditatem domini Leonii de Risingen item (dg: peciam 
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prati sitam in parochia predicta in loco dicto die Ghe dictam ad se 

spectantem in) totam partem et omne jus eis et Henrico fratri dicti 

Jordani competentes in prato dicto die Gemeijn Beemt sito in dicta 

parochia in loco dicto op die Espendonc (dg: inter hereditatem) et quod 

pratum fuerat olim (dg: Egid) Egidii van der Bruggen ut dicebant 

hereditarie vendiderunt (dg: dicto) domino Leonio de Risingen (dg: p) 

canonico Rodensi (dg: ad opus sui et) ad opus puerorum naturalium eiusdem 

domini Leonii genitorum et generandorum promittentes indivisi warandiam 

et obligationem deponere promisit insuper dictus Jordanus super omnia 

quod ipse dictum Henricum suum fratrem super premissis ad opus dictorum 

puerorum naturalium faciet renunciare et perpetue talem habebit quod idem 

Henricus non presumet se jus in premissis habere. Testes Aa et Steenwech 

datum supra. 

 

BP 1179 f 076v 05 wo 02-08-1391. 

Petrus zvw Mijchael gnd Loekens soen verkocht aan Godefridus van Rode een 

stuk beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd 

Westerbroek, tussen voornoemde Godefridus van Rode enerzijds en Willelmus 

die Meester anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Mijchaelis dicti Loekens #soen# peciam prati sitam 

in parochia de Berlikem in loco dicto (dg: Beilve) Beilver ad locum 

dictum Westerbroec inter hereditatem Godefridi de Rode ex uno et inter 

hereditatem Willelmi die Meester ex alio prout ibidem sita est ut dicebat 

vendidit dicto (dg: Goes) Godefrido de Rode promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Aa et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 f 076v 06 wo 02-08-1391. 

Petrus zvw Johannes van Wargartshusen verkocht aan Nijcholaus gnd Coel zvw 

Arnoldus Cnoden soen van Vucht een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen, die aan hem 

en zijn vrouw Enghela dv Arnoldus die Coelborner gekomen waren na 

overlijden van Katherina mv voornoemde Engela, resp. die aan hen zullen 

komen na overlijden van voornoemde Arnoldus Coelborner, gelegen onder Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, belast met lasten. 

 

Petrus filius quondam Johannis de Wargartshusen hereditarie vendidit 

Nijcholao dicto Coel filio quondam Arnoldi Cnoden soen de Vucht 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco ex omnibus bonis sibi et Enghele 

sue uxori filie (dg: quondam) Arnoldi die Coelborner de morte quondam 

Ket[herine] matris olim dicte Engele successione advolutis et post mortem 

dicti Arnoldi Coelborner advolvendis quocumque locorum infra parochiam de 

Vucht sancti (dg: Petri) Lamberti in loco dicto Crumvoert sitis ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis oneribus exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf1 G 02 p. 77. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 03-08-1391. 

 

BP 1179 f 077r 01 ±do 03-08-1391. 

(dg: Willelmus zv Johannes van). 

 

(dg: Willelmus filius Johannis de). 

 

BP 1179 f 077r 02 do 03-08-1391. 

Luppertus zv Johannes die Rademaker gaf uit aan Willelmus van Zoemeren een 

hofstad in Oirschot, tussen voornoemde Luppertus enerzijds en de gemeint 

anderzijds, strekkend van de gemene weg aldaar achterwaarts tot aan 

Arnoldus Joncker, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor 6 Vlaamse 
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groten grondcijns en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Luppertus filius Johannis die Rademaker domistadium situm in Oerscot 

inter hereditatem dicti Lupperti ex uno et inter (dg: hereditatem Arnoldi 

Joncker ex alio) communitatem ex alio tendens a communi platea ibidem 

tendentem (dg: ve) retrorsum ad hereditatem Arnoldi Joncker prout ibidem 

situm est et limitatum dedit ad hereditariam paccionem Willelmo de 

Zoemeren ab eodem hereditarie possidendum pro sex grossis Flandrensis 

domino fundi exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Uden 

et Steenwech datum quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 f 077r 03 do 03-08-1391. 

Egidius zvw Thomas Gielijs soen ev Reijswindis dvw Johannes Henrics soen 

verkocht aan Katherina dvw Ghibo Weijhaze een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Oisterwijk, met Lichtmis te leveren op de navolgende onderpanden 

gelegen ter plaatse gnd Gesel, gaande uit (1) een akker gnd Brekelen, in 

Haaren, tussen mr Wolphardus van Ghiessen enerzijds en Nicholaus van 

Laerhoeven anderzijds, (2) 1½ bunder beemd in Helvoirt, tussen erfgoed van 

de monniken van het klooster van der Cameren enerzijds en voornoemde mr 

Wolphardus anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Egidius filius quondam Thome Gielijs soen #maritus legitimus #et tutor 

legitimus# Reijswindis sue uxoris filie quondam Johannis Henrics soen# 

hereditarie vendidit Katherine filie quondam Ghibonis Weijhaze 

hereditariam paccionem (dg: u) dimidii modii siliginis mensure de 

Oesterwijc solvendam purificationis et (dg: in) supra hereditates 

infrascriptas ad locum dictum Ghesel situatas (dg: de) tradendam ex (dg: 

universis et singulis bonis .. dicto venditori #et sue uxori# de morte 

quondam dicti Johannis Henrics soen succesisone) agro terre nuncupato 

Brekelen sito in parochia de Haren inter hereditatem magistri Wolphardi 

de Ghiessen ex uno et inter hereditatem Nicholai de Laerhoeven ex alio 

atque ex uno et dimidio bonariis (dg: terre) #prati# sitis in parochia de 

Helvort inter hereditatem monialium conventus (dg: de Gh) van der Cameren 

ex uno et inter hereditatem (dg: m) dicti magistri Wolphardi ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem excepto censu domini 

ducis prius solvendo deponere et sufficientem facere. Testes Uden et 

Steenwech datum quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 f 077r 04 do 03-08-1391. 

Egidius van den Dijstelberch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius van den Dijstelberch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 077r 05 do 03-08-1391. 

Johannes Kepken zv Johannes Kepken van Nuwelant ev Yda dvw Johannes Sluer 

van Berlikem verkocht aan hr Henricus Buc priester (1) een stuk land, 5 

lopen rogge groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Loeffoertse Hoeve, 

beiderzijds tussen Elisabeth wv Johannes Engellerens en haar kinderen, (2) 

een stuk land, 1 lopen rogge groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd die 

Loeffoertse Hoeve, beiderzijds tussen voornoemde Elisabeth en haar 

kinderen, (3) een stuk land, 2 lopen rogge groot, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd die Loeffoertse Hoeve, tussen voornoemde Elisabeth en haar kinderen 

enerzijds en kvw Johannes Heijsters anderzijds, belast met een cijns van 1 

penning gnd scuerken6 aan de hertog. 

 

                         
6 Er zouden twee scuerken gaan in een oude Vlaamse groot, ofwel vier scuerken in een plak. 
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Johannes Kepken filius Johannis Kepken de Nuwelant maritus et tutor 

legitimus #Yde sue uxoris filie (dg: quo)# Johannis quondam Sluer #de 

Berlikem# peciam terre quinque lopinos siliginis in semine capientem 

sitam in parochia de Roesmalen ad locum dictum die Loeffoertssche Hoeve 

inter hereditatem (dg: liberorum quond) Elisabeth relicte quondam 

Johannis Engellerens et suorum liberorum ex utroque latere coadiacentem 

ac peciam terre unum lopinum siliginis in semine capientem sitam in 

parochia et loco predictis inter hereditatem dictorum Elisabeth et 
!liberorum ex utroque latere coadiacentem item peciam terre duos lopinos 

siliginis in semine capientem sitam in parochia et loco predictis inter 

hereditatem dictorum Elisabeth et eius liberorum ex uno et (dg: h) inter 

hereditatem liberorum Johannis quondam Heijsters ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit domino Henrico Bu#[o!]#c presbitro promittens 

warandiam et obligationem (dg: dep) excepto censu unius denarii dicti 

scuerken domino duci prius solvendo deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 077r 06 do 03-08-1391. 

Bertoldus zv Johannes gnd Bac Bertouts soen van Tilborch verkocht aan zijn 

broer Johannes van Wijflit een n-erfcijns van 10 oude schilden of de 

waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) de helft in de windmolen, 

in Tilburg, ter plaatse gnd Korvel, (2) de helft in de windmolen, in 

Tilburg, ter plaatse gnd tot Oerle, van welke twee molens de andere helft 

behoort aan Johannes van de Dijk. Verkoper en zijn broer Egidius beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd de onraad. 

 

Bertoldus filius Johannis dicti Bac Bertouts soen de Tilborch hereditarie 

vendidit Johanni de Wijflit suo fratri hereditarium censum decem aude 

scilde seu valorem solvendum hereditarie purificationis ex (dg: di) 

medietate ad dictum venditorem spectante in molendino venti cum suis 

attineniis sito in parochia de Tilborch (dg: et de quo molendino et a) ad 

locum dictum Corvel atque ex medietate ad dictum venditorem spectante in 

molendino venti sito in dicta parochia ad locum dictum tot Oerle et (dg: 

ex at) in attinentiis eiusdem molendini venti universis et de quibus 

duobus molendinis venti cum suis attinentiis (dg: reliquas) reliqua 

medietas spectat ad Johannem de Aggere ut dicebat promittens (dg: et) cum 

Egidio eius fratre indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: censu domini ducis) oneribus dictus 

onraet exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Uden et 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 f 077r 07 do 03-08-1391. 

Bertoldus beloofde voornoemde Egidius schadeloos te houden. 

 

Bertoldus promisit super habita et habenda dictum Egidium indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 077r 08 do 03-08-1391. 

Gerardus van der Weteringen en Henricus gnd Ogens soen van Scijnle 

beloofden aan Walterus van Griensvenne 29 Gelderse gulden of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

(dg: Henricus) Gerardus van der Weteringen et Henricus dictus Ogens soen 

de Scijnle promiserunt Waltero de Griensvenne XXIX Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 077r 09 do 03-08-1391. 

Henricus zvw Henricus Matheus maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Marcelius die Hoel, Petrus Vuchts en Johannes 

Cloet van Vucht met hun goederen. 
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Henricus filius quondam Henrici Matheus omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Marcelium die Hoel #et# per Petrum Vuchts et per Johannem 

Cloet de Vucht cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 077r 10 do 03-08-1391. 

Johannes zvw Petrus gnd Wouters soen gaf uit aan Tielmannus gnd Willems 

soen een stukje erfgoed in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed 

van voornoemde Tielmannus, Mijchael van Breda, Rodolphus van Breda en 

Paulus van Heijst, met de stroom ertussen, tussen erfgoed van eerstgenoemde 

Johannes enerzijds en het gemene water anderzijds, met beide einden 

strekkend aan de stroom, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Jan te betalen. 

 

Johannes filius quondam Petri dicti Wouters soen particulam hereditatis 

sitam in Busco ad aggerem Vuchtensem retro hereditatem Tielmanni dicti 

(dg: ..) Willems soen et Mijchaelis de Breda et Rodolphi de Breda et 

Pauli de Heijst communi (dg: aq) aqua dicta stroem interiacente #(dg: ex 

uno)# inter hereditatem primodicti Johannis ex uno et inter (dg: aquam 

di) communem aquam ex alio tendentem cum utroque fine ad communem aquam 

dictam die stroem prout ibidem sita est et limitata ut dicebat (dg: h 

vendidit) dedit ad hereditarium censum dicto Tielmanno ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu X solidorum monete dando 

sibi ab alio hereditarie nativitatis Johannis ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 f 077r 11 do 03-08-1391. 

Willelmus zvw Petrus gnd Wouters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius quondam Petri dicti Wouters soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 077r 12 do 03-08-1391. 

Willelmus zvw Rijcoldus van der Voert verkocht aan Lambertus van 

Creijtenborch zvw Willelmus van Hamvelt ¼ deel in een beemd, gnd die 

Brugbeemd, in Veghel, tussen het water gnd die Aa enerzijds en een akker 

gnd die Brugakker, behorend aan Egidius gnd Moelner, en een akker, gnd die 

Paelakker, behorend aan Heilwigis gnd Hermans, anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Rijcoldi van der Voert unam quartam partem ad se 

spectantem in quodam prato dicto die Brugbeemt sito in parochia de Vechel 

inter aquam dictam die Aa ex uno et inter agrum dictum die Brugacker (dg: 

ex alio) spectantem ad Egidium dictum Moelner et (verbeterd uit: ex) 

inter agrum dictum die Paelacker spectantem ad Heilwigem dictam (dg: ...) 

Hermans ex alio ut dicebat #ut dicebat# hereditarie vendidit Lamberto de 

Creijtenborch filio quondam Willelmi de Hamvelt promittens warandiam et 

omnem obligationem deponere. Testes Aa et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 f 077r 13 do 03-08-1391. 

Nijcholaus Lauwer beloofde aan Theodericus Berwout 16½ Gelderse gulden of 

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

 

Nijcholaus Lauwer promisit Theoderico Berwout XVI et dimidium Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf1 G 03 p. 78. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 03-08-1391. 

 Sexta post Petri ad vincula: vrijdag 04-08-1391. 

 in vigilia Jacobi: maandag 24-07-1391. 
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BP 1179 f 078v 01 do 03-08-1391. 

Nijcholaus van Berze droeg over aan Rodolphus uter Hagen, tbv het 

Bakkersgilde in Den Bosch, een b-erfcijns van 3 pond geld, met Pinksteren 

te betalen, gaande uit een stuk land gnd Muggenberg, 4 bunder groot, in 

Gestel bij Herlaer, tussen erfgoed gnd des Groten Kamp enerzijds en erfgoed 

van Jacobus van den Placke anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht 

door Johannes van der Borch. 

 

Nijcholaus de Berze hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie penthecostes ex quadam pecia terre dicta communiter 

Muggenberch quatuor bonaria terre sita in parochia de Ghestel prope 

Herlaer inter hereditatem dictam des Groten Camp ex uno et inter 

hereditatem Jacobi van den Placke ex alio venditum sibi a Johanne van der 

Borch prout in litteris supportavit Rodolpho uter Hagen ad opus gulde 

pistorum in Busco cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod decani #qui 

fuerint pro tempore# dicte gulde perpetue valebunt singulis annis dictum 

censum petere monere levare et assequi ad opus dicte gulden vigore (dg: 

... gulde) dictarum et presentium litterarum. Testes Aa et (dg: Ja) 

Steenwech datum quinta post )dg: Jac) Petri ad vincula. 

 

BP 1179 f 078v 02 do 03-08-1391. 

Hermannus Loden soen beloofde aan Jacobus van Berze zv Petrus van Berze 31½ 

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

betalen. 

 

Hermannus Loden soen promisit Jacobo de Berze filio Petri de Berze XXXI 

et dimidium Gelre (dg: se) gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 078v 03 do 03-08-1391. 

Ludovicus zv Ludovicus Eefsen soen beloofde aan zijn broer Hermannus Loden 

soen 100 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1391) te betalen. 

 

Ludovicus filius (dg: H) Ludovici Eefsen soen promisit Hermanno Loden 

soen suo (dg: suo) fratri centum Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 078v 04 do 03-08-1391. 

Paulus van Heijst zvw Godefridus van Heijst verkocht aan Tielmannus Willems 

soen een stukje erfgoed in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed 

van voornoemde Paulus, tussen erfgoed van Rodolphus van Breda enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Tielmannus Willems soen anderzijds, 34 voet lang, af 

te meten vanaf de osendrup van het huis gnd spiker, behorend aan Hermannus 

Oeden soen, richting de weg van de Vughterdijk, echter uitgezonderd een 

weg, 2 voet breed, gelegen naast het erfgoed van Rodolphus van Breda, ter 

lengte van voornoemd stukje. 

 

Paulus de Heijst filius quondam Godefridi de Heijst particulam 

hereditatis sitam in Busco ad aggerem Vuchtensem retro hereditatem (dg: 

h) dicti Pauli inter hereditatem Rodolphi de Breda ex uno et inter 

hereditatem Tielmanni Willems soen ex alio et que particula hereditatis 

continet in longitudine XXXIIII pedatas mensurando a stillicidio domus 

dicte spikers spectantis ad Hermannum Oeden soen #ibidem consistentis# 

usque vicum (dg: Vuch) dicti aggeris Vuchtensis salvo tamen dicto Paulo 

et sibi reservato de dicta particula hereditatis (dg: duas ped) via duas 

pedatas in latitudine continente que via sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti (dg: Nijcho) Rodolphi de Breda ad longitudinem dicte 

particule hereditatis ut dicebat hereditarie vendidit dicto Tielmanno 

Willems soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1179 f 078v 05 do 03-08-1391. 

Gerisius van Os en zijn broer Johannes Gerijs beloofden aan Arnoldus zvw 

Arnoldus Heijme 101 2/3 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (do 25-07-1392) te betalen. 

 

Gerisius de Os Johannes Gerijs eius frater promiserunt indivisi super 

omnia Arnoldo filio quondam Arnoldi Heijme centum et unum Gelre gulden et 

duas tercias partes unius Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 078v 06 do 03-08-1391. 

Johannes Gerijs beloofde aan Godescalcus zvw Johannes Becker 129 Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Severinus aanstaande (ma 23-10-1391) te 

betalen. 

 

Johannes Gerijs promisit Godescalco filio quondam Johannis Becker centum 

et XXIX Gelre gulden seu valorem (dg: ad nativitatis D) ad festum 

Severini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 078v 07 do 03-08-1391. 

Rodolphus Roesmont zvw Godescalcus Roesmont beloofde aan Margareta wv 

Zanderus van Os 187½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Rodolphus Roesmont filius quondam Godescalci Roesmont promisit (dg: d) 

Margarete (dg: fil) relicte quondam Zanderi de Os C LXXXVIIJ Gelre gulden 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Aa et 

Hubertus datum ut supra. 

 

BP 1179 f 078v 08 do 03-08-1391. 

Voornoemde Rodolphus Roesmont zvw Godescalcus Roesmont beloofde aan 

Henricus zvw Lambertus van den Arennest 90 Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Dictus Rodolphus promisit Henrico filio quondam Lamberti van den Arennest 

nonaginta Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 f 078v 09 do 03-08-1391. 

Voornoemde Rodolphus Roesmont zvw Godescalcus Roesmont beloofde aan 

Godefridus van Oijen zvw Zebertus Belen soen van Oijen 70½ Gelderse gulden 

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

 

Dictus Rodolphus promisit Godefrido de Oijen filio quondam Zeberti Belen 

soen #de Oijen# septuaginta et dimidium Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 f 078v 10 do 03-08-1391. 

Heijmericus Groij beloofde aan voornoemde Godefridus van Oijen zvw Zebertus 

Belen soen van Oijen 79½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Heijmericus Groij promisit Godefrido predicto septuaginta novem et 

dimidium Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 f 078v 11 do 03-08-1391. 

Voornoemde Godefridus beloofde vervolgens aan voornoemde Heijmericus dat, 

zodra Johannes van Brolio beloofd heeft voornoemde 79½ Gelderse gulden op 
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voornoemde termijn aan voornoemde Godefridus te betalen, dat dan voornoemde 

Godefridus de brief van het voorgaande contract zal afstaan aan voornoemde 

Heijmericus. 

 

Et fiet notum de precedenti littera. Quo facto promisit dictus Godefridus 

dicto Heijmerico quod cum Johannes de Brolio dicto Godefrido promiserit 
!dicto !Godefrido predictos (dg: LX) LXXIX et dimidium florenos Gelrie ad 

dictum terminum persolvendos extunc dictus Godefridus dicto Heijmerico 

predictas litteras in qua dictam pecuniam promiserat resignabit et 

deliberabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 f 078v 12 do 03-08-1391. 

Heijlwigis dv Walterus van Audenhoven machtigde haar broer Willelmus haar 

renten, pachten, cijnzen en tegoeden te manen. 

 

Heijlwigis filia (dg: q) Walteri de Audenhoven dedit potestatem Willelmo 

(dg: suo de Audenh) suo fratri monendi etc suos redditus pacciones census 

et credita usque ad revocacionem. Testes Aa et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 f 078v 13 vr 04-08-1391. 

Sophia wv Hermannus van Langel en Arnoldus, Agnes en Johanna, kv voornoemde 

Sophia en wijlen Hermannus, verkochten aan Johannes Peters soen van Druenen 

alias gnd Sceffeneren 3 morgen land, gnd der Lombard Kamp, in Herpen, 

tussen wijlen Willelmus Eelkini enerzijds en Johannes van Dedenem 

anderzijds, belast met 3 schelling aan de heer van Borne en met waterlaten. 

 

Sophia relicta quondam Hermanni de (dg: Langhel) Langel Arnoldus Agnes et 

Johanna liberi Sophie et quondam Hermanni predictorum cum tutore tria 

jugera terre dicta communiter der Lombaert Camp sita in parochia de 

Herpen (dg: ad) inter hereditatem quondam Willelmi Eelkini ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Dedenem ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni Peters soen de Druenen alias dicto Sceffene[ren] 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis tribus solidis domino de Borne inde solvendis et 

aqueductibus ad premissa spectantibus. Testes Aa et Steenwech datum sexta 

post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 f 078v 14 vr 04-08-1391. 

Hr Petrus van Hoculem priester maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Margareta dv Zibertus van Hoculem. 

 

Dominus Petrus de Hoculem presbiter vendiciones et alienaciones factas 

per Margaretam filiam Ziberti de Hoculem calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 f 078v 15 vr 04-08-1391. 

Nicholaus Louwer beloofde aan Arnoldus Stempel 28 Gelderse gulden of de 

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

 

Nicholaus Louwer promisit Arnoldo Stempel XXVIII Gelre gulden vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 f 078v 16 vr 04-08-1391. 

Alexus van Aken en Henricus Raet beloofden aan Jacobus van Kessel 82½ 

Gelderse gulden of de waarde en 24 gemene plakken met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Alexus de Aken et Henricus Raet promiserunt Jacobo de Kessel LXXXIIJ 

Gelre gulden vel valorem et XXIIII gemeijn placken ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Uden et Steenwech datum ut supra. 
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BP 1179 f 078v 17 vr 04-08-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 f 078v 18 ma 24-07-1391. 

Ghibo Sceijnkel droeg over aan Henricus Hadewigen brouwer 37 Gelderse 

gulden of ander paijment van dezelfde waarde, aan hem beloofd7 door 

Willelmus zv Johannes van Oijen en zijn voornoemde vader Johannes. 

 

Ghibo Sceijnkel XXXVII aureos florenos communiter gulden vocatos monete 

Gelrie seu aliud pagamentum eiusdem valoris promissos sibi a Willelmo 

filio Johannis de Oijen et dicto Johanne eius patre prout in litteris 

legitime supportavit Henrico Hadewigen braxatori cum litteris et jure. 

Testes Uden et Dicbier datum in vigilia Jacobi. 

 

1179 mf1 G 04 p. 79. 

 Sexta post Petri ad vincula: vrijdag 04-08-1391. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 05-08-1391. 

 

BP 1179 f 079r 01 vr 04-08-1391. 

Heijmericus Groij beloofde aan Gerardus van der Horst 265½ Gelderse gulden 

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

 

Heijmericus Groij promisit super omnia Gerardo van der Horst IIJc et 

quindecim ac dimidium florenos Gelrie vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Ghemert datum sexta post 

Petri ad vincula. 

 

BP 1179 f 079r 02 vr 04-08-1391. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Heijmericus dat, zodra Johannes 

van Brolio aan voornoemde Gerardus voornoemde 265½ gulden beloofd heeft op 

voornoemde termijn te betalen, dat dan voornoemde Gerardus voornoemde brief 

aan voornoemde Heijmericus zal afstaan. 

 

Et fiet notum de precedenti littera. Quo facto promisit dictus Gerardus 

dicto Heijmerico quod cum Johannes de Brolio dicto Gerardo promiserit 

predictos IIJ XV et dimidium florenos ad dictum terminum quod extunc 

dictus Gerardus dicto Heijmerico predictas litteras in quibus dictam 

pecuniam promiserat restituabit et deliberabit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 079r 03 vr 04-08-1391. 

Elisabeth van Zon dvw Amelius van Baerdewijc droeg over aan haar broer 

Willelmus ¼ deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar ouders, 

in (1) een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed 

van wijlen Johannes Huge enerzijds en erfgoed van wijlen Laurencius 

Kersmaker anderzijds, (2) een huis en erf van voornoemde wijlen Amelius, in 

Den Bosch, in een straat die loopt vanaf de Vughterstraat naar de Heile 

Ludekens Brug, tussen erfgoed van wijlen voornoemde Laurencius Kersmaker 

enerzijds en erfgoed van Willelmus van Nederijnen. 

 

Elisabeth de Zon filia quondam Amelii de Baerdewijc cum tutore quartam 

partem sibi de morte suorum quondam parentum successione hereditarie 

advolutam in domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem quondam Johannis Huge ex uno et inter hereditatem quondam 

Laurencii Kersmaker ex alio atque in domo et area dicti quondam Amelii 

sita in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi versus pontem dictum 

                         
7 Zie ← BP 1179 p 023r 02 do 22-12-1390, belofte op di 07-02-1391 37 Gelre 

gulden te betalen. 
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He[i]le Ludekens Bruggen inter hereditatem dicti quondam Laurencii 

Kersmaker ex uno et inter hereditatem Willelmi de Nederijnen ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Willelmo suo fratri promittens cum tutore 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Aa datum 

ut supra. 

 

BP 1179 f 079r 04 vr 04-08-1391. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Elisabeth 60 Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicte Elisabeth sue sorori LX Gelre gulden vel 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 f 079r 05 vr 04-08-1391. 

Willelmus van Berze en Petrus zv Petrus uten Cameren beloofden aan Johannes 

zvw Gerardus Katherinen soen 40 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Willelmus de Berze et Petrus filius Petri uten Cameren promiserunt 

Johanni filio quondam Gerardi Katherinen soen XL Gelre gulden vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 f 079r 06 vr 04-08-1391. 

Nicholaus uijt der Hasselt beloofde aan Petrus Goesswijns soen uijt den 

Broec ½ last haring met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) in Den Bosch 

onder de kraan te leveren. 

 

Nicholaus uijt der Hasselt promisit Petro Goesswijns soen #uijt den 

Broec# dimidium last allecium plenorum etc ad nativitatis Domini proxime 

et in Busco supra #sub# edificio dicto craen tradere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 f 079r 07 za 05-08-1391. 

Petrus Vuchts beloofde aan Johannes van den Hoevel zvw Johannes Zerijs 16½ 

Gelderse gulden of de waarde en 8 gemene plakken met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Petrus Vuchts promisit Johanni (dg: de) van den Hoevel filio quondam 

Johannis Zerijs XVI et dimidium Gelre gulden seu valorem et octo ghemeijn 

placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Uden 

et Aa datum sabbato post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 f 079r 08 za 05-08-1391. 

Walterus gnd int Ven van Hezewijc wonend in Tilburg beloofde aan Gerardus 

van de Doorn 25 mud rogge en 16 mud boekweit, Bossche maat, na maning in 

Den Bosch te leveren. 

 

Walterus dictus int Ven de Hezewijc commorans in parochia de Tilborch ut 

dicebat promisit Gerardo de Spina XXV modios siliginis et sedecim modios 

(dg: s) boecweijts mensure de Busco ad monitionem persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 079r 09 za 05-08-1391. 

Destijds had Godefridus Posteel 7½ morgen land, in een hoeve gnd die Heidse 

Hoeve, aan de kant richting Vlijmen, verhuurd aan Goeswinus zv Willelmus, 

Willelmus gnd van Doveren, Henricus gnd Prune en Henricus gnd Pape, voor 

een periode van 6 jaar, voor 16 pond geld per jaar, met Sint-Martinus te 

betalen. Theodericus zvw voornoemde Godefridus Posteel verklaarde dat 

Elizabeth wv voornoemde Henricus Pape ¼ deel van de totale huursom heeft 

betaald. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus en aan niemand 
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anders. 

 

Notum sit universis quod cum Godefridus Posteel septem #et dimidium# 

iugera terre sita in manso dicto die Heijdsche Hoeve in latere versus 

villam de Vlimen locasset Goeswino filio Willelmi Willelmo dicto de 

Doveren Henrico dicto Prune et Henrico dicto Pape ab eisdem conductoribus 

ad spacium sex annorum (dg: a festo beati Martini hyemalis) pro sedecim 

libris monete dandis et solvendis dicto Godefrido a dictis conductoribus 

anno quolibet dictorum sex annorum in festo beati Martini hyemalis prout 

in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis Theodericus 

filius dicti quondam Godefridi Posteel palam recognovit (dg: se) #sibi# 

unam quartam partem totius pecunie predicte locationis per Elizabeth 

relictam dicti quondam Henrici Pape fore persolutam (dg: ... testes). 

Traditur sibi littera dicto Theoderico et nulli alteri. 

 

BP 1179 f 079r 10 za 05-08-1391. 

Andreas zvw Arnoldus Lemkens beloofde aan Hessello zvw Everardus van Boert 

26 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, na maning te betalen. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi Lemkens promisit Hesselloni filio quondam 

Everardi de Boert XXVI gulden XXX gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato ad monitionem persolvendos. Testes Gerardus et Gerardus datum 

sabbato post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 f 079r 11 za 05-08-1391. 

Petrus Vuchts en Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont beloofden aan Ghibo 

Kesselman de jongere 106 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Petrus Vuchts et Rodolphus filius quondam Godescalci Roesmont promiserunt 

Ghiboni Kesselman juniori centum et sex Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 079r 12 za 05-08-1391. 

Voornoemde Petrus Vuchts en Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont beloofden 

aan Ghibo Kesselman de oudere 33 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Dicti Petrus et Rodolphus promiserunt Ghiboni Kesselman seniori XXXIII 

Gelre (dg: seu) gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 079r 13 za 05-08-1391. 

Voornoemde Petrus beloofde voornoemde Rodolphus van het bovenstaande 

schadeloos te houden. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 f 079r 11+12}. 

Dictus Petrus promisit dictum Rodolphum a premissis indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 079r 14 za 05-08-1391. 

Gheerlacus Boest zvw Arnoldus Boest verkocht aan Wijnricus Screijnmaker, 

tbv hem en hr Henricus Buc priester, een n-erfcijns van 5 pond geld, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, 

in een straat die loopt van de Hinthamerstraat naar de plaats gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Arnoldus Wollenklerenwever enerzijds en 

erfgoed dat was van Henricus Weijer van Berchen, nu van voornoemde 

verkoper, anderzijds, reeds belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 

10 schelling oude pecunia en een b-erfcijns van 5 schelling gemeen 

paiijment. 
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Gheerlacus Boest filius quondam Arnoldi Boest hereditarie vendidit 

Wijnrico Screijnmaker ad opus sui et ad opus domini Henrici Buc presbitri 

hereditarium censum quinque librarum monete solvendum hereditarie (dg: 

mediatim) nativitatis Johannis ex domo et area dicti venditoris sita in 

Busco in vico tendente a vico Hijnthamensi versus locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Arnoldi (dg: dicti) textoris laneorum ex 

uno et inter hereditatem (dg: dicti) que fuerat Henrici Weijer de Berchen 

nunc ad dictum venditorem spectantem ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditario censu (dg: XX) #decem# solidorum antique pecunie et 

hereditario censu quinque solidorum communis pagamenti exinde prius 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 079r 15 za 05-08-1391. 

Boudewinus gnd Lijsmoeden soen verkocht aan Johannes van Uden zvw Albertus 

gnd die Horter een huis en erf in Den Bosch, op de Oude Dieze, tussen 

erfgoed van Arnoldus gnd Priker enerzijds en erfgoed van Johannes gnd van 

Amersfoert anderzijds, aan hem overgedragen door Yngrammus zvw Willelmus 

gnd Pangelart van Meghen. 

 

Boudewinus dictus Lijsmoeden soen domum et aream sitam in Busco supra 

antiquum Dijesam inter hereditatem Arnoldi dicti Priker ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti de (dg: An) Amersfoert ex alio supportatam 

sibi a Yngrammo filio quondam Willelmi dicti Pangelart de Meghen prout in 

litteris vendidit Johanni de Uden filio quondam Alberti dicti die Horter 

supportavit cum litteris et (dg: jure) aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 f 079r 16 za 05-08-1391. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde Boudewinus een n-erfcijns 

van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemd huis en erf 

en uit alle goederen van voornoemde Johannes. 

 

Dictus Johannes emptor promisit (dg: #super omnia# se daturum et s) super 

habita et habenda se daturum et soluturum dicto Boudewino hereditarium 

censum trium (dg: lb) librarum monete hereditarie nativitatis Domini de 

et ex dicta domo et area et de et ex omnibus bonis dicti Johannis habitis 

et habendis quocumque sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 079r 17 za 05-08-1391. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde Boudewinus een n-erfcijns 

van 3 pond 10 schelling geld, met Sint-Jan ter betalen, gaande uit 

voornoemd huis en erf en uit al zijn andere goederen. 

 

Dictus Johannes emptor promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum dicto Boudewino hereditarium censum trium librarum et decem 

solidorum monete hereditarie nativitatis Johannis de et ex dicta domo et 

area et de et ex omnibus bonis aliis bonis dicti Johannis habitis et 

habendis quocumque sitis. Testes datum supra. 

 

1179 mf1 G 05 én mf2 A 01 p. 80. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 05-08-1391. 

 in die beati Sixti: zondag 06-08-1391. 

 Secunda post Petri ad vincula: maandag 07-08-1391. 

 Tercia post Sixti: dinsdag 08-08-1391. 

 in crastino Laurencii: vrijdag 11-08-1391. 

 

BP 1179 p 080v 01 za 05-08-1391. 

Rodolphus zv Johannes Gerijs beloofde aan Ghibo Kesselman de jongere 54 

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

 

Rodolphus filius Johannis Gerijs promisit Ghiboni Kesselman juniori LIIII 

Gelre gulden seu valorem ad festum nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Uden et Aa datum sabbato post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 080v 02 zo 06-08-1391. 

Stephanus zvw Stephanus gnd van der Amervoert ev Conegondis dv Godefridus 

van Ghinhoven verkocht aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, maat van Eersel, met Lichtmis op het onderpand te leveren, 

gaande uit een hoeve van wijlen Theodericus van Hoculem, nu behorend aan 

Zibertus van Hoculem zv voornoemde Theodericus, in Dommellen, naast het 

water gnd die Dommel, welke pacht was van voornoemde Godefridus van 

Ghinhoven, welke pacht aan voornoemde Conegondis gekomen was na overlijden 

van haar moeder Mechtildis, na erfdeling tussen haar en haar voornoemde 

vader Godefridus van Ghinhoven, welke pacht aan eerstgenoemde Stephanus en 

zijn vrouw Conegondis was geschonken. 

 

Stephanus filius quondam Stephani dicti van der Amervoert maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Conegondis sue uxoris filie (dg: quo) 

Godefridi de Ghinhoven hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de (dg: Dommellen) #Eersel# quam se solvendam habere (dg: 

annuatim) #hereditarie purificationis et supra mansum subscriptum# ex 

quodam manso quondam Theoderici de Hoculem nunc ad Zibertum de Hoculem 

filium eiusdem quondam Theoderici spectante sito in parochia de Dommellen 

(dg: supra) #iuxta# aquam dictam die Dommel et que paccio fuerat dicti 

Godefridi de Ghinhoven !spectare (dg: s) !consuevit et que paccio dicte 

Conegondi de morte quondam Mechtildis sue matris successione fuerat 

advoluta et ei Conegondi mediante quadam divisione prius habita inter 

ipsam Conegondem et dictum Godefridum de Ghinhoven eius patrem cessit in 

partem et quam paccionem (dg: di) primodictus Stephanus cum dicta 

Conegonde eius uxore (dg: ...) #nomine# dotis sumpserat ut dicebat 

hereditarie (dg: vendidit Joh #supportavit) vendidit# Jordano filio 

quondam Arnoldi Tielkini promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes Dicbier et Aa datum in die beati Sixti. 

 

BP 1179 p 080v 03 zo 06-08-1391. 

Willelmus van Laerhoeven de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Laerhoeven junior prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 080v 04 ma 07-08-1391. 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus en Jacobus zvw Willelmus Coptiten beloofden 

aan Bertoldus Voeght 116 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi et Jacobus filius quondam 

Willelmi Coptiten promiserunt Bertoldo Voe[g]ht C et XVI Hollant gulden 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa 

et Steenwech datum secunda post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 080v 05 ma 07-08-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 080v 06 ma 07-08-1391. 

Egidius Scoerwegge droeg over aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den 

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

leveren, gaande uit de windmolen die was van wijlen hr Arnoldus Rover 
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ridder, gnd ter Nedervonderen, in Oisterwijk, welke pacht aan hem was 

verkocht8 door Willelmus van Langelaer; met 2 mud rogge achterstallige 

termijn. 

 

Egidius Scoerwegge hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex molendino venti 

quod fuerat quondam domini Arnoldi Rover #militis# dicto communiter ter 

(dg: Vonderen) Nedervonderen sito in parochia de Oesterwijc atque ex 

attinentiis eiusdem molendini venti singulis et universis venditam sibi a 

Willelmo de Langelaer prout in litteris hereditarie supportavit Alberto 

Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco cum litteris et jure et cum 

duobus modiis siliginis sibi deficientibus ut dicebat promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et Aa datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 080v 07 ma 07-08-1391. 

Voornoemde Egidius Scoerwegge beloofde aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis, 

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

gaande uit de hoeve van voornoemde Egidius, gnd die Hoeve ten Beirgulen, in 

Dinther, reeds belast met 2 oude groten aan de heer van Helmond. 

 

Dictus Egidius promisit se daturum Alberto Wael ad opus mense sancti 

spiritus hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco hereditarie purificationis ex manso dicti Egidii dicto die Hoeve 

ten Beirgulen sito in parochia de Dijnther et ex eius attinentiis 

universis ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus antiquis grossis domino de Helmont 

inde solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 080v 08 ma 07-08-1391. 

Voornoemde Albertus Wael als procurator van het Geefhuis beloofde aan 

Egidius gnd Scoerwegge en diens vrouw Katherina dv Hubertus Zwenelden soen 

een lijfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Dictus Albertus tamquam procurator etc cum consensu provisorum etc 

promisit quod dicta mensa dabit et solvet Egidio dicto Scoerwegge et 

Katherine eius uxori filie Huberti #(dg: de Gr)# #{in margine sinistra} 

Zwenelden soen# vitalem pensionem quatuor modiorum siliginis mensure de 

Busco anno quolibet ad vitam ipsorum amborum purificationis ex omnibus 

bonis dicte mense et (dg: ..) diutius vivens integraliter habebit 

scilicet cum ambo etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 080v 09 di 08-08-1391. 

Ywanus van Vauderic en zijn zoon Egidius beloofden aan Godefridus zv 

Johannes Sceijvel 20 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (zo 01-10-1391) te betalen. 

 

Ywanus de Vauderic et Egidius eius filius promiserunt (dg: Joh) Godefrido 

filio Johannis Sceijvel XX Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes Hubertus et Steenwech datum 3a post Sixti. 

 

BP 1179 p 080v 10 vr 11-08-1391. 

Vrouwe Maria wv hr Arnoldus Rover droeg over aan Wiskinus zvw Theodericus 

Neven soen (1) 20 pond, 1 groot Tournoois etc voor 16 penningen gerekend, 

die jkvr Johanna van Kielbeke met Kerstmis verschuldigd zal zijn aan 

voornoemde vrouwe Maria, (2) 20 pond voornoemd geld, die voornoemde jkvr 

Johanna met Lichtmis verschuldigd zal zijn aan voornoemde vrouwe Maria, (3) 

20 pond hetzelfde geld, die voornoemde jkvr Johanna met Sint-Jan aanstaande 

                         
8 Zie ← BP 1177 f 164v 06 ma 07-11-1384, verkoop van deze erfpacht. 
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(ma 24-06-1392) verschuldigd zal zijn aan voornoemde vrouwe Maria. 

 

Domina Maria relicta quondam domini Arnoldi Rover XX libras grosso 

Turonensi etc pro XVI denariis computato quas (dg: domina) #domicella# 

Johanna de Kielbeke dicte domine Marie solvere tenebitur in festo 

nativitatis Domini (dg: p) atque XX libras dicte monete quas dicta (dg: 

domina) do[micella] Johanna dicte domine Marie in festo purificationis 

atque XX libras eiusdem monete quas dicta (dg: domina Johanna) domicella 

Johanna dicte domine Marie in festo nativitatis Johannis proxime futuro 

solvere tenebitur ut dicebat legitime supportavit Wiskino filio quondam 

Theoderici Neven soen. Testes Erpe et Uden datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1179 p 080v 11 vr 11-08-1391. 

Ghevardus zvw Rodolphus Bever droeg over aan zijn zuster Mechtildis, tbv 

Theodericus, zv voornoemde Mechtildus en Theodericus van der Vesten, 1/7 

deel in een huis zonder ondergrond, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd ten 

Venne, in welk huis wijlen Elisabeth dvw voornoemde Rodolphus was 

gestorven. 

 

Ghevardus filius quondam Rodolphi Bever septimam partem ad se spectantem 

in domo sine fundo stante in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum 

ten Venne in qua domo Elisabeth quondam filia dicti quondam Rodolphi 

decessit ut dicebat legitime supportavit Mechtildi sue sorori ad opus 

Theoderici sui filii ab ipsa Mechtilde et Theoderico van der Vesten 

pariter geniti promittens (dg: ratam servare) warandiam et obligationem 

deponere. Testes Erpe et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1179 p 080v 12 vr 11-08-1391. 

Vrouwe Maria wv hr Arnoldus Rover maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Willelmus van Langelaer met zijn goederen. 

 

Domina Maria relicta quondam domini Arnoldi Rover vendiciones et 

alienaciones factas per Willelmum de Langelaer cum suis bonis 

calumpniavit. Testes Erpe et Uden datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1179 p 080v 13 vr 11-08-1391. 

Johannes Scordeel van Eersel verkocht aan Albertus Kesecoeper een 

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

leveren, gaande uit (1) een kamp, gnd die Hagebrake, in Eersel, tussen mr 

Lambertus van het Bos enerzijds en Aleidis Scoeters anderzijds, (2) een 

beemd, gnd die Efterste Beemd, in Eersel, tussen Johannes van den Loep 

enerzijds en Johannes Danen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes Scordeel de Eersel hereditarie vendidit Alberto Kesecoeper 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradere ex campo quodam dicto die 

Hagebrake sito in parochia de Eersel inter hereditatem magistri Lamberti 

de (dg: Ne) Nemore ex uno et inter hereditatem Aleidis Scoeters ex alio 

atque ex prato dicto die Efterste Beem[t] sito in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis van den Loep ex uno et hereditatem Johannis Danen ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu ducis inde prius solvendo et sufficientem facere. Testes 

Erpe et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1179 p 080v 14 vr 11-08-1391. 

Johannes Snoec beloofde aan Nicholaus Hagen 98½ Gelderse gulden of de 

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

 

(dg: Nicholaus) Johannes Snoec promisit Nicholao Hagen nonaginta octo et 

dimidium Gelre gulden vel valorem ad (dg: nativitatis Domini) 
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#purificationis# proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 080v 15 vr 11-08-1391. 

Boudewinus van Zelant beloofde aan voornoemde Nicholaus Hagen 39 Gelderse 

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

 

(dg: dictus) Boudewinus de Zelant promisit dicto Nicholao Hagen XXXIX 

Gelre gulden vel valorem ad purificationis proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

1179 mf1 G 06 én mf2 A 02 p. 81. 

 in crastino Laurencii: vrijdag 11-08-1391. 

 

BP 1179 p 081r 01 vr 11-08-1391. 

Johannes, Godefridus, Nijcholaus en Katherina, kvw Arnoldus Palken, en 

Andreas Tijmmerman ev Bela dvw voornoemde Arnoldus Palken maakten een 

erfdeling van de goederen van voornoemde wijlen Arnoldus. Eerstgenoemde 

Johannes kreeg (1) een huis en tuin in Uden, ter plaatse gnd die Bitswijk, 

nabij Albertus die Smit, (2) een streep land aldaar, naast Ambrosius gnd 

Broes Aelbrechts soen. Johannes Priker de jongere ev Katherina dvw 

Hermannus die Verwer deed afstand. 

 

Johannes Godefridus Nijcholaus fratres #et Katherina eius soror# liberi 

quondam Arnoldi Palken #cum tutore# (dg: Ard) Andreas Tijmmerman maritus 

et tutor legitimus Bele sue uxoris filie dicti quondam Arnoldi Palken 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de (dg: om) 

bonis #dicti quondam Arnoldi# quibuscumque ad se spectantibus ut dicebant 

mediante qua divisione domus et ortus dicti quondam Arnoldi siti in 

parochia de Uden in loco dicto die Bitswijc iuxta hereditatem Alberti die 

Smit atque strepa terre sita ibidem iuxta hereditatem Ambrosii dicti 

Broes Aelbrechts soen ut dicebant primodicto Johanni cesserunt in partem 

promittentes cum tutore ratam servare et dampna equaliter portabunt. 

Quo facto Johannes Priker #junior# maritus et tutor legitimus Katherine 

sue uxoris filie quondam Hermanni die Verwer super premissis et jure ad 

opus primodicti Johannis renunciavit [promittens ratam] servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Hubertus datum in 

crastino Laurencii. 

 

BP 1179 p 081r 02 vr 11-08-1391. 

Voornoemde broers Godefridus en Nijcholaus, kvw Arnoldus Palken, en Andreas 

Tijmmerman ev Bela dvw voornoemde Arnoldus kregen9,10 (1) een b-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, die wijlen Henricus Palc vvw voornoemde Arnoldus 

Palken, gekocht had van Arnoldus zvw Gerongus gnd van Nijsterle, (2) een 

hofstad van wijlen voornoemde Arnoldus Palken, in Nistelrode, naast Petrus 

gnd die Tijmmerman, (3) een beemd van wijlen voornoemde Arnoldus Palken, in 

Uden, ter plaatse gnd die Wedehage, tussen Henricus van Baex enerzijds en 

Hermannus Coenen anderzijds, (4) een stuk beemd aldaar, naast voornoemde 

Henricus van Baex, (5) een stuk land, in Uden, naast de plaats gnd die 

Steelberg, naast Amelius Wautghers soen, (6) een stuk land, in Uden, ter 

plaatse gnd aan de Braakweg, naast voornoemde Amelius Wautghers soen. 

Johannes Priker de jongere ev Katherina dvw Hermannus die Verwer deed 

afstand. De brief overhandigen aan voornoemde Andreas. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio unius modii siliginis 

mensure de Busco quam (dg: Lambertus dictus die Tijmmerman) Henricus 

dictus quondam Palc pater quondam Arnoldi Palken predicti erga Arnoldum 

filium quondam Gerongi! dicti de Nijsterle emendo acquisiverat item 

domistadium quoddam dicti quondam Arnoldi Palken situm in parochia de 

                         
9 Zie → BP 1179 p 081r 11 vr 11-08-1391, overdracht van 3 tm 6. 
10 Zie → BP 1179 p 082v 01 vr 11-08-1391, overdracht van 2/3 deel in (1). 
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Nijsterle iuxta (dg: Lamberti d) Petri dicti die Tijmmerman item pratum 

quoddam dicti quondam Arnoldi Palken situm in parochia de Uden in loco 

dicto die Wedehage inter hereditatem Henrici de Baex ex uno et inter 

hereditatem Hermanni [C]oenen ex alio item pecia prati sita ibidem iuxta 

hereditatem dicti Henrici de Baex item pecia terre sita in dicta parochia 

de Uden iuxta locum dictum (dg: Bide) die Steelberch iuxta hereditatem 

Amelii Wautghers soen item pecia terre sita in dicta parochia de Uden ad 

locum dictum aen den Braecwech iuxta hereditatem dicti Amelii Wautghers 

soen ut dicebant dictis Godefrido Nijcholao (dg: et Andree) fratribus et 

Andree Tijmmerman cesserunt in partem ut alteri recognoverunt super 

quibus promittentes cum tutore ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. 

Quo facto Johannes (dg: Pil) Priker #junior# maritus et tutor legitimus 

dicte Katherine ut in contractu predicto super premissis et jure ad opus 

dictorum Godefridi Nijcholai fratrum et Andree renunciavit promittens 

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

Traditur dicto Andree. 

 

BP 1179 p 081r 03 vr 11-08-1391. 

Katherina dvw Arnoldus Palken kreeg (1) een b-erfpacht van 4½ lopen rogge, 

Bossche maat, die Johannes Goetscalcs soen leverde aan wijlen voornoemde 

Arnoldus Palken, gaande uit een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd Zeland, 

(2) een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd aan die Bitswijk, beiderzijds 

naast Johannes die Cuper. Johannes Priker de jongere ev Katherina dvw 

Hermannus die Verwer deed afstand. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio quatuor et dimidii lopinorum 

siliginis mensure de (dg: Uden) #Busco# quam Johannes Goetscalcs soen 

dicto quondam Arnoldo Palken solvere consuevit ex pecia terre sita in 

parochia de Uden ad locum Zelant item pecia terre sita in dicta parochia 

in loco dicto aen die Bitswijc iuxta hereditatem Johannis die Cuper ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebant primodicte Katherine cesserunt in 

partem promittentes ratam servare et (dg: ob) dampna equaliter portabunt. 

Quo facto Johannes Priker (dg: ma) junior maritus etc ut immediate super 

premissis et jure ad (dg: d) primodicte Katherine renunciavit promittens 

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

 

BP 1179 p 081r 04 vr 11-08-1391. 

Voornoemde Johannes, Godefridus, Nijcholaus en Katherina, kvw Arnoldus 

Palken, en Andreas Tijmmerman ev Bela dvw voornoemde Arnoldus Palken 

droegen over aan Johannes Priker de jongere, tbv Henricus zv Rodolphus 

Rodolphi van Merlaer, een b-erfpacht11 van 2 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hofstad in Hees, op 3 

lopen roggezaad geschat, welke pacht Henricus Palc gewantsnijder vader van 

wijlen Arnoldus Palken gekocht had van Johannes zv Rijchmodis evw Henricus 

van Hees en zijn zusters Wendelmodis en Ymma. 

 

Dicti Johannes Godefridus Nijcholaus fratres #et Katherina eorum soror# 

Andreas Tijmmerman maritus ut immediate #cum tutore# (dg: super) 

hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et ad Buscumducis tradendam de 

domistadio sito in Hees ad receptionem trium lopinorum seminis siliginei 

estimato quam paccionem Henricus Palc pannicida pater quondam Arnoldi 

Palken erga Johannem filium Rijchmodis uxoris quondam Henrici de Hees 

(dg: Weij) Wendelmodem (dg: -s) et Ymmam eius sorores emendo acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportaverunt (dg: Henrico filio dicti 

quondam Arnoldi Palke ?et) Johanni Priker juniori #ad opus Henrici filii 

Rodolphi Rodolphi de Merlaer# cum litteris et jure promittentes (dg: 

ratam servare et ob) cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

                         
11 Zie → BP 1180 p 500v 01 zo 22-08-1395, overdracht van de pacht. 
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eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 081r 05 vr 11-08-1391. 

Oderadis wv Laurencius kaarsmaker en Severinus, Arnoldus en Agnes, kv 

voornoemde Goderadis en wijlen Laurencius, verkochten aan Johannes Vleminc 

van Kerbraken een b-erfcijns van 6 pond geld, die voornoemde Laurencius en 

na hem zijn kinderen verwekt bij zijn vrouw Oderadis, met Kerstmis beuren, 

gaande uit (1) ¼ deel, dat aan voornoemde Laurencius behoorde, van een 

kamp, in Schijndel, in Eilde, ter plaatse gnd Doetlaer, (2) de helft, die 

aan voornoemde Laurencius behoorde, van een huis en erf, in het midden van 

voornoemd kamp, welk ¼ deel en helft voornoemde Laurencius uitgegeven had 

aan Rijcardus zvw Henricus zv Ricardus van Scijnle, voor cijnzen en voor 

voornoemde cijns van 6 pond. Hr Laurencius priester en Elizabeth, kv 

voornoemde Goderadis en wijlen Laurencius kaarsmaker, zullen afstand doen. 

De brief overhandigen aan hr Willelmus Voet. 

 

Oderadis relicta quondam Laurencii candelatoris (dg: et) Severinus 

#Arnoldus# et Agnes liberi dictorum Goderadis et quondam Laurencii cum 

tutore hereditarium censum sex librarum monete quem dictus Laurencius 

solvendum habuit (dg: here) ad eius vitam et post eum proles a dicto 

Laurencio et Oderade eius uxore genita et generanda hereditarie 

nativitatis Domini de quarta parte que ad dictum Laurencium spectabat! 

cuiusdam campi siti in parochia de Scijnle in Eilde ad locum dictum 

Doetlaer atque ex medietate ad (dg: eu) dictum Laurencium spectabat domus 

et aree consistentis in medietate dicti campi (dg: cum) et ex attinentiis 

eiusdem medietatis domus et aree predicte singulis et universis ubicumque 

locorum consistentibus sive sitis quas quartam partem dicti campi atque 

medietatem domus et aree predicte cum dictis eius attinentiis universis 

dictus Laurencius dederat ad censum Rijcardo filio quondam Henrici filii 

Ricardi de Scijnle scilicet pro quibusdam censibus exinde solvendis et 

pro dicto censu sex librarum prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Johanni Vleminc (dg: filio dudum) de Kerbraken supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes cum tutore super habita et habenda ratam 

servare et obligationem in dicto censu existentem deponere et quod ipsi 

dominum Laurencium presbitrum et Elizabeth liberos dictorum Goderadis et 

quondam Laurencii (dg: L) candelatoris super dicto censu facient 

renunciare et quod ipsi eosdem (dg: d) dominum Laurencium et Elizabeth 

perpetue tales habebunt quod nunquam presument se jus in premissis 

habere. Testes datum supra. Tradetur littera domino Willelmo Voet. 

 

BP 1179 p 081r 06 vr 11-08-1391. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.25, 11-08-1391 (zelfde frasering). 

Albertus Buc de Lijt droeg over aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den 

Bosch, een b-erfcijns van 3 oude schilden of ander paijmemt van dezelfde 

waarde, met Pasen in Den Bosch te betalen, gaande uit 2½ morgen land in 

Lith, ter plaatse gnd Jans Hoeve van Dordrecht, tussen Agnes van Dordrecht 

enerzijds en Henricus gnd Wellen anderzijds, welke cijns Thomas zvw 

Willelmus gnd Veren Ghisenraden soen gekocht had van Johannes Buc de 

jongere zv Johannes gnd Buc de oudere van Lijt, en welke cijns voornoemde 

Albertus Buc vernaderd had van voornoemde Thomas zv Willelmus Veren 

Ghisenraden soen. 

 

Albertus Buc de Lijt hereditarium censum (dg: true) trium aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et justi 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie 

pasche et in Busco tradendum ex duobus et dimidio iugeribus terre sitis 

in parochia de Lijt in loco dicto Jans Hoeve de Dordrecht inter 

hereditatem Agnetis de Dordrecht ex uno et inter hereditatem (dg: Wel) 

Henrici dicti Wellen ex alio quem censum Thomas filius quondam Willelmi 

dicti Veren Ghisenraden soen erga Johannem Buc (dg: de) juniorem filium 

Johannis dicti Buc senioris de Lijt emendo acquisiverat prout in litteris 

et quem censum dictus Albertus Buc erga dictum Thomam filium Willelmi 
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Veren Ghisenraden soen per modum redemptionis e jure proximitatis 

acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) supportavit 

Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco cum litteris et jure 

promittens super omnia warandiam et obligationem in dicto censu 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 081r 07 vr 11-08-1391. 

Rijswindis dvw Johannes Peters soen verklaarde 4 pond groten ontvangen te 

hebben, aan haar vermaakt door Gerardus van Berze in diens testament. 

 

Rijswindis filia quondam Johannis Peters soen palam recognovit sibi fore 

satisfactum de quatuor libris grossorum sibi legatis a Gerardo de Berze 

in eius testamento ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 081r 08 vr 11-08-1391. 

Johannes zvw Arnoldus van Hoerne droeg over aan Johannes die Monic nzvw hr 

Henricus Stakenborch priester en Henricus van Stiphout zvw Martinus van 

Stiphout een hoeve, gnd Lijndouwen, in Someren, welke hoeve voornoemde 

Johannes in pacht verkregen had van Henricus Watermael ev Margareta dvw 

Henricus van der Schant, belast met de pacht in de brief vermeld en met 

lasten. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Hoerne mansum quendam dictum 

communiter Lijndouwen situm in parochia de Zoemeren cum attinentiis 

eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis quem (dg: m) mansum cum suis attinentiis dictus Johannes erga 

Henricum Watermael maritum et tutorem legitimum Margarete sue uxoris 

filie quondam Henrici van der Schant ad pactum #(dg: censum)# 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni die Monic 

filio #naturali# quondam domini Henrici Stakenborch presbitri et Henrico 

de Stiphout filio quondam Martini de Stiphout cum litteris #et 

condicionibus# et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui excepta paccione #+# in #dictis# litteris contenta #+# et oneribus. 

Testes Erpe et Dicbier datum supra. {Mogelijk betekenen de beide +tekens 

dat de pacht en de lasten in volgorde moeten worden verwisseld?} 

 

BP 1179 p 081r 09 vr 11-08-1391. 

Broeder Johannes Dargartmaker priester maakte bezwaar12,13 tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Johannes die Lodder van Berlikem 

met zijn goederen. 

 

Frater Johannes Dargartmaker presbiter omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Johannem die Lodder de Berlikem (dg: calu) cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 081r 10 vr 11-08-1391. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Henricus gnd Watermael” en 

Johannes Monic nzvw hr Henricus Stakenborch priester beloofde, zo nodig, de 

brief ter hand te stellen aan Henricus van Stiphout zvw Martinus van 

Stiphout. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Henricus dictus Watermael et 

Johannes Monic filius (dg: quondam domini) naturalis quondam domini 

Henrici Stakenborch presbitri promisit tradere (verbeterd uit: traden) 

Henrico de Stiphout (dg: ad) filio quondam Martini de Stiphout ut in 

forma. Testes datum testes datum supra. 

 

                         
12 Zie ← BP 1179 p 009r 09 do 20-10-1390, een eerder bezwaar. 
13 Zie → BP 1180 p 024v 08 do 25-09-1393, volgend bezwaar. 
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BP 1179 p 081r 11 vr 11-08-1391. 

De broers Godefridus en Nijcholaus, kvw Arnoldus Palken, en Andreas 

Tijmmerman ev Bela dvw voornoemde Arnoldus, droegen over aan Katherinz dvw 

voornoemde Arnoldus Palken (1) een beemd, in Uden, ter plaatse gnd 

Wedehage, tussen Henricus van Baex enerzijds en Hermannus Coenen 

anderzijds, (2) een stuk beemd, aldaar, naast voornoemde Henricus van Baex, 

(3) een stuk land, in Uden, naast de plaats gnd Steelberch, naast Amelius 

gnd Wautghers soen, (4) een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd Braecwech, 

naast voornoemde Amelius Wautghers soen, zoals deze erfgoederen behoorden 

aan wijlen voornoemde Arnoldus en aan hen gekomen waren na erfdeling14. 

 

(?dg: f) Godefridus Nijcholaus fratres liberi quondam Arnoldi Palken et 

Andreas Tijmmerman maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris filie dicti 

quondam Arnoldi pratum quoddam dicti quondam Arnoldi Palken situm in 

parochia de Uden in loco dicto Wedehage inter hereditatem Henrici de Baex 

ex uno et inter hereditatem Hermanni Coenen ex alio item peciam prati 

sitam ibidem contigue iuxta hereditatem dicti Henrici de Baex item peciam 

terre (dg: terre) sitam in dicta parochia iuxta (dg: dictum) locum dictum 

Steelberch contigue iuxta hereditatem Amelii dicti Wautghers soen item 

peciam terre sitam in dicta parochia ad locum dictum Braecwech contigue 

iuxta hereditatem dicti Amelii Wautghers soen prout huiusmodi hereditates 

ad dictum quondam Arnoldum spectare consueverunt et eis mediante 

hereditaria (dg: ve) divisione prius habita inter eos et suos in hoc 

coheredes cesserunt in partem ut dicebant supportaverunt Katherine filie 

dicti quondam Arnoldi Palken promittentes ratam servare et obligationem 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 A 03 p. 82. 

 in crastino Laurencii: vrijdag 11-08-1391. 

 Sabbato post Laurencii: zaterdag 12-08-1391. 

 

BP 1179 p 082v 01 vr 11-08-1391. 

De broers Godefridus en Nijcholaus, kvw Arnoldus gnd Palc zvw Henricus Palc 

gewantsnijder, droegen over aan Andreas Tijmmerman 2/3 deel, in een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 2 stukken land, in Nistelrode, bij de Groene Weg, 3 

lopen rogge groot, (2) een stuk land aldaar, naast een stuk land gnd die 

Eekhof, 2 lopen rogge groot, (3) 2 stukken land bij de Hoge Weg, 1 lopen 

rogge groot, (4) 10 stukken land, in voornoemde villa gelegen, ½ mudzaad 

rogge groot, (5) de hofstad van een huis, van Arnoldus zvw Gheerongus van 

Nijsterle, (6) een hofstad van voornoemde Arnoldus, naast voornoemde 

hofstad gelegen, welke pacht wijlen voornoemde Henricus Palc gewantsnijder 

gekocht had van voornoemde Arnoldus zvw Gheerongus van Nijsterle,  

zoals voornoemd 2/3 deel aan voornoemde broers Godefridus en Nijcholaus 

gekomen was na erfdeling15 na overlijden van hun ouders. 

 

Godefridus et Nijcholaus fratres liberi quondam Arnoldi dicti (dg: Pl) 

Palc filii quondam Henrici Palc pannicide duas tercias (dg: ter) partes 

ad se spectantes in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco solvenda hereditarie Andree apostoli et in Buscoducis tradenda de 

duabus peciis terre sitis in Nijsterle prope viam dictam viridem viam 

(dg: quas) tres (dg: lop) lopinos seminis siliginei! !de pecia terre 

ibidem sita juxta !terre dictam die Eechof (dg: .) duos lopinos siliginei 

seminis de duabus peciis terre sitis prope viam dictam altam viam unum 

lopinum (dg: s) dicti seminis de decem partibus terre (dg: sitis prope 

viam) in dicta villa sitis dimidium modium (dg: siliginis) dicti seminis 

capientibus et de domistadio domus! (dg: s sito contigue iuxta 

domistadium) Arnoldi filii quondam Gheerongi de Nij[sterle] et de 

                         
14 Zie ← BP 1179 p 081r 02 vr 11-08-1391 (3 tm 6), erfdeling. 
15 Zie ← BP 1179 p 081r 02 vr 11-08-1391 (1), erfdeling. 
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domistadio (dg: d) eiusdem Arnoldi sito contigue iuxta dictum domistadium 

quam paccionem dictus quondam Henricus Palc pannicida erga dictum 

Arnoldum filium quondam Gheerongi de Nijsterle emendo acquisiverat prout 

in litteris prout dicte due tercie partes dictis Godefrido et Nijcholao 

fratribus de morte quondam suorum [parentum] successione advolute et eis 

(dg: de morte) mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsos et 

suos coheredes cesserunt in partem hereditarie supportaverunt Andree 

Tijmmerman cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Erpe et Dicbier datum in 

crastino Laurencii. 

 

BP 1179 p 082v 02 vr 11-08-1391. 

Johannes zvw Jordanus Dunbliec ev Elisabeth dvw Johannes Moerken verkocht 

aan Johannes zvw voornoemde Johannes Moerken bv voornoemde Elisabeth alle 

goederen, die aan eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw Elisabeth gekomen 

waren na overlijden van de ouders van voornoemde Elisabeth, gelegen in 

Boxtel, ter plaatse gnd Liemde. 

 

Johannes filius quondam Jordani Dunbliec maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elisabeth sue uxoris filie quondam Johannis Moerken omnia et 

singula bona sibi #et dicte eius uxori# de morte quondam parentum dicte 

Elissabeth successione hereditarie advoluta (dg: quoc) quocumque locorum 

in parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni filio dicti quondam Johannis Moerken 

fratri dicte Elisabeth promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Uden et Dicbier datum ut supra. 

 

BP 1179 p 082v 03 vr 11-08-1391. 

Petrus Reijners en Johannes van den Berghe van Dommellen beloofden aan 

Mechtildis ev Hermannus van Baerle tbv voornoemde Hermannus 89 Gelderse 

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

 

Petrus Reijners et Johannes van den Berghe de Dommellen promiserunt 

Mechtildi (dg: filie) uxori Hermanni de Baerle ad opus dicti Hermanni sui 

mariti LXXXIX Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Uden et Loze datum ut supra. 

 

BP 1179 p 082v 04 vr 11-08-1391. 

Voornoemde Petrus Reijners en Johannes van den Berghe van Dommellen 

beloofden aan Guedela dvw Wolterus Groeve 117 Gelderse gulden of de waarde 

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

 

Dicti duo debitores promiserunt Guedele filie quondam Wolteri Groeve C et 

XVII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 082v 05 vr 11-08-1391. 

Johannes Snoec beloofde aan Andreas zvw Arnoldus gnd Lemkens soen 87 Rijnse 

gulden met Vastenavond aanstaande (di 27-02-1392) te betalen. 

 

Johannes Snoec promisit super omnia Andree filio quondam Arnoldi dicti 

Lemkens soen octoginta septem florenos (dg: monete de) dictos Rijnssche 

gulden monete de Reno seu valorem ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: .) Dicbier et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 082v 06 vr 11-08-1391. 

Johannes van Boert zvw Hermannus gnd Scuijwinc en Goessuinus zvw Andreas 

van Bernheze ev Metta dv voornoemde Johannes van Boert gaven uit aan 

Gerardus zv Johannes van Overbeke een huis, hofstad, tuin, stuk land en 

stuk beemd, aaneengelegen, in Rosmalen, ter plaatse gnd Engeland, tussen 

Nijcholaus die Ketelbueter enerzijds en Henricus Scilder anderzijds; de 
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uitgifte geschiedde voor een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan 

het klooster Porta Celi, 2 schelling gemeen paijment aan erfg vw Ghisbertus 

van de Doorn, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes de Boert filius quondam Hermanni dicti Scuijwinc et Goessuinus 

filius quondam Andree de Bernheze maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mette sue uxoris filie dicti Johannis de Boert domum domistadium et ortum 

ac peciam terre et peciam prati eis adiacentes sitas in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Enghelant inter hereditatem (dg: Theoderici 

dicti Wever) #Nijcholai die Ketelbueter# ex uno et inter hereditatem 

Henrici Scilder ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium censum 

Gerardo filio Johannis de Overbeke ab eodem hereditarie possidendas pro 

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

conventui de Porta Celi (dg: exinde solven) et pro duobus solidis 

communis pagamenti heredibus quondam Ghisberti de Spina exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure 

de Busco danda (dg: sibi ab) dicto Goeswino a dicto Gerardo hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 082v 07 vr 11-08-1391. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan Goeswinus zvw Andreas van Bernheze 40 

schelling geld met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen, 40 

schelling geld met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1393), en 40 schelling 

geld en 20 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan over 2 jaar (wo 24-06-

1394). 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia Goeswino filio quondam Andree de 

Bernheze XL solidos monete in festo nativitatis Johannis proxime futuro 

et XL solidos monete a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum et 

XL solidos monete et XX Gelre gulden seu valorem a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 082v 08 za 12-08-1391. 

Hermannus zvw Johannes van Scijnle zvw Hermannus gnd Trucinadoer verkocht 

aan Henricus van Drotenbeke den Straetmaker een huis en erf in Den Bosch, 

in de Kerkstraat, tussen een straat die loopt van de Kerkstraat naar de 

Kolperstraat enerzijds en erfgoed dat nu aan Henricus Hadewigen behoort 

anderzijds, strekkend vanaf de Kerkstraat achterwaarts tot aan erfgoed van 

wijlen een zekere Crullen, (dg: welk huis en erf voornoemde wijlen 

Hermannus Trucinadoer, grootvader van eerstgenoemde Hermannus, gekocht had 

van Johannes gnd Trucinadoer, vv wijlen voornoemde Hermannus Trucinadoer) 

en welk huis en erf aan eerstgenoemde Hermannus gekomen was na erfdeling na 

overlijden van zijn ouders, belast met een b-erfcijns van 8 pond geld aan 

Ghisbertus Kesselman en 3 pond 10 schelling geld cijns aan andere lieden. 

Tielmannus16 en Hilla, kvw voornoemde Johannes van Scijnle, zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Hermannus filius quondam Johannis de Scijnle filii quondam Hermanni dicti 

Trucinadoer domum et aream sitam in Busco in (dg: viculo quondam quodam 

tendente) #vico ecclesie inter vicum tendentem# a vico ecclesie versus 

vicum dictum Colperstraet #ex uno# et inter hereditatem (dg: Johannis 

dicti Crullen ex uno et inter hereditatem Hermanni dicti Trucinadoer ex 

alio et quam domum et aream dictus quondam Hermannus Trucinadoer avus 

olim dicti quondam primodicti Jo Hermanni erga Johannem dictum 

Trucinadoer patrem eiusdem quondam Hermanni Trucinadoer emendo 

                         
16 Zie → BP 1179 p 467r 08 vr 05-07-1392, Tielmannus doet afstand van dit 

huis. 
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acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Henrico de Drotenbeke 

calcidifici den Straetmaker sup) #nunc ad Henricum Hadewigen spectantem 

ex alio tendentem a dicto vico ecclesie retrorsum ad hereditatem quondam 

dicti Crullen# et quam domum et aream primodictus Hermannus sibi de morte 

quondam suorum parentum successione advolutam esse #dicebat# et #que# 

sibi mediante hereditaria divisione prius habita inter (dg: here) ipsum 

et suos in hoc coheredes cessit in partem prout in litteris hereditarie 

vendidit Henrico de Drotenbeke den Straetmaker supportavit cum (dg: 

litteris et jure....) #omnibus litteris# et jure promittens super omnia 

#habita et habenda# ratam servare et obligationem deponere exceptis 

hereditario censu octo librarum monete Ghisbertum! Kesselman et (dg: q) 

tribus libris et X solidis monete #census# aliis hominibus et locis 

exinde solvendis promisit insuper super habita et habenda quod ipse 

Tielmannum et Hillam liberos dicti quondam (dg: de Sc) Johannis de 

Scijnle ad huc impuberes existentes ut dicebat quamcito ad annos sue 

pubertatis pervenerint super dicta domo et area ad opus dicti emptoris 

faciet renuniare. Testes Erpe et Steenwech datum sabbato post Laurencii. 

 

BP 1179 p 082v 09 za 12-08-1391. 

Gerardus Cop ev Heijlwigis dvw Johannes van Scijnle verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Gerardus Cop maritus (dg: et) legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Johannis de Scijnle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 082v 10 za 12-08-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 50 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori L Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 082v 11 za 12-08-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan Gerardus Cop zv Rodolphus Bakker 50 Gelderse 

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

 

Dictus emptor promisit super omnia Gerardo Cop filio Rodolphi pistoris L 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 082v 12 za 12-08-1391. 

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

Trucinadoer, Gerardus gnd Vos zv Petrus gnd Witone” en voornoemde koper 

beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen van kvw Johannes van 

Scijnle. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes filius quondam Hermanni 

dicti Trucinadoer Gerardus dictus Vos filius Petri dicti Wi[t]one et 

dictus emptor promisit super habita et habenda tradere liberis quondam 

Johannis de Scijnle ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 082v 13 za 12-08-1391. 

Goessuinus zvw Theodericus van Vlijmen en Wellinus van Beke beloofden aan 

Hermannus Sticker 61 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Goessuinus filius quondam Theoderici de Vlijmen et Wellinus de Beke 

promiserunt Hermanno Sticker (dg: LXIJ) #LXI# Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime (dg: testes datum ut supra). Testes datum ut 

supra. 
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BP 1179 p 082v 14 za 12-08-1391. 

Voornoemde Goessuinus zvw Theodericus van Vlijmen en Wellinus van Beke 

beloofden aan Johannes van Berze zv Willelmus Ghilijs soen 91 dobbel, 3 

Gelderse gulden voor 2 dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis 

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

 

Dicti debitores promiserunt Johanni de Berze filio Willelmi #Wil# Ghilijs 

soen nonaginta unum dobbel scilicet III Gelre gulden pro II dobbel 

computato #vel valorem# ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 082v 15 za 12-08-1391. 

Voornoemde Goessuinus zvw Theodericus van Vlijmen en Wellinus van Beke 

beloofden aan Rodolphus van Cromvoert 67½ dobbel, 3 Gelderse gulden voor 2 

dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te 

betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt Rodolpho de Cromvoert LXVIIJ dobbel scilicet 

III Gelre gulden pro II dobbel computato vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf2 A 04 p. 83. 

 Sabbato post Laurencii: zaterdag 12-08-1391. 

 Secunda post Laurencii: maandag 14-08-1391. 

 

BP 1179 p 083r 01 za 12-08-1391. 

Johannes Wicken verkocht aan Franco zvw Nicolaus gnd Coelker Vrancken soen 

een tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, beiderzijds tussen 

Godescalcus Moelner, belast met 1 Vlaamse groot, (2) een tuin, in Berlicum, 

naast de kerk aldaar, tussen erfgoed van de abt van Berne enerzijds en 

....... Karper anderzijds, deze tuin belast met een b-erfpacht van 4 zester 

rogge. 

 

Johannes Wicken ortum quendam situm in parochia de Berlikem ad locum 

dictum Beilver inter hereditates Godescalci Moelner ex ut[roque latere] 

coadiacentes (dg: ne) atque quendam ortum situm in dicta parochial iuxta 

ecclesiam #ibidem# inter hereditatem abbatis de Berna ex uno et inter 

hereditatem ....... Karper ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Franconi filio quondam Nicolai dicti Coelker Vrancken soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis uno grosso Flandrensi (dg: et 

h) ex primodicto orto et hereditaria paccione IIIIor sextariorum 

siliginis ex ultimodicto orto solvendis. Testes Loze et Steenwech datum 

sabbato post Laurencii. 

 

BP 1179 p 083r 02 za 12-08-1391. 

Goessuinus Herinc zvw Johannes Kael beloofde aan Henricus van Goederheile 

24 Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 27-02-1392) 

te betalen. 

 

(dg: Fran) Goessuinus (dg: Cnode fi) Herinc filius quondam Johannis Kael 

promisit Henrico van Goederheile XXIIII Gelre gulden vel valorem ad 

carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 083r 03 za 12-08-1391. 

Gerardus van Geffen maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Arnoldus van Berze. 

 

Gerardus de Geffen vendiciones et alienaciones factas per Arnoldum de 

Berze calumpniavit. Testes datum ut supra. 
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BP 1179 p 083r 04 za 12-08-1391. 

Martinus Monic droeg over aan Heilwigis wv Ludovicus gnd Sampsoen, tbv haar 

en Franco, Albertus, Johannes en Aleijdis, kv voornoemde Heilwigis en 

Ludovicus, een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp broekland, 11 bunder groot, 

gnd die Veerdonk, ter plaatse gnd Eilde, tussen Johannes van Ghemonden en 

Willelmus van Zelant enerzijds en de gemeint anderzijds, welke pacht aan 

hem was verkocht door Johannes zvw Henricus van Zeghenworp. Met 2 jaar 

achterstallige termijnen. 

 

Martinus Monic hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie in festo Andree et in Busco tradendam ex 

quodam campo paludis undecim bonaria continente dicto (dg: co..) die 

Veerdonc sito in loco dicto Eilde inter hereditatem Johannis de Ghemonden 

et Willelmi de Zelant ex uno et inter communitatem ex alio venditam sibi 

a Johanne filio quondam Henrici de Zeghenworp prout in litteris 

hereditarie supportavit Heilwigi relicte quondam (dg: Sam) Ludovici dicti 

Sampsoen (dg: ad opus sui et) #ad opus sui et ad# ad opus Franconis 

Alberti Johannis et Aleijdis liberorum Heilwigis et (dg: .) Ludovici 

predictorum cum litteris et jure #et arrastagiis sibi de duobus annis 

deficientibus# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali condivione quod dicta Heilwigis dictam paccionem ad eius 

vitam integraliter levabit scilicet post mortem dicte Heilwigis dicta 

paccio ad dictos eius liberos revertetur. Testes Uden et Steenwech datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 083r 05 za 12-08-1391. 

Gerardus Scade zvw Henricus Os en zijn vrouw Ghiselberta beloofden aan 

Nicholaus uter Hasselt 150 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Gerardus Scade filius quondam Henrici Os et Ghiselber[t]a eius uxor 

promiserunt Nicholao uter Hasselt C et L (dg: Hollande) Gelre gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Aa et Hubertus 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 083r 06 za 12-08-1391. 

Boudewinus van Zelant en zijn vrouw Yda beloofden aan Henricus zv 

Reijmboldus van Hedel 48 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Boudewinus de Zelant et Yda eius uxor promiserunt Henrico filio 

Reijmboldi de Hedel XLVIII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 083r 07 za 12-08-1391. 

Boudewinus van Zelant en zijn vrouw Yda beloofden aan Heilwigis ev Johannes 

van der Papendonc, tbv haar voornoemde man Johannes, 91 dobbel, 3 Gelderse 

gulden voor 2 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te 

betalen. 

 

(dg: .) Boudewinus de Zelant (dg: pro) et Yda eius uxor promiserunt 

Heilwigi uxori (dg: van der) Johannis van der Papendonc ad !ad opus dicti 

Johannis sui mariti nonaginta unum dobbel scilicet III Gelre gulden pro 

II dobbel computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 083r 08 za 12-08-1391. 

Voornoemde Boudewinus van Zelant en zijn vrouw Yda beloofden aan 

Theodericus zvw Willelmus van Os 80 Gelderse gulden of de waarde minus 4 
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plakken17 met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Dicti Boudewinus et Yda eius uxor promiserunt Theoderico filio quondam 

Willelmi de Os LXXX Gelre gulden vel valorem minus IIIIor placken ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 083r 09 ma 14-08-1391. 

Theodericus van den Dungen ev Lutgardis dvw Walterus van Bakelaer, 

Elisabeth dvw voornoemde Walterus, en Johannes van Zelant zv Willelmus ev 

Margareta dvw voornoemde Walterus maakten een erfdeling van de goederen die 

aan hen gekomen waren na overlijden van Albertus van Bakelaer, oom van 

voornoemde Lutgardis, Elisabeth en Margareta. 

Voornoemde Theodericus en Johannes van Zelant kregen (1) een b-erfpacht van 

½ mud rogge, maat van Wetten, met Lichtmis in Wetten te leveren door hr 

Godefridus van Langvelt priester, (2) een b-erfpacht van 15 lopen gerst, 

maat van Wetten, met Lichtmis in Wetten te leveren door Amelius van den 

Scuren, (3) een beemdje gnd Derec? Bogart Beempken, in Nuenen, tussen 

Johannes Templeer enerzijds en voornoemde Elisabeth anderzijds, (4) een 

streep land in Nuenen, beiderzijds tussen Arnoldus Snider, (5) een stuk 

land in Nuenen, tussen voornoemde Elisabeth enerzijds en Henricus Loekeman 

anderzijds. 

 

Theodericus van den Dungen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Lutgardis sue uxoris filie quondam Walteri (dg: fi) de Bakelaer Elisabeth 

filia dicti quondam Walteri cum tutore et Johannes de Zelant filius 

Willelmi maritus et tutor ut asseruit Margarete sue uxoris filie quondam 

Walteri predicti palam recognoverunt se quandam divisionem hereditariam 

mutuo fecisse de bonis hereditariis (dg: ad) sibi de morte quondam 

Alberti de Bakelaer patrini dictarum Lutgardis Elisabeth et Margarete 

successione advolutis ut dicebant mediante qua divisione (dg: d m) 

hereditaria paccio dimidii modii siliginis mensure de Wetten solvenda 

hereditarie purificationis per dominum Godefridum de Langvelt presbitrum 

et in (dg: Buscoducis) Wetten tradenda atque hereditaria paccio XV (dg: 

vasa) lopinorum #ordei# mensure predicte et ibidem tradenda solvenda 

hereditarie purificationis a Amelio (dg: Temp) van den Scuren et quoddam 

pratulum nuncupatum Derec? Bogart Beempken situm in parochia de Nuenen 

inter hereditatem Johannis Templeer #ex uno# et inter hereditatem dicte 

Elisabeth ex alio item una strepa terre sita in dicta parochia de Nuenen 

inter hereditatem Arnoldi Snider ex utroque latere coadiacentem item una 

pecia terre sita in dicta parochia de Nuenen (dg: d .) inter hereditatem 

dicte Elisabeth ex uno et inter hereditatem Henrici Loekeman ex alio ut 

ipsi recognoverunt (dg: super quib) dictis Theoderico et Johanni de 

Zelant maritis et tutoribus dictarum Lutgardis et Margarete cesserunt in 

partem ut dicta Elisabeth recognovit promittens dicta Elisabeth cum 

tutore huiusmodi divisionem ratam tenere etc condicione addita quod dicti 

Theodericus et Johannes omnia onera dictorum bonorum prtabunt et portare 

tenebuntur et si eis aliquid via juris evincetur et eciam quod ?hoc 

equaliter portabunt ut recognoverunt et mututuo promiserunt. Testes Erpe 

et Loze datum secunda post Laurencii. 

 

BP 1179 p 083r 10 ma 14-08-1391. 

Voornoemde Elisabeth dvw Walterus van Bakelaer kreeg een tuin gnd Esschmans 

Hof, in Nuenen, tussen Godefridus Sijmons soen enerzijds en de gemene weg 

anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione unus ortus dictus Esschmans Hof situs in 

parochia de Nuenen inter hereditatem Godefridi (dg: Gode) Sijmons soen ex 

uno et inter communem plateam ex alio (dg: ut ipsi recognoverunt dicte) 

                         
17 Zie → BP 1179 p 106v 11 do 19-10-1391, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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dicte Elisabeth cessit in partem ut alii recognoverunt promittentes ratam 

servare condicione quod ipsa Elisabeth omnia onera portabit dicti orti 

condicione eciam ut supra ut alii recognoverunt et mutuo promiserunt. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf2 A 05 p. 84. 

 Secunda post Laurencii: maandag 14-08-1391. 

 in crastino assumptionis: woensdag 16-08-1391. 

 

BP 1179 p 084v 01 ma 14-08-1391. 

Walterus zvw Godefridus Vleminc droeg alle goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn ouders, over aan zijn broer Johannes Paesdach. 

 

Walterus filius quondam Godefridi Vleminc omnia et singula bona mobilia 

et immobilia hereditaria et parata sibi de korte quondam suorum parentum 

successione advoluta quocumque locorum consistentia ut dicebat (dg: Jo) 

hereditarie supportavit Johanni Paesdach suo fratri promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Erpe et Loze datum 

secunda post Laurencii. 

 

BP 1179 p 084v 02 ma 14-08-1391. 

Johannes Paesdach beloofde aan voornoemde Walterus zvw Godefridus Vleminc 

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

het eerst over een jaar (zo 02-02-1393), gaande uit een hoeve eertijds 

behorend aan Godefridus Vlemijnc, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, 

tussen Gerardus van Vlederacken enerzijds en Arnoldus Houtappel anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 3 mud rogge aan 

Johannes van Bladel. 

 

Johannes Paesdach promisit super omnia habita et habenda se daturum et 

soluturum dicto Waltero hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Buscoducis (dg: et solvendam) #anno quolibet# hereditarie 

purificationis et pro primo termino de festo purificationis M[arie] 

proxime ultra annum et in Busco tradendam ex manso quondam ad Godefridum 

(dg: quondam) Vlemijnc spectante (dg: ad) sito in parochia de Oesterwijc 

ad locum dictum Berkel (dg: cum eiusdem mansi eiusde) inter hereditatem 

Gerardi de Vlederacken ex uno latere et inter hereditatem Arnoldi 

Houtappel ex alio atque ex eiusdem mansi attinentiis singulis et 

universis ut dicebat promittens warandiam et omnem aliam obligationem 

exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis dicte mensure Johanni de Bladel prius solvendis deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 084v 03 ma 14-08-1391. 

Voornoemde Johannes Paesdach beloofde aan zijn voornoemde broer Walterus 

een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor 

het eerst over een jaar (zo 02-02-1393), gaande uit voornoemde hoeve. 

Walterus zal deze pacht gedurende zijn leven beuren; daarna gaat de pacht 

naar zijn zonen Godefridus en Willelmus. 

 

Dictus Johannes Paesdach promisit super omnia ut prius se daturum dicto 

Waltero suo fratri hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure etc (dg: solvendam) #anno quolibet# hereditarie purificationis et 

pro primo solucionis termino a festo purificationis proxime futuro ultra 

annum ex dicto manso cum attinentiis etc ut supra per totum condicione 

annexa quod dictus Walterus dictam paccionem trium modiorum siliginis ad 

suam vitam et non ultra habebit et possidebit et quod post eius obitum 

statim ad Godefridum et Willelmum filios dicti Walteri plenarie et 

integraliter devolvantur condicione eciam apposita si unus dictorum 

filiorum decedat quod dicta hereditaria paccio ad alium supervivum 
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remanentem devolvatur. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 084v 04 ma 14-08-1391. 

Hubertus zvw Johannes Swenelden soen van Ghemert en zijn zoon Ludovicus 

beloofden aan Johannes die Meester zvw Henricus die Meester 132 gulden, 30 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, 2/3 deel te betalen met Sint-

Remigius (zo 01-10-1391) en 1/3 deel met Sint-Martinus aanstaande (za 11-

11-1391). 

 

Hubertus filius quondam Johannis Swenelden soen #de Ghemert# et Ludovicus 

eius filius promiserunt Johanni die Meester filio quondam Henrici die 

Meester centum et XXXII florenos aureos scilicet XXX gemeijn placken pro 

quolibet floreno computato pro duabus partibus ad festum Remigii et pro 

tercia parte ad festum Martini proxime futurum persolvendos. Testes Uden 

et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 084v 05 wo 16-08-1391. 

Gerardus zvw Arnoldus Ghenen soen verkocht aan Henricus gnd Bruijstens (1) 

de helft in 4 beemden, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen Arnoldus 

van Scijnle nzvw hr Leonius enerzijds en Goessuinus Rutten soen anderzijds, 

(2) de helft in 1 bunder broekland, in Schijndel, tussen voornoemde 

Arnoldus van Scijnle enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) de helft 

in 2 bunder heide, in Schijndel, tussen Ludovicus zv Ludovicus Eefsen soen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, welke helften aan voornoemde Gerardus 

gekomen waren na overlijden van zijn grootmoeder Aleidis ev Rutgherus van 

Segeworp. 

 

Gerardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen medietatem ad se spectantem 

in quatuor bonariis prati sitis in parochia de Scijnle in loco dicto 

Eilde inter hereditatem Arnoldi de Scijnle filii naturalis quondam domini 

Leonii ex uno et hereditatem Goessuini Rutten soen ex alio atque 

medietatem ad se spectantem in uno bonario paludis sito in dicta parochia 

inter hereditatem dicti Arnoldi de Scijnle ex uno et inter communem 

platheam ex alio atque medietatem ad se spectantem in duobus bonariis 

merice sitis in parochia predicta inter hereditatem Ludovici (dg: Tijter) 

filii Ludovici Eefsen soen ex uno et inter communitatem ex alio ut 

dicebat et quas medietates dictus Gerardus sibi de morte quondam Aleidis 

uxoris dudum Rutgheri de Segeworp eius avie successione hereditarie 

advolutas esse dciebat hereditarie vendidit Henrico dicto Bruijstens 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden 

et Dicbier datum in crastino assumptionis. 

 

BP 1179 p 084v 06 wo 16-08-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 18 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XVIII Gelre gulden vel valorem ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 084v 07 wo 16-08-1391. 

Destijds had Gerardus Broc zvw Petrus Broc alle goederen van Goeswinus 

Herinc zvw Johannes Cale gerechtelijk gekocht van Willelmus Bac zv 

Mathijas. Voornoemde Gerardus Broc verkocht thans aan Gerardus zvw Petrus 

Oer een b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Moergestel, die aan 

voornoemde Goeswinus behoorde, met Sint-Andreas-Apostel te leveren, gaande 

uit goederen, gnd ter Voert, in Moergestel, in Moergestel te leveren, welke 

pacht Johannes van Goerpe gekocht had van Henricus van Broechoven; van 

welke pacht voornoemde Goeswinus Herinc het deel, dat aan mr Franco gnd 

Gasteldonc en zijn broer Willelmus, kvw Johannes Gorpe, gekomen was na 

overlijden van de ouders van voornoemde broers mr Franco en Willelmus, 

verworven had van voornoemde broers Franco en Willelmus; en van welke pacht 
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1/3 deel gekomen was aan Heilwigis, ev voornoemde Goeswinus en dv 

Wautgherus zvw voornoemde Johannes van Goerpe, na overlijden van voornoemde 

Johannes van Goerpe en diens vrouw Heijlwigis, grootouders van voornoemde 

Heilwigis. Voornoemde Goeswinus Herinc deed afstand. 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus Broc filius quondam Petri Broc 

omnia bona (dg: Willelmi Bac Fra) Goeswini Herinc filii quondam Johannis 

Cale erga Willelmum Bac filium Mathije per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco acquisivisset #emendo# prout in litteris constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Gerardus Broc hereditariam 

paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de Ghestel prope 

Oesterwijc #que spectabat ad eundem Goeswinum# solvendam hereditarie 

Andree apostoli ex bonis dictis ter Voert sitis in parochia de Ghestel 

predicta et in Ghestel predicta tradendam quam paccionem Johannes de (dg: 

Gore) Goerpe erga Henricum de Broechoven emendo acquisiverat prout in 

litteris (dg: de) de qua paccione dictus (dg: Fr) Goeswinus Herinc totam 

partem et omne jus magistro Franconi dicto Gasteldonc et Willelmo eius 

fratri liberis quondam Johannis Gorpe de morte quondam parentum eorum 

magistri Franconis et Willelmi fratrum successione advolutas in dicta 

hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis erga dictos 
?..... (?dg: ...) Franconem et Willelmum fratres acquisiverat prout in 

litteris et de qua paccione una tercia pars Heilwigi (dg: -s fili) uxori 

dicti Goeswini (dg: de morte) filie Wautgheri filii dicti quondam 

Johannis de Goerpe de morte eiusdem quondam Johannis de Goerpe et quondam 

Heijlwigis sue uxoris avi et avie olim di[cte] Heilwigis ?successione 

advolutam !ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Petri 

Oer supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto dictus Goeswinus Herinc 

super dicta paccione et jure ad opus dicti Gerardi filii quondam Petri 

Oer renunciavit promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte [sui] deponere. Testes Uden et Steenwech datum in 

crastino assumptionis. 

 

BP 1179 p 084v 08 wo 16-08-1391. 

Mathias Bac verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mathias Bac prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 A 06 p. 85. 

 in crastino assumptionis: woensdag 16-08-1391. 

 Quinta post assumptionis: donderdag 17-08-1391. 

 

BP 1179 p 085r 01 wo 16-08-1391. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde aan Gerardus Broc zvw Petrus 

Broc 159½ Gelderse gulden of de waarde te betalen, zodra voornoemde 

Goeswinus ertoe in staat is voornoemd bedrag en andere geldsommen te 

betalen, die voornoemde Goeswinus aan andere personen verschuldigd is, en 

dit op dezelfde manier als aan andere personen, bij wie Goeswinus in de 

schuld staat, d.w.z. aan voornoemde Gerardus en de andere personen naar 

rata van hun tegoeden. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale promisit super omnia habita 

et habenda Gerardo Broc filio quondam Petri (dg: P) Broc centum et (dg: 

quadraginta novem) #quinquaginta novem# [et] dimidium Gelre gulden seu 

valorem (dg: persolvendos) quandocumque dictus Goeswinus habet potestatem 

et posse huiusmodi pecuniam (dg: persolvendos) et alias pecuniarum summas 

quas ipse Goeswinus tenetur aliis personis persolvendas et simili aliis 

personis quibus ipse Goeswinus tenetur in diversis litteris scilicet 

dicto Gerardo et aliis personis pro rata suorum debitorum equaliter. 

Testes Uden et Steenwech datum in crastino assumptionis. 
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BP 1179 p 085r 02 wo 16-08-1391. 

Goeswinus zvw Johannes Kael droeg over aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem een b-erfpacht van van ½ mud rogge, Bossche maat, die Godefridus 

gnd Joseph leverde aan Johannes gnd Boeden, gaande uit een stuk land, in 

Berghem, dat voornoemde Goeswinus verworven had van Rodolphus gnd Moliart 

en diens vrouw Mechtildis wv Wautgherus Gasteldonc dv voornoemde Johannes 

Boden. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis Kael hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco quam Godefridus dictus Joseph Johanni 

dicto Boeden (dg: p) solvere consuevit ex pecia terre sita in (dg: Busco) 

Berchen quam paccionem dictus Goeswinus erga Rodolphum dictum Moliart et 

(dg: Moliart) Mechtildem suam uxorem (dg: f) relictam quondam Wautgheri 

Gasteldonc filiam olim dicti Johannis Boden acquisiverat prout in 

litteris supportavit Godefrido filio quondam Andree de Berlikem cum 

litteris et [jure] promittens ratam servare (dg: et obligationem ex parte 

sui deponere). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 085r 03 wo 16-08-1391. 

Johannes Makaec verkocht aan Petrus van Berlikem zvw Godefridus Kolner een 

huis en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd aan de Onderstal, tussen 

Gerardus van Eijke enerzijds en Johannes die Lodder anderzijds, belast met 

6 hoenderen aan het klooster van Sint-Clara en een b-erfcijns van 40 

schelling geld. 

 

Johannes Makaec domum et ortum sitos in parochia de Berlikem ad locum 

dictum aen den (dg: Onst) Onderstal inter hereditatem Gerardi de Eijke ex 

uno et inter hereditatem Johannis die Lodder ex alio (dg: s) vendidit 

(dg: Gode) Petro de Berlikem filio quondam Godefridi Kolner promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: hereditario censu XL 

solidorum monete) et sex pullis conventui sancte Clare et hereditario 

censu XL solidorum monete exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 085r 04 wo 16-08-1391. 

Jordanus zv Arnoldus Rielken droeg over aan Lambertus van Goiderheile een 

huis18 en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen het huis van Ghibo 

van Berlikem enerzijds en het huis van Johannes gnd van Oijen anderzijds, 

aan hem gerechtelijk verkocht door Arnoldus Berwout. 

 

Jordanus filius Arnoldi Rielken (dg: -.) domum et aream sitam in Busco in 

vico dicto Colperstraet inter (dg: hereditatem) domum (dg: Ard) 

#Ghibonis# de Berlikem (dg: ex ?uno) et inter (dg: hereditatem) domum 

Johannis dicti de Oijen venditam sibi ab Arnoldo (dg: de Berlikem) 

Berwout per judicem etc prout in litteris supportavit Lamberto de 

Goiderhe[ile] promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 085r 05 do 17-08-1391. 

Albertus zvw Henricus van Kessel verhuurde aan Petrus gnd Bijeken zvw 

Henricus Bijeken (1) 5 morgen 1 hont land van wijlen voornoemde Henricus, 

in Lithoijen, ter plaatse gnd Mertens Hoeve, (2) 1 morgen land van wijlen 

voornoemde Henricus, in Lithoijen, ter plaatse gnd op die Scorver, (3) 1 

morgen land, van wijlen voornoemde Henricus, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

in die Graft Hoeve, voor een periode van 7 jaar, ingaande Sint-Petrus Stoel 

aanstaande (do 22-02-1392), per jaar voor 18 Gelderse gulden of de waarde, 

met Sint-Petrus Stoel te betalen, belast met lasten of werken, maasdijken, 

zegedijken, sloten, waterlaten en sluizen. Zou er 

                         
18 VB 1799 f 051r 11, ma 09-01-1391; VB 1799 f 052v 11, ma 23-01-1391; VB 1799 f 054v 07, ma 
06-02-1391: Art Berwout was gericht … aen huus ende erve gelegen in tsHertogen in die 

Coelpotstraet tusschen den huus Ghiben van Berlikem ende tusschen den huse Jans van Oijen 

overmids gebrecke van erfcijns. 
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herbedijking/dijkverhoging?, gnd oplage, moeten gebeuren dan zal voornoemde 

Petrus daarvan, wat de maasdijk betreft, ontlast zijn. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel quinque (dg: et d) iugera et 

unum hont terre dicti quondam Henrici sita in parochia de Lijttoijen in 

loco dicto Mertens Hoeve atque unum iuger terre dicti quondam Henrici 

situm in dicta parochia in loco dicto op die Scorver atque unum iuger 

terre dicti quondam Henrici situm in dicta parochia in loco dicto in die 

(dg: Graft) Graft Hoeve in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat 

locavit Petro dicto Bijeken filio quondam Henrici Bijeken ab eodem ad 

spacium (dg: quinque annorum) septem annorum post festum Petri ad 

cathedram proxime futurum sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

septem annorum pro XVIII Gelre gulden seu valorem dandis sibi ab alio 

anno quolibet dictorum septem annorum Petri ad (dg: ad ..) cathedram et 

primo termino solucionis a festo Petri ad cathedram proxime futuro ultra 

annum promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

exceptis oneribus seu operibus et aggeribus Mose et aggeribus dictis 

zegedijc vocatis et (dg: age) zegediken et fossatis aqueductibus et (dg: 

s) #slusis# ad premissa (dg: ?vocatis) #spectantibus#. Quo facto 

repromisit alter repromisit super omnia [quod] ipse Petrus omnia onera et 

opera et aggeres Mose et #aqueductus# zegediken fossatos et slusas dictis 

septem annis durantibus in bona disposicione observabit et tenebit sic 

quod dicto Alberto dampna exinde non eveniant hoc addito (dg: sic) si 

contingat ibidem fieri reaggerationem quod exponetur oplage infra dictos 

septem annos extunc dictus Petrus de aggere Mose ad dictas hereditates 

spectante in quantum in huiusmodi reaggeratione dicta oplage huiusmodi 

agger Mose situs fuerit erit absolutus. Testes Uden et Gemert datum 

quinta post assumptionem. 

 

BP 1179 p 085r 06 do 17-08-1391. 

Johannes van der Hagen van Nuwelant beloofde aan Henricus van Beke, tbv hr 

Johannes van Dongen kanunnik van Sint-Lambertus, 29½ Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Johannes van der Hagen de Nuwelant promisit Henrico de Beke ad opus (dg: 

dn) domini Johannis de Dongen canonici sancti Lamberti XXIX et dimidium 

Gelre gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 085r 07 do 17-08-1391. 

Arnoldus Zanders soen en Robbertus uter Hautart van Scijnle beloofden aan 

Arnoldus van Vladeracken zv Gerardus van Vladeracken 24 Gelderse gulden of 

de waarde met Vastenavond aanstaande (di 27-02-1392) te betalen. 

 

[Ar]noldus Zanders soen et Robbertus uter Hautart de Scijnle promiserunt 

Arnoldo de Vladeracken filio Gerardi de Vladeracken (dg: XXII) #XXIIII# 

Gelre gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 085r 08 do 17-08-1391. 

Henricus gnd Gleijns zvw Philippus beloofde aan Johannes gnd Eelkens 10 

Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande (wo 01-11-1391) 

te betalen. 

 

[Hen]ricus dictus Gleijns filius quondam Philippi promisit super omnia 

Johanni dicto Eelkens X Gelre gulden seu valorem ad festum omnium 

sanctorum proxime futurum [persolvendos]. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 085r 09 do 17-08-1391. 

Rodolphus gnd Roef zvw Gerardus van Boerdonc verkocht aan Nijcholaus gnd 

Lijnen soen een stuk land, in Aarle, ter plaatse gnd op Rietsvoert, tussen 
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voornoemde Nijcholaus Lijnen soen enerzijds en een steeg, behorend aan 

Johannes van den Vine Eijke, anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg en met het andere eind aan een beemd van wijlen Batha van den 

Nuwenhuze, belast met 2 penning hertogencijns. 

 

Rodolphus dictus Roef (dg: Gerijts soen) #filius quondam Gerardi de 

Boerdonc# peciam terre sitam (dg: infra) in parochia de Arle (dg: in lo) 

ad locum dictum op Rietsvoert inter hereditatem (dg: Rodolphi dicti Roef 

filii quondam Gerardi de Laerdonc ex uno et inter hereditatem) Nijcholai 

dicti Lijnen soen ex uno et inter (dg: hereditatem) quandam stegam 

spectantem ad Johannem van den Vine Eijke ex alio tendentem cum uno fine 

ad communem plateam et cum reliquo fine ad pratum quondam Bathe van den 

Nuwenhuze ut dicebat (dg: hereditatem) hereditarie vendidit dicto 

Nijcholao Lijnen soen promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis duobus denariis census domino duci solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 085r 10 do 17-08-1391. 

Paulus die Zegher beloofde aan Johannes Barbier 20 gulden, 30 lichte gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te 

betalen. 

 

Paulus die Zegher promisit super omnia Johanni Barbier (dg: XXXI gul) XX 

gulden scilicet XXX licht gemeijn (dg: gulden) #placken# pro quolibet 

gulden ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 085r 11 do 17-08-1391. 

Hr Johannes van Orten priester maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Johannes Lodder van Berlikem met zijn goederen. 

 

Dominus Johannes de Orten presbiter omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Johannem Lodder de Berlikem cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 085r 12 do 17-08-1391. 

(dg: Heijl). 

 

(dg: [H]eijl). 

 

BP 1179 p 085r 13 do 17-08-1391. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Johannes van Nijmmegen 20 mud haver, 

Bossche maat, minus 1 gemene plak per mud, met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1391) te leveren. 

 

Gerardus (dg: Rul) Roelen soen promisit Johanni de Nijmmegen XX modios 

avene mensure de Busco de meliori etc (dg: u) minus una (dg: p) communi 

placke de quolibet [modio] ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 085r 14 ±do 17-08-1391. 

Heijlwigis wv Gerardus zv Arnoldus Nollens verhuurde aan Johannes van Tula 

zv Johannes Hagen (1) 13 hont land van wijlen voornoemde Gerardus, in Lith, 

ter plaatse gnd des Abts Hoeve, tussen een sloot aldaar enerzijds en kvw 

Johannes zv Arnoldus Nouten soen anderzijds, (2) 1 morgen land, in Lith, in 

een kamp gnd Art Nouten Kijnder Kamp, tussen Andreas van Groet Lijt 

enerzijds en nkvw Arnoldus gnd Nout anderzijds, voor een periode van 6 

jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391), per jaar voor 9½ 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis te betalen, belast met 2 penning 

cijns per morgen. 
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Heijlwigis relicta quondam Gerardi filii Arnoldi Nollens XIII hont terre 

#dicti quondam Gerardi# sita in parochia de Lijt in loco dicto des Abts 

Hoeve inter fossatum ibidem ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis filii Arnoldi Nouten soen ex alio (dg: prout ibidem sita sunt ut 

dicebat ?locavit Johanni de Tula filio Johannis dicti Hagen ab eodem ad 

spacium sex a) atque unum juger terre situm in dicta parochia in (dg: 

loco) campo dicto Art Nouten Kijnder Camp inter hereditatem (dg: A) 

Andree de Groet Lijt ex uno et inter hereditatem puerorum naturalium 

quondam Arnoldi dicti Nout ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt 

ut dicebat locavit Johanni de (dg: .) Tula filio (dg: quon) Johannis 

Hagen ab eodem ad spacium sex annorum post festum Martini proxime futurum 

sine medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum sex annorum (dg: 

de) #pro# novem et dimidio Gelre gulden seu valorem dandis sibi ab alio 

anno quolibet dictorum annorum purificationis et primo (dg: p) termino 

solucionis a purificationis proxime ultra annum promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus denariis census de quolibet jugero 

premissorum solvend... 

 

1179 mf2 A 07 p. 86. 

 Quinta post assumptionis: donderdag 17-08-1391. 

 Sexta post assumptionis: vrijdag 18-08-1391. 

 

BP 1179 p 086v 01 ±do 17-08-1391. 

Destijds had Jacobus Stevens soen alle goederen van wijlen Ghisbertus van 

den Hazenbossche gerechtelijk gekocht van Johannes van de Kloot. 

Thans droeg voornoemde Jacobus Stevens soen over aan Henricus Maechelini de 

helft die eertijds behoorde aan voornoemde Henricus Maechelini in een hoeve 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter plaatse gnd Grootlaar, van 

welke hoeve de andere helft behoort aan jkvr Margareta gnd van 

Goubordingen, sv voornoemde Henricus, met het toebehoren van deze helft, 

uitgezonderd de vrijheid van deze helft die behoort aan voornoemde jkvr 

Margareta, welke helft van de hoeve voornoemde Ghisbertus van den 

Hazenbossche in pacht verkregen had van zijn broer, voornoemde Henricus 

Maechelini, te weten voor (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 10 

pond geld aan Hubertus zvw mr Hubertus van Herwinen, (3) een b-erfpacht van 

4½ mud rogge, Bossche maat. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Ghisbertus van den Hazenbossche) 

Jacobus Stevens soen omnia bona quondam Ghisberti van den Hazenbossche 

(dg: medietatem) erga Johannem de Globo per judicem mediante sententia 

etc acquisivisset emendo prout in litteris constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Jacobus Stevens soen medietatem que dudum 

ad Henricum Maechelini spectabat in quodam manso sito in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout ad locum dictum Groetlaer et de quo 

manso reliqua medietas spectat ad domicellam Margaretam dictam de 

Goubordingen sororem dicti Henrici cum attinentiis dicte medietatis 

singulis et universis excepta tamen libertate ad medietatem spectante que 

libertas nunc pertinet ad dictam domicellam Margaretam (dg: salva eciam 

dicto Henrico hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco quam de) quam medietatem primodictam dicti [mansi] cum suis 

attinentiis dictus Ghisbertus (dg: d) van den Hazenbossche erga dictum 

Henricum Maechelini suum fratrem ad pactum acquisiverat scilicet pro (dg: 

hereditario) censu domini nostri ducis et pro hereditario censu decem 

librarum monete Huberto filio quondam magistri Huberti de (dg: Herwin) 

Herwinen ex dicta (dg: d) medietate de jure solvenda atque pro 

hereditaria paccione quatuor et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco prout in litteris hereditarie supportavit dicto Henrico (dg: de) 

Maechelini cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. 
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BP 1179 p 086v 02 do 17-08-1391. 

Johannes Vrancken soen van Geldorp schoenmaker verkocht aan Andreas van 

Audrigen een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) huizen en erven in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Gerardus van Hees smid enerzijds 

en erfgoed van Aleijdis Teijen anderzijds, reeds belast met 5 pond 12 

penning gemeen paijment en de hertogencijns, (2) 1 morgen land naast het 

klooster van Porta Celi, ter plaatse gnd die Biesdonk, naast erfgoed dat 

was van Arnoldus van Beke, reeds belast met een b-erfcijns van 50 schelling 

geld. 

 

Johannes (dg: f) Vrancken soen de Geldorp sutor hereditarie vendidit 

Andree de (dg: Auder) Audrigen hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex duabus domibus et (dg: ar) areis dicti venditoris 

sitis in Busco in vico Hijntamensi inter hereditatem (dg: Hen) quondam 

Gerardi de Hees fabri ex uno et inter hereditatem Aleijdis Teijen ex alio 

atque ex uno iugero terre #dicti venditoris# sito (dg: e retro) iuxta 

conventum de Porta Celi in loco dcto die Bijesdonc #iuxta# (dg: inter) 

hereditatem (dg: Arnoldi) que fuerat Arnoldi de Beke (dg: ex alio) 

promittens super omnia warandiam et aliam (dg: d) obligationem deponere 

exceptis quinque libris et XII denariis communis pagamenti (dg: ex 

dictis) et censu domini ducis ex dictis duabus domibus et areis et 

hereditario censu L solidorum monete ex dicto iugero terre solvendis et 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes Erpe et Uden datum 

quinta post (dg: M) assumptionem. 

 

BP 1179 p 086v 03 do 17-08-1391. 

Elizabeth ev Nijcholaus van Zochel, haar zoon Johannes en Jacobus Loze 

beloofden aan Henricus Dicbier zv Godefridus 16 oude schilden, 5 Gelderse 

gulden voor 3 oude schilden gerekend of de waarde, en 2 mud haver, Bossche 

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

 

Elizabeth (dg: relicta quo) uxor Nijcholai de Zochel Johannes eius filius 

et Jacobus Loze promiserunt Henrico Dicbier filio Godefridi XVI aude 

scilde scilicet (dg: III aude scilde pro) quinque Gelre gulden #pro III 

{met 2 puntjes ervoor en 1 puntje erachter} aude scilde# seu valorem (dg: 

ad) atque duos modios avene mensure de Busco ad Petri ad cathedram 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Erpe) datum supra. 

 

BP 1179 p 086v 04 do 17-08-1391. 

Voornoemde Elizabeth ev Nijcholaus van Zochel en haar zoon Johannes droegen 

al hun roerende en gerede goederen, beesten en varend goed over aan Jacobus 

Loze. 

 

Dicti Elizabeth et Johannes eius filius omnia sua bona mobilia et parata 

et bestias et bona pecoralia sua quecumque (dg: sup) ?quocumque 

consistentes supportaverunt Jacobo Loze promittentes ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 086v 05 vr 18-08-1391. 

Gheerlacus zvw Arnoldus Boest verkocht aan Wijnricus Screijnmaker een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch, aan 

het woonhuis van Ghiselbertus zv Lana bakker te leveren, gaande uit (1) een 

huis, erf en tuin in Nistelrode, op de plaats gnd op Loesheuvel, (2) een 

oude hofstad van Godescalcus jager zvw Theodericus jager van Dijnther, 

gelegen naast voornoemd erfgoed, (3) een land, gnd het Kleine Hoeveke, 

zowel oud als nieuw, (4) een zesterzaad land, langs een steeg, in 

Nistelrode, (5) 1 zesterzaad land, in Dinther, op de akker, welke pacht 

wijlen voornoemde Ghisbertus zv Lana gekocht had van voornoemde 

Godescalcus, en welke pacht aan voornoemde Gheerlacus gekomen was na 
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erfdeling na overlijden van zijn voornoemde grootvader Ghisbertus zv Lana. 

 

Gheerlacus filius quondam Arnoldi Boest hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam (dg: hereditarie) anno 

quolibet in festo purificationis et in Busco ad domum habitationis 

Ghiselberti filii (dg: La) Lane pistoris tradendam de hereditatibus (dg: 

infrascriptis) infranominatis videlicet de domo area et orto sitis in 

Nijsterle supra locum dictum op Loeshoevel et de antiquo domistadio 

Godescalci venatoris filii quondam Theoderici venatoris de Dijnther 

jamdicte hereditati adiacente de terra quoque dicta tCleijne Hoeveken 

antiqua et nova (dg: de qua ?era tCleijne Hoeveken vocata a) et de una 

sextariata terre per ?longitudinem iuxta stegam in latere in eadem 

jurisdictione de Nijsterle et de una sextariata terre sita in 

jurisdictione de (dg: Nijsterl) Dijnther super agrum quam paccionem 

predictam dictus quondam Ghisbertus filius Lane erga predictum 

Godescalcum acquisiverat emendo prout in litteris et quam paccionem 

dictus Gheerlacus sibi de morte dicti quondam Ghisberti filii Lane sui 

avi successione hereditarie advolutam esse ac sibi mediante divisione 

hereditaria inter ipsum et eius in hoc coheredes habita in partem 

cessisse dicebat hereditarie vendidit Wijnrico Screijnmaker supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui et dicti quondam Ghisberti ac eius heredum deponere. Testes Loze et 

Steenwech datum sexta post assumptionem. 

 

BP 1179 p 086v 06 vr 18-08-1391. 

Hr Johannes van Mierd investiet van de kerk van Blaerthem Sint-Lambertus 

droeg over aan Adam van Mierd het lopende jaar van een tiende, die aan hem 

als investiet van voornoemde kerk behoort, in alle oogsten, boekweit en al 

wat groeit onder de parochie van voornoemde kerk. 

 

Dominus Johannes de Mierd investitus de #ecclesie# Blaerthem sancti 

Lamberti decimam ad se tamquam ad investitum dicte ecclesie spectantem in 

omnibus (dg: fl) fructibus et blado dictis (dg: boecke) boecweijt et ?in 
?pisis qui et que ...verunt et crescent ac provenerint ac provenient 

infra parochiam (dg: predictam) dicte ecclesie (dg: prout) in anno 

presenti prout et in quantum spectant ad dictum dominum Johannem 

supportavit Ade de Mierd promittens ratam servare. Testes Uden et Dicbier 

et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 086v 07 vr 18-08-1391. 

Johannes van Dordrecht droeg over aan Johannes zvw Egidius van Gravia voor 

de duur van diens leven (1) de goederen van Johannes van Dordrecht, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Kerkhoven, met de cijnzen en cijnshoenderen die 

op die goederen betaald worden, (2) de helft in een stuk land in Oss, ter 

plaatse gnd den Operen Poel, waarvan de andere helft behoorde aan wijlen 

Arnoldus Heijme, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Johannes van Dordrecht met Lichtmis beurt, gaande uit 

erfgoederen in Dinther, welke pacht Hubertus van Hazelberch en zijn 

gezellen moeten leveren. De goederen zijn belast met 11 oude groten. 

Johannes van Dordrecht had vroeger deze goederen beloofd aan Johannes zvw 

Egidius van Gravia en wijlen diens vrouw Elizabeth, dv voornoemde Johannes 

van Dordrecht, bij hun huwelijk. Na overlijden van voornoemde Johannes zvw 

Egidius van Gravia komen deze goederen weer aan Johannes van Dordrecht of 

aan diens erfgenamen. 

 

Duplicetur. 

Johannes de Dordrecht bona dicti Johannis sita in parochia de Oesterwijc 

in loco dicto Karrichoven cum censibus et pullis censualibus supra dicta 

bona de jure (dg: sp) solvendis et cum ceteris attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis quocumque sitis item (dg: peciam terre) 

medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in parochia de Os in loco 
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dicto den Operen Poel et de qua reliqua medietas ad Arnoldum quondam 

Heijme spectare consuevit item hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco quam dictus Johannes solvendam habet 

hereditarie purificationis (dg: ex hereditatibus) ex hereditatibus sitis 

in parochia de Dijnter et quam paccionem Hubertus (dg: van) de Hazelberch 

et sui in hoc consocii ad solvere (dg: con) tenentur annuatim ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni filio quondam Egidii de Gravia ab eodem 

ad vitam dicti Johannis filii quondam Egidii de Gravia et non ultra 

possidendas promittens super warandiam ad vitam dicti Johannis filii 

quondam Egidii de Gravia et obligationem deponere exceptis (dg: oneribus 

exinde solvendis) XI aude groet exinde de jure solvendis et que bona [cum 

censibus] et pullis censualibus et suis attinentiis et medietatem dicte 

pecie terre et paccionem primodictus Johannes pridem pridem promiserat 

seu dederat dicto Johanni filio quondam Egidii de Gravia cum Elizabeth 

quondam sua uxore filia olim primodicti Johannis nomine dotis #dum per 

matrimonium copulabantur + {ook + in margine sinistra, verwijst naar BP 

1179 p 086v 10}# ut (dg: dicebat) ambo recognoverunt et hiis mediantibus 

dictus Johannes filius quondam (dg: recog) Egidii recognovit sibi fore 

satisfactum per primodictum Johannem de (dg: de b) omnibus bonis sibi 

pridem promissis (dg: ..) cum dicta Elizabeth quondam su[a] uxore filia 

primodicti Johannis ut dicebat clamans inde quitum presenti tamen 

supportacione in suo vigore iuxta tenorem presentium permansura. Testes 

Aa et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 086v 08 vr 18-08-1391. 

Voornoemde Johannes zvw Egidius van Gravia beloofde aan Johannes van 

Dordrecht 100 oude schilden of de waarde, na maning te betalen. 

 

Dictus Johannes filius quondam Egidii de Gravia promisit super omnia 

Johanni de Dordrecht cenum aude scilde seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 086v 09 vr 18-08-1391. 

Voornoemde Johannes van Dordrecht beloofde dit geld niet te manen, zolang 

voornoemde Johannes zvw Egidius van Gravia leeft. 

 

Dictus Johannes de Dordrecht promisit super omnia quod ipse dictam 

pecuniam non monebit quamdiu (dg: Joh) dictus Johannes filius quondam 

Egidii de Gravia vixerit [in] humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 086v 10 vr 18-08-1391. 

{Aanvullen bij BP 1179 p 086v 07}. 

+. 

tali condicione quod premissa (dg: premissa) post decessum dicti Johannis 

filii quondam Egidii de Gravia ad primodictum Johannem si vixerit 
?alioquin ad eius heredes devolvenda. 

 

1179 mf2 A 08 p. 87. 

 Sexta post assumptionis: vrijdag 18-08-1391. 

 Sabbato post assumptionis: zaterdag 19-08-1391. 

 

BP 1179 p 087r 01 vr 18-08-1391. 

Johannes zv Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofde aan Johannes zvw 

Egidius van Gravia een n-erfcijns van 4 oude schilden oof de waarde, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit goederen van eerstgenoemde Johannes, in 

Uden, ter plaatse gnd op die Hoeve. 

 

Johannes filius Arnoldi Stamelart de Penu promisit super omnia se daturum 

et soluturum Johanni filio quondam Egidii de Gravia hereditarium censum 

quatuor aude scilde seu valorem hereditarie Johannis ex bonis primodicti 

Johannis sitis in parochia de Uden in loco dicto op die Hoeve et ex 
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attinentiis eorundem bonorum promittens super omnia warandiam et 

sufficientem facere. Testes Aa et Steenwech datum sexta post 

assumptionem. 

 

BP 1179 p 087r 02 vr 18-08-1391. 

Engbertus van Aerle en zijn broer Nicholaus beloofden aan Godefridus van 

Rode19 33 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1391) te betalen. 

 

Engbertus de Aerle Nicholaus eius frater promiserunt Godefrido de Rode 

XXXIII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Uden et Hubertus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 087r 03 vr 18-08-1391. 

Voornoemde Engbertus van Aerle en zijn broer Nicholaus beloofden aan 

Everardus Boc 105 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande 

(za 11-11-1391) te betalen. 

 

Dicti duo debitores promiserunt Everardo Boc C et quinque Gelre gulden 

vel valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 087r 04 vr 18-08-1391. 

Johannes Leonii van Erpe, zijn zoon Leonius en Gerardus van Berkel 

beloofden aan Henricus van Best 30 Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Johannes (dg: de) Leonii de Erpe Leonius eius filius et Gerardus de 

Berkel promiserunt Henrico de Best XXX Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Hubertus 

datum sexta post assumptionem. 

 

BP 1179 p 087r 05 za 19-08-1391. 

Albertus Wael als procurator van het Geefhuis in Den Bosch verklaarde 

ontvangen te hebben van Gerardo Zannen 14 Gelderse gulden, die voornoemde 

Gerardus in beheer had namens wijlen Johannes Hollaer, en waarvan wijlen 

voornoemde Johannes bepaald had dat de helft gegeven moest worden aan de 

armen en de andere helft aan erfg vw voornoemde Johannes mits ze naar Den 

Bosch komen. Hij beloofde dat het Geefhuis voornoemde Gerardus schadeloos 

zal houden mbt de helft die betaald moet worden aan erfg vw voornoemde 

Johannes of aan voornoemde Gerardus 7 Gelderse gulden terug zal geven 

ingeval ze het geld opeisen. 

 

Albertus Wael procurator mense sancti spiritus in Busco cum consensu #et# 

voluntate provisorum dicte mense ex parte et nomine dicte mense 

recognovit se recepisse #ad opus pauperum# a Gerardo Zannen XIIII Gelre 

gulden quos dictus Gerardus sub se habuit ex parte quondam Johannis 

Hollaer et quos idem quondam Johannes ordinavit medietatem dari et exponi 

et deliberari pauperibus et reliquam medietatem dari et deliberari 

heredibus dicti quondam Johannis dummodo heredes dicti quondam Johannis 

venerint in Busco ut dicebat et promisit dictus Albertus tamquam 

procurator dicte mense cum consensu dictorum provisorum quod dicta mensa 

dictum Gerardum indempnem servabit ab omni impeticione (dg: f) dicto 

Gerardo fienda in judicio spirituali vel seculari (dg: q extunc dc) 

occacione medietatis dicte pecunie heredibus dicti quondam Johannis 

deliberande ut dictum est seu quod dicta mensa dicto Gerardo septem Gelre 

reddet in hoc eventu. Testes (dg: Aa) et G...de Uden et Aa datum sabbato 

                         
19 Zie → VB 1799 f 068r 03 ma 04-03-1392, Godevart van Rode was gericht aen 

alle goide Engbrechts van Arle ende Claes sijns brueders met scepenen 

scoude brieven. 
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post assumptionem. 

 

BP 1179 p 087r 06 za 19-08-1391. 

Johannes zv Johannes van Onlant verkocht aan broeder Rodolphus Roesmont 

kloosterling van Porta Celi een lijfrente van 4 pond geld, een helft te 

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

en erf en 4 kamers met ondergrond, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Ghibo Bijnhuus enerzijds en een straatje dat 

loopt van de Hinthamerstraat naar de straat gnd Weverhuls anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 6 pond voornoemd geld. 

 

Johannes filius Johannis de Onlant legitime vendidit fratri Rodolpho 

Roesmont conventuali de Porta Celi vitalem pensionem quatuor librarum 

monete solvendam anno quolibet ad vitam dicti fratris Rodolphi et non 

ultra mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area et quatuor 

cameris cum suis fundis dicti venditoris sitis in Busco in vico (dg: die) 

Hijnthamensi inter hereditatem Ghibonis quondam Bijnhuus ex uno et inter 

quoddam viculum tendens a dicto vico Hijnthamensi versus vicum dictum 

Weverhuls ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandim 

et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

sex librarum dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem facere 

et cum frater Rodolphus mortuus fuerit etc. Testes Dicbier et Loze datum 

supra. 

 

BP 1179 p 087r 07 za 19-08-1391. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Johannes zv Theodericus Berwout, tbv 

Arnoldus Berwout, ?15½ dobbel mottoen, 48 gemene plakken voor 1 dobbel 

mottoen gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Robbertus de (dg: Neijst St) Neijnsel promisit super omnia Johanni filio 

Theoderici Berwout ad opus Arnoldi Berwout XV? et dimidium dobbel mottoen 

scilicet quadraginta octo gemeijn placken pro quolibet dobbel mottoen 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 087r 08 za 19-08-1391. 

Amelius zvw Amelius van Bardwijc verkocht aan Jutta dvw Johannes Blanckert 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, op de avond voor Sint-

Bartholomeus te leveren, gaande uit (1) 3 lopen roggeland, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Johannes zv Laurencius 

enerzijds en Nesa wv Enghelbertus gnd Lijsen soen anderzijds, (2) een 

beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd 

Nieuwebroek, beiderzijds tussen Ghisbertus gnd Hessels, welke pacht wijlen 

voornoemde Amelius van Bardwijc gekocht had van Henricus gnd Jonghe van 

Crumvoert, en welke pacht aan hem gekomen was na erfdeling. 

 

Amelius filius #quondam# Amelii de Bardwijc hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in 

Bartholomei vigilia ex tribus lopinatis terre siliginee sitis in loco 

dicto Crumvoert in parochia (dg: de) sancti Lamberti de Vucht inter 

hereditatem Johannis filii Laurencii ex uno et inter hereditatem Nese 

relicte quondam Enghelberti dicti Lijsen soen ex alio (dg: et) atque ex 

quodam prato dicti venditoris sito in parochia et loco predictis ad locum 

dictum Nuwebroec inter hereditatem Ghisberti dicti Hessels ex utroque 

latere coadiacentem quam paccionem dictus quondam Amelius de Bardwijc 

erga Henricum dictum Jonghe de Crumvoert emendo acquisiverat prout in 

litteris et que paccio sibi mediante hereditaria divisione etc cessit in 

partem prout in litteris dicebat contineri hereditarie vendidit Jutte 

filie quondam Johannis Blanckert supportavit cum litteris et jure 

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

 

BP 1179 p 087r 09 za 19-08-1391. 

Walterus Bac zvw Amelius van Bardwijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Bac filius quondam Amelii de Bardwijc prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 087r 10 za 19-08-1391. 

Amelius zvw Amelius van Bardwijc verkocht aan Johannes Nerinc bakker een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 4 lopen roggeland, gnd die Brake, in Haaren, ter 

plaatse gnd Belver, tussen Godefridus van der Rudonc enerzijds en Arnoldus 

van Crekelhoeven anderzijds, (2) 4 bunder beemd, in Haaren, ter plaatse gnd 

Belver, tussen Arnoldus zv Enghelbertus gnd Krekelhoven enerzijds en Petrus 

zv voornoemde Enghelbertus anderzijds, welke pacht voornoemde wijlen 

Amelius van Bardwijc gekocht had van Elizabeth wv Petrus gnd van 

Crekelhoven. 

 

Amelius filius quondam Amelii de Bardwijc hereditariam paccionem unius 

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

purificationis et in Busco tradendam ex quatuor lopinatis terre siliginee 

dictis communiter die Brake sitis in parochia de Haren ad locum dictum 

Belver inter hereditatem Godefridi van der R[u]donc ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de Crekelhoeven ex alio atque ex quatuor bonariis 

prati sitis in parochia et loco predictis inter hereditatem Arnoldi filii 

Enghelberti dicti Krekelhoven ex uno et inter hereditatem Petri filii 

eiusdem Enghelberti ex alio quam paccionem dictus quondam Amelius de 

Bardwijc erga Elizabeth relictam quondam Petri dicti de Crekelhoven 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Johanni Nerinc 

pistori supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 087r 11 za 19-08-1391. 

Walterus Bac zvw Amelius van Bardwijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Bac filius quondam Amelii de Bardwijc prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 087r 12 vr 18-08-1391. 

Gerardus van Berkel beloofde aan Sijbertus van Hoculem de oudere 40 

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

betalen. 

 

Gerardus de Berkel promisit Sijberto de (dg: Hol) Hoculem seniori XL 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Dicbier et Steenwech datum (dg: supra) sexta post 

assumptionem. 

 

BP 1179 p 087r 13 vr 18-08-1391. 

Ghiselbertus Keijot verkocht aan Adam van Mierde, tbv Petrus nzv voornoemde 

Ghisbertus, een n-erfcijns van 10 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) een kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan de Markt, tussen 

de kamers van de kooplieden, tussen erfgoed van Wellinus Scilder enerzijds 

en erfgoed van wijlen Gerardus Hoenrecoper anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 7 pond oude pecunia, (2) een huis en erf, in Den Bosch, over 

de Tolbrug, tussen erfgoed van hr Theodericus Rover ridder enerzijds en 

erfgoed van Elizabeth Noppe anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 

30 schelling geld gemeenlijk in de beurs gaand. 

De brief overhandigen aan voornoemde Ghisbertus en aan niemand anders. 
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Ghiselbertus Keijot (dg: pro) hereditarie vendidit Ade de Mierde ad opus 

Petri filii naturalis dicti Ghisberti hereditarium censum X librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: d) camera cum 

eius fundo (dg: et eius) dicti venditoris sita in Busco ad forum inter 

cameras mercatorum ibidem inter hereditatem Wellini Scilder ex uno et 

inter hereditatem quondam Gerardi Hoenrecoper ex alio atque ex 

attinentiis dicte camere universis atque ex domo et area dicti venditoris 

sita in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem domini 

Theoderici Rover (dg: e) militis ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

Noppe (dg: -.) ex alio promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis hereditario censu septem librarum antique pecunie ex 

dicta camera cum eius fundo et hereditario censu XXX solidorum monete 

(dg: p) ad bursam communiter currentis ex dicta domo et area prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Dicbier et Steenwech datum 

supra. Traditur dicto Ghisberto et nulli (dg: alteri) alteri. 

 

BP 1179 p 087r 14 vr 18-08-1391. 

Voornoemde Ghisbertus Keijot verkocht aan Adam van Mierde, tbv Petrus nzv 

voornoemde Ghisbertus, een n-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit voornoemde kamer met ondergrond en huis en erf. 

De brief overhandigen aan voornoemde Ghisbertus en aan niemand anders. 

 

Dictus Ghisbertus Keijot hereditarie vendidit Ade de Mierde ad opus Petri 

filii naturalis dicti Ghisberti hereditarium censum X solidorum monete 

solvendum hereditarie Johannis ex dictis camera cum eius fundo et 

attinentiis et domo et area ut immediate promittens ut immediate. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Ghisberto et nulli alteri. 

 

BP 1179 p 087r 15 vr 18-08-1391. 

Egidius van den Bossche zvw Arnoldus gnd Wolpharts verkocht aan Johannes 

Ghier den pasteijbecker een n-erfcijns20 van 12 pond geld, 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, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes gnd Guldencop enerzijds en erfgoed van Hilla gnd Sijmons dochter 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 3 pond 

12 schelling voornoemd geld. 

 

Egidius van den Bossche filius quondam Arnoldi dicti Wolpharts 

hereditarie vendidit Johanni Ghier den pasteijbecker hereditarium censum 

XII librarum monee solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area dicti venditoris sita in Busco in vico dicto 

Boertsche Straet inter hereditatem (dg: J) quondam Johannis dicti 

Guldencop ex uno et inter hereditatem Hille dicte (dg: dicte) Sijmons 

(dg: fi) dochter ex alio promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

trium librarum et XII solidorum dicte monete exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Loze et Aa datum supra. 

 

1179 mf2 A 09 p. 88. 

 Sabbato post assumptionis: zaterdag 19-08-1391. 

 in octavis assumptionis: dinsdag 22-08-1391. 

 in vigilia Laurencii: woensdag 09-08-1391. 

 

BP 1179 p 088v 01 za 19-08-1391. 

Johannes Paesdach zvw Godefridus Vleminc verkocht aan Johannes van Bladel 

bakker (1) een stuk beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die 

Maet, naast de plaats gnd dat Roet, tussen wijlen Arnoldus Koijt enerzijds 

en Margareta wv Nijcholaus Brodekens anderzijds, (2) een stuk land, gnd die 

Brake, in Vught Sint-Petrus, tussen Henricus Collart enerzijds en Sophia 

                         
20 Zie → BP 1181 p 327r 05 za 15-03-1399, overdracht van deze cijns. 
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van Cloet anderzijds, (3) 4 lopen roggeland, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd die Groot Akker, tussen wijlen Engbertus van Bliex enerzijds en 

voornoemde Johannes van Bladel bakker anderzijds. 

 

Johannes Paesdach filius quondam Godefridi Vleminc peciam prati situm in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto die Maet iuxta locum 

dictum dat Roet inter hereditatem #quondam# Arnoldi Koijt ex uno et inter 

hereditatem Margarete (dg: Brodekens) relicte quondam Nijcholai Brodekens 

[ex alio] atque peciam terre dictam die Brake sita in parochia de Vucht 

sancti Petri inter hereditatem Henrici Collart ex uno et inter 

hereditatem Sophie va[n] Cloet ex alio atque quatuor lopinatas terre 

siliginee sitas in dicta parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum 

die Groet Acker inter hereditatem quondam Engberti de Bliex ex uno et 

inter hereditatem Johannis de (dg: Bade) Bladel pistoris alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni de Bladel pistori promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes Uden et 

Dicbier datum sabbato post assumptionem. 

 

BP 1179 p 088v 02 za 19-08-1391. 

Petrus die Ridder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus die Ridder prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 088v 03 za 19-08-1391. 

Johannes zv Henricus gnd sDekens van Helmont droeg al zijn goederen over 

aan Johannes van Verlaer. 

 

Johannes filius Henrici dicti sDekens de Helmont omnia et singula sua 

bona (dg: q) mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat supportavit Johanni de Verlaer 

promittens warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 088v 04 di 22-08-1391. 

Hr Willelmus van Aa ridder en Gerardus van Aa beloofden aan Bertoldus Voegt 

81 Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392) te 

betalen. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles et Gerardus de Aa promiserunt Bertoldo 

Voegt LXXXI Gelre gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Dicbier et Steenwech datum in octavis assumptionis. 

 

BP 1179 p 088v 05 di 22-08-1391. 

Mechtildis wv Godescalcus Roesmont en haar kinderen Rodolphus en Henricus 

Bac enerzijds en Jacobus (er staat abusievelijk: Henricus) van Nuijs 

anderzijds lieten hun geschillen beslechten door Sijmon van Mijrabellum en 

Ywanus Stierken, gekozen door Mechtildis, Rodolphus en Henricus Bac, en 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini en Egidius van Ghele, gekozen door Jacobus. 

Jacobus van Nuijs zal voornoemde Mechtildis wv Godescalcus Roesmont en haar 

kinderen Rodolphus en Henricus Bac ontlasten van alle geschillen 

betreffende de goederen die waren van wijlen Ghisbertus Roesmont, waarbij 

echter voor voornoemde Jacobus gereserveerd blijft het deel en recht dat 

aan voornoemde Jacobus en zijn vrouw Elizabeth dvw Rodolphus Roesmont 

behoort in alle tegoeden en gerede goederen die door voornoemde wijlen 

Ghisbertus Roesmont zijn nagelaten, voorzover althans tot op heden nog niet 

afgelost; het deel en recht van Jacobus en zijn vrouw Elizabeth zal gelijk 

zijn aan het deel en recht dat elk van de kinderen van wijlen Rodolphus 

Roesmont daarin zal hebben. 

Voornoemde Jacobus behoudt voorts ¼ deel21 in een erfgoed gnd moer, gnd 

                         
21 Zie ← BP 1177 f 203r 04 wo 19-07-1385, overdracht van waarschijnlijk dit 

¼ deel aan Jacobus van Nuijs. 
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Staalbergs Ven, in Oisterwijk, uitgezonderd echter de turven die wijlen 

Godescalcus Roesmont uit dat ¼ deel verkocht had en die door of namens 

voornoemde wijlen Godescalcus uit dat ¼ deel zijn uitgegraven. 

 

Mechtildis relicta quondam Godescalci Roesmont Rodolphus et Henricus Bac 

eius (dg: filii) liberi ex una et Henricus! de Nuijs [ex altera] parte 

super omnibus discensionibus causis et querelis habitis et motis inter 

dictas partes quacumque occacione a quocumque tempore evoluto usque in 

diem presentem ut dicebant compromiserunt in discretos (dg: vires) vires 

videlicet in Sijmonem de Mijrabello et Ywanum Stierken ad hoc a dictis 

Mechtilde Rodolpho et Henrico Bac (dg: ..) eius liberis (dg: ex una) et 

inter Willelmum filium Arnoldi Tielkini et Egidium de Ghele ad hoc (dg: 

ad) a (dg: dictis) dicto Jacobo vocatis et ?assumptis (dg: se) super 

omnia se ratum et firmum perpetue observare quidque dicti arbitri (dg: 

cont) concorditer pronunciabunt inter dictas partes super premissis 

occacione premissorum. 

(dg: Hoc sic peractum dicti Sijmon et Ywanus Willelmus et Egidius arbitri 

etc suum arbitrum pronunciaverunt concorditer inter dictas partes super 

premissis primo videlicet quod dictus) Jacobus #de Nuijs# quitabit dictos 

Mechtildem #relictam quondam Godescalci Roesmont# Rodolphum et Henricum 

Bac eius liberos a omnibus ?cuns causis quibus mediantibus ipse Jacobus 

eosdem Mechtildem Rodolphum et Henricum Bac eius liberos impetere posset 

a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem occacione quacumque 

bonorum que fuerant quondam Ghisberti(!) Roesmont exceptis tamen dicto 

Jacobo et sibi reservatis tota parte et omni jure dicto Jacobo et 

Elizabeth eius uxori #filie quondam Rodolphi(!) Roesmont# competentibus 

quovis modo in omnibus et singulis creditis (dg: que) et bonis paratis a 

dicto quondam Ghisberto Roesmont de....... decessus eiusdem quondam 

Ghisberti Roesmont prout #et# (dg: ut) et in quantum huiusmodi credita et 

bona parata ad presens non sunt persoluta #....... ....... .......# in 
?quibus creditis et bonis paratis dictus Jacobus obtinebit et habebit 

suam portionem sibi et dicte Elizabeth sue uxori in hiis de jure 

competentem scilicet tantam partem et portionem quantum aliquis liberorum 

quondam Rodolphi Roesmont in dictis bonis paratis et creditis habebit et 

....... salva eciam dicto Jacobo quarta parte sibi competente in 

hereditate dicta moer communiter vocata Staelberchs Venne sita in 

parochia de Oesterwijc juxta continentiam suarum litterarum exceptis 

tamen cespitibus quos Godescalcus quondam Roesmont (dg: et quecu) ex 

dicta quarta parte sunt vendita et que dictus #quondam# Godescalcus et ex 

parte eiusdem Godescalci ex dicta parte sunt effosi (dg: de) super quibus 

cespitibus dictus Jacobus ad opus dictorum Mechtildis (dg: Wi ) Rodolphi 

et Henrici Bac (dg: renu) eius liberorum renuncavit et eosdem Mechtildem 

Rodolphum et Henricum Bac ab huiusmodi cespitibus quitos clamavit 

promittens super omnia ratam servare. Testes Erpe et Loze datum in 

octavis assumptionis. 

 

BP 1179 p 088v 06 di 22-08-1391. 

Voornoemde Mechtildis en haar kinderen Rodolphus en Henricus Bac beloofden 

aan Jacobus van Nuijs 108 Gelderse gulden, 32 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend te weten de waarde in goed goud, met Sint-Lambertus aanstaande te 

betalen. 

 

Dicti Mechtildis Rodolphus et Hericus Bac eius liberi promiserunt Jacobo 

de Nuijs centum et octo Gelre gulden scilicet XXXII gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato (dg: ad Lamberti proxime futurum persolvendos) 

scilicet valorem in bono auro (dg: juxta) ad Lamberti proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 088v 07 wo 09-08-1391. 

Heijlwigis dvw Henricus van Zeghenworp, Henricus van Zanbeke ev Lucija, en 

Theodericus zvw Johannes gnd Vrancken soen ev Truda, dvw voornoemde 
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Henricus van Zeghenworp, beloofden Goeswinus zvw Rutgherus van Zeghenworp 

schadeloos te houden van alle beloften, door voornoemde Goeswinus en 

Johannes zvw Henricus van Zeghenworp gedaan aan Henricus Hadewigen soen 

brouwer wegens een b-erfpacht van 3 mud, die voornoemde Henricus Hadewigen 

verworven had van Johannes zvw Henricus van Zeghenworp. 

 

Solvit 2 grossos. Scabini noluerunt. 

Heijlwigis filia quondam Henrici de Zeghenworp cum tutore Henricus de 

Zanbeke maritus et tutor legitimus Lucije sue uxoris et Theodericus 

filius quondam Johannis dicti Vrancken soen maritus et tutor Trude sue 

uxoris filiarum dicti quondam Henrici de Zeghenworp (dg: -e) promiserunt 

indivisi super habita et habenda quod ipsi Goeswinum filium quondam 

Rutgheri de Zeghenworp ab (dg: hereditaria paccione trium) ab omnibus 

promissionibus factis et promissis #a dicto Goeswino et Johanne filio 

quondam Henrici de Zeghenworp# Henrico Hadewigen soen braxatore 

(verbeterd uit: braxagore) (dg: de h..) occacione hereditarie paccionis 

trium modiorum quam dictus Henricus Hadewigen dudum erga Johannem filium 

quondam Henrici de Zeghenworp predicti acquisiverat prout in litteris 

dicebat contineri indempnem servare. Testes Uden et Steenwech datum in 

vigilia Laurencii. 

 

BP 1179 p 088v 08 wo 09-08-1391. 

Goeswinus zvw Rutgherus van Zeghenworp droeg over aan Henricus van Zanbeke 

110 Hollandse gulden22, aan hem beloofd23 door Johannes Proefs van Bucstel. 

 

Goeswinus filius quondam Rutgheri de Zeghenworp centum et decem aureos 

florenos communiter gulden vocatos monete Hollandie promissos sibi a 

Johanne Proefs de Bucstel prout in litteris supportavit Henrico de 

Zanbeke cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 088v 09 wo 09-08-1391. 

Nijcholaus Agnesen soen van Driel droeg over aan Ywanus Stierken een 

erfgoed, in Maren, ter plaatse gnd in Maerre Wert, beiderzijds tussen 

voornoemde Nicholaus, welk erfgoed voornoemde Nijcholaus eertijds verworven 

had van Jordanus Backers soen. 

 

Nijcholaus Agnesen soen de Driel (dg: .) quandam hereditatem sitam in 

parochia de Maren in loco dicto in Maerre Wert inter hereditatem dicti 

Nicholai ex utroque latere coadiacentem et quam hereditatem primodictam 

dictus Nijcholaus erga Jordanum Backers soen dudum acquisiverat ut 

dicebat supportavit Ywano Stierken promittens ratam servare. Testes Uden 

et Loze datum supra. 

 

1179 mf2 A 10 p. 89. 

 in festo Bartholomei: donderdag 24-08-1391. 

 

BP 1179 p 089r 01 do 24-08-1391. 

Johannes Scillinc van Helmont gaf uit aan Zegherus van Vlierden 4 bunder 

beemd of eusel, in Deurne, tussen de villa van Deurne en Vlierden, tussen 

voornoemde Zegherus van Vlierden en Godefridus van den Hoevel enerzijds en 

heideland van voornoemde Johannes Scillinc anderzijds, met een eind 

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

aan voornoemde Johannes Scillinc; de uitgifte geschiedde voor 4 oude groten 

en 4 Hollandse gulden of de waarde, op de zondag na Allerheiligen op het 

onderpand te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 03-11-1392). Slechts 

op te geven met 16 Hollandse gulden of de waarde eens. De brief van Zegerus 

                         
22 Zie → BP 1181 p 123r 06 do 25-04-1398, verklaring dat 20 nieuwe Gelre 

gulden zijn betaald in afkorting van 110 Holland gulden. 
23 Zie ← BP 1178 f 235r 09 vr 21-05-1389, belofte op 25-07-1389 110 Holland 

gulden te betalen. 
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aan hem overhandigen of aan Henricus Weijer. De brief van Johannes aan 

Godefridus Sceijvel. 

 

Johannes Scillinc de Helmont quatuor bonaria prati seu pascue dicte 

eeusel sita in parochia de Doerne (dg: inter hereditatem ....) inter (dg: 

hereditatem) #villam de# Doerne et inter Vlierden inter hereditatem 

Zegheri de Vlierden (dg: ex uno et int) et hereditatem Godefridi van den 

Hoevel ex uno et inter (dg: hereditatem) terram mericam dicti Johannis 

Scillinc ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem dicti Godefridi 

van den Hoevel et cum reliquo fine ad (dg: communem viam communi) 

hereditatem dicti Johannis Scillinc ut dicebat dedit ad hereditarium (dg: 

paccionem dicto) censum dicto Zeghero de (dg: Doerne) #Vlierden# 

hereditarie pro hereditario censu (dg: pro) #et pro quatuor grossis 

antiquis et# quatuor Hollant gulden seu valorem dando sibi ab alio 

hereditarie dominica post omnium sanctorum et (dg: p) pro primo termino 

ultra annum #et supra dicta quatuor bonaria tradenda# ex premissis (dg: 

promittens) promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et #re#promisit super omnia non resignare 

neque dimittere nisi cum XVI Hollant gulden seu valorem primodicto 

Johanni semel dandis in paccione. Testes Loze et Hubertus datum in festo 

Bartholomei. Tradetur littera Zegeri sibi vel Henrico Weijer. Tradetur 

littera Johannis Godefrido Sceijvel. 

 

BP 1179 p 089r 02 do 24-08-1391. 

Johannes Scillinc van Helmont gaf uit aan Marcelius nzv Martinus gnd 

Zijsken en Gerardus die Spilmaker van Vlierden 2 bunder beemd of eusel, in 

Deurne, tussen de villa van Deurne en Vlierden, tussen Henricus Stakenborch 

van Bergulen enerzijds en de dijk van de visvijver anderzijds, met een eind 

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

voornoemde Johannes Scillinc; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 

van 2 oude groten tournoois en 2 Hollandse gulden of de waarde, op de 

zondag na Allerheiligen op het onderpand te betalen, voor het eerst over 

een jaar (zo 03-11-1392). Slechts op te geven met 8 Hollandse gulden of de 

waarde eens. De brief van voornoemde Marcelius en Gerardus overhandigen aan 

een van hen of aan Henricus Stakenborch. De brief van Johannes aan 

Godefridus Sceijvel. 

 

Johannes Scillinc de Helmont duo bonaria prati seu pascue dicte (dg: ees) 

eeusel sita in parochia de Doerne inter villam de Doerne et #inter# 

Vlierden inter hereditatem Henrici Stakenborch van Bergulen ex uno et 

inter (dg: co) aggerem vivarii ibidem ex alio tendentia cum uno fine ad 

(dg: aggerem) #hereditatem# Godefridi van den (dg: Hoev) Hoevel (dg: ex 

uno et inter) et cum reliquo fine ad ad hereditatem (dg: primo) dicti 

Johannis Scillinc ut dicebat dedit ad hereditarium censum Marcelio filio 

naturali (dg: -s filii) Marcelii dicti Zijsken et (dg: Gl) Gerardo die 

Spilmaker de Vlierden ab eisdem hereditarie possidenda !hereditarie pro 

hereditario censu (dg: qu) duorum grossorum Turonensium antiquorum et 

duorum Hollant gulden seu valorem dando sibi ab aliis hereditarie 

dominica post omnium sanctorum et pro primo termino ultra annum #et supra 

(dg: d) premissa tradendo# ex premissis promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt (dg: ind) et 

repromiserunt indivisi super omnia non dimittent neque resignabunt nisi 

cum octo Hollant gulden seu valorem semel dandis. Testes datum supra. 

Tradetur littera dictorum Marcelii et Gerardi alteri eorundem vel Henrico 

Stakenborch. Tradetur littera Johannis Godefrido Sceijvel. 

 

BP 1179 p 268v 01 do 06-07-1391. 

Johannes Clijngherberch nzvw hr Johannes van Hijnsberch investiet van Lith, 

Theodericus Herbrechts soen, Gerardus van der Stegen zvw Petrus gnd Willems 

soen, Gerardus van der Stegen zvw Petrus Coppen soen, Gerardus van Beest en 

diens broer Johannes van Beest, kvw Arnoldus Nouten soen, beloofden aan hr 
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Johannes van Mierd priester, tbv hem, hr Johannes van de Wijngaard en hr 

Gerardus van het Hof, 130 oude Franse schilden, 5 Hollandse gulden of de 

waarde in goud voor 3 oude Franse schilden gerekend, een helft te betalen 

met Sint-Petrus-Stoel (do 22-02-1392) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 14-04-1392). 

 

Johannes Clijngherberch filius naturalis quondam domini Johannis de 

Hijnsberch investiti olim de Lijt Theodericus Herbrechts soen Gerardus 

van der Stegen filius quondam Petri dicti Willems soen Gerardus van der 

Stegen filius quondam Petri Coppen soen Gerardus de Beest et Johannes de 

Beest eius frater liberi quondam Arnoldi Nouten soen promiserunt domino 

Johanni de Mierd presbitro ad opus sui et ad opus domini Johannis de 

Vinario #domini# Gerardi de Curia seu alterius eorum centum et XXX aude 

scilde Francie seu pro tribus aude scilde (dg: pro) quinque Hollant 

gulden seu valorem in auro (dg: ad) mediatim Petri ad cathedram et 

mediatim pasce proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Hubertus 

datum in octavis Pe Pau. 

 

BP 1179 p 089r 03 do 24-08-1391. 

Voornoemde Johannes Scillinc gaven uit aan Henricus Stakenborch van 

Beirgulen 2 bunder beemd of eusel, in Deurne, tussen de villa van Deurne en 

Vlierden, tussen Marcelius nzv Marcelius gnd Zijsken en Gerardus Spilmaker 

van Vlierden enerzijds en Godefridus van den Hoevel anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Johannes Scillinc en met het andere eind aan 

Godefridus van den Hoevel; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2 

oude groten tournoois en 2 Hollandse gulden of de waarde, op de zondag na 

Allerheiligen op het onderpand te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 

03-11-1392). Slechts op te geven met 8 Hollandse gulden of de waarde eens. 

De brief van Johannes overhandigen aan Godefridus Sceijvel. 

 

Dictus Johannes Scillinc duo bonaria prati seu (dg: s) pascue dicte (dg: 

..) eeusel (dg: duo bonaria) sita in parochia de Doerne inter villam de 

Doerne et Vlierden inter hereditatem Marcelii (dg: ..) filii naturalis 

Marcelii dicti Zijsken et Gerardi Spilmaker de Vlie[r]den ex uno et inter 

hereditatem Godefridi van den Hoevel ex alio tendentia cum !fine ad 

hereditatem dicti Johannis Scillinc et cum reliquo fine ad hereditatem 

(dg: dicti Gode) Godefridi van den Hoevel dederunt ad hereditarium censum 

Henrico Stakenborch van (dg: den) Beirgulen hereditarie pro hereditario 

censu duorum aude groet Turonensium et duorum Hollant gulden seu valorem 

dando sibi ab alio hereditarie dominica post omnium sanctorum et pro 

primo termino ultra annum et supra dicta duo bonaria tradendo ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere (dg: ex) et alter repromisit et repromisit super omnia non 

resignare neque dimittere nisi cum octo Hollant gulden seu valorem semel 

dandis. Testes datum supra. Tradetur littera Johannis Godefrido Sceijvel. 

 

BP 1179 p 089r 04 do 24-08-1391. 

Voornoemde Johannes Scillinc gaf uit aan Godefridus van den Hoevel 2 bunder 

beemd of eusel, in Deurne, tussen de villa van Deurne en Vlierden, tussen 

Zegerus van Vlierden enerzijds en Henricus Stakenborch van Beirgelen 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Johannes Scillinc en met 

het andere eind aan voornoemde Godefridus van den Hoevel; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude groten tournoois en 2 Hollandse 

gulden of de waarde, op de zondag na Allerheiligen op het onderpand te 

betalen, voor het eerst over een jaar (zo 03-11-1392). Slechts op te geven 

met 8 Hollandse gulden of de waarde. De brief aan hem overhandigen of aan 

Henricus Stakenborch. De brief van Johannes aan Godefridus Sceijvel. 

 

Dictus Johannes Scillinc duo bonaria prati seu pascue dicte eeusel sita 

in parochia de Doerne inter villam de Doerne et (dg: h) Vlierden inter 

hereditatem Zegeri de (dg: Doerne) Vlierden ex uno et inter hereditatem 
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Henrici Stakenborch de Beirgelen ex alio tendentia cum uno fine ad 

hereditatem dicti Johannis Scillinc et cum reliquo fine ad hereditatem 

Godefridi van den Hoevel ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto 

Godefrido van den Hoevel ab eodem hereditarie possidenda pro hereditario 

censu duorum aude groet Turonensium et (dg: hereditario cens) duorum 

Hollant gulden seu valorem dando sibi ab alio hereditarie dominica post 

omnium sanctorum et primo termino ultra annum et supra dicta duo bonaria 

(dg: terre) tradendo ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et repromisit super omnia non 

resignabit neque dimittet nisi cum octo Hollant gulden seu valorem semel 

dandis. Datum supra. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel 

Henrico Stakenborch. Tradetur littera Johannis Godefrido Sceijvel. 

 

BP 1179 p 089r 05 do 24-08-1391. 

Henricus schoenmaker zvw Willelmus van der Capellen beloofde aan Johannes 

die Koc zvw Godefridus van Ghemert 33 Hollandse gulden of de waarde met 

Allerheiligen aanstaande (wo 01-11-1391) te betalen. 

 

Henricus (dg: scoe scu) sutor filius quondam Willelmi van der Capellen 

promisit Johanni die Koc filio quondam Godefridi de Ghemert XXXIII 

Hollant gulden seu valorem ad omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 089r 06 do 24-08-1391. 

Arnoldus gnd Bruijsten zvw Henricus Bruijn van Os verkocht aan Bernardus 

van den Cappellen een huis en erf van wijlen Heijnmannus gnd van Lille, in 

Den Bosch, achter het Klein Begijnhof, tussen erfgoed van wijlen een zekere 

Hellevoert enerzijds en erfgoed van Oda gnd van Aken anderzijds, aan hem 

verkocht door Laurencius zvw Johannes van Gherwen, belast met een 

b-erfcijns van 52 schelling geld. 

 

Arnoldus dictus Bruijsten filius (dg: Henrici) quondam Henrici Bruijn de 

Os domum et aream quondam (dg: Heijmerici) Heijnmanni dicti de Lille 

sitam in Busco retro minorem curiam beghinarum inter hereditatem quondam 

dicti Hellevoert (dg: ex uno) et inter hereditatem Ode dicte de Aken 

venditam sibi a Laurencio filio quondam Johannis de Gherwen prout in 

litteris hereditarie vendidit Bernardo van den Cappellen supportavit cum 

dictis litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

deponere excepto hereditario censu LII solidorum monete inde solvendo. 

Testes Uden et Dicbier datum in festo Bartholomei. 

 

BP 1179 p 089r 07 do 24-08-1391. 

Godefridus Gruijter zvw Henricus Bruijn verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Godefridus Gruijter filius quondam Henrici Bruijn prebuit et reportavit. 

Testes datm ut supra. 

 

BP 1179 p 089r 08 do 24-08-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 50 Gelderse gulden of de 

waarde met Vastenavond aanstaande (di 27-02-1392) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori quinquaginta Gelre gulden vel 

valorem ad carnisprivium persolvendos persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 089r 09 do 24-08-1391. 

De broers Godefridus en Nijcholaus, kvw Arnoldus Palke, en Andreas 

Tijmmerman ev Bela dvw voornoemde Arnoldus Palke verkochten aan Johannes 

zvw Ghibo Hadewigen soen een stuk land, in Nistelrode, tussen voornoemde 
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Ghibo Hadewigen soen enerzijds en een gemene steeg anderzijds. 

 

Godefridus (dg: f de Uden fi) et Nijcholaus fratres liberi quondam 

Arnoldi Palke et Andreas Tijmmerman maritus et tutor legitimus Bele sue 

uxoris filie dicti quondam Arnoldi Palke peciam terre sitam in parochia 

de Nijsterle inter hereditatem Ghibonis Hadewigen soen ex uno et inter 

communem stegam ex alio hereditarie vendiderunt Johanni filio dicti 

Ghibonis Hadewigen soen promittentes super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Uden et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 089r 10 do 24-08-1391. 

Henricus Becker en Johannes van de Kelder beloofden aan Johannes van 

Mijddegael 26 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1391) te betalen. 

 

Henricus Becker et Johannes de Penu promiserunt Johanni de Mijddegael 

XXVI Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Uden et Dicbier datum in festo Bartholomei. 

 

BP 1179 p 089r 11 do 24-08-1391. 

Theodericus zv Petrus Tielkens gaf uit aan Arnoldus van den Venne zv 

Johannes van den Venne van Stripe een stuk beemd, gnd op het Goer, in 

Blaerthem Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Gestel, tussen Walterus van 

Gestel enerzijds en voornoemde Arnoldus van den Venne anderzijds, met een 

eind strekkend aan het water gnd die Gender en met het andere eind aan 

Rodolphus gnd Roef van Acht en zijn kinderen; de uitgifte geschiedde voor 

de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 18 lopen {p.90v} rogge, maat 

van Eindhoven, met Maria-Lichtmis in Gestel te leveren. 

 

Theodericus filius Petri Tielkens peciam prati dictam opt Goer sitam in 

parochia de (dg: Gestel) de Blaerthem #sancti Lamberti# ad locum dictum 

Gestel #?pigrorum# inter hereditatem Walteri de Gestel ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van den Venne ex alio tendentem cum uno fine ad aquam 

dictam die Ghender et cum alio fine ad hereditatem Rodolphi dicti Roef de 

Acht et suorum liberorum ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto 

Arnoldo van den Venne filio Johannis van den Venne de Stripe pro censu 

domini fundi annuatim (dg: prius) exinde solvendo dando quolibet anno 

hereditarie a dicto Arnoldo terminis solucionis consuetis atque pro 

hereditario censu! ?XVIII lopinorum 

 

1179 mf2 A 11 p. 90. 

 in festo Bartholomei: donderdag 24-08-1391. 

 

BP 1179 p 090v 01 do 24-08-1391. 

siliginis mensure de Endoven solvenda sibi ab alio anno quolibet 

hereditarie in festo purificationis Marie virginis et in (dg: Endo) in 

Gestel (dg: pap de) tradenda ex premissis (dg: et alter repromisit) 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Uden et Hubertus datum in festo Bartholomei. 

 

BP 1179 p 090v 02 do 24-08-1391. 

Jacobus zvw Stephanus gnd Broecriemmaker verkocht aan Godefridus zvw 

Andreas van Berlikem een b-erfcijns van 7 pond geld, die Ludovicus gnd 

Loden soen van Orthen beloofd had, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan het 

eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Ludovicus gnd Lode Eefsen soen 

enerzijds en erfgoed van wijlen Lambertus Hannart anderzijds. 

 

Jacobus filius quondam Stephani dicti Broecriemmaker hereditarium censum 

septem librarum monete #quem Ludovicus dictus Loden soen de Orthen 

promisit# solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 
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domo et area sita in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem 

Ludovici dicti Lode Eefsen soen ex uno et inter hereditatem quondam 

Lamberti Hannart ex alio prout in litteris hereditarie vendidit Godefrido 

filio quondam Andree de Berlikem supportavit cum litteris et jure 

promittens (dg: ratam) super (dg: s) habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 090v 03 do 24-08-1391. 

Jacobus Stephens soen droeg over aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem 

een b-erfcijns24 van 50 schelling geld, die Emondus gnd van Zonne snijder 

beloofd25 had aan voornoemde Jacobus Stephens soen, een helft te betalen met 

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

en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Jacobus Willems 

soen enerzijds en erfgoed van Petrus van der Molen anderzijds, te weten uit 

de helft die aan Henricus zvw Albertus van Maren en zijn vrouw Katherina 

dvw Gerardus Huben soen gekomen was na overlijden van Gerardus Huben soen. 

 

Jacobus (dg: sone) Stephens soen hereditarium censum quinquaginta 

solidorum monete quem Emondus dictus de (dg: . Sonn) Zonne sartor 

promisit se daturum et soluturum dicto (dg: St) Jacobo Stephens soen 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate domus et 

aree site in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Jacobi Willems soen 

ex uno et inter hereditatem Petri van der Molen ex alio scilicet ex illa 

medietate que Henrico (dg: de Maren) filio quondam Alberti de Maren et 

Katherine sue uxori filie quondam Gerardi Huben soen de morte quondam 

quondam Gerardi Huben soen successione est advoluta prout in litteris 

hereditarie supportavit Godefrido filio quondam Andree de Berlikem cum 

litteris et jure promittens (dg: ratam servare) super habita et habenda 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 090v 04 do 24-08-1391. 

Henricus van Zulikem verkocht aan Arnoldus nzv Henricus Scilder zvw 

Nijcholaus Scilder de oudere een lijfrente van 8 pond geld, met Pinksteren 

te betalen, gaande uit de helft in een hoeve, gnd ter Sloe?, van wijlen 

zijn grootvader Bartholomeus zv Theodericus, in Sint-Oedenrode, (dg: ter 

plaatse gnd Neinsel), deze helft reeds belast met de helft van een 

b-erfpacht van 3 mud rogge en 3 mud gerst. 

 

Henricus de Zulikem (dg: hereditarie vendidit Henrico A) hereditarie 

vendidit Arnoldo filio naturali (dg: q) Henrici Scilder filii quondam 

Nijcholai Scilder senioris vitalem pensionem octo librarum monete 

solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra in festo 

penthecostes ex (dg: bo) medietate ad dictum venditorem spectante in 

quodam manso #dicto ter Sloe?# quondam Bartholomei filii Theoderici #sui 

avi# sito in parochia de Rode sancte Ode (dg: in loco dicto Neijnsel) et 

ex attinentiis dicte medietatis dicti mansi universis quocumque sitis 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepta medietate hereditarie paccionis trium modiorum siliginis 

et trium modiorum ordei (dg: exinde) #ex dicta medietate# prius solvenda 

et sufficientem facere et cum mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

                         
24 Zie → VB 1799 f 163r 02 ma 10-01-1401, Peter soen wilner Godeverts Andries soens van 
Berlikem dair toe mechtich gemaect van Belen sijnre moeder wijf wilner des voirs wilner 

Godeverts was gericht … aen der helft eens huijs ende erfs gelegen in tsHertogenbosch in die 

Orthenstraet tusschen den erve Jacob Willems soen ende tusschen den erve Peters van der Moelen 

te weten uijt dier helft welc Henric soen wilner Aelwijns van Maren ende Katherinen sinen wive 

dochter wilner Gerarts Huben soen van dode des selfs wilner Gerijt Huben soens met recht van 

versterve aencomen was overmids gebrec van erfcijns dien die voirs Bele dair aen had. 
25 Zie ← BP 1178 f 009v 05 do 02-01-1388, belofte van de erfcijns. 
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BP 1179 p 090v 05 ±.. 16-12-1625. 

Hr Willelmus en Everardus van Boshuijs... verklaarden dat aan hun handen .. 

zester rogge erfpacht gelost zijn. 

 

Dominus Willelmus et Everardus de Boshuijs... palam recognoverunt ... 

sextarios siliginis hereditarie paccionis ad suas manus esse redemptos 

....... ....... ....... Martinus van Colen et ....... ....... 

proprietar.. ....... ....... Actum XVI ?decembris anno XVIc XXV ....... 

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

 

BP 1179 p 090v 06 do 24-08-1391. 

Petrus zvw Petrus gnd Reijners soen ev Katherina dvw Willelmus de Hoelt en 

Everardus zvw voornoemde Willelmus van Hoelt gaven uit aan Johannes zv 

Martinus van Hal alle erfgoederen, die aan voornoemde Petrus, zijn vrouw 

Katherina en Everardus gekomen waren, na overlijden van Willelmus en zijn 

vrouw Aleijdis, ouders van voornoemde Katherina en Everardus, gelegen in 

Boxtel, ter plaatse gnd Hal, uitgezonderd het deel dat aan hen gekomen was 

na overlijden van voornoemde Willelmus en diens vrouw Aleijdis in een huis 

en tuin van wijlen voornoemde Willelmus, ter plaatse gnd Hal, tussen 

Katherina gnd Leeuwen enerzijds en Goeswinus van Hal anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan en thans voor een 

n-erfpacht van 20 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

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

 

Petrus filius quondam Petri dicti Reijners soen maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Willelmi de Hoelt et 

Everardus filius eiusdem quondam Willelmi de Hoelt omnes et singulas 

hereditates dictis Petro Katherine eius uxori et Everardo de morte 

quondam Willelmi et Aleijdis sue uxoris (dg: s) parentum dictorum 

Katherine et Everardi successione advolutas quocumque locorum in parochia 

de Bucstel ad locum dictum Hal sitas excepta tamen eis parte et jure eis 

de morte dictorum quondam Willelmi et Aleijdis eius (dg: f) uxoris 

succesione advolutis in domo et orto #dicti quondam Willelmi# sitis in 

dicto loco Hal vocato inter hereditatem Katherine dicte (dg: de) Leeuwen 

ex uno et inter hereditatem Goeswini de Hal ex alio ut dicebant dederunt 

ad hereditariam paccionem Johanni filio (dg: quo) Martini de Hal (dg: .) 

ab !eisdem hereditarie possidendas pro oneribus exinde prius de jure 

solvendis dandis etc (dg: ..) atque pro (dg: .) hereditaria paccione 

viginti sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis (dg: et in Busco tr) et primo a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 090v 07 do 24-08-1391. 

Reijnerus zvw Johannes Reijners soen, Arnoldus Rutten soen ev Metta, en 

Gerardus Werner ev Elizabeth, dvw voornoemde Johannes Reijners soen, 

droegen over aan Godescalcus Arts soen een stuk land, in Vught Sint-Petrus, 

ter plaatse gnd P...hout, tussen Johannes Reijners soen enerzijds en 

Henricus Willems soen anderzijds, welk stuk land wijlen voornoemde Johannes 

Reijners soen verworven had van Engbertus zvw Arnoldus gnd Engbrechts soen. 

Alle erfg vw voornoemde Johannes Reijners soen zullen nimmer rechten hierin 

doen gelden. 

 

Reijnerus filius quondam Johannis Reijners soen (dg: Engh) Arnoldus 

Rutten soen maritus et tutor legitimus Mette (dg: -n) sue uxoris #et# 

Gerardus Werner maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filiarum dicti 

quondam Johannis Reijners soen peciam terre (dg: .) sitam in parochia de 

Vucht sancti Petri #in loco dicto P...hout# inter hereditatem (dg: dicti) 

Johannis Reijners soen ex uno et inter (dg: hereditatem) Henrici Willems 

soen ex alio quam peciam terre dictus quondam Johannes Reijners soen erga 



Bosch’ Protocol jaar 1391 04. 

 

56 

Engbertum filium quondam Arnoldi dicti Engbrechts soen acquisiverat ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Godescalco Arts soen promittentes 

ratam et obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi omnes heredes 

dicti quondam Johannis Reijners soen perpetue tales habebunt quod nunquam 

presument se jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 090v 08 do 24-08-1391. 

Johannes zvw Goddinus die Olijsleger en Theodericus zvw Johannes Moelner 

szvw voornoemde Goddinus verkochten aan Petrus nzvw Willelmus Lodewijchs 

soen van den Eijkendonc 5/6 deel in een stuk land, achter Hintham, ter 

plaatse gnd op de Stroem Grave, tussen Adam van den Kerchoven enerzijds en 

Johannes gnd Tielmans soen anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Goddini die Olijsleger et (dg: Jo) Theodericus 

filius quondam Johannis Moelner gener eiusdem quondam Goddini quinque 

(dg: quintas par) sextas partes ad se spectantes ut dicebant in pecia 

terre sita (dg: in parochia de Roesmalen) #retro Hijntam# ad locum dictum 

op den Stroem Grave inter hereditatem Ade van den Kerchoven (verbeterd 

uit: Kerckoven) ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Tielmans soen 

ex alio (dg: in) scilicet dividendo dictam peciam terre in sex partes 

equales quinque ex hiis hereditarie vendiderunt Petro filio naturali 

quondam Willelmi Lodewijchs soen van den Eijkendonc promittentes 

#indivisi# super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 090v 09 do 24-08-1391. 

Willelmus Kessel zv Henricus Berijs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Kessel filius Henrici Berijs prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 090v 10 do 24-08-1391. 

Voornoemde Petrus nzvw Willelmus Lodewijchs soen van den Eijkendonc 

beloofde aan voornoemde Theodericus zv Johannes Moelner 10½ Gelderse gulden 

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

 

Dictus Petrus emptor promisit dicto Theoderico filio Johannis Moelner X 

et dimidium Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 090v 11 do 24-08-1391. 

Matheus gnd van Hoculem ev Cristina dvw Johannes gnd Kuijf verkocht aan 

Baudewinus van Rijswijc de helft van een tuin, in Meerwijk, ter plaatse gnd 

Asmit, tussen Nijcholaus gnd Raets soen enerzijds en Gheerlacus Tielen 

anderzijds, te weten de helft richting het water gnd die Meer, welke helft 

aan voornoemde Matheus gekomen was na erfdeling tussen voornoemde Matheus 

en Henricus gnd die Writer. 

 

Matheus dictus de Hoculem maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris 

filie quondam Johannis dicti (dg: fi) Kuijf medietatem cuiusdam orti siti 

in jurisdictione de Merewijc in loco dicto Asmit inter hereditatem 

Nijcholai dicti Raets soen ex uno et inter hereditatem Gheerlaci Tielen 

ex alio scilicet illam medietatem que sita est versus aquam dictam die 

Meer et que medietas dicto Matheo mediante hereditaria divisione prius 

habita inter eundem Matheum et Henricum dictum die Writer cessit in 

partem prout in litteris hereditarie vendidit Baudewino de Rijswijc 

#supportavit cum l[itteris]# promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 090v 12 do 24-08-1391. 

Arnoldus zvw Arnoldus Zegheleer en Henricus van Eijcke timmerman namens 
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Elizabeth wv voornoemde Arnoldus Zeghelaer verhuurden aan Gerardus wettige 

zvw Henricus Mudeken en Godefridus gnd Loesken nzvw voornoemde Henricus 

Mudeken 4 morgen land van voornoemde Elizabeth, in Lithoijen, waarvan (1) 3 

morgen ter plaatse gnd in Lacharts Hoeve, (2) 4½ hont ter plaatse gnd 

Kackonij, (3) 1½ hont ter plaatse gnd op de Heuvel, {p.91r} voor een 

periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus Stoel (wo 22-02-1391), 

het eerste jaar voor 9 Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande 

(vr 02-02-1392) te betalen, en elk van de andere 5 jaren voor 11 Gelderse 

gulden of de waarde met Lichtmis te betalen. Huurders zullen alle oude 

werken voor hun rekening nemen. Enig nieuw werk zullen de huurders ook 

verrichten maar van de huur afkorten. De brief aan een van beiden 

overhandigen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Zegheleer et Henricus de Eijcke 

carpentarius ex parte et (dg: ..) nomine Elizabeth relicte dicti quondam 

Arnoldi Zeghelaer quatuor iugera terre dicte Elizabeth sita in parochia 

de Lijttoijen (dg: in loco) de quibus tria iugera in loco dicto in 

Lachar[ts] Hoeve et quatuor et dimidium hont in loco dicto Kackonij et 

unum et dimidium hont ad locum dictum op den Hoevel sunt sita prout (dg : 

ib[idem]) ibidem sunt sita et ad dictam Elizabeth dinoscuntur pertinere 

ut dicebant locaverunt Gerardo (dg: et Ge) filio legitimo quondam Henrici 

Mudeken et (dg: Reijnero) #Godefr[ido]# 

 

1179 mf2 A 12 f. 91. 

 in festo Bartholomei: donderdag 24-08-1391. 

 in crastino Bartholomei: vrijdag 25-08-1391. 

 

BP 1179 f 091r 01 do 24-08-1391. 

dicto Loesken filio naturali dicti quondam Henrici Mudeken ab eisdem (dg: 

he) ad spacium sex annorum a festo Petri ad cathedram (dg: ..) preterito 

deinde sine medio (dg: po) sequentium possidenda scilicet primo anno 

dictorum sex annorum pro novem Gelre gulden seu valorem (dg: ...) dicte 

Elizabeth ab aliis purificationis proxime futuro atque quolibet aliorum 

quinque annorum pro XI Gelre gulden seu valorem [dandis] dicte Elizabeth 

ab aliis purificationis et primo termino a purificationmis proxime futuro 

ultra annum promittentes super omnia warandiam et obligationem deponere 

(dg: quo f) sic quod manipulum etc. Quo facto repromiserunt indivisi 

super omnia et quod ipsi omnia antiqua opera dicta aude wercke ad 

premissa spectantia (dg: .) dictis sex annis durantibus in bona 

disposcione observabunt coram scouwe quod aliis dampna exinde non 

eveniant sed si #quid# novi operis dicti nuwe wercke supra premissa 

evenire contingat dictis annis (dg: an) durantibus hoc dicti (dg: dicti) 

conductores sic procurabunt et facient scilicet dicti (dg: cond) 

locatores et Elizabeth hoc dictis conductoribus abbreviare et solvere 

tenebuntur de dicta pecunia #dicte# locacionis. Testes (dg: Uden) Uden et 

Aa datum in festo Bartholomei. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1179 f 091r 02 do 24-08-1391. 

Oderadis wv Laurencius Kersmaker en haar kinderen Severinus, Arnoldus en 

Agnes verkochten aan Johannes die Smit van Lijeshout een b-erfcijns26 van 21 

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

Kerstmis, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, over de brug van hr Gherlacus, tussen erfgoed van Petrus 

van Lijt smid enerzijds en erfgoed van Ywanus van Erpe anderzijds, welke 

cijns Heijlwigis van Collenberch gekocht had van Henricus zvw Marcelius 

Vleeshouwer, en welke cijns nu aan hen behoort. Hr Laurencius priester en 

Elizabeth, kvw Laurencius Kersmaker, zullen hierop geen rechten doen 

gelden. 

 

                         
26 Zie → BP 1175 f 271r 11 za 08-04-1396, overdracht van de erfcijns. 
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Oderadis (dg: filia) relicta Laurencii Kersmaker (dg: Ar) Severinus 

Arnoldus #et# Agnes eius liberi cum tutore hereditarium censum (dg: 

viginti soli) viginti unius solidorum solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini de hereditate sita in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis ultra pontem domini Gherlaci inter hereditatem Petri de 

Lijt fabri et inter hereditatem Ywani de Erpe quem censum Heijlwigis de 

Collenberch erga Henricum filium quondam Marcelii carnificis emendo 

acquisiverat prout in litteris (dg: heredtarie vendidit) et quem nunc ad 

se spectare dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) vendiderunt Johanni 

die Smit de (dg: L) Lijeshout supportaverunt cum litteris et jure (dg: et 

.) promittens cum tutore ratam servare et oblugationem et (verbeterd uit: 

ex par) impeticionem ex parte eorum et dicte quondam Heijlwigis et 

quorumcumque heredum eiusdem Heijlwigis deponere et quod ipsi dominum 

Laurencium presbitrum et Elizabeth liberos quondam Laurencii Kersmaker 

perpetue tales habebunt quod nunquam (dg: pro) presument se jus in dicto 

censu habere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 091r 03 vr 25-08-1391. 

Ghiselbertus van den Broec zvw Henricus van den Broec en zijn zuster 

Heilwigis verkochten aan Johannes Breem van ...del een n-erfpacht van 3 mud 

rogge, maat van Helmond, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) een stuk land, 1 zesterzaad rogge groot, in Stiphout, tussen hr 

Godefridus van Overlake priester enerzijds en kvw Godefridus Theeus soen 

anderzijds, (2) 1 lopen land, gnd Bathencule, in Stiphout, tussen Gerardus 

Heijnsen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een stuk land, 1 

zester rogge groot, in Stiphout, tussen Matheus vorster van Stiphout 

enerzijds en Johannes Bakelman anderzijds, (4) 1 lopen roggeland, gnd in 

die Hoeve, in Stiphout, tussen Johannes Houbraken enerzijds en Johannes die 

Weert anderzijds, (5) 1 zesterzaad roggeland, gnd op ten ?Rumortel, in 

Stiphout, tussen Godefridus van Heijenbraken enerzijds en Willelmus van den 

Velde anderzijds, (6) 1 lopen land, in Stiphout, tussen voornoemde Johannes 

van Weert enerzijds en Henricus Robbrechts soen anderzijds, (7) 4 lopen 

land, gnd ten Ham, in Stiphout, tussen Johannes van den Berghe enerzijds en 

een gemene weg en een eusel anderzijds, (8) 1 zesterzaad land, gnd optie 

Boeck, in Stiphout, tussen Johannes van der Capellen enerzijds en Johannes 

van den Biesen en andere naburen van Stiphout anderzijds, (9) een zilla 

beemd, in Aarle bij Beke, ter plaatse gnd die Langbeemde, tussen Willelmus 

Nulaets soen enerzijds en erfgoed van de commendator van Gemert anderzijds, 

(10) een zille beemd, in Aarle, ter plaatse gnd Haseldonk, tussen erfgoed 

van het klooster van Bijnderen enerzijds en Henricus Kuijst anderzijds, 

(11) een beemd, in Rixstel, achter de hoeve gnd ten Vehuze, tussen Gerardus 

van Eijke enerzijds en Johannes van Bonijngen anderzijds, reeds belast met 

de grondcijnzen en laatstgenoemde beemd met een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, aan Willelmus Coelner. 

 

Ghiselbertus van den Broec filius quondam Henrici van den Broec Heilwigis 

eius soror cum tutore #legitime et hereditarie vendiderunt Johanni Breem 

de ...del# hereditariam (dg: censum) #paccionem# trium modiorum siliginis 

mensure de Helmont solvendam hereditarie Remigii confessoris et in 

Buscoducis tradendam ex hereditatibus infrascriptis videlicet ex (dg: 

sextariata pl) pecia terre sextariatam siliginis in semine capiente sita 

in parochia de Stiphout inter hereditatem domini Godefridi de Overlake 

presbitri ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Godefridi Theeus 

soen ex alio item ex lopinata terre (dg: sita in dicta par) nuncupata 

Bathencule sita in dicta parochia inter hereditatem Gerardi Heijnsen soen 

ex uno et inter communem viam ex alio (dg: et) item ex pecia terre 

sextariatam siliginis in semine capiente sita in dicta parochia inter 

hereditatem Mathei forestarii de Stiphout (dg: filii) ex uno et inter 

hereditatem Johannis Bakelman ex alio item ex lopinata terre siliginee 

nuncupata in die Hoeve (dg: in dicta) sita in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis Houbraken ex uno et inter hereditatem Johannis die 
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Weert ex alio item ex sextariata terre siliginee nuncupata opten 

R[?u]mortel sita in dicta parochia inter hereditatem Godefridi de 

Heijenbraken ex uno et inter hereditatem Willelmi van den Velde ex alio 

item ex lopinata terre sita in dicta parochia inter hereditatem dicti 

Johannis de Weert ex uno et inter hereditatem Henrici Robbrechts soen ex 

alio atque ex quatuor lopinatis terre nuncupatis ten Ham sitis in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis van den Berghe ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem viam et quandam pascuam dictam eeusel ex alio item 

ex sextariata terre dicta optie Boeck sita in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis van der Capellen ex uno et inter hereditatem 

Johannis van den Biesen et quorundam aliorum vicinorum de Stiphout ex 

alio insuper ex zilla prati siti in parochia de Arle prope Beke in loco 

dicto die Langbeemde inter hereditatem Willelmi Nulaets soen ex uno et 

inter hereditatem commendatoris de Ghemert ex alio item ex zilla prati 

sita in parochia de Arle in loco dicto Haseldonc inter hereditatem 

conventus de Bijnderen ex uno et inter hereditatem Henrici Kuijst ex alio 

item ex quodam prato sito in parochia de Rixstel retro (dg: mo) mansum 

nuncupatum ten Vehuze inter hereditatem Gerardi de Eijke ex uno et 

Johannis de Bonijngen ex alio ut dicebant promittentes warandiam et aliam 

obligationem exceptis censibus dominorum fundi et (dg: hereditaria) 

#annua# paccione #vitali# unius modii siliginis mensure de Buscoducis 

Willelmo Coelner (dg: prius annuatim) ex dicta prato sito in dicta 

parochia de Rixstel annuatim prius solvenda deponere sufficientem facere. 

Testes Uden et Loze datum in crastino Bartholomei. 

 

BP 1179 f 091r 04 vr 25-08-1391. 

Walterus van Os zvw Walterus van Os en Rutgerus van Geldorp beloofden aan 

Godefridus van Leende, tbv hr Ghiselbertus investiet van de kerk van 

Bairle, 49 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1391) te betalen. 

 

Walterus de Os filius quondam Walteri de Os (dg: promisit Rut) et 

Rutgerus de Geldorp promiserunt Godefrido de Leende ad opus domini 

Ghiselberti investiti ecclesie de Bairle XLIX Hollant gulden vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Loze 

datum supra. 

 

1179 mf2 A 13 f. 91a verso. 

 in crastino Bartholomei: vrijdag 25-08-1391. 

 Secunda post Bartholomei: maandag 28-08-1391. 

 Quarta post Bartholomei: woensdag 30-08-1391. 

 in festo decollationis Johannis baptiste: dinsdag 29-08-1391. 

 in crastino decollationis Johannis baptiste: woensdag 30-08-1391. 

 

BP 1179 f 091av 01 vr 25-08-1391. 

Henricus zvw Willelmus Hellincs verkocht aan Johannes van der Stegen een 

erfgoed in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de 

Pijnappels Poort, tussen erfgoed van Nijcholaus van der Voert enerzijds en 

erfgoed van Ghibo zvw Ghibo gnd Rovers anderzijds, voor, naast de weg, 23 

voet breed, en achter 14 voet, strekkend vanaf de weg achterwaarts tot aan 

een sloot gnd Muntelkens Grave, aan voornoemde Henricus in cijns uitgegeven 

door eerstgenoemde Ghibo, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Henricus filius quondam Willelmi Hellincs quandam hereditatem sitam in 

Buscoducis ad finem vici Hinthamensis extra portam lapideam dictam 

communiter Pijnappels Porte inter hereditatem Nijcholai van der Voert ex 

uno et inter hereditatem Ghibonis filii quondam Ghibonis dicti Rovers ex 

alio et que hereditas predicta continet viginti tres pedatas ante juxta 

communem plateam et quatuordecim pedatas retro et tendit a communi platea 

retrorsum ad fossatum dictum communiter Muntelkens Grave datam ad 

hereditarium censum dicto Henrico #a Ghibone primodicto# prout in 
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litteris hereditarie vendidit Johanni van der Stegen supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

excepto censu in dictis litteris contento deponere. Testes Uden et Loze 

datum in crastino Bartolomei. 

 

BP 1179 f 091av 02 vr 25-08-1391. 

Voornoemde Johannes van der Steghen beloofde aan voornoemde Henricus 37 

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

betalen. 

 

Dictus Johannes van der Steghen promisit dicto Henrico XXXVII Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 091av 03 vr 25-08-1391. 

Voornoemde Johannes van der Stegen beloofde aan voornoemde Henricus 48 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes van der Stegen promisit dicto Henrico XLVIII Gelre gulden 

vel valorem ad nativitatis Johannis baptiste proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 f 091av 04 ma 28-08-1391. 

Gherisius van Os en Godefridus van Rode beloofden aan Theodericus Jans soen 

van Boekel 74 Engelse nobel minus 13 plakken met Lichtmis aanstaande (vr 

02-02-1392) te betalen. 

 

Gherisius de Os et Godefridus de Rode promiserunt (dg: Ja) Theoderico 

Jans soen van Boekel (dg: LXXX nobel) LXXIIII nobel monete anglie vel 

valorem minus XIII placken ad purificationis proxime persolvendos. Testes 

Dicbier et Aa datum secunda post Bartholomei. 

 

BP 1179 f 091av 05 wo 30-08-1391. 

Paulus Haest verkocht aan Jacobus Clerc, tbv hem en zijn vrouw Aleidis 

Moerwaters, een lijfrente27 van 14 Engelse nobel, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een huis en tuin 

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

Postel naar de Vismarkt, tussen erfgoed van Wolterus van Oekel enerzijds en 

een straatje anderzijds, (2) een huis en tuin, achter voornoemd huis en 

tuin gelegen, over het water, ter plaatse gnd Uilenurg, tussen erfgoed 

behorend aan het huis van Postel enerzijds en erfgoed dat was van wijlen 

Gerardus gnd Witte anderzijds, belast met 6½ pond geld. De langstlevende 

krijgt geheel de rente. 

 

Paulus Haest legitime vendidit Jacobo Clerc ad opus sui et ad opus 

Aleidis Moerwaters eius uxoris vitalem pensionem XIIII nobel monete 

Anglie vel valorem solvendam anno quolibet ad vitam ipsorum amborum vel 

alterius eorum mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et orto dicti 

venditoris sitis in Busco in vico tendente ante domum de Postula (dg: 

int) versus forum piscium inter hereditatem Wolteri de Oekel ex uno et 

inter communem viculum ibidem ex alio atque ex domo et orto sitis retro 

(dg: dictam) dictos domum et ortum ultra aquam ad locum dictum Ulenberch 

inter hereditatem ?spectantem ad domum de Postula ex uno et inter 

hereditatem que fuerat quondam Gerardi dicti Witte ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda ratam servare et aliam obligationem 

deponere exceptis VIJ libris monete prius inde solvendis ex dictis duabus 

domibus et sufficientem facere et diutius vivens integraliter habebit 

                         
27 Zie → BP 1179 p 664v 03 vr 11-04-1393, betaling van achterstallige 

termijnen. 
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.... cum ambo etc. Testes Dicbier et Steenwech datum quarta post 

Bartolomei. 

 

BP 1179 f 091av 06 di 29-08-1391. 

Johannes Vrient droeg over aan Adam van Mierde, tbv Arnoldus en Elizabeth, 

kvw Petrus Plaetmaker van Moudewijc, zijn vruchtgebruik in alle goederen 

die aan voornoemde Arnoldus en Elizabeth gekomen waren na overlijden van 

Elizabeth dvw Johannes van Geffen ev voornoemde Johannes Vrient, resp. die 

aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Johannes Vrient. 

 

Johannes Vrient (dg: suum Vrient) suum usufructum sibi competentem in 

omnibus bonis Arnoldo et Elizabeth liberis quondam Petri Plaetmaker de 

Moudewijc de morte quondam Elizabeth filie quondam Johannis de Geffen 

(dg: successione advolutis et p) uxoris olim dicti Johannis Vrient 

successione advolutis et post mortem dicti Johannis Vrient successione 

advolvendis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

supportavit Ade de Mierde ad opus Arnoldi et Elizabeth predictorum 

promittens ratam servare. Testes Hubertus et Steenwech datum in festo 

decollationis Johannis baptiste. 

 

BP 1179 f 091av 07 wo 30-08-1391. 

Voornoemde Arnoldus zvw Petrus gnd Plaetmaker van Moudewijc, Paulus van 

Heijst en zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Petrus Plaetmaker verkochten 

voornoemde goederen aan voornoemde Johannes Vrient. 

 

Dictus Arnoldus filius quondam Petri (?dg: .) dicti Plaetmaker de 

Moudewijc et Paulus de Heijst maritus et tutor legitimus ut dicebat 

Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Petri Plaetmaker (dg: dicta bona 

omnia vendidit dicto Johanni Vrient p) et dicta Elizabeth [cum eodem] 

tamquam cum tutore dicta bona (dg: b) omnia hereditarie vendiderunt dicto 

Johanni Vrient promittentes super omnia (dg: ratam servare et ob) habita 

et habenda ratam servare [et obligationem et] impeticionem ex parte eorum 

deponere. Testes Loze et Hubertus datum in crastino decollationis 

Johannis. 

 

BP 1179 f 091av 08 wo 30-08-1391. 

Lambertus Plaetmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Plaetmaker prebuit et reportavit. Testes (dg: da) Loze et 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 f 091av 09 di 29-08-1391. 

Arnoldus van den Loe zvw Henricus gnd Mechtilden soen en Everardus gnd Eert 

Everaet zvw Johannes gnd van den Vallen beloofde aan Wijnricus Screijnmaker 

8 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis (ma 25-12-1391) en 14 Gelderse 

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

De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Vrient). 

 

Arnoldus van den Loe filius quondam Henrici dicti Mechtilden soen et 

Everardus dictus Eert Everaet filius quondam Johannis dicti van den 

Vallen promiserunt Wijnrico Screijnmaker (dg: VII) octo Gelres gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini et XIIII Gelre gulden seu valorem ad pasca 

proxime futurum. Testes Hubertus et Steenwech datum (dg: ..) in festo 

decollationis Johannis. Tradetur littera (dg: dicto Johanni Vrie[nt?] et 

non ?halteri) 

 

BP 1179 f 091av 10 di 29-08-1391. 

Theodericus zvw Johannes gnd Bathen soen droeg over aan Hilla ndvw hr 

Johannes Ghijskini priester een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft 

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

huis en erf van Godefridus gnd Kemmer zvw Gerardus Kemmer, in Den Bosch, in 
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de Kolperstraat, welke cijns aan voornoemde Theodericus was verkocht door 

Johannes Ghijer Pasteijbecker. 

 

Theodericus (dg: Claren) filius quondam Johannis dicti Bathen soen 

hereditarium censum viginti solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini de domo et area Godefridi dicti 

Kemmer filii quondam Gerardi Kemmer sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet venditum dicto Theoderico a Johanne Ghijer Pasteijbecker 

prout in litteris (dg: scabinor) supportavit Hille filie naturali quondam 

domini Johannis Ghijskini presbitri cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

1179 mf2 A 14 f. 92r. 

 

Een smalle pagina, waarop het nummer 92. Verder niets. 

 

1179 mf2 B 01 f. 92av verso. 

 

Op deze bladzijde staan data genoteerd vermeld op pagina’s die volgen. 

 

1179 mf2 B 02 p. 93. 

 in festo decollationis Johannis baptiste: dinsdag 29-08-1391. 

 in crastino decollationis Johannis baptiste: woensdag 30-08-1391. 

 anno nonagesimo primo mensis augusti die in crastino decollationis 

  sancti Johannis baptiste: woensdag 30-08-1391. 

 Quinta post decollationem Johannis: donderdag 31-08-1391. 

 

BP 1179 p 093r 01 di 29-08-1391. 

Mechtildis wv Godescalcus Roesmont, haar zonen Rodolphus en Henricus Bac, 

en Jacobus van Nuijs maakten een erfdeling van een stuk moer, genaamd 

Staalberg, in Oisterwijk. 

Voornoemde Rodolphus en Jacobus kregen (1) een deel van 600 roeden, gelegen 

aan de kant van Boxtel, (2) een deel van 625 roeden, gelegen tussen een 

helft van het stuk moer aan de kant van Boxtel enerzijds en een deel van 

het stuk moer van 650 roeden aan de kant van Oisterwijk anderzijds. 

 

Mechtildis relicta quondam Godescalci Roesmont cum tutore Rodolphus et 

Henricus Bac eius liberi et Jacobus de Nuijs palam recognoverunt 

divisionem hereditariam (dg: q) mutuo fecisse de quadam (dg: hereditate) 

#pecia# hereditatis dicte moer que pecia hereditatis Stalberch nuncupata 

est et sita est in parochia de Oesterwijc mediante qua divisione quedam 

pars dicte pecie hereditatis dicte moers que pars continet sextingentas 

virgatas et que pars sita est versus Bucstel ut dicebant secunda q..... 

pars dicte pecie hereditatis moer vocate que pars continet sextingentas 

et (dg: XXV) XXV virgatas (dg: vigat .) que pars sita est inter 

medietatem vel (dg: ..) circiter dicte pecie hereditatis moer vocate 

scilicet inter illam medietatem que sita est versus Bucstel ex uno et 

inter quandam partem dicte pecie hereditatis que pars continet 

sextingentas et quinquaginta virgatas (dg: ex et q) sitam versus 

Oesterwijc ex alio ut dicebant (dg: dictis) prout huiusmodi partes ibidem 

sita site sunt (dg: cesserunt in partem) et palate dictis Rodolpho et 

Jacobo cesserunt in partem ut alii recognoverunt promittentes cum tutore 

ratam. Testes ?Scilder et Hubertus datum in festo decollationis Johannis. 

 

 

BP 1179 p 093r 02 di 29-08-1391. 

Voornoemde Rodolphus en Jacobus verdeelden deze twee gedeelten onderling, 

waarbij Jacobus kreeg (1a) de helft aan de kant van Nemelaar (te verdelen 

door de einden) van het deel van 600 roeden, (2a) de helft aan de kant van 
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Oisterwijk van het deel van 625 roeden. 

 

(dg: Et mediante) Dicti Rodolphus et Jacobus palam recognoverunt se 

divisionem #fecisse de premissis mediante qua divisione# una medietas 

primodicte partis que pars continet sextingentas virgatas scilicet 

dividendo dictam partem in duas (dg: partes e) medietates equales per 

fines illa medietas que sita est versus Nemelaer atque medietas 

secundodicte partis que pars secunda continet sextingentas et XXV 

virgatas scilicet illa medietas (dg: di) secundodicte partis que medietas 

sita est versus Oesterwijc ut dicebant dicto Jacobo cesserunt in partem 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 093r 03 di 29-08-1391. 

Bij deze “tussendeling” kreeg Rodolphus (1b) de helft aan de kant van 

Gestel bij Beke (te verdelen door de einden) van het deel van 600 roeden, 

(2b) de helft aan de kant van Boxtel van het deel van 625 roeden. 

 

Et mediante qua divisione una medietas primodicte partis que pars 

continet sextingentas virgatas scilicet dividendo eandem partem in duas 

medietates equales per fines illa medietas que sita est versus villam de 

Ghestel (dg: prope Oesterw) prope Beke atque medietas secundodicte partis 

(dg: septin) sextingentas et XXV virgatas continentis scilicet illa 

[medietas] secundodicte partis que medietas sita est versus (dg: 

Oesterwijc) #Bucstel# ut dicebant dicto Rodolpho cesserunt in partem 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 093r 04 di 29-08-1391. 

Voornoemde Mechtildis en haar zoon Henricus Bac kregen28 (3) een deel van 

650 roeden gelegen aan de kant van het stuk moer, aan de kant van 

Oisterwijk, (4) een deel van 650 roeden, gelegen tussen de helft van het 

stuk moer aan de kant van Oisterwijk enerzijds en een deel van 600 roeden 

richting Boxtel anderzijds29. Voornoemde Mechtildis mag met haar helft in 

deze twee stukken doen wat ze wil, ook zonder instemming van haar zoon 

Henricus Bac. 

 

Et mediante qua divisione quedam pars dicte (dg: here) pecie hereditatis 

moer vocate (dg: vocate scilicet illa) que pars continet sextingentas et 

quinquaginta virgatas (dg: scilicet illa) et que pars sita est (dg: 

versus) in latere dicte #pecie# hereditatis vocate moer in latere versus 

Oesterwijc atque quedam pars dicte pecie hereditatis moer vocate que pars 

continet sextingentas et quinquaginta virgatas et que pars sita est inter 

medietatem vel circiter dicte pecie hereditatis moer vocate scilicet 

inter illam medietatem que sita est versus Oesterwijc ex uno et inter 

                         
28 Zie → BP 1179 p 442v 11 vr 17-01-1393, Mechtildis en haar zoon Henricus 

Bac maakten een erfdeling van deze delen. 
29 Ik neem aan dat het gehele moer in het midden een helft heeft, die in 

deze deling niet verdeeld wordt (de “niet verdeelde helft”), en dat aan 

weerszijden van deze helft de te verdelen gedeelten liggen (en misschien 

nog wel meer delen!). 

Helemaal aan de Boxtelse kant komt dan eerst het deel van 600 roeden, 

waarvan de Nemelaarse helft (verdeeld door de einden) aan Jacobus komt en 

de Gestelse helft aan Rodolphus. 

Hierop (misschien ligt er nog wat tussen het vorige deel en dit deel) volgt 

het deel van 650 roeden dat aan Mechtildis en haar zoon Henricus Bac komt. 

Direct hiernaast, in het midden, ligt de “niet verdeelde helft”. 

Dan volgt direct naast de “niet verdeelde helft”, aan de kant van 

Oisterwijk, het deel van 625 roeden, waarvan de Oisterwijkse helft aan 

Jacobus komt en de Boxtelse helft aan Rodolphus. 

Direct hiernaast volgt een deel van 650 roeden, en dat is (waarschijnlijk) 

het deel van 650 roeden dat aan Mechtildis en haar zoon Henricus Bac komt. 
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quandam partem dicte (dg: per) pecie (dg: terre) hereditatis moer vocate 

que pars continet sextingentas virgatas sitam versus Bucstel ex alio 

prout ibidem site sunt et (dg: p) limitate ut dicebant dictis Mechtildi 

et Henrico Bac eius filio cesserunt in partem promittentes (dg: ratam 

servare) ratam servare hoc addito quod dicta Mechtildis poterit facere 

suam liberam voluntatem cum medietate sibi in dictis duabus partibus 

competente ut prefertur eandem medietatem vendendi et alienandi dummodo 

sibi placuerit sine contradictione dicti Henrici Bac sui fili ut idem 

Henricus recognovit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 093r 05 wo 30-08-1391. 

Nijcholaus zvw Jacobus uter Hasselt verkocht aan Henricus Hoessche kramer 

een n-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

(1) 2 stukken land, in Berlicum, reeds belast met een erfcijns van 20 

schelling voornoemd geld, (1a) gnd dat Meerakkerke, tussen erfgoed van de 

investiet van Berlicum enerzijds en Henricus zv Jacobus uter Hasselt 

anderzijds, (1b) tussen Johannes gnd Noppen enerzijds en voornoemde Jacobus 

anderzijds, welke 2 stukken voornoemde Nijcholaus gekocht had van 

Godefridus uter Waden van Hedel, (2) de helft in een beemd, gnd de 

Langbeemd, in Berlicum, ter plaatse gnd in die Hasselt, beiderzijds tussen 

Jacobus van den Yvenlaer, reeds belast met een b-erfcijns van 35 schelling 

voornoemd geld, (3) 3 lopen roggeland, aldaar, aan het eind van voornoemde 

beemd, tussen Jacobus van den Yvenlaer enerzijds en Henricus zvw voornoemde 

Jacobus uter Hasselt anderzijds. 

 

Nijcholaus filius quondam (dg: Nijcholai) #Jacobi# uter Hasselt 

hereditarie vendidit Henrico Hoessche institori hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie Remigii ex duabus peciis terre 

sitis in parochia de Berlikem quarum una (dg: d) dicta est dat 

Meerackerken inter hereditatem investiti de Berlikem ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii Jacobi uter Hasselt ex alio et altera inter 

hereditatem Johannis dicti Noppen ex uno et inter hereditatem dicti 

Jacobi ex alio quas duas pecias terre dictus Nijcholaus venditor erga 

Godefridum uter Waden de Hedel acquisiverat emendo prout in litteris quas 

vidimus atque ex medietate ad dictum venditorem spectante in quodam prato 

dicto den Langbeemt sito in dicta parochia in loco dicto in die Hasselt 

inter hereditatem Jacobi van den Yvenlaer ex utroque latere coadiacentem 

item ex tribus lopinatis terre #siliginee# sitis ibidem ad finem dicti 

prati inter hereditatem Jacobi van den Yvenlaer ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii dicti quondam Jacobi uter Hasselt ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis hereditario censu (dg: XVII) XX solidorum 

dicte monete ex dictis duabus peciis terre et hereditario censu XXXV 

solidorum dicte monete ex dicta medietate dicti prati solvendis prius et 

sufficientem facere. Testes Loze et Hubertus datum in crastino 

decollationis Johannis. 

 

BP 1179 p 093r 06 wo 30-08-1391. 

En hij kan de cijns terugkopen gedurende 3 jaar na Sint-Remigius aanstaande 

(zo 01-10-1391), met 60 Hollandse gulden of de waarde en 12 pond geld, en 

eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van schepenen, Johannes van de Kloot, Johannes Vrient van Helmont en Paulus 

van Heijst. 

 

Et poterit redimere dictum censum (dg: in) ad spacium trium annorum post 

festum Remigii proxime futurum sine medio sequentium semper dictis tribus 

pendentibus cum LX Hollant gulden seu valorem et cum XII libris (dg: d) 

monete et cum arrestadiis si que defecerint ut in forma. Acta in camera 

presentibus scabinis Johanne de Globo Johanne Vrient de Helmont Paulo de 

Heijst testibus datum anno nonagesimo primo mensis augusti die in 

crastino decollationis sancti Johannis baptiste hora (dg: pri) ante 
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nonam. 

 

BP 1179 p 093r 07 wo 30-08-1391. 

Walterus van Oekel verkocht aan Theodericus zvw Johannes gnd Vucht nzvw 

Theodericus van der Masen een lijfrente van 20 pond geld, met Sint-Remigius 

te betalen, gaande uit een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, in een 

straat die loopt van het midden van de Vughterstraat naar de Vismarkt, 

tussen erfgoed van Gerardus van Vladeracken enerzijds en erfgoed van wijlen 

Arnoldus van Waderle anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Walterus de Oekel legitime vendidit Theoderico filio quondam Johannis 

dicti (dg: -o) Vucht filii naturalis quondam Theoderici van der Masen 

vitalem pensionem viginti librarum monete solvendam anno quolibet ad 

vitam dicti emptoris et non ultra Remigii et pro primo termino (dg: 

termino ultra) a Remigii proxime futuro ultra annum de et ex domo et area 

dicti venditoris sita in Busco in vico tendente a medio vici Vuchtensis 

usque forum piscium inter hereditatem Gerardi de Vladeracken ex uno et 

inter hereditatem quondam Arnoldi de Waderle ex alio promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

ducis exinde solvendo et sufficientem facere et cum mortuus fuerit etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 093r 08 wo 30-08-1391. 

Voornoemde Walterus van Oekel verkocht aan Ywanus van Vauderic, tbv 

Elizabeth dvw Johannes gnd Vucht nzv Theodericus van der Masen, een 

lijfrente van 10 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

voornoemd huis en erf van verkoper. 

 

Dictus Walterus legitime vendidit (dg: Huberto) Ywano de Vauderic ad opus 

(dg: .) Elizabeth filie quondam Johannis dicti Vucht filii naturalis 

Theoderici van der Masen vitalem pensionem X librarum monete solvendam 

anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra Remigii et primo 

termino [a Remigii] proxime futuro ultra annum ex domo et area dicti 

venditoris predicta promittens super habita et habenda per totum ?ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 093r 09 do 31-08-1391. 

Arnoldus Zanders, Zanderus zvw Henricus Zanders soen, Johannes van Doerne 

zvw Johannes van Doerne, Gerardus van Doerne zvw Johannes van Doerne en 

Arnoldus van der Heijden deden tbv Thomas zvw Thomas Valant afstand van 

goederen, in Oss, die waren van een zekere Zala van Osse. 

 

Arnoldus Zanders Zanderus filius quondam Henrici Zanders soen Johannes de 

Doerne filius quondam Johannis de Doerne Gerardus de [Doerne] filius 

quondam Johannis de Doerne Arnoldus van der Heijden super bonis sitis in 

Osse que quondam fuerant dicte Zale de Osse super jure ad opus Thome 

filii quondam Thome Valant renunciaverunt promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Ghemert et Loze datum quinta post decollationem Johannis. 

 

BP 1179 p 093r 10 do 31-08-1391. 

Henricus Reijnbouts soen droeg over aan voornoemde Thomas 3 nobel, die aan 

hem, broeder Henricus van Os minderbroeder en Jacobus zvw Arnoldus gnd 

Demoeden soen behoren in voornoemde goederen. 

 

Henricus Reijnbouts soen (dg: litteras) tria nobel sibi fratri Henrico de 

Os ordinis fratrum minorum et Jacobo filio quondam Arnoldi dicti Demoeden 

soen in dictis bonis competentes in dictis bonis supportaverunt dicto 

Thome promittentes ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 
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....... ....... ....... ....... ....... Hubertus datum supra. 

 

1179 mf2 B 03 p. 94. 

 Quinta post decollationem Johannis: donderdag 31-08-1391. 

 in crastino decollacionis Johannis baptiste anno nonagesimo primo: 

  woensdag 30-08-1391. 

 

BP 1179 p 094v 01 do 31-08-1391. 

Johannes van Verlaer vernaderde een beemd, in Aarle bij Beke, tussen 

Godefridus van Dommellen enerzijds en de akkers gnd die Valkendijkse 

Akkeren anderzijds, aan Johannes zv Elizabeth van Stiphout verkocht door 

Johannes van der Voert. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Johannes de Verlaer prebuit et exhibuit patentes denarios ad redimendum 

quoddam pratum situm in parochia de Aerle prope (dg: p) Beke inter 

hereditatem Godefridi de Dommellen ex uno et inter agros dictos 

communiter die Valkendijcsche Ackeren ex alio venditum Johanni filio 

Elizabeth (dg: dicte) de Stiphout a Johanne van der Voert prout in 

litteris et alter cessit et reportavit. Testes Uden et Dicbier et Loze 

datum quinta post decollacionem Johannis. 

 

BP 1179 p 094v 02 do 31-08-1391. 

Elizabeth wv Henricus van den Ham en haar dochters Katherina en Maria 

verkochten aan Arnoldus Doerman een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit 12 lopen 

roggeland, in Oisterwijk, naast de Kreiter Molen, tussen Mechtildis 

Coptiten enerzijds en Hubertus Pijggen anderzijds, en uit de gebouwen die 

erop staan, reeds belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 12 

schelling gemeen paijment en een b-erfpacht van 9 lopen rogge. 

 

Elizabeth (dg: filia) relicta quondam Henrici van den Ham Katherina et 

Maria eius filie cum tutore hereditarie vendiderunt Arnoldo Doerman 

hereditariam paccionem trium sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et supra hereditates infrascriptas 

tradendam ex XII lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Oesterwijc iuxta (dg: locum) molendinum dictum Creijter Molen inter 

hereditatem Mechtildis Coptiten ex uno et inter Huberti Pijggen ex alio 

et ex edificiis in eisdem consistentibus ut dicebant promiserunt cum 

tutore super omnia (dg: habend) habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

XII solidorum communis pagamenti (dg: pag) et hereditaria paccione novem 

lopinorum siliginis exinde prius solvendis (dg: et sufficientem). Testes 

Uden et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 094v 03 wo 30-08-1391. 

En zij kunnen terugkopen gedurende 3 jaar vanaf heden, met 11 Gelderse 

gulden of de waarde en met de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

in de kamer, in aanwezigheid van Johannes van den Dijk, Johannes van den 

Kloot en Petrus Pulslauwer. 

 

A. 

Et poterint redimere ad spacium trium annorum datam presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum trium annorum cum (dg: XI) undecim 

Gelre gulden seu valorem semel dandis et cum paccione anni redemptionis 

et cum arrestadiis ut in forma. Acta in camera presentibus Johanne de 

Aggere Johanne de Globo Petro Pulslauwer datum in crastino decollacionis 

Johannis baptiste anno nonagesimo primo. 

 

BP 1179 p 094v 04 wo 30-08-1391. 

Voornoemde Elizabeth, Katherina en Maria verkochten aan Willelmus zvw 

Henricus Maes soen een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met 
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Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit voornoemde 12 lopen 

roggeland met de gebouwen, reeds belast met de hertogencijns, een 

b-erfcijns van 12 schelling gemeen paijment en een b-erfpacht van 9 lopen 

rogge. 

 

Dicte Elizabeth Katherina et Maria cum tutore hereditarie vendiderunt 

Willelmo filio quondam Henrici Maes soen hereditariam paccionem duorum 

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

purificationis et supra hereditates infrascriptas tradendam ex dictis 

(dg: dictis) XII lopinatis terre siliginee cum suis edificiis ut supra 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

XII solidorum communis !et hereditaria paccione novem lopinorum siliginis 

exinde prius solvendis. Testes Uden et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 094v 05 wo 30-08-1391. 

Johannes Mersman zvw Petrus Mersman en Henricus zvw Rodolphus Rover van 

Vladeracken beloofden aan Aleijdis ev Johannes Bathen soen, tbv voornoemde 

Johannes, 28½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-

06-1392) te betalen. 

 

Johannes Mersman filius quondam Petri Mersman (dg: Jo) et Henricus filius 

quondam Rodolphi Rover de Vladeracken promiserunt (dg: Ale) Aleijdi uxori 

Johannis Bathen soen ad opus eiusdem Johannis XXVIII et dimidium Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Erpe et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 094v 06 wo 30-08-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit II plack. 

Primus #promisit super habita et habenda# servare alium indempnem (dg: -

s). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 094v 07 wo 30-08-1391. 

(dg: Henricus zv Ael). 

 

(dg: Henricus filius Ael). 

 

BP 1179 p 094v 08 wo 30-08-1391. 

Henricus zv Aelwinus gnd Groet Aelwinus van Corvel verkocht aan Walterus 

Bac zvw Johannes gnd Onmaet een n-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van 

Tilburg, met Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande uit ¼ deel, dat aan 

voornoemde verkoper gekomen was na overlijden van zijn moeder Aleijdis, 

resp. dat aan hem zal komen na overlijden van zijn voornoemde vader 

Aelwinus, in 3 stukken beemd, in Tilburg, ter plaatse gnd in Lijvengoer, 

(1) tussen Truda gnd Cleijs enerzijds en Petrus gnd ?Bol anderzijds, (2) 

tussen Aelwinus Sculenborch enerzijds en Petrus Peijman anderzijds, (3) 

tussen Nijcholaus die Joncker enerzijds en Johannes gnd After Loe 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Henricus filius (dg: q) Aelwini dicti Groet Aelwini de Corvel hereditarie 

vendidit Waltero Bac filio quondam Johannis dicti Onmaet hereditariam 

paccionem XII lopinorum siliginis mensure de Tilborch solvendam 

herediatrie purificationis et in Tilborch tradendam ex quarta parte dicto 

venditori de morte quondam Aleijdis sue matris successione advoluta et 

post mortem dicti Aelwini sui patris successione advolvendis in tribus 

peciis prati sitis in parochia de Tilborch in loco dicto in Lijvengoer 

quarum una inter hereditatem (dg: De) Trude dicte Cleijs ex uno et inter 

hereditatem Petri dicti ?Bol ex alio secunda inter hereditatem #Aelwini# 

Sculenborch ex uno et inter hereditatem Petri Peijman ex alio et tercia 
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inter hereditatem Nijcholai die Joncker ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti After (dg: .) Loe ex alio #sunt site# promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus domini fundi exinde solvendis (dg: et su). Testes (dg: Ep) Erpe 

et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 094v 09 do 31-08-1391. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.186, 31-08-1391; monete pro tempore 

solutionis huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Albertus Wael als procurator van het Geefhuis in Den Bosch gaf uit aan 

Willelmus gnd die Eedel (1) 3½ morgen land, ter plaatse gnd Oetheren, 

tussen Metta van der Oetheren enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 2 

morgen gelegen ter plaatse gnd Oetheren, tussen Henricus Ermgarden soen 

enerzijds en Henricus Nerinc anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 5 pond geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over 

een jaar (wo 25-12-1392). 

 

Albertus Wael (dg: tamquam maritus et t) procurator mense sancti spiritus 

in Busco cum consensu et voluntate provisorum dicte mense etc tria et 

dimidium iugera terre spectantia ad dictam mensam sancti spiritus in loco 

dicto Oetheren inter hereditatem Mette van der Oetheren ex uno et inter 

communem plateam ex alio item duo iugera terre ad dictam mensam 

spectantia sita in dicto loco Oetheren vocato inter hereditatem Henrici 

Ermgarden soen ex uno et inter hereditatem Henrici Nerinc ex alio prout 

ibidem sunt sita et ad dictam mensam pertinere dinoscuntur dedit ad (dg: 

hereditariam) hereditarium censum (dg: Johanni Grieten soen) Willelmo 

dicto die Eedel ab hereditarie possidenda pro hereditario censu quinque 

(dg: libr m) librarum monete dando (dg: sibi) #dicte mense# ab alio 

hereditarie nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum ex premissis promittens cum (dg: tut) cum 

consensu tamquam procurator warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 094v 10 do 31-08-1391. 

Arnoldus Crauwel maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Johannes Grieten soen met zijn goederen. 

 

Arnoldus (dg: K) Crauwel omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Johannem Grieten (dg: -n) soen cum suis bonis calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 094v 11 do 31-08-1391. 

Agnes dvw Arnoldus Mersman de oudere maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen gedaan door Godefridus van Overmere met zijn goederen. 

 

Solvit. 

Agnes filia quondam Arnoldi Mersman senioris omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Godefridum de Overmere cum suis bonis 

quibuscumque ut dicebat calumpniavit. Testes Erpe et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 094v 12 do 31-08-1391. 

Henricus zvw Henricus van den Velde droeg over aan zijn schoonzoons 

Corstantius gnd Stans zv Johannes gnd Stanssen soen en Danijel Oden soen 

erfgoederen in Stiphout en erfgoederen in Mierlo, zoals die erfgoederen aan 

Aleijdis mv Petrus van Meijensfort behoorden, welke erfgoederen 

eerstgenoemde Henricus in pacht verkregen had van voornoemde Petrus van 

Meijensfort, belast met lasten De brief aan een van hen overhandigen. 

 

Duplicetur (dg: duplicetur). Solverunt ambo. 

Henricus filius quondam Henrici van den Velde hereditates sitas in (dg: 

Mijrle in) Stiphout atque hereditates sitas in Mijrle (dg: atque peciam 

prati sitam in Helmont in loco dicto Perric prout) dicte hereditates ad 
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Aleijdem matrem Petri de Meijensfort spectabant quocumque locorum infra 

dictas parochias sitas quas hereditates (dg: et pratum) primodictus 

Henricus erga dictum Petrum de Meijensfort ad pactum acquisiverat ut 

dicebat hereditarie supportavit Corstantio dicto Stans filio (dg: 

quondam) Johannis dicti Stanssen soen et Danijeli Oden soen suis generis 

promittens ratam servare #et obligationem ex parte sui deponere# exceptis 

oneribus exinde solvendis. Testes datum supra. Traditur alteri eorundem. 

 

BP 1179 p 094v 13 do 31-08-1391. 

Voornoemde Corstantius en Danijel beloofden aan Henricus zvw Henricus van 

den Velde en diens vrouw Gertrudis een lijfpacht van 18 lopen rogge, maat 

van Helmond, met Lichtmis in Stiphout te leveren, gaande uit hun goederen. 

De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Dictus Corstantius et Danijel promiserunt indivisi super habita et 

habenda se daturos et soluturos Henrico filio quondam (dg: Huberti) 

#Henrici# van den Velde et Ger[trudi] sue uxori vitalem pensionem decem 

et octo lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco) #Helmont# solvendam 

anno quolibet ad vitam dictorum Henrici et Gertrudis et [non] ultra 

purificationis et in (dg: Stippe Spit) Stiphout tradendam (dg: ex 

premissis promiserunt ratam servare et obligationem ex par et alter 

repromisit #aliis) suis bonis# et alter diutius vivens integraliter 

possidebit et cum ambo mortui fuerint etc. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 B 04 p. 95. 

 Quinta post decollationem Johannis: donderdag 31-08-1391. 

 in die Egidii: vrijdag 01-09-1391. 

 

BP 1179 p 095r 01 do 31-08-1391. 

Reijnerus Mudeken beloofde aan Leonius zvw Petrus van Erpe 6½ Hollandse 

gulden en 11 plakken met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (do 22-02-1392), en 

daarna gedurende 3 jaar, elk jaar met Sint-Petrus-Stoel 6½ Hollandse gulden 

of de waarde en 20 gemene plakken te betalen. 

 

Reijnerus Mudeken promisit Leonio filio quondam Petri de Erpe (dg: X X 

sept) sex et dimidium Hollant gulden seu (dg: .) valorem et XI placken 

(dg: Remigii) Petri ad cathedram proxime futurum atque ad spacium (dg: 

trium a) trium annorum post festum Petri proxime futurum (dg: ultra 

quatuor) sine medio sequentium anno quolibet dictorum annorum pro sex et 

dimidium Hollant gulden seu valorem et XX communes (dg: plte) placken 

Petri ad vincula persolvendos. Testes Erpe et Hubertus datum quinta post 

decollacionem Johannis. 

 

BP 1179 p 095r 02 do 31-08-1391. 

Lambertus van Haesten beloofde aan Leonius zvw Petrus van Erpe, gedurende 4 

jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel (wo 22-02-1391), elk jaar met 

Sint-Petrus-Stoel 3½ Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

Lambertus de Haesten promisit super omnia se daturum et soluturum Leonio 

filio quondam Petri de Erpe ad spacium quatuor annorum post festum Petri 

ad cathedram (dg: sine sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

quatuor annorum pro duobus Hollant gulden seu valorem Petri ad cathedram) 

proxime preterito sine medio sequentium anno quolibet dictorum quatuor 

annorum tres et dimidium Hollant gulden seu valorem Petri ad cathedram et 

primo termino Petri ad cathedram proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 095r 03 do 31-08-1391. 

Johannes zv Ghisbertus gnd Veren Berthen soen droeg over aan Gerardus zvw 

Johannes van Tephelen, tbv hem en Bertha en Cristina, kvw voornoemde 

Johannes van Tephelen, zijn vruchtgebruik in de helft, die aan voornoemde 



Bosch’ Protocol jaar 1391 04. 

 

70 

Gerardus, Bertha en Cristina gekomen was na overlijden van Aleijdis dvw 

voornoemde Johannes van Tefelen, resp. die aan hen zal komen na overlijden 

van eerstgenoemde Johannes, in (1) een huis en erf in Den Bosch, aan de 

straat gnd Oude Huls, (2) een b-erfcijns van 5 schelling, gaande uit een 

stukje erfgoed, aan de straat gnd Oude Huls, achter voornoemd huis en erf, 

welk huis en cijns aan eerstgenoemde Johannes waren verkocht door Henricus 

van Ophoven zvw Johannes van der Bruggen. De brief overhandigen aan 

eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes filius Ghisberti dicti Veren Berthen soen suum usufructum sibi 

competentem in medietate que Gerardo Berthe et Cristine liberis quondam 

Johannis de Tephelen de morte quondam Aleijdis filie dicti quondam 

Johannis (dg: Aleijdis) de Tefelen successione advoluta et post mortem 

primodicti Johannis successione advolvenda in domo et area sita in Busco 

ad vicum dictum Audehuls cum eius attinentiis atque in hereditario censu 

quinque solidorum solvendo hereditarie ex particula hereditatis sita ad 

dictum vicum retro dictam domum et aream venditis primodicto Johanni ab 

Henrico de Ophoven filio quondam Johannis van der Bruggen prout in 

litteris supportavit (dg: dicto Johanni filio quondam Johannis de Tefelen 

promittens) dicto Gerardo ad opus sui et ad opus dictarum Berthe et 

Cristine promittens ratam servare. Testes Erpe et (dg: Lo) Loze datum 

supra. Tradetur littera primodicto Johanni. 

 

BP 1179 p 095r 04 vr 01-09-1391. 

Gerardus zvw Johannes van Tephelen verkocht aan voornoemde Johannes zv 

Ghisbertus Veren Berten soen voornoemde helft, die aan hem en aan zijn 

zusters Bertha en Cristina, dvw voornoemde Johannes, gekomen was na 

overlijden van Aleijdis resp. die aan hem zal komen na overlijden van 

voornoemde Johannes zv Ghisbertus Veren Berthen soen, in voornoemd huis en 

erf en b-erfcijns van 5 schelling. 

 

(dg: dic) Gerardus filius quondam Johannis de Tephelen #dictam# 

medietatem sibi et Berthe et (dg: Katherine) #Cristine# suis sororibus 

filiabus dicti quondam Johannis de morte quondam Aleijdis advolutam et 

post mortem dicti Johannis filii Ghisberti Veren Berthen soen successione 

advolvendam in dicta domo et area et hereditario censu quinque solidorum 

vendidit dicto Johanni filio Ghisberti Veren Berten soen promittens super 

omnia #(dg: super) habenda et habita# ratam servare et obligationem et 

(dg: ex) impeticionem ex parte dictorum Gerardi Berthe et Cristine 

deponere et quod ipse (dg: omnem) dictas Bertham et Cristinam perpetue 

tales habebit quod nunquam presument se jus in premissis habere. Testes 

Loze et Steenwech datum in (dg: fo) die Egidii. 

 

BP 1179 p 095r 05 do 31-08-1391. 

Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen beloofde aan Johannes van der Borch 6 

mud haver, Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391) in 

Den Bosch te leveren. 

 

Everardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen promisit Johanni van der 

Borch sex modios avene mensure de Busco ad Martini proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes Erpe et Loze datum quinta post 

decollacionem Johannis. 

 

BP 1179 p 095r 06 vr 01-09-1391. 

Arnoldus zvw Nijcholaus snijder van Gheffen droeg over aan Lambertus zv 

Johannes van Herlaer timmerman een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te 

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

hofstad in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, buiten de poort, tussen 

erfgoed van hr Henricus van Best priester enerzijds en erfgoed van Petrus 

Broc anderzijds, aan voornoemde Arnoldus verkocht door Gerardus zvw 
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Nijcholaus van Boekel. 

 

Arnoldus filius quondam Nijcholai sartoris de Gheffen hereditarium censum 

quatuor librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domistadio quodam sito in Busco in vico Hijnthamensi 

extra portam ibidem inter hereditatem domini Henrici de Best presbitri ex 

uno et inter hereditatem Petri Broc ex alio venditum dicto Arnoldo a 

Gerardo filio (dg: Nij) quondam Nijcholai de Boekel prout in litteris 

hereditarie supportavit Lamberto filio Johannis de Herlaer carpentarii 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Erpe et Loze datum in die Egidii. 

 

BP 1179 p 095r 07 vr 01-09-1391. 

Arnoldus zvw Nijcholaus snijder van Geffen verkocht aan Lambertus zv 

Johannes van Herlaer timmerman een hofstad met gebouwen in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, buiten de poort, tussen erfgoed van hr Henricus van Best 

priester enerzijds en erfgoed van Petrus gnd Broc anderzijds, voor 

voornoemde Petrus Broc en hr Henricus van Best 1 voet gereserveerd voor de 

osendrup, welke hofstad voornoemde Arnoldus gekocht had van Gerardus zvw 

Nijcholaus van Boekel, uitgezonderd voor Theodericus van den Hoevel een weg 

aldaar, tussen erfgoed van voornoemde Theodericus enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Arnoldus anderzijds, 105 voet lang, af te meten vanaf de gemene 

weg achterwaarts, welke weg voornoemde Theodericus verworven had van 

voornoemde Arnoldus. Wat uit voornoemde hofstad meer betaald moet worden 

dan 1 oude groot aan de hertog en een b-erfcijns van 3 pond gemeen 

paijment, zal de verkoper afhandelen. 

 

Arnoldus filius quondam Nijcholai sartoris de Geffen domistadium quoddam 

situm in Busco in vico Hijnthamensi extra portam ibidem inter hereditatem 

domini Henrici de Best presbitri ex uno et inter hereditatem Petri dicti 

Broc ex alio salva tamen dicto Petro Broc una pedata ?et dicto domino 

Henrico de Best scilicet una pedata terre pro eorum scilicidiis (dg: 

idem) ibidem quod domistadium dictus Arnoldus erga Gerardum filium 

quondam Nijcholai de Boekel emendo acquisiverat prout in litteris simul 

cum edificiis in dicto domistadio consistentibus excepta eciam a dicto 

domistadio et libere reservata Theoderico van den Hoevel quadam via sita 

ibidem inter hereditatem dicti Theoderici ex uno et inter hereditatem 

dicti Arnoldi ex alio et que via continet centum et quinque pedatas in 

longitudine (dg: et) mensurando videlicet a communi platea retrorsum quam 

viam (dg: d) predictam dictus Theodericus erga dictum Arnoldum prius 

acquisiverat prout huiusmodi via ibidem est sita et in (dg: eodem) eo 

jure quo huiusmodi via ibidem consistit ut dicebat hereditarie vendidit 

(dg: Theoderico) #Lamberto# filio Johannis de Herlaer carpentarii 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens (dg: rs) super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepta dicta via quam dictus Theodericus (dg: d) van den Hoevel 

obtinebit juxta (dg: continentiam) continentiam suarum litterarum (dg: 

exinde) scabinalium exinde confectarum promisit insuper (dg: s) habita et 

habenda quod si quid (dg: de) #ex# dicto domistadio cum suis edificiis 

erit solvendum praeter unum grossum antiquum domino nostro duci (dg: 

annuatim ex) et (dg: here) praeter hereditarium censum trium librarum 

communis pagamenti hoc dictus (dg: emptor) venditor prefato emptori 

deponet omnino. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 095r 08 vr 01-09-1391. 

Arnoldus molenaar zvw Nijcholaus Snijder droeg over aan Lambertus zv 

Johannes van Herlaer timmerman de helft van de windmolen met ondergrond, in 

Veghel, welke helft voornoemde Arnoldus in pacht verkregen had van Arnoldus 

van Ghele zvw Jacobus van Ghele en Maria dvw Godefridus van Erpe, belast 

met cijnzen en de pacht in de brief vermeld. 
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Arnoldus multor filius quondam Nijcholai Snijder medietatem molendini 

venti cum eius fundo consistentis in Vechel cum medietate venti et jurium 

et attinentiarum dicti molendini venti singularum et universarum ut 

dicebat (dg: dic) quam medietatem dicti molendini cum eius fundo ac venti 

jurium et attinentiarum dicti molendini !Arnoldus erga Arnoldum de Ghele 

filium quondam (dg: Jac) Jacobi de Ghele et Mariam filiam quondam 

Godefridi de Erpe ad pactum acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Lamberto filio (dg: q) Johannis de Herlaer carpentarii cum 

litteris et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui deponere exceptis censibus et 

paccione in dictis litteris contentis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 095r 09 vr 01-09-1391. 

Johannes zv Ghisbertus gnd Veren Berthen soen droeg over aan Gerardus zvw 

Johannes van Tefelen (1) zijn helft in de helft van 5 hont land in 

Lithoijen, ter plaatse gnd Tefelre Weide, tussen Agnes gnd Volpen enerzijds 

en Agnes wv Laurencius gnd Hollander anderzijds, (2) zijn helft in 8 hont 

land in Lithoijen, ter plaatse gnd Tefelre Weide, tussen Godefridus gnd 

Brune enerzijds en wijlen Hermannus zv Heilwigis anderzijds, welke helften 

eerstgenoemde Johannes verworven had van Henricus zv Willelmus van Loet, 

(3) zijn vruchtgebruik in de andere helften, welke andere helften aan erfg 

vw Aleijdis dvw voornoemde Johannes van Tefelen ev eerstgenoemde Johannes 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Aleijdis resp. aan hen zullen 

komen na overlijden van eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes filius Ghisberti dicti Veren Berthen soen medietatem ad se jure 

hereditario spectantem in medietate quinque hont terre sitorum in 

parochia de Lijttoijen in loco dicto communiter Tefelre Weijde inter 

hereditatem Agnetis dicte Volpen ex uno et inter hereditatem Agnetis 

relicte quondam Laurencii dicti Hollander ex alio atque medietatem ad 

dictum Johannem hereditario jure spectantem in octo hont terre sitorum in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Godefridi dicti Brune ex uno 

et inter hereditatem quondam Hermanni filii Heilwigis ex alio quam 

medietatem dictorum quinque hont (dg: et octo) et octo hont terre 

primodictus Johannes erga Henricum filium Willelmi de Loet acquisiverat 

(dg: atque medietatem ad se) #prout in litteris# atque usufructum sibi 

competentem in reliqua medietate dicte medietatis dictorum quinque hont 

et octo hont terre (dg: scilicet) que reliqua medietas heredibus quondam 

Aleijdis filie quondam Johannis de Tefelen uxoris olim primodicti 

Johannis #de# morte dicte quondam Aleijdis successione est advoluta et 

post mortem primodicti Johannis advolvetur successione ut dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo filio dicti quondam Johannis de Tefelen 

(dg: promittens) cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem [ex parte] sui deponere. Testes Loze et Steenwech datum 

supra. 

 

BP 1179 p 095r 10 vr 01-09-1391. 

Voornoemde Johannes zv Ghisbertus gnd Veren Berthen soen droeg over aan 

Gerardus zvw Johannes van Tefelen (1) zijn helft in een b-erfcijns van 3 

pond geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (1a) 4 hont 

land in Lithoijen, ter plaatse gnd Tefelre Weide, tussen Ricoldus Bijeken 

enerzijds en Alardus Arts {p.96v} soen anderzijds, (1b) ½ morgen land in 

Lithoijen, tussen Henricus Wouters soen enerzijds en kvw Johannes gnd 

Roijken anderzijds, (1c) ½ morgen land aldaar, tussen Godefridus zv 

Bernardus van Overmere enerzijds en de sloot gnd dat Blokgraaf anderzijds, 

welke cijns eerstgenoemde Johannes gekocht had van de gezusters Oda en 

Belia, dvw Johannes Bijeken van Lijttoijen, (2) zijn vruchtgebruik in de 

andere helft, te weten in de helft die aan erfg vw zijn vrouw Aleijdis dvw 

voornoemde Johannes van Tefelen was gekomen na overlijden van voornoemde 

Aleijdis resp. die aan hen zal komen na overlijden van eerstgenoemde 
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Johannes. 

 

Dictus Johannes filius Ghisberti medietatem ad se hereditario jure 

spectantem in hereditario censu trium librarum monete solvendo 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendo ex quatuor hont (dg: 

hont) terre sitis in parochia de Lijttoijen ad locum dictum Tefelre 

Weijde inter hereditatem Rico[l]di (dg: Bijeken) Bijeken ex uno et inter 

hereditatem Alardi Arts 

 

1179 mf2 B 05 p. 96. 

 Dominica post Egidii: zondag 03-09-1391. 

 

BP 1179 p 096v 01 vr 01-09-1391. 

soen ex alio atque ex (dg: q) dimidio iugero terre sito in dicta parochia 

inter hereditatem Henrici Wouters soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis dicti Roijken ex alio insuper ex dimidio 

iugero terre sito ibidem inter hereditatem Godefridi filii Bernardi de 

Overmere ex uno et inter (dg: here) fossatum dictum dat Blocgrave ex alio 

quem censum primodictus Johannes erga Odam et Beliam sorores filias 

quondam Johannis Bijeken de Lijttoijen emendo acquisiverat prout in 

litteris et suum usufructum sibi competentem in reliqua medietate dicti 

census scilicet in illa medietate que heredibus (dg: dicti) quondam 

Aleijdis sue uxoris filie quondam Johannis de Tefelen de morte eiusdem 

quondam Aleijdis successione est advoluta et post mortem primodicti 

Johannis successione advolvetur hereditarie supportavit Gerardo filio 

dicti quondam Johannis de Tefelen cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 096v 02 vr 01-09-1391. 

Johannes zvw Ghisbertus Veren Berthen soen droeg over aan Gerardus zvw 

Johannes van Tefelen (1) de helft in een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit een morgen land in 

Lithoijen, ter plaatse gnd die Tefelse Weide, tussen erfg van Johannes gnd 

van Aelst enerzijds en de gezusters Belia en Oda, dv Johannes gnd Bijeken 

anderzijds, en uit andere goederen van Rijcoldus zv Willelmus Bijeken van 

Lijttoijen en zijn kinderen Willelmus, Oda, Elizabeth en Aleijdis, welke 

cijns eerstgenoemde Johannes gekocht had van voornoemde Rijcoldus en zijn 

kinderen Willelmus, Oda, Elizabeth en Aleijdis, (2) zijn vruchtgebruik in 

de andere helft, te weten in de helft die aan erfg vw zijn vrouw Aleijdis 

dvw voornoemde Johannes van Tefelen was gekomen na overlijden van 

voornoemde Aleijdis resp. die aan hen zal komen na overlijden van 

eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes filius quondam Ghisberti Veren Berthen soen medietatem ad se 

spectantem in hereditario censu XL solidorum monete solvendo hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendo ex quodam iugero terre sito in 

parochia de Lijttoijen in loco dicto communiter die Tefelsche Weide inter 

hereditatem heredum Johannis dicti de Aelst ex uno et inter hereditatem 

Belie et Ode sororum filiarum (dg: quo) Johannis dicti Bijeken ex alio 

atque ex ceteris bonis Rijcoldi filii Willelmi Bijeken de Lijttoijen 

Willelmi Ode Elizabeth et Aleijdis eius liberorum singulis et universis 

quocumque locorum sitis quem censum primodictus Johannes erga dictos 

Rijcoldum Willelmum Odam Elizabeth et Aleijdem eius liberos emendo 

acquisiverat prout in litteris atque suum usufructum sibi competentem in 

reliqua medietate dicti census que heredibus (dg: ?r) quondam Aleijdis ut 

in contractu predicto hereditarie supportavit Gerardo filio quondam 

Johannis de Tefelen cum litteris #et aliis# et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 096v 03 vr 01-09-1391. 

Voornoemde Johannes zvw Ghisbertus Veren Berten soen droeg over aan 
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Gerardus zvw Johannes van Tefelen (1) de helft in een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (a) een 

stuk land, 4½ hont groot, in Lithoijen, ter plaatse gnd in de Rijcouds 

Beemd, tussen erfg van Yda gnd Gerijts enerzijds en erfg van Gerardus zv 

Goeswinus van Tefelen anderzijds, (b) de helft van een akker, in Lithoijen, 

tussen Aleijdis van Loen enerzijds en erfg van Rijcoldus van Tefelen 

anderzijds, welke cijns eerstgenoemde Johannes gekocht had van Agnes dvw 

Willelmus gnd Bieken van Littoijen, (2) zijn vruchtgebruik in de andere 

helft, te weten in de helft die aan erfg vw zijn vrouw Aleijdis dvw 

voornoemde Johannes van Tefelen was gekomen na overlijden van voornoemde 

Aleijdis resp. die aan hen zal komen na overlijden van eerstgenoemde 

Johannes. 

 

Dictus Johannes filius quondam Ghisberti Veren Berten soen medietatem ad 

se hereditario jure spectantem in hereditario censu XL solidorum monete 

solvendo hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendo ex quadam 

pecia terre quatuor et dimidium hont terre continente sita in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto in den Rijcouds Beemt inter hereditatem heredum 

Yde dicte Gerijts ex uno et inter hereditatem heredum Gerardi filii 

Goeswini de Tefelen ex alio atque ex medietate cuiusdam agri terre siti 

in dicta parochia inter hereditatem Aleijdis de Loen ex uno et inter 

hereditatem heredum Rijcoldi de Tefelen ex alio quem censum primodictus 

Johannes erga Agnetem filiam quondam Willelmi dicti Bieken de Littoijen 

emendo acquisiverat prout in litteris atque suum usufructum sibi 

competentem in reliqua medietate que heredibus quondam Aleijdis uxoris 

olim primodicti Johannis etc ut (dg: s) in aliis contractibus hereditarie 

supportavit Gerardo filio quondam Johannis de Tefelen cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 096v 04 vr 01-09-1391. 

Voornoemde Johannes zvw Ghisbertus Veren Berten soen droeg over aan 

Gerardus zvw Johannes van Tefelen zijn vruchtgebruik in (1) alle 

erfgoederen, die wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw voornoemde Johannes van 

Tefelen had, toen eerstgenoemde Johannes en wijlen voornoemde Aleijdis in 

de echt werden verbonden, (2) alle goederen, die aan wijlen voornoemde 

Aleijdis gekomen waren na overlijden van haar ouders, gelegen onder Tefelen 

en Oijen. 

 

Dictus Johannes suum usufructum atque totum jus et omnem partem sibi 

competentes in omnibus hereditatibus quas Aleijdis quondam eius uxor 

filia quondam Johannis de Tefelen habuit quando primodictus Johannes et 

dicta quondam Aleijdis per matrimonium copulabantur #+ {hier BP 1179 p 

096v 05 invoegen}# quocumque locorum infra parochiam de Tefelen et infra 

parochiam de (dg: Lijttoijen) #Oijen# sitas ut dicebat hereditarie 

supportavit Gerardo filio dicti quondam Johannis de Tefelen promittens 

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

supra. 

 

BP 1179 p 096v 05 vr 01-09-1391. 

{Invoegen in BP 1179 p 096v 04}. 

(dg: et que dicte) #+# atque in omnibus #bonis# que dicte quondam Aleijdi 

de morte quondam suorum parentum fuerant successione advoluta. 

 

BP 1179 p 096v 06 vr 01-09-1391. 

Gerardus zvw Johannes van Tefelen en Johannes van der Graft zvw Godefridus 

van den Graft van Lijttoijen beloofden aan Johannes zvw Ghisbertus Veren 

Berthen soen alias gnd van Kuijc 38 Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Petrus-Stoel aanstaande (do 22-02-1392) te betalen. 
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(dg: Johannes #Petrus) Gerardus# filius quondam Johannis de Tefelen et 

Johannes van der Graft filius quondam Godefridi van den Graft de 

Lijttoijen promiserunt indivisi super omnia Johanni filio quondam 

Ghisberti Veren Berthen soen alias dicti de Kuijc XXXVIII Gelre gulden 

bonos et legales seu valorem ad Petri ad cathedram proxime futurum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 096v 07 vr 01-09-1391. 

Voornoemde Gerardus en Johannes beloofden aan voornoemde Johannes zvw 

Ghisbertus 39 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius over een jaar 

(di 01-10-1392) te betalen. 

 

Dictus! (dg: Petrus p) #Gerardus# et Johannes promiserunt dicto Johanni 

filio quondam Ghisberti XXXIX bonos et legales Gelre gulden seu valorem a 

Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 096v 08 vr 01-09-1391. 

Corstianus zvw Albertus van den Berghe bakker ev Mechtildis dvw Johannes 

van Ghoch verkocht aan Petrus van Goch 4 hont land, in Oss, ter plaatse gnd 

die Henxtrijt, tussen erfg vw Johannes Muijl enerzijds en Berwinus Claes 

soen anderzijds. Lasten van zijn kant en van Egbertus Wouters soen, 

Gertrudis dv Gherisius van Goch en Katherina dv Johannes van Ghoch worden 

afgehandeld. 

 

Corstianus (dg: pist) filius quondam Alberti van den Berghe pistor 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris filie 

quondam Johannis de Ghoch IIIIor hont terre sita in parochia de Os ad 

locum dictum die Henxtrijt inter hereditatem heredum quondam Johannis 

Muijl ex uno et inter hereditatem Berwini Claes soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Petro de Goch promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et ex parte Egberti Wouters 

soen Gertrudis filie Gherisii de Goch #et# Katherine filie Johannis de 

Ghoch deponere. Testes Dicbier et Loze datum ut supra. 

 

BP 1179 p 096v 09 zo 03-09-1391. 

Henricus Cnode zvw Gheerlacus Cnode droeg over aan Adam van Mierde, tbv 

Gheerlacus zv voornoemde Henricus Cnode, zijn vruchtgebruik in alle 

cijnsgoederen en allodiale goederen, die aan voornoemde Gheerlacus gekomen 

waren na overlijden van zijn moeder Katherina ev voornoemde Henricus Cnode, 

resp. die aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde Henricus Cnode, 

gelegen onder Erp. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

Drie brieven maken, voor (1) Johannes zvw Gerardus Berwout, (2) zijn zuster 

Mechtildis, (3) voornoemde Henricus Cnode. 

 

Traditur. 

Henricus Cnode filius quondam Gheerlaci Cnode suum usufructum sibi 

competentem in omnibus bonis censualibus et allodialibus que Gheerlaco 

filio dicti Henrici Cnode de morte quondam Katherine sue matris (dg: fi) 

uxoris olim dicti Henrici Cnode successione advolutis et post mortem 

dicti Henrici Cnode successione advolvendis quocumque locorum infra 

parochiam de Erpe sitis ut dicebat supportavit Ade de Mierde ad opus 

dicti Gheerlaci filii dicti Henrici Cnode promittens ratam servare. 

Testes Uden et Loze datum dominica post Egidii. Tradetur littera dicto 

Henrico. 

 

BP 1179 p 096v 10 zo 03-09-1391. 

Et erunt 3 littere unam habebit Johannes filius quondam Gerardi Berwout 

alteram Mechtildis eius soror et 3am Henricus Cnode predictus. 

 

1179 mf2 B 06 p. 97. 

 Dominica post Egidii: zondag 03-09-1391. 
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 Secunda post Egidii: maandag 04-09-1391. 

 feria secunda post nativitatis Marie: maandag 11-09-1391. 

 in festo Clementis: donderdag 23-11-1391. 

 

BP 1179 p 097r 01 zo 03-09-1391. 

Rodolphus zv Johannes gnd Kepken van Nuwelant verkocht aan Gerardus Kepken 

van Nuwelant bv voornoemde Johannes Kepken een n-erfcijns van 6 oude 

schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, tuin 

en aangelegen erfgoed, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, tussen 

Lambertus gnd Lambrechts soen en Marcelius zv Johannes van den Pedel 

enerzijds en Theodericus Bruijsten en erfg vw Johannes Plaetmaker 

anderzijds, reeds belast met 7½ schelling en een b-erfpacht van 1 mud 

rogge. 

 

Rodolphus filius Johannis dicti Kepken de Nuwelant hereditarie vendidit 

Gerardo Kepken de Nuwelant fratri dicti Johannis Kepken hereditarium 

censum sex aude scilde seu valorem solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et orto et pecia terre sibi (dg: -d) adiacente sitis in 

parochia de Nuwelant in loco dicto Wilshusen inter hereditatem Lamberti 

dicti Lambrechts soen et Marcelii filii Johannis van den Pedel ex uno et 

inter hereditatem Theoderici Bruijsten et hereditatem quondam Johannis 

Plaetmaker ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam ?obligationem deponere exceptis VII et dimidio solidis 

et hereditaria paccione unius modii siliginis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Uden et Loze datum dominica post Egidii. 

 

BP 1179 p 097r 02 ma 04-09-1391. 

Johannes van Wijflit verkocht aan Johannes van Dordrecht een b-erfcijns van 

10 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Remigius te betalen, voor het 

eerst over een jaar (di 01-10-1392), gaande uit een hofstad gnd Zwanenberg, 

in Oisterwijk, en uit landerijen, akkers, beemden en ander toebehoren 

daarvan, reeds belast met (1) 5½ oude groot aan de H.Geest in Oisterwijk, 

(2) 20 schelling oude pecunia aan andere lieden. 

 

Johannes de Wijflit hereditarie vendidit Johanni de Dordrecht 

hereditarium censum X Hollant gulden vel valorem solvendum hereditarie 

Remigii et pro primo ultra annum ex domistadio dicto Zwanenberch sito in 

parochia de Oesterwijc atque ex terris agris pratis et ceteris 

attinentiis eiusdem domistadii singulis et universis quocumque locorum 

sitis ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis quinque et dimidio antiquis grossis mense 

sancti spiritus in Oesterwijc et XX solidis antique pecunie aliis 

hominibus prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes Dicbier et 

Hubertus datum secunda post Egidii. 

 

BP 1179 p 097r 03 ma 11-09-1391. 

Willelmus zvw Jacobus Willems soen verkocht aan Arnoldus Hoernken een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan-Baptist in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) de helft van de windmolen, aan het eind van de 

Orthenstraat, eertijds van wijlen hr Emondus Rover, deze helft reeds belast 

met een lijfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, en een b-erfcijns van 3 

pond geld, (2) de helft van 3 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd die 

Kortbeemden, tussen Arnoldus van Endoven enerzijds en Nijcholaus van Kessel 

anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Jacobi Willems soen (dg: pro) hereditarie 

vendidit Arnoldo Hoernken hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Buscoducis solvendam hereditarie Johannis baptiste et in 

Buscoducis tradendam ex medietate molendini venti ad dictum venditorem 

spectantis siti ad finem vici Orthensis olim ad dominum quondam Emondum 

Rover spectantis atque ex (dg: uno et dimidio jugeribus terre) medietate 
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trium jugerum terre sitorum in parochia de Empel ad locum dictum die 

Cortbeemde inter hereditatem Arnoldi de Endoven ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai de Kessel ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem exceptis vitali 

pensione quinque modiorum siliginis mensure de Busco et hereditario censu 

trium librarum monete ex dicta medietate dicti molendini annuatim prius 

solvendis ut dicebat deponere et sufficientem facere. Testes Erpe et Uden 

datum feria secunda post nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 097r 04 do 23-11-1391. 

Arnoldus gnd Nolleken Geroncs gaf uit aan Nijcholaus van Uden zvw Arnoldus 

Pelle 1/3 deel van een hofstad30 en tuin in Den Bosch, in de straat gnd Oude 

Huls, tussen erfgoed van wijlen Theodericus die Houtsnijder enerzijds en 

erfgoed van Elizabeth van der Meere anderzijds, strekkend met een eind 

achterwaarts tot aan erfgoed van Arnoldus van Beke, te weten het 1/3 deel 

richting erfgoed van wijlen voornoemde Theodericus; de uitgifte geschiedde 

voor 1/3 deel van (1) de hertogencijns, (2) 24 schelling oude pecunia, aan 

de priesters van de Sint-Janskerk in Den Bosch, (3) 18 schelling aan 

voornoemde priesters, (4) 10 schelling cijns aan de fabriek van de Sint-

Janskerk, (5) een b-erfcijns van 10 schelling aan de begijnen van het 
?Kleine Begijnhof, (6) een b-erfcijns van 13 schelling 4 penning aan 

Egidius die Zecker, en thans voor (7) een n-erfcijns van 40 schelling geld, 

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

 

Arnoldus dictus Nolleken Geroncs terciam partem domistadii (dg: siti in 

buscod) et orti siti in Buscoducis #in vico dicto Aude Huls# inter 

hereditatem Theoderici quondam die Houtsnijder ex uno et inter 

hereditatem (dg: dicti quond) #Elizabeth van der Meere# ex alio tendentis 

cum fine #retrorsum# ad hereditatem Arnoldi de Beke #scilicet {in margine 

sinistra: ?illam} terciam partem dictorum domistadii et orti sitam versus 

hereditatem dicti quondam Theoderici# ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Nijcholao de Uden filio quondam Arnoldi Pelle pro (dg: ce) tercia 

parte census domini ducis ex dicto integro domistadio et orto annuatim 

solvendi et tercia parte XXIIII solidorum antique pecunie presbitris 

ecclesie sancti Johannis in Buscoducis et tercia parte XVIII solidorum 

dictis presbitris atque tercia parte X solidorum census fabrice dicte 

ecclesie sancti Johannis item pro tercia parte hereditarii census X 

solidorum beghiniis curie #?minoris# et pro tercia parte hereditarii 

census XIII solidorum et quatuor denariorum Egidio die Zecker annuatim 

exinde solvendis dandis et solvendis hereditarie terminis consuetis atque 

pro hereditario censu XL solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis baptiste ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes (dg: datum supra) testes W et Vladeracken datum in festo 

Clementis. 

 

BP 1179 p 097r 05 do 23-11-1391. 

Johannes Wouters soen gaf uit aan Theodericus van den Venne (1) een stuk 

land, in Oostelbeers, tussen Willelmus van Spulle enerzijds en Ervardus van 

den Vloge anderzijds, (2) een stuk land in Oostelbeers, tussen Walterus Bac 

enerzijds en Johannes Mesmaker anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van 

Oostelbeers, met Lichtmis in Oostelbeers te leveren. 

 

Johannes Wouters soen peciam terre (dg: dimidiam modiatam siliginis in 

semine capientem) sitam in parochia de Oestelberze inter hereditatem 

Willelmi de Spulle ex uno et inter Ervardi van den Vloge ex alio (dg: 

tendentem cum uno fine juxta communem plateam et cum alio fine ad 

                         
30 Zie → BP 1179 p 104v 13 do 23-11-1391, uitgifte van 1/3 deel van deze 

hofstad, in het midden. 
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hereditatem Johannis) item peciam terre sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Walteri Bac ex uno et inter hereditatem Johannis Mesmaker ex 

alio ut dicebat dedit ad (dg: annuum) hereditariam paccionem Theoderico 

van den Venne #pro censu domini fundi annuatim exinde solvendo terminis 

consueto# pro hereditaria paccione XVIII lopinorum siliginis mensure de 

Oestelberze solvenda sibi ab alio purificationis et in Oestelberze 

tradenda ex premissis promittens warandim et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 097r 06 do 23-11-1391. 

Paulus van Os die Plattijnmaker beloofde aan Arnoldus Nolleken Geroncs 18 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (ma 25-12-

1391) en de andere helft met Vastenavond aanstaande (di 27-02-1392). 

 

Paulus de Os die Plattijnmaker promisit Arnoldo Nolleken Geroncs XVIII 

gulden Gelrie vel valorem mediatim nativitatis Domini et mediatim ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 B 07 p. 98. 

 Quarta post post nativitatis Marie: woensdag 13-09-1391. 

 Tercia post Lamberti: dinsdag 19-09-1391. 

 in festo Mathei: donderag 21-09-1391. 

 

BP 1179 p 098v 01 wo 13-09-1391. 

Johannes van Ghemert de jongere zv Johannes van Ghemert droeg over aan 

Eustacius van Hedecusen een b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat {niet 

vermeld}, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker, 

gnd de Grote Aker, in Nistelrode, ter plaatse gnd aan die Oedevers Eiken, 

tussen Rutgerus Bogaerts soen enerzijds en Lambertus gnd Vernen Belen soen 

anderzijds, welke akker voornoemde Johannes van Ghemert voor voornoemde 

pacht uitgegeven had aan Johannes zv Gerardus Bathen soen, (2) een stuk 

land, in Nistelrode, tussen wijlen Gerardus Vos enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welk stuk Johannes zv Gerardus mede tot onderpand had gesteld. 

 

Johannes de Ghemert junior filius Johannis de Ghemert hereditariam 

paccionem XII lopinorum siliginis mensure! (dg: d) solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex agro terre dicto communiter den 

Groten Aker! sito in parochia de Nijsterle ad locum dictum communiter aen 

die Oedevers Eijcken inter hereditatem Rutgeri Bogaerts soen ex uno et 

inter hereditatem Lamberti dicti Vernen Belen soen ex alio quem agrum 

terre dictus Johannes de Ghemert #dederat ad pactum# Johanni filio 

Gerardi Bathen soen #scilicet pro predicta paccione# (dg: ad hereditarium 

censum acquisiverat) #T# prout in litteris hereditarie supportavit 

Eustacio de Hedecusen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere #T# atque ex quadam pecia terre sita 

in dicta parochia inter hereditatem quondam Gerardi Vos ex uno et inter 

communem plateam ex alio quam peciam (dg: ultimo)-#jam#-dictam dictus 

Johannes filius Gerardi ad maiorem securitatem solucionis dicte paccionis 

primodicto Johanni pro solucione dicte paccionis cum predicto agro terre 

ad pignus interposuit. Testes Loze et Hubertus datum quarta post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 098v 02 di 19-09-1391. 

Godefridus Sceijvel verkocht aan Marcelius van Zonne zvw Johannes van den 

Werve een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande uit de helft, 

behorend aan Arnoldus van Heije, in een b-erfpacht van 9 mud rogge, Bossche 

maat, welke pacht van 9 mud voornoemde Godefridus Sceijvel met Lichtmis in 

Den Bosch beurt, gaande uit goederen in Nistelrode, nu behorend aan hr 

Theodericus Rover ridder, welke pacht van 9 mud Mechtildis dvw Johannes van 

den Werve en voornoemde Arnoldus van Heije zwager van voornoemde Mechtildis 

verworven hadden van voornoemde Godefricus Sceijvel, welke pacht van 1 mud 
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voornoemde Godefridus Sceijvel verworven had van voornoemde Arnoldus van 

Heije. 

 

Godefridus Sceijvel annuam et hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco de medietate ad Arnoldum de Heije spectante in 

hereditaria paccione novem modiorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem novem modiorum siliginis Godefridus Sceijvel predictus 

solvendam habuit hereditarie purificationis #et# in Busco tradendam ex 

bonis et hereditatibus nunc ad (dg: dominum) dominum Theodericum Rover 

militem sitis in Nijsterle spectantibus et quam paccionem novem modiorum 

siliginis Mechtildis filia quondam Johannis van den Werve et dictus 

Arnoldus de Heije sororius eiusdem Mechtildis erga dictum Godefricum 

Sceijvel acquisiverant (dg: prout in litteris dicebat contineri) quam 

paccionem unius modii siliginis dicte mensure dictus Godefridus Sceijvel 

erga dictum Arnoldum de Heije acquisiverat prout in litteris vendidit 

Marcelio de Zonne filio quondam Johannis van den Werve supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: datum supra) Aa et Steenwech datum tercia post 

Lamberti. 

 

BP 1179 p 098v 03 do 21-09-1391. 

Johannes van Ghemonden verkocht aan Arnoldus Groetaert 2 morgen land, in 

Oss, naast de plaats gnd Berghem, tussen Aleidis Gherijs enerzijds en 

Henricus zv Arnoldus Koc anderzijds. Zijn kinderen Rutgerus en Elizabeth 

zullen afstand doen. 

 

Johannes de Ghemonden duo jugera terre sita in parochia de Os (dg: ad) 

iuxta locum dictum Berchen inter hereditatem Aleidis Gherijs ex uno et 

inter hereditatem Henrici filii Arnoldi Koc (dg: .) ex alio prout ibidem 

sunt sita et ad ipsum dinoscuntur pertinere ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo Groetaert promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere (dg: excepta) et quod ipse Rutgerum et Elizabeth 

eius liberos super premissis et jure ad opus dicti Arnoldi hereditarie 

faciet renunciare. Testes Erpe et Loze datum in festo Mathei. 

 

BP 1179 p 098v 04 do 21-09-1391. 

Wolfkinus Stephens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wolfkinus Stephens soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf2 B 08 p. 99. 

 anno nonagesimo primo: 1391. 

 Sexta post Remigii: vrijdag 06-10-1391. 

 Sabbato post Remigii: zaterdag 07-10-1391. 

 

BP 1179 p 099r 01 ±vr 06-10-1391. 

Contracten van de schepenen hr Goeswinus van Aa ridder, Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini, Theodericus Rover, Johannes van Neijnsel, Jacobus Tijt, 

Arnoldus van Vladeracken en Gerardus Raet, in het jaar 91. 

 

Contractus scabinorum domini Goeswini de Aa miles! Willelmi filii Arnoldi 

Tielkini Theoderici Rover Johannis de Neijnsel Jacobi (dg: To) Tijt et 

Arnoldi de Vladeracken (dg: datum anno nonagesimo primo) Gerardi Raet 

(dg: datum) anno nonagesimo primo. 

 

BP 1179 p 099r 02 vr 06-10-1391. 

Aetsardus nzvw hr Ghisbertus gnd Koc propositus van Tricht en zijn vrouw 

Katherina wv Ghisbertus zvw Rodolphus Roesmont verkochten aan Ludolphus van 

Boemel een b-erfcijns van 10 oude schilden of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Sint-Petrus Stoel te betalen, gaande uit (1) 2 morgen 1½ hont 

land, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Langebeemden, beiderzijds tussen 
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Hermannus Greve, (2) 4½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Elias 

Hoeve, tussen wijlen Matheus Becker enerzijds en kvw Willelmus Clijnge 

anderzijds, (3) 4½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd des Bruinen 

Hoeve, tussen Katherina dv Guedeldis enerzijds en kvw Walterus Bijeken 

anderzijds, (4) 2 hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Kortweiden, 

tussen Henricus Wouters soen enerzijds en erfgoed van de investiet van 

Lithoijen anderzijds, (5) 4 hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Tefelre Weide, beiderzijds tussen Gerardus van Tefelen, (6) 1 morgen ¼ hont 

land, in Lithoijen, ter plaatse gnd de Noddenheuvel, tussen kinderen gnd 

Beken Kijnderen enerzijds en Hermannus die ?Greve anderzijds, (7) 7½ hont 

land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Bruinen Hoeve, tussen Henricus die 

Hoessche enerzijds en Goeswinus Moedel van Loen anderzijds, (8) 1½ morgen 

land, in Lithoijen, ter plaatse gnd op die Akker, tussen Bijekinus Wouters 

soen enerzijds en erfgoed van een altaar in de kerk van Lithoijen 

anderzijds, (9) 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Akkeren, 

tussen Ludovicus van Kessel enerzijds en kinderen gnd Sluiskens Kijnderen 

anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Ghisbertus zvw Rodolphus Roesmont 

gekocht had van Henricus zvw Rodolphus Rovers van Vladeracken, van welke 

cijns van 10 schilden Godescalcus, Danijel en Cristina, kvw Rodolphus 

Roesmont, Walterus Spijerinc, Jacobus van Nuijs en Johannes gnd Pape, szvw 

voornoemde Rodolphus Roesmont, afstand hadden gedaan tbv voornoemde 

Aetsardus en zijn vrouw Katherina, en welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Aetsardus filius naturalis domini Ghisberti quondam dicti Koc propositi 

Traiectiensis maritus legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris (dg: 

filie) relicte quondam Ghisberti filii quondam Rodolphi Roesmont et dicta 

Katherina cum eodem Aetsarso tamquam cum tutore etc hereditarium! censum 

decem aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie in festo beati Petri ad cathedram ex duobus 

iugeribus (dg: terre sitis in) et uno (dg: et d) et dimidio hont terre 

sitis in parochia de Lijttoijen in loco dicto die Langhebeemden inter 

hereditates Hermanni Greve ex utroque latere coadiacentes item ex quatuor 

et dimidio hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto (dg: dicto) 

Elijaes Hoeve inter hereditatem quondam Mathei Becker ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Willelmi Clijnge ex alio item ex quatuor et 

dimidio hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto des Bruijnen 

Hoeve inter hereditatem Katherine filie Guedeldis ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Walteri Bijeken ex alio item ex duobus hont 

terre sitis in dicta parochia (dg: inter) in loco dicto die Cortweiden 

inter hereditatem Henrici Wouters soen ex uno et inter hereditatem 

investiti de (dg: Lijs) Lijttoijen ex alio item ex quatuor hont terre 

sitis in dicta parochia in loco dicto Tefelre Weijde inter hereditatem 

Gerardi de Tefelen ex (dg: uno et inter) utroque latere coadiacentem item 

ex uno jugero terre et ex una quarta! unius hont terre sitis in dicta 

parochia in loco dicto den Noddenhoevel inter hereditatem liberorum 

dictorum Beken Kijnderen ex uno et inter hereditatem Hermanni die ?Greve 

ex alio item ex septem et dimidio hont terre sitis in dicta parochia in 

loco dicto Bruijnnen Hoeve inter hereditatem Henrici die Hoessche ex uno 

et inter hereditatem Goeswini Moedel de Loen ex alio item ex uno et 

dimidio iugeribus terre sitis in dicta parochia in loco dicto (dg: die) 

op die Acker inter hereditatem Bijekini Wouters soen ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad quoddam altare situm in ecclesia de Lijttoijen 

ex [alio in]super ex uno iugero terre sito in dicta parochia in loco 

dicto die Ackeren inter hereditatem Ludovici de Kessel ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum Sluijskens Kijnderen ex alio quem censum 

dictus quondam Ghisbertus filius quondam Rodolphi Roesmont erga Henricum 

filium quondam Rodolphi Rovers de Vladeracken emendo acquisiverat prout 

in litteris et super quo hereditario censu X aude scilde Godescalcus 

Danijel et Cristina liberi quondam Rodolphi Roesmont Walterus Spijerinc 

Jacobus de Nuijs et Johannes (dg: Joh) dictus Pape generi dicti quondam 
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Rodolphi Roesmont et super jure eis in dicto censu (dg: qp) competente 

seu in posterum competituro ad opus dictorum Aetsardi et Katherine sue 

uxoris renunciaverunt prout in aliis litteris et quem censum nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt Ludolpho de Boemel (dg: cum 

litteris) supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Willelmus et Coptiten 

[datum] sexta post Remigii. 

 

BP 1179 p 099r 03 za 07-10-1391. 

De broers Petrus, Hermannus, Gerardus, Johannes en Lambertus, kvw Gerardus 

Witmeri zvw Petrus Witmeri, maakten een erfdeling van goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van hun ouders. 

Voornoemde Petrus en Johannes kregen een huis31 en erf van voornoemde wijlen 

Gerardus, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed 

van wijlen Johannes van Heze enerzijds en de gemene stroom anderzijds, met 

cijnzen die hieruit gaan. 

 

Duplicetur. 

(dg: Ge) Petrus Hermannus Gerardus Johannes et Lambertus fratres liberi 

quondam Gerardi Witmeri filii quondam Petri Witmeri palam recognoverunt 

se divisionem hereditariam mutuo fecisse de (dg: omnibus) #quibusdam# 

(dg: de) bonis eis de morte quondam suorum parentum successione advolutis 

(dg: quocumque l) mediante qua divisione domus et area #dicti quondam 

Gerardi# site in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

Johannis #quondam# de (dg: He) Heze ex uno et inter (dg: h) aquam 

communem ibidem currentem ex alio (dg: ut dicebant) cum censibus exinde 

solvendis ut dicebant dictis Petro Johanni fratribus cesserunt in partem 

super quibus et etc promittentes ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes Willelmus et Coptiten datum sabbato Remigii. 

 

BP 1179 p 099r 04 za 07-10-1391. 

Voornoemde Petrus en Johannes, zvw Gerardus Witmeri zvw Petrus Witmeri, 

beloofden dat zij, uit voornoemd huis en erf in Den Bosch, aan het eind van 

de Hinthamerstraat, een b-erfcijns van 4 pond geld zullen betalen, die hun 

wijlen hun voornoemde vader Gerardus Witmeri betaalde aan Henricus Nerinc, 

gaande uit een erfgoed in Schijndel. De brief overhandigen aan voornoemde 

Hermannus. 

 

Solvit. 

Dicti Petrus et Johannes fratres promiserunt indivisi super omnia habita 

et habenda quod ipsi hereditarium censum quatuor (dg: ..) librarum monete 

quem dictus quondam Gerardus Witmeri eorum pater solvere consuevit et 

tenetur hereditarie Henrico Nerinc ex hereditate sita in parochia de 

Scijnle prout in litteris dicebant contineri nunc deinceps (dg: peret) 

singulis annis et perpetue dabunt et (verbeterd uit: ex) exsolvent de et 

ex dicta domo et area sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis sic quod 

dictis Hermanno Gerardo et Lamberto ad et supra #alias# hereditates 

quascumque dicti quondam Petri (dg: de Scij) Witmeri dampna exinde non 

eveniant quovis modo in futuro. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Hermanno. 

 

BP 1179 p 099r 05 za 07-10-1391. 

Voornoemde Gerardus en Lambertus, zvw Gerardus Witmeri zvw Petrus Witmeri,  

kregen (1) de helft die aan voornoemde wijlen Gerardus Witmeri behoorde in 

een hoeve, in Nistelrode, met cijnzen en hoenderen die hieruit gaan, en met 

een b-erfpacht van 1½ mud rogge, en met een lijfpacht van ½ mud rogge op 

het leven van Agnes Stevens, die uit deze helft gaan, (2) ¼ deel dat aan 

                         
31 Zie → BP 1175 f 159v 01 za 04-11-1396, Gerardus zvw Gerardus Witmeri 

verkoop van een helft van dit huis aan zijn broer Johannes; het huis zou 

bij erfdeling gegaan zijn naar Gerardus en Johannes! 
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voornoemde wijlen Gerardus Witmeri behoorde, in een huis en erf in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Willelmus van Berze enerzijds 

en Gerardus gnd Witmeri zv Rika anderzijds, met cijnzen die uit dit ¼ deel 

gaan, en met een lijfrente van 45 schelling geld op het leven van Henricus 

Nerinc. 

 

Duplicetur. 

Et mediante qua divisione medietas que spectabat ad dictum quondam 

Gerardum Witmeri in quodam manso sito in parochia de Nijsterle et in 

attinentiis (dg: dicti ..) dicti mansi singulis et universis quocumque 

sitis cum (dg: oneribus exinde solvendis et cum) censibus #et pullis# 

exinde solvendis et cum hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis et (dg: vitali pe he) vitali pensione dimidii modii siliginis 

ad vitam Agnetis Stevens ex dicta medietate cum suis attinentiis (dg: so) 

annuatim solvendis item (dg: tercia pars) quarta pars que ad dictum 

quondam Gerardum (dg: .) Witmeri spectabat in domo et area sita in Busco 

in vico Orthensi inter hereditatem Willelmi de Berze ex uno et inter! 

Gerardi dicti Witmeri filii Rike ex alio et cum censibus ex dicta quarta 

parte de jure solvendis et cum vitali pensione quadraginta quinque 

solidorum monete ad vitam Henrici Nerinc ex dicta quarta parte solvendis 

annuatim ut dicebant dictis Gerardo et Lamberto fratribus cesserunt in 

partem promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 099r 06 za 07-10-1391. 

Voornoemde Hermannus zvw Gerardus Witmeri zvw Petrus Witmeri kreeg (1) het 

deel, dat voornoemde wijlen Gerardus Witmeri had, in een tiende in de villa 

van Groot Lith, met een b-erfcijns van 22 schelling 6 penning oude pecunia, 

die uit dit deel gaat, (2) een stuk land van voornoemde wijlen Gerardus 

Witmeri, in Schijndel, ter plaatse gnd in die Braken. 

 

Et mediante qua divisione tota pars et omne jus quam et quod dictus 

quondam Gerardus Witmeri habuit et ad eundem (dg: de s) quondam Gerardum 

spectabat in decima (dg: ville de) sita in villa de Groet Lijt cum 

hereditario censu viginti duorum solidorum et sex (dg: solidorum) 

#denariorum# antique pecunie ex dictis parte et jure annuatim de jure 

solvendis item peciam terre dicti quondam Gerardi Witmeri sita in 

parochia de Scijnle in loco dicto in die Braken ut dicebant (dg: dictis) 

dicto Hermanno cesserunt in partem promittentes ratam servare et dampna 

equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 099r 07 za 07-10-1391. 

Nijcholaus gnd Coel zv Johannes gnd Colen soen verkocht aan broeder 

Gerardus Scilder kooosterling van Porta Celi een lijfrente van 3 pond geld, 

een helft te betalen met Sint-Philippus-en-Jacobus en de andere helft met 

Allerheiligen, gaande uit een stuk land met gebouwen, gnd Vlieder Hoernic, 

onder de vrijdom van Den Bosch, naast de plaats gnd die Rendonk, tussen 

Gerardus Roelen soen enerzijds en Johannes van den Camp anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Johannes van de Camp en met het andere eind 

aan de gemene weg, reeds belast met 8 pond en 10 schelling voornoemd geld 

b-erfcijns. 

 

Nijcholaus dictus (dg: f) Coel filius (dg: quondam) Johannis dicti Colen 

soen legitime vendidit (dg: Ger) fratri Gerardo Scilder conventuali 

conventus de Porta Celi vitalem pensionem trium librarum monete solvendam 

anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra mediatim in festo 

beatorum Philippi et Jacobi apostolorum et mediatim omnium sanctorum et 

primo solucionis termino in festo beatorum Philippi et Jacobi apostolorum 

proxime futuro ex pecia terre dicta (dg: Vile) Vlieder Hoernic sita infra 

libertatem (dg : ..) oppidi de Busco iuxta locum dictum die Rendonc inter 

hereditatem Gerardi Roelen soen (dg: ..) ex uno et inter hereditatem 
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Johannis van den Camp ex alio (dg: atque) tendente cum uno fine ad 

hereditatem dicti Johannis van de Camp et cum reliquo fine ad communem 

plateam atque edificiis supra dictam peciam terre consistentibus ut 

dicebant promittentes super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: q novem) octo libris et X solidis 

dicte monete hereditarii census exinde prius solvendis et sufficientem 

facere et cum mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 B 09 p. 100. 

 Sabbato post Remigii: zaterdag 07-10-1391. 

 in octavis epijphanie: zaterdag 13-01-1392. 

 in profesto Dijonisii: zondag 08-10-1391. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 12-10-1391. 

 

BP 1179 p 100v 01 za 07-10-1391. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen en Jacobus Zelen beloofden aan 

Wellinus Roveri, tbv hr Reijnerus van der Elst, schout in Den Bosch, ¼ deel 

te betalen van alle lijfrenten die de stad Den Bosch jaarlijks in 

Oisterwijk betaalt. 

 

Willelmus Vos filius Henrici van der Bruggen et Jacobus Zelen promiserunt 

indivisi super omnia habita et habenda Wellino Roveri ad opus domini 

Reijneri van der Elst sculteti in Busco quod ipsi (dg: ip) unam quartam 

partem omnium vitalium pensionum quas oppidum de Busco solvere tenetur 

annuatim occacione villicacionis de Oesterwijc ut dicebant singulis annis 

taliter exsolvent sic quod dicto domino Reijnero neque dicto oppido neque 

oppidanis et incolis dicti oppidi damona exinde non eveniant que dampna 

possent probari per duos testes legitimos. Testes Willelmus et Neijnsel 

datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1179 p 100v 02 za 07-10-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 100v 03 za 07-10-1391. 

Gerisius van Os en zijn broer Johannes Gerijs beloofden aan Arnoldus zvw 

Arnoldus Heijme 11 1/3 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Bartholomeus 

aanstaande (za 24-08-1392) te betalen. 

 

(dg: Ger) Gerisius de Os et Johannes Gerijs eius frater promiserunt 

Arnoldo filio quondam Arnoldi Heijme XI Gelre gulden et (dg: q.) terciam 

partem unius Gelre gulden seu valorem ad Bartholomei proxime futurum 

persolvendos. Testes Coptiten et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 100v 04 za 07-10-1391. 

Petrus Witmeri zvw Lambertus Witmeri verkocht aan Walterus van Berze 3 

morgen land gelegen achter Orthen, ter plaatse gnd die Slagen, in Lambrecht 

Witmerijs Kamp, tussen Jordanus zv Arnoldus Tielkini enerzijds en de 

gemeint aldaar anderzijds, belast met 18 schelling aan de stad Den Bosch, 

een b-erfcijns van 20 schelling geld en een b-erfcijns van 2 oude schilden. 

 

Petrus Witmeri filius quondam Lamberti Witmeri tria iugera terre ad se 

spectantia sita retro Orthen (dg: ad) in loco dicto die Slagen ?in campo 

dicto Lambrecht Witmerijs Camp inter (dg: inter) hereditatem Jordani 

filii Arnoldi Tielkini ex uno et inter communitatem ibidem ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Waltero de Berze promittens warandiam et 

obligationem deponere XVIII solidis ex parte oppidi de Busco et 

hereditario censu XXti solidorum monete [et hereditario] censu duorum 
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aude scilde exinde solvendis. Testes Willelmus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 100v 05 za 13-01-1392. 

Voornoemde Walterus van Berze droeg voornoemde 3 morgen over aan Willelmus 

Posteel. 

 

[Dictus] Walterus dicta tria iugera terre hereditarie supportavit 

Willelmo Posteel promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes W et Vladeracken datum in octavis epijphanie. 

 

BP 1179 p 100v 06 za 07-10-1391. 

Voornoemde Petrus Witmeri zvw Lambertus Witmeri verkocht aan Walterus van 

Berze (1) een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Arnoldus Hermans soen enerzijds en erfgoed van Johannes 

Weijndelmoeden anderzijds, belast met een b-erfcijns van 25 schelling oude 

pecunia, en een erfcijns van 4 pond geld, (2) de helft van een tuin achter 

voornoemd huis en erf gelegen, tussen erfgoed van Willelmus van der Hullen 

enerzijds en erfgoed van Elizabeth Heijmen anderzijds, te weten de helft 

aan de kant van het huis, deze helft belast met een b-erfcijns van 31 

schelling geld, (3) het recht in een weg, 4 voet breed, in de andere helft 

van de tuin, welke weg loopt vanaf eerstgenoemde helft, door de andere 

helft, naast erfgoed van voornoemde Willelmus van der Hullen, tot aan de 

stroom. 

 

Dictus Petrus domum et aream sitam in Busco (dg: in) #ad# finem vici 

Orthensis inter hereditatem Arnoldi Hermans soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Weijndelmoeden ex alio atque medietatem orti siti 

retro dictam domum et aream (dg: inter) inter hereditatem Willelmi van 

der Hullen ex uno et inter hereditatem Elizabeth Heij[men] (dg: soe) ex 

alio scilicet dividendo dictum ortum in duas partes equales per fines 

illam medietatem dicti orti que sita est versus dictam domum simul cum 

(dg: medietate) jure dicto Petro competente in quadam via quatuor pedatas 

continente sita in reliqua medietate dicti orti et que via tendit a 

primodicta medietate dicti orti per dictam reliquam medietatem dicti orti 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Willelmi van der Hullen usque ad 

aquam ibidem currentem ut dicebat hereditarie vendidit Waltero de Berze 

promittens warandiam et obligationem dpeonere excepto hereditario censu 

XXV solidorum antique pecunie et hereditario censu quatuor librarum 

monete ex dicta domo et area et hereditario censu XXXI solidorum monete 

ex dicta medietate dicti orti solvendis. Testes datum supra32. 

 

BP 1179 p 100v 07 zo 08-10-1391. 

Jordanus van Hoculem beloofde aan de secretaris, tbv Zibertus zv Zibertus 

van Hoculem, Gerardus Wilde en Jacobus zv Gerardus gnd Groij een n-erfcijns 

van 60 oude schilden, met Sint-Jan te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

De brief overhandigen aan voornoemde Jordanus en aan niemand anders. 

 

Jordanus de Hoculem promisit super omnia mihi ad opus Ziberti filii 

Ziberti de Hoculem Gerardi Wilde et Jacobi filii (dg: q) Gerardi dicti 

Groij (dg: q) vel ad opus alterius eorundem quod ipse Jordanus dabit et 

solvet dictis tribus vel eorum alteri hereditarium censum LX aude scilde 

hereditarie in festo nativitatis Johannis ex omnibus suis bonis ut 

dicebat. Testes Willelmus et Tijt datum in profesto Dijonisii. Detur 

dicto Jordano et nulli alteri. 

 

BP 1179 p 100v 08 zo 08-10-1391. 

Henricus Boen en zijn zoon Theodericus beloofden aan Johannes Wederhouts 16 

Gelderse gulden of de waarde en 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

                         
32 Aangenomen dat BP 1179 p 100v 05 later is ingevoegd, is de datum za 07-

10-1391 
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aanstaande (vr 02-02-1392) te leveren. 

 

Henricus Boen et Theodericus eius filius promiserunt Johanni Wederhouts 

XVI Gelre gulden seu valorem et unum et dimidium modios siliginis mensure 

de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et 

Arnoldus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 100v 09 zo 08-10-1391. 

Johannes van Boemel zvw Johannes van Boemel zvw Johannes van Boemel 

verkocht aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini een n-erfcijns van 20 schelling 

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

gaande uit een huis, erf en tuin van verkoper, in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de Loefsbrug naar de Koningsbrug, tussen erfgoed van 

voornoemde Jordanus koper enerzijds en erfgoed van Johannes van Erpe 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en b-erfcijnzen aan de koper. 

 

Johannes de Boemel filius quondam Johannis (dg: filii quon) de Boemel 

filii quondam Johannis de Boemel hereditarie vendidit Jordano filio 

quondam Arnoldi Tielkini hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo area 

et orto dicti venditoris sitis in Busco in vico tendente a ponte dicto 

Loefsbrugge usque pontem dictum des Conincs Brugge inter hereditatem 

dicti Jordani emptoris et inter hereditatem Johannis de Erpe ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditariis 

censibus (dg: septem) dicto emptori (dg: -bus) exinde de jure sovlendis 

et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 100v 10 zo 08-10-1391. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 220, inv.nr. 2728, 08-10-1391. 

Arnoldus zvw Martinus gnd Govijen en zijn zonen Martinus en Bartholomeus 

verkochten aan Theodericus Berwout een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

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

gnd die Oude Hofstad, in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd Belver, 

tussen Roelkinus gnd van den Venne enerzijds en Willelmus van Haren 

anderzijds, (2) een stuk land gnd die Valsteeg, in Haaren, ter plaatse gnd 

Belver, tussen Arnoldus zvw Petrus van Crekelhoven enerzijds en kvw 

Johannes van der Scuijren anderzijds, (3) een stuk land gnd die Groot 

Akker, in Haaren, ter plaatse gnd Belver, tussen Petrus van den Roede 

enerzijds en Arnoldus van den Venne anderzijds, (4) het recht dat aan 

Johannes zv Johannes zv Oda van Udenhout behoort in een beemd gnd 

Molenbeek, in Haaren, ter plaatse gnd Belver, welke pacht Jacobus gnd 

Copgovij, oom van eerstgenoemde Arnoldus, gekocht had van voornoemde 

Johannes zv Johannes zv Oda van Udenhout, welke pacht voornoemde Jacobus 

Copgovij in zijn testament nagelaten had aan voornoemde Arnoldus, en welke 

pacht aan eerstgenoemde Arnoldus, voor zijn deel, gekomen was na overlijden 

van zijn oom, voornoemde Jacobus Copgovij, en diens vrouw Cristina. 

 

Arnoldus filius quondam Martini dicti Govijen Martinus et Bartholomeus 

eius liberi hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie in festo purificationis et ad Buscumducis 

tradendam de hereditatibus infrascriptis videlicet de quadam pecia terre 

dicta conventualiter die (dg: H) Aude Hofstat sita in parochia de Haren 

prope Oesterwijc ad locum dictum Beilver inter hereditatem Roelkini dicti 

van den Venne ex uno et inter hereditatem Willelmi de Haren ex alio 

necnon de quadam pecia terre dicta communiter die Valsteghe sita in dicta 

parochia de Haren ad dictum locum dictum Belver vocatum inter hereditatem 

Arnoldi filii quondam Petri de Crekelhoven ex uno et inter hereditatem 

liberorum Johannis quondam van der Scuijren ex alio de pecia quoque terre 

dicta die Groet Acker sita in dicta parochia ad Belver predictum inter 

hereditatem Petri van den Roede ex uno et inter hereditatem Arnoldi van 

den Venne ex alio atque de toto jure Johanni filio Johannis filii Ode de 
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Udenhout competente in quodam prato dicto vulgaliter Molenbeke sito in 

parochia predicta ad locum (dg: dictum) Belver vocatum quam paccionem 

Jacobus dictus Copgovij avunculus primodicti Arnoldi erga dictum Johannem 

filium Johannis filii Ode de Udenhout emendo acquisiverat prout in 

litteris et quam paccionem dictus Jacobus Copgovij primodicto Arnoldo in 

suo testamento legaverat et que paccio primodicto Arnoldo quoad partem 

suam de morte quondam dicti Jacobi Copgovij sui avunculi et Cristine sue 

uxoris successione advoluta est ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Theoderico Berwout supportaverunt cum litteris et jure et arrestadiis 

promittentes super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et (dg: dic) quorumcumque heredum dictorum 

quondam Jacobi Copgovij et Cristine sue uxoris deponere. Testes Rover et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 100v 11 do 12-10-1391. 

Jutta dvw Ghibo van der After verkocht aan haar broer Petrus zvw voornoemde 

Ghibo van der After (1) alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar zuster Ermgardis dvw voornoemde Ghibo, (2) 1/8 deel in 

1 bunder beemd, in Schijndel, achter de plaats gnd Kilsdonk, tussen 

Johannes van Dordrecht enerzijds en kinderen gnd des Jonghers Kijnderen 

anderzijds. 

 

Jutta (dg: relicta) filia quondam Ghibonis van der After cum tutore omnia 

et singula bona sibi de morte quondam Ermgardis sue sororis filie dicti 

quondam Ghibonis successione advoluta quocumque locorum consistentia sive 

sita atque octavam partem ad se spectantem in uno bonario p[rati si]to in 

parochia de Scijnle retro locum dictum Kilsdonc inter hereditatem 

Johannis de Dordrecht ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum des 

Jonghers Kijnderen ex alio prout huiusmodi octava pars ibidem sita [est] 

hereditarie vendidit Petro suo fratri filio dicti quondam Ghibonis van 

der After promittens (dg: warandiam) cum tutore warandiam et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Neijnsel datum quinta post 

Dijonisii. 

 

1179 mf2 B 10 p. 101. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 12-10-1391. 

 in crastino Luce: donderdag 19-10-1391. 

 

BP 1179 p 101r 01 do 12-10-1391. 

Johannes zvw Arnoldus van Holaer verkocht aan Johannes van Holaer riemmaker 

een n-erfpacht van 2 mud {graansoort niet vermeld}, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande (1) uit een kamp, gnd Duvelkens 

Hoeve, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, rondom tussen de 

gemeint, reeds belast met een b-erfcijns van 10 schelling oude pecunia, (2) 

een kamp, eveneens gnd Duvelkens Hoeve, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Olland, tussen erfgoed gnd Holaer enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

dit kamp reeds belast met een b-erfpacht van 3 lopen gerst. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Holaer hereditarie vendidit Johanni de 

Holaer corrigiatori hereditariam paccionem duorum modiorum! mensure (dg: 

s) de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam campo dicto Duvelkens Hoeve sito in parochia de Rode sancte Ode in 

loco dicto Houthem inter communitatem circumquaque coadiacentem (dg: ut 

dicebat) atque ex quodam (dg: dicto) campo (dg: dicto) eciam dicto 

Duvelkens Hoeve sito in dicta parochia in loco dicto Ollant inter 

hereditatem dictam Holaer ex uno et inter (dg: co) communem plateam ex 

alio ut dicebat (dg: he) promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis !exceptis censu hereditario censu X 

solidorum antique pecunie ex primodicto campo et hereditaria paccione III 

lopinorum ordei ex secundodicto campo prius solvendis et sufficientem 
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facere. Testes Tijt et Vladeracken datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1179 p 101r 02 do 12-10-1391. 

Johannes gnd Meijelsfoert zvw Johannes van Meijelsfoert en Henricus zvw 

Lambertus gnd Maet beloofden aan Egidius Coptiten 24 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Johannes dictus Meijelsfoert filius quondam Johannis de Meijelsfoert #et# 

Henricus filius quondam Lamberti dicti Maet promiserunt Egidio Coptiten 

(dg: XXV .) XXIIII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 101r 03 do 12-10-1391. 

Walterus van Eijndoven Jans soen gaf uit aan Henricus zvw Gerardus van der 

Voert een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Kelners Brake, tussen 

Paulus Hutten soen enerzijds en de gemene heide anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 6 lopen 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Henricus. 

Walterus de Eijndoven Jans soen peciam terre sitam in parochia de Scijnle 

in loco dicto Kelners Brake inter hereditatem Pauli Hutten soen ex uno et 

inter communem mericam ex alio dedit ad hereditariam paccionem Henrico 

(dg: v) filio quondam Gerardi van der Voert ab eodem hereditarie 

possidendam pro (dg: h) censu dmini fundi exinde solvendo dando etc atque 

pro hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 101r 04 do 12-10-1391. 

Johannes van den Slike zvw Arnoldus van den Slike verkocht aan Johannes zvw 

Henricus gnd Hadewigen soen van den Vorstenbossche een n-erfpacht van ½ mud 

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

over een jaar (zo 02-02-1393), gaande uit een beemd, in Heze, ter plaatse 

gnd in die Culen, tussen Ywanus van Vauderic enerzijds en de gemeint 

anderzijds. 

 

Solvit XVIII solidos. 

Johannes van den Slike #filius quondam Arnoldi van den Slike# hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Henrici dicti Hadewigen soen van den 

Vorstenbossche hereditariam paccionem dimidii modii siliginsi mensure de 

Busco sovlendam hereditarie purificationis (dg: et in Heesw) et primo 

termino ultra annum et in Hezewijc tradendam ex quodam prato #dicti 

venditoris# sito in parochia de Heze in loco dicto in die Culen inter 

hereditatem Ywani de Vauderic ex uno et inter (dg: .) communitatem ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 101r 05 do 12-10-1391. 

Petrus van Pettelaer zvw Ghibo van Pettelaer verkocht aan Katherina dvw 

Johannes gnd Henten van Zonne een huis en tuin, in Gemonde, tussen Johannes 

Leijten soen enerzijds en kvw Johannes gnd Pape Jan anderzijds, belast met 

5 cijnshoenderen aan de grondheer. 

 

Solvit. 

Petrus de Pettelaer filius quondam (dg: de) Ghibonis de Pettelaer domum 

ortum sitos in parochia de Gemonden inter hereditatem Johannis (dg: Leij) 

Leijten soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis dicti 

Pape Jan ex alio ut dicebat hereditarie #vendidit# Katherine filie 

quondam Johannis dicti Henten de Zonne promittens warandiam et 
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obligationem deponere exceptis quinque (dg: pullis) pullis censualibus 

exinde de jure solvendis domino fundi. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 101r 06 do 19-10-1391. 

Jordanus gnd Everaets soen van Straten droeg over aan Johannes van Vessem 

een n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Oirschot, uit een b-erfpacht van 

18 lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht van 18 lopen rogge hij met 

Lichtmis in Oirschot, ter plaatse Spoordonk beurt, gaande uit (1) een 

bunder beemd in Oirschot ter plaatse gnd in Geen Arenhorst, tussen Johannes 

gnd sWevers van Berze szv Henricus gnd Dircs soen enerzijds en Arnoldus van 

den Hellen anderzijds, (2) het deel dat Elizabeth, ev voornoemde Jordanus, 

dv Johannes Lijerinc had, tezamen met haar ooms Johannes van den Oerscoer, 

Johannes den Sceerre en Willelmus den Wisen, in andere erfgoederen, ter 

plaatse gnd Arenhorst, welke bunder beemd en deel van de andere erfgoederen 

voornoemde Jordanus eertijds uitgegeven had aan Godefridus zv hr Willelmus 

van Boechout en aan Jacobus van Essche szv Theodericus gnd Neven, te weten 

voor voornoemde pacht van 18 lopen rogge en voor een b-erfcijns van 20 

schelling. 

 

Jordanus dictus Everaets soen de Straten #hereditariam paccionem IIII 

lopinorum siliginis mensure de Oerscot de# hereditaria paccione decem et 

octo lopinorum siliginis mensure de Oerscot quam #paccionem (dg: IIII 

lopinorum siliginis) XVIII lopinorum siliginis# se solvendam habere 

dicebat hereditarie purificationis et in (dg: Spoerd) parochia de Oerscot 

ad locum dictum Spoerdonc tradendam ex (dg: q) uno bonario prati sito in 

parochia de Oerscot in loco dicto in Gheen Aren-(dg: hor)-horst inter 

hereditatem Johannis dicti sWevers de Berze (dg: e) generi Henrici dicti 

(dg: d) Dircs soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Hellen ex 

alio atque ex tota parte (dg: qu) #quam# Elizabeth uxor dicti Jordani 

filia (dg: quonda) Johannis Lijerinc (dg: competebat in aliis 

hereditatibus sitis) #habuit# cum Johanne van den Oerscoer Johanne den 

Sceerre et cum Willelmo (dg: W) den Wisen avunculis dicte Elizabeth in 

(dg: h) quidusdam! aliis hereditatibus sitis in dicto loco Arenhorst 

vocato quas (dg: pr) bonarium prati et partem dictarum aliarum 

hereditatum dictus Jordanus (dg: p) dudum dederat ad pactum Godefrido 

filio domini Willelmi de Boechout et Jacobo de Essche genero Theoderici 

dicti Neven scilicet pro dicta paccione XVIII lopinorum siliginis et pro 

hereditario censu XX solidorum ut dicebat supportavit Johanni de Vessem 

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

Testes Tijt et Vladeracken datum in crastino Luce. 

 

BP 1179 p 101r 07 do 12-10-1391. 

Johannes die Heijden zvw Petrus die Heijden droeg over aan de secretaris, 

tbv Maria ndvw hr Egidius van de Waag priester, een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Eersel, een helft te leveren met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit de windmolen van Eersel, de watermolen van 

Steensel en een hoeve van wijlen Theodericus Moelner van Eersel, in Eersel. 

 

Johannes die Heijden filius quondam Petri (dg: -us) die Heijden 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Eersel quam se 

solvendam habere mediatim Domini et mediatim Johannis ex (dg: ?s) 

molendino venti de Eersel et ex molendino aquatili de Steensel et ex 

quodam manso (dg: sito in parochia de Eersel et ex) quondam Theoderici 

Moelner de Eersel sito in parochia de Eersel et ex attinentiis dictorum 

molendinorum universis ut dicebat supportavit (dg: .) mihi ad opus Marie 

filie naturalis quondam domini Egidii de Statera presbitri promittens 

warandiam et obligationem deponere in dicta paccione existentem. Testes 

Tijt et Vladeracken (dg: datum supra) datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1179 p 101r 08 do 19-10-1391. 

Jordanus zvw Johannes gnd Everaets soen van Straten had destijds verkocht 
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aan Johannes van Vessem zvw Marcelius van Vessem een b-erfpacht van 1 mud 

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

een b-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Oirschot, die voornoemde 

Jordanus met Lichtmis beurde gaande uit (1a) een beemd in Oirschot, ter 

plaatse gnd Arenhorst, (1b) het deel van Elizabeth, ev verkoper, in beemden 

ter plaatse gnd die Arenhorst, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge die 

Nijcholaus gnd Hermans soen aan voornoemde Jordanus moet leveren, uit een 

akker in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk. Thans verklaarde voornoemde 

Johannes van Vessem dat tussen hem, Johannes van Vessem, en voornoemde 

Jordanus overeengekomen is dat voornoemde Johannes van Vessem de voornoemde 

pacht van 1 mud rogge, Bossche maat, zal manen en heffen in Oirschot, ter 

plaatse gnd Spoordonk. 

 

Notum sit universis quod cum Jordanus filius quondam Johannis dicti 

Everaets soen de Straten hereditarie vendidisset (dg: Joh) Johanni de 

Vessem filio quondam Marcelii de Vessem hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis in 

Buscoducis tradendam de et ex hereditaria paccione decem et octo 

lopinorum siliginis mensure de (dg: Bus) Oerscot quam paccionem XVIII 

lopinorum siliginis (dg: p) dictus (dg: Joh) Jordanus solvendam habuit 

hereditarie termino solucionis predicto ex quodam prato sito in parochia 

de Oerscot in loco dicto Arenhorst (dg: inter) atque ex parte que ad 

Elizabeth uxorem dicti venditoris spectabat in pratis sitis in loco dicto 

die (dg: Arenhorst) Arenhorst insuper ex hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis quam (dg: Nij) Nijcholaus dictus Hermans soen dicto 

Jordano solvere tenetur hereditarie ex quodam agro sito in dicta parochia 

in loco dicto Spoerdonc prout in litteris constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Johannes de Vessem (dg: consensiit et) 

palam recognovit esse condicionatum inter ipsum Johannem de (dg: de) 

Vessem et inter dictum Jordanum quod dictus Johannes de Vessem dictam 

paccionem (dg: d) unius modii mensure de Busco eidem Johanni de Vessem 

per dictum Jordanum venditam ut prenarratum est nunc deinceps singulis 

annis et perpetue monebit et levabit in parochia de Oerscot in loco dicto 

Spoerdonc #ut idem (dg: Joh) Johannes promisit# salvis tamen dicto 

Johanni de (dg: Jd) Vessem dictis suis litteris quoad omnia alia in 

dictis litteris contenta in suo vigore permansuris. Testes Tijt et 

Vladeracken datum in crastino Luce. 

 

BP 1179 p 101r 09 do 12-10-1391. 

Johannes gnd van den Doerne van Aerscot droeg over aan Mijchael zv 

Beltkinus van den Kerchoeve (1) een b-erfcijns van 1 schild, geld van de 

keizer of van de koning van Frankrijk, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

5 lopen roggeland, gnd die Voest, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen 

Henricus van der Moest enerzijds en Henricus Cuper anderzijds, strekkend 

met een eind aan de gemene weg, welke cijns aan hem was verkocht door 

Mijchael van der Moest van Best, (2) een b-erfpacht van 1½ mud gerst, maat 

van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 5 lopen 

roggeland gnd die Voest, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Henricus 

van der Moest enerzijds en Henricus gnd Cuper anderzijds, welke pacht aan 

hem was verkocht door Mijchael gnd van der Moest. 

 

Solvit (dg: solvit). 

Johannes dictus (dg: d) van den Doerne de Aerscot hereditarium censum 

unius aurei denarii antiqui communiter scilt vocati monete imperatoris 

vel regis Francie solvendum hereditarie purificationis ex quinque (dg: 

bonariis) #lopinatis# terre siliginee dictis communiter die Voest sitis 

in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem Henrici van 

der Moest ex uno et inter hereditatem Henrici Cuper ex alio #tendentibus 

cum uno fine ad communem plateam# venditum sibi a Mijchaele van der Moest 

de Best prout in litteris atque hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum ordei mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et 
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in Oerscot tradendam ex quinque lopinatis terre siliginee dictis die 

Voest sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem 

Henrici van der Moest ex uno et inter hereditatem (dg: ...) Henrici dicti 

Cuper ex alio venditam [sibi a] Mijchaele dicto van der Moest prout in 

litteris supportavit Mijchaeli filio (dg: ...) Beltkini van den Kerchoeve 

cum litteris et jure promittens ratam [servare et obligationem] ex parte 

sui deponere. Testes Tijt et Vladeracken datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1179 p 101r 10 do 12-10-1391. 

Voornoemde Mijchael zv Beltkinus van den Kerchove beloofde aan voornoemde 

Johannes van den Doren van Arscot een n-erfpacht van 2 mud gerst, maat van 

Oirschot, gaande uit voornoemde 5 lopen roggeland en uit 4½ lopen 

roggeland, aan hem behorend, gelegen in Oirschot, ter plaatse gnd in die 

Grimmen?, {p.102} in de herdgang gnd ten Hout, tussen kvw Arnoldus van 

Guntterslaer enerzijds en wijlen Cristianus met den Ymen anderzijds. 

 

Dictus Mijchael filius Beltkini van den Kerchove promisit (dg: super) se 

daturum et soluturum (dg: Jo) dicto Johanni van den Doren de Arscot 

hereditariam paccionem duorum modiorum (dg: sil) ordei mensure de Oerscot 

(dg: so) hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in 

Oerscot tradendam (dg: de) ex dictis quinque lopinatis [terre] siliginee 

atque ex quatuor et dimidio lopinatis terre siliginee (dg: sitis) ad se 

spectantibus sitis in parochia de Oerscot in loco dicto in die Grimmen? 

 

1179 mf2 B 11 p. 102. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1179 p 102v 01 do 12-10-1391. 

in pastoria dicta ten Hout inter hereditatem liberorum Arnoldi quondam 

(dg: de Lib) de Guntterslaer ex uno et hereditatem quondam Cristiani met 

den Ymen ex alio promittens super habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere. Testes Tijt et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 102v 02 do 12-10-1391. 

(dg: Henricus van). 

 

(dg: Henricus de). 

 

BP 1179 p 102v 03 do 12-10-1391. 

Eefsa wv Johannes van Gemonden van Os en haar zoon Henricus verkochten aan 

Petrus van Drueten verwer 5 hont land, in Oss, ter plaatse gnd in die 

Hoelbeemden, tussen Arnoldus Groet Art enerzijds en Henricus Bubben soen en 

Henricus Colle anderzijds. 

 

Duplicetur. 

Eefsa relicta quondam Johannis de Gemonden de Os et (dg: He) cum tutore 

et Henricus eius filius quinque hont terre sita in parochia de Os in loco 

dicto in die Hoelbeemden inter hereditatem Arnoldi Groet Art ex uno et 

inter hereditatem Henrici Bubben soen et Henrici Colle ex alio 

hereditarie vendiderunt Petro de Drueten tinctori (dg: promittens w) 

promittentes cum tutore super omnia warandiam tamquam de allodio et 

obligationem deponere. Testes Tijt et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 102v 04 do 12-10-1391. 

Walterus gnd Doelvoet verkocht aan Petrus Pels verwer 1 morgen land, in 

Oss, ter plaatse gnd in Robbijns Kamp, tussen voornoemde Petrus Pels 

enerzijds en voornoemde Walterus anderzijds. 

 

Walterus dictus Doelvoet unum iuger terre situm !de Os in loco dicto in 

Robbijns Camp inter hereditatem Petri Pels (dg: -en) tinctoris ex uno et 

inter hereditatem dicti Walteri ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 
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dicto Petro Pels promittens warandiam (dg: et a) tamquam de allodio et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 102v 05 do 12-10-1391. 

Henricus Watermael verkocht aan Johannes nzvw hr Henricus van Stakenborch 

een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Someren, uit een b-erfpacht van 

12 mud rogge, maat van Someren, welke pacht van 12 mud Johannes zvw 

Arnoldus gnd Hoerne beloofd had met Lichtmis op het onderpand te leveren 

aan voornoemde Henricus, gaande uit een hoeve, gnd Lijndouwen, in Someren. 

 

Henricus Watermael hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Zoemeren (dg: quam paccionem paccionem) de 

hereditaria paccione XII modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem 

XII modiorum siliginis Johannes filius quondam Arnoldi dicti Hoerne 

promisit se daturum et soluturum dicto Henrico hereditarie purificationis 

et supra mansum infrascriptum tradendam ex manso (dg: quondam) quodam 

dicto communiter Lijndouwen sito in parochia de Zoemeren atque ex 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout in litteris quas vidimus hereditarie 

vendidit Johanni (dg: d) filio naturali quondam domini Henrici de 

Stakenborch (dg: p) promittens warandiam et obligationem in dicta 

paccione unius et dimidii modiorum siliginis existentem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 102v 06 do 12-10-1391. 

Voornoemde Henricus Watermael verkocht aan Henricus zvw Martinus van 

Stiphout een n-erfpacht van 1½? mud rogge, maat van Someren, uit voornoemde 

pacht van 12 mud rogge. 

 

Dictus Henricus Watermael hereditariam paccionem unius et unius! modiorum 

siliginis mensure de Zoemeren de dicta paccione duodecim modiorum 

siliginis etc ut immediate vendidit Henrico filio quondam Martini de 

Stiphout promittens warandiam et obligationem in dicta paccione unius et 

dimidii (dg: s) modiorum existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 102v 07 do 12-10-1391. 

Jacobus van den Noddenvelt beloofde aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem 

26½ Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) 

te betalen. 

 

Jacobus van den Noddenvelt promisit Godefrido filio quondam Andree de 

Berlikem XXVI et dimidium (dg: Gelre gu) Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 102v 08 do 12-10-1391. 

Arnoldus zvw Petrus Plaetmaker van Moudewijc beloofde aan Nijcholaus van 

Kijnder de Plaetmaker dat hij nimmer zijn goederen zal verkopen, 

vervreemden of bezwaren, zonder instemming van voornoemde Nijcholaus. 

 

Arnoldus filius quondam Petri Plaetmaker de Moudewijc promisit super 

habita et habenda (dg: N) Nijcholao de (dg: -n) Kijnder de Plaetmaker 

quod ipse Arnoldus nunquam sua bona vendet nec alienabit nec supra bona 

sua quecumque obligationem faciet sine consensu dicti Nijcholai (dg: .). 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 102v 09 do 12-10-1391. 

Godescalcus zvw Egidius gnd Scoerweggen droeg over aan Ghibo zv Johannes 

zvw Ghibo gnd Boijs, tbv hem en zijn zusters Aleijdis en Margareta, dv 

voornoemde Johannes zvw Ghibo Boijs, (1) alle erfgoederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, (2) zijn deel in alle 

erfgoederen, die aan Johannes Ghelden en diens vrouw Margareta dvw 
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voornoemde Egidius gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde 

Margareta. De brief overhandigen aan voornoemde Ghibo. 

 

Solvit III grossos et XVII solidos. 

Godescalcus filius quondam Egidii dicti Scoerweggen (dg: omnia bona 

hereditaria) omnes hereditates sibi de morte quondam suorum parentum 

successione advolutas quocumque locorum sitas atque totam partem sibi 

competentem in (dg: bonis) hereditatibus omnibus et singulis que Johanni 

Ghelden et Margarete eius uxori filie dicti quondam Egidii de morte 

quondam parentum eiusdem Margarete successione advolutis ut dicebat (dg: 

vendidit) #supportavit# Ghiboni filio (dg: quondam) Johannis filii 

quondam Ghibonis dicto! Boijs ad opus sui et ad opus Aleijdis et 

Margarete suarum sororum filiarum dicti Johannis filii quondam Ghibonis 

Boijs promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Ghiboni (dg: -?s). 

 

BP 1179 p 102v 10 do 12-10-1391. 

Walterus zvw Egidius Scoerweggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus filius quondam Egidii Scoerweggen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 102v 11 do 12-10-1391. 

Elizabeth dvw Hermannus Heijnssen soen en haar natuurlijke zoon Jacobus 

verkochten aan Bernardus Goebels soen een huis, erf en tuin, in Meerwijk, 

beiderzijds tussen Gerardus van Scijnle, belast met 4½ voet maasdijk, ter 

plaatse gnd die Oplage. 

 

Solvit. Debet VI denarios. 

Elizabeth (dg: relicta q) filia quondam Hermanni Heijnssen soen cum 

tutore et Jacobus eius filius naturalis domum aream et ortum sitos in 

jurisdictione de Merewijc inter hereditatem Gerardi de Scijnle ex utroque 

latere coadiacentem ut dicebant hereditarie vendiderunt Bernardo Goebels 

soen promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

(dg: omne aggere) quatuor et dimidiam! pedatas! aggeris Mose sitas in 

loco dicto die Oplage ad premissa spectantes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 102v 12 do 12-10-1391. 

Yda dvw Johannes gnd Andries soen van Brochoven gaf uit aan Henricus zvw 

Arnoldus gnd Claes soen een stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd die Lake, 

tussen een zekere Vrieze Jutten soen enerzijds en Denkinus Fijen soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg; de uitgifte 

geschiedde voor 5 penning cijns aan wijlen hr Ludovicus van Herlaer 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). 

 

Yda filia #quondam# Johannis dicti Andries soen de Brochoven cum tutore 

peciam terre (dg: sit) sitam in parochia de Vechel ad locum dictum die 

Lake inter hereditatem cuiusdam dicti Vrieze Jutten soen ex uno et inter 

hereditatem Denkini Fijen soen ex alio (dg: ut dicebat) tendentem cum uno 

fine ad communem plateam ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Henrico filio quondam Arnoldi dicti Claes soen (dg: pro) ab eodem 

hereditarie possidendam pro quinque denariis census domino quondam 

Ludovico de Herlaer 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 (dg: pro) warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Willelmus et Tijt datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1391 04. 

 

93 

BP 1179 p 102v 13 do 12-10-1391. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Yda 15¾ Gelderse gulden of de 

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

 

Dictus Henricus promisit dicte Yde (dg: XV) XVI Gelre gulden (dg: seu) 

minus una quarta parte unius Gelre gulden seu valorem ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 102v 14 do 12-10-1391. 

Johannes van Enghelant zvw Arnoldus van Engelant beloofde aan Wijnricus 

Screijnmaker 34 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande 

(di 01-10-1392) en 34½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius over 

een jaar (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

Johannes de Enghelant filius quondam Arnoldi de Engelant promisit 

Wijnrico Screijnmaker XXXIIII Hollant gulden seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos atque XXXIIII et dimidium Hollant gulden seu 

valorem a Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 102v 15 do 12-10-1391. 

Johannes zvw Zibbo van der Scueren droeg over aan Godescalcus zv Willelmus 

van den Stake een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen Margareta Roelofs enerzijds en Henricus van der Teijnden 

anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door Johannes van der 

Teijnden. 

 

Johannes filius quondam Zibbonis van der Scueren hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de 

Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem Margarete Roelofs ex uno et 

inter hereditatem Henrici van der Teijnden ex alio venditam sibi a 

Johanne van der Teijnden prout in litteris supportavit Godescalco filio 

Willelmi van den Stake cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 102v 16 vr 13-10-1391. 

Vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht ridder verpachtte aan Jacobus 

van den Bennic, Henricus Grieten soen, Petrus Quattel, Arnoldus Reijnouds 

soen, Heijmericus Muijlken van Derenborch, Petrus zvw Johannes van den 

Bennic, Jacobus zv Hermannus Scildeken van Nederlangel, Albertus Wrede zv 

Theodericus en Hermannus van den Aefoert Jans soen alle erfgoederen, die 

zij en haar broer Goessuinus in Deurne, Derenborch, Langel en Dedenen 

hebben liggen, {p.103r} voor een periode van 12 jaar, ingaande Sint-

Philippus-en-Jacobus aanstaande (wo 01-05-1392), voor de lasten, en voor 40 

Hollandse gulden of de waarde per jaar, met Sint-Philippus-en-Jacobus te 

betalen. Pachters zullen de lasten op zich nemen, en alle dijken die bij 

voornoemde goederen horen te pachters recht onderhouden. 

 

Domina Katherina relicta quondam domini Henrici de Mordrecht miles! omnes 

hereditates quas ipsa et (dg: eius fratres) #dominus Goessuinus eius 

frater# in (dg: parochia de) parochiis de Doerne de Derenborch de Langel 

de Dedenen habent sitas ut dicebat dedit ad annuum pactum Jacobo van den 

Bennic Henrico Grieten soen Petro Quattel Arnoldo Reijnouds soen 

Heijmerico (dg: Muijken) Muijlken de Derenborch Petro filio quondam 

Johannis van den Bennic Jacobo filio Hermanni Scildeken 

 

1179 mf2 B 12 p. 103. 

 Sexta post Dijonisii: vrijdag 13-10-1391. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 12-10-1391. 
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 Secunda post Calixti pape et martiris: maandag 16-10-1391. 

 Tercia post Calixti: dinsdag 17-10-1391. 

 

BP 1179 p 103r 01 vr 13-10-1391. 

de Nederlangel Alberto Wrede filio Theoderici Hermanno van den Aefoert 

Jans soen ab eisdem ad spacium duodecim annorum a festo Philippi et 

Jacobi proxime futuruo sine medio subsequentium possidendas et habendas 

pro (dg: censibus domino de Borne inde solv) oneribus inde solvendis et 

faciendis dandis etc atque pro quadraginta Hollant gulden vel valorem 

dandis dicte domine Katherine ab aliis in festo Philippi et Jacobi et pro 

primo ultra annum ex premissis promittens warandiam pro premissis ita 

quod ipsi suum manipulum et omnem aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt super omnia et quod ipsi omnia onera ad dicta hereditates 

spectantia atque omnes aggeres ad dictas hereditates spectantes tenebunt 

et conservabunt ad jus coloni (dg: q) taliter videlicet quod dicte domine 

Katherine dampnum exinde non eveniat. Testes Willelmus et Rover datum 

sexta post Dijonisii. 

 

BP 1179 p 103r 02 vr 13-10-1391. 

Jacobus Stevens soen verkocht aan Hessellinus Ghobels soen een b-erfcijns 

van 12 oude groten, die Gerardus Sceijve met Sint-Thomas betaalde aan 

wijlen Johannes gnd Coman, gaande uit een huis, erf en tuin, waarin 

voornoemde Gerardus Sceijve woonde, in Oisterwijk, naast erfgoed van wijlen 

Wolterus gnd Veren Oeden, en welke cijns verkoper nu bezit. 

 

Jacobus Stevens soen (dg: du) hereditarium censum duodecim antiquorum 

grossorum quem Gerardus Sceijve Johanni dicto quondam Coman solvere 

consuevit hereditarie hereditarie in festo Thome de domo area et orto in 

quibus dictus Gerardus Sceijve commorari consuevit sitis in parochia de 

Oesterwijc iuxta hereditatem quondam Wolteri dicti Veren Oeden et quem 

censum nunc ad se pertinere dicebat hereditarie vendidit Hessellino 

Ghobels soen promittens warandiam et obligationem in dicto censu 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 103r 03 vr 13-10-1391. 

Voornoemde Jacobus verkocht aan voornoemde Hessellinus een b-erfcijns van 6 

oude groten, die Hessellinus Gobels soen met Sint-Thomas aan Ghisbertus van 

Hasenbossche betaalde, gaande uit een hofstad in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd die Koestraat, tussen kvw Johannes Fijtcoren enerzijds en Nicholaus van 

den Polle anderzijds, welke hofstad was van wijlen Petrus gnd Moens, en 

welke cijns voornoemde Jacobus nu bezit. 

 

Dictus Jacobus hereditarium censum sex grossorum antiquorum quem 

Hessellinus Gobels soen Ghisberto de Hasenbossche solvere consuevit 

hereditarie Thome ex domistadio sito in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto die Koestraet inter hereditatem (dg: quo) liberorum quondam 

Johannis Fijtcoren ex uno et hereditatem Nicholai van den Polle ex alio 

quod domistadium fuerat quondam Petri dicti Moens ?et quem censum dictus 

Jacobus nunc ad se pertinere dicebat hereditarie vendidit dicto 

Hessellino promittens warandiam et obligationem deponere in dicto censu. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 103r 04 vr 13-10-1391. 

Johannes Plassaert, Yda wv Gerardus Bathen soen, Johannes, Theodericus en 

Wellinus, kv voornoemde Johannes Plassaert, Albertus, Johannes, 

Theodericus, Gerardus, Petrus en Agnes, kv voornoemde Yda, en Gerardus van 

Hal ev Batha dv voornoemde Yda verkochten aan Goessuinus zvw Arnoldus 

Lisabetten van den Laer 3 strepen land, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Veren Belen Hoeve van Ghiersberch, beiderzijds tussen Willelmus van 

Ghiersberch, met een eind strekkend aan wijlen Gerardus van Buedel, met 

recht van weg van voornoemde 3 strepen tot aan de gemeint, aan wijlen 
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Hermannus Plassaert verkocht door Gerardus zvw Gerardus van Ghiersberch en 

Henricus Ghiben soen, en welke 3 strepen nu aan hen behoren. Engbertus zv 

voornoemde Johannes, die uitlandig is, Yda dv voornoemde Yda en Petrus 

Cloenkens soen szv eerstgenoemde Yda zullen nimmer rechten hierop doen 

gelden. 

 

Johannes Plassaert Yda relicta quondam Gerardi Bathen soen Johannes 

Theodericus Wellinus liberi dicti Johannis Plassaert Albertus Johannes 

Theodericus Gerardus Petrus #et# Agnes (dg: .) liberi dicte Yde #cum 

tutore# (dg: tres strepas terre sitas in parochia de Nijsterle in loco 

dicto Veren Belen) et Gerardus de Hal maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Bathe sue uxoris filie dicte Yde tres strepas terre sitas in 

parochia de Nijsterle in loco dicto Veren Belen Hoeve van Ghiersberch 

inter hereditates Willelmi de Ghiersberch ex utroque latere coadiacentes 

tendentes cum uno fine ad hereditatem quondam Gerardi de Buedel cum jure 

(dg: eunde) eundi et redeundi atque pergendi a dictis tribus (dg: peciis) 

#strepis# terre usque ad communitatem venditas quondam Hermanno Plassaert 

a Gerardo filio quondam Gerardi de Ghiersberch et Henrico Ghiben soen 

prout in litteris et quas nunc ad se pertinere dicebant hereditarie 

vendiderunt Goessuino filio quondam Arnoldi Lisabetten van den Laer 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore ?ratam 
?servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Hermanni 

deponere et (dg: promisit) promiserunt cum tutore quod ipsi Engbertum 

filium dicti Johannis extra patriam existentem atque Ydam filiam dicte 

Yde et Petrum Cloenkens soen generum primodicte Yde semper tales habebunt 

quod nunquam se jus habere presument in dictis tribus strepis terre. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 103r 05 do 12-10-1391. 

Oliverus zv Johannes Ogens soen verklaarde dat Willelmus zvw Lucas van Erpe 

alle achterstallige termijnen heeft geleverd van een b-erfpacht van 14 mud 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, die voornoemde Willelmus moet leveren aan 

voornoemde Olijverus. Gheerlacus van Erpe behoudt het recht dat hij op 

voornoemde Willelmus had verworven na schepenvonnis van Den Bosch, mbt de 

achterstallige termijnen van voornoemde pacht. 

 

Oliverus filius Johannis Ogens soen recognovit se a Willelmo filio 

quondam Luce de Erpe fore satisfactum ab omnibus arrastagiis dicto 

Olivero deficientibus a quocumque tempore usque in hodiernum diem 

occacione hereditarie paccionis XIIII modiorum siliginis mensure de Rode 

quam dictus Willelmus dicto Olijvero solvere tenetur ut dicebat salvis 

tamen Gheerlaco de Erpe suo jure quod idem Gheerlacus (dg: ..) in dictum 

Willelmum erat assecutum mediante sententia scabinorum de Busco occacione 

arrastagiorum paccionis predicte. Testes Rover et Raet datum quinta post 

Dijonisii scabini ita dixerunt. 

 

BP 1179 p 103r 06 ma 16-10-1391. 

Henricus van den Merenvenne verkocht aan Goessuinus Model zvw Bertoldus zv 

Theodericus een n-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, gnd te Merenvenne, 

in Vessem, tussen Stephanus zvw Johannes Coelen soen enerzijds en de 

gemeint anderzijds, reeds belast met 1 oude groot aan dekaan en kapittel 

van Oirschot, (2) een beemd, in Vessem, ter plaatse gnd dat Wagengaar, 

tussen Johannes Spikernman enerzijds en kvw Marcelius van Vessem 

anderzijds, deze beemd reeds belast met een b-erfcijns van 3 pond voornoemd 

geld aan voornoemde koper. 

 

Henricus van den Merenvenne hereditarie vendidit Goessuino Model filio 

quondam Bertoldi filii Theoderici hereditarium censum sex librarum monete 

solvendum hereditarie Remigii ex domo orto et hereditatibus ipsis 

adiacentibus dictis te Merenvenne sitis in parochia de Vessen inter 
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hereditatem Stephani filii quondam Johannis Coelen soen ex uno et inter 

communitatem ex alio atque ex prato sito in dicta parochia ad locum 

dictum dat Waghenghaer inter hereditatem Johannis Spikernman ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Marcelii de Vessem ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et ?aliam obligationem deponere exceptis (dg: censu) 

uno antiquo grosso decano et capitulo de Oerscot ex dictis domo area et 

hereditatibus ipsis adiacentibus atque hereditario censu trium librarum 

dicte monete dicto emptori ex dicto prato solvendis et sufficientem 

facere. Testes Neijnsel et Tijt datum secunda post Calixti pape et 

martiris. 

 

BP 1179 p 103r 07 di 17-10-1391. 

Maria dvw Theodericus die Snier van Bucstel droeg over aan Johannes van 

Mulsen zvw Henricus van Mulsen alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Theodericus, resp. die aan haar zullen komen na 

overlijden van haar moeder Yda. 

 

Maria filia quondam Theoderici die Snier #de Bucstel# cum tutore omnia et 

singula bona sibi de morte dicti quondam Theoderici successione advoluta 

et post mortem Yde sue matris successione advolvenda quocumque 

consistentia sive sita supportavit Johanni de Mulsen filio quondam (dg: 

Gerardi) #Henrici# de Mulsen promittens cum tutore ratam servare. Testes 

Willelmus et Neijnsel datum tercia post Calixti. 

 

BP 1179 p 103r 08 wo 18-10-1391. 

Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten verkocht aan zijn zuster Jutta dvw 

voornoemde Willelmus Coptiten de helft in (1) 3 pond b-erfcijns geld 

waarmee poorters in Den Bosch aan hun andere medepoorters hun erfcijnzen 

betalen gaande uit erfgoederen gelegen onder Den Bosch, een helft te 

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

en erf, waarin Egidius van Vucht snijder woont, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, naast het huis van wijlen Johannes Raet, aan de kant richting 

de Markt, (2) 10 oude groten tournoois geld van de koning van Frankrijk, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf van wijlen Johannes gnd 

van Vucht bakker, in Den Bosch, naast het huis van Nijcholaus gnd Meus 

soen, (3) 5 oude groten tournoois geld van de koning van Frankrijk, een 

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

een huis en erf van Petrus gnd Oer, in Den Bosch, in de 

Schrijnmakersstraat, tegenover het huis en erf van wijlen voornoemde 

Johannes van Vucht, (4) 36 schelling, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit erfgoederen waarin een zekere 

Henne Meus en Wilkinus zvw Ghiselradis wonen, in de Schrijnmakersstraat, 

welke cijnzen wijlen Ghisekinus van Vlochoven gekocht had van Wolterus 

Bexken bv Johannes Dicbier, welke helft van voornoemde cijnzen aan 

eerstgenoemde Ghisbertus gekomen was na erfdeling tussen hem en zijn 

medeërfgenamen. 

 

Ghisbertus filius quondam Willelmi Coptiten medietatem ad se spectantem 

in (dg: .) tribus libris hereditarii census monete qua burgenses in Busco 

aliis suis conburgensibus hereditarios census suos solvent de 

hereditatibus sitis infra Buscumducis solvendis hereditarie mediatim 

#Domini# (dg: Joh) mediatim (dg: Domini) Johannis ex (dg: duabus 

hereditatibus ad forum #in# quarum una Johannes de Tijle et in reliqua 

Arnoldus dictus Weggenloet quondam morabatur) #domo et area in qua 

Egidius de Vucht sartor moratur sita in Busco in vico Orthensi iuxta 

domum quondam Johannis Raet in latere versus forum# atque medietatem ad 

se spectantem in decem (dg: g) antiquis grossis (dg: d) Turonensibus 

denariis monete regis Francie solvendis hereditarie nativitatis Domini de 

domo et area quondam Johannis dicti de Vucht pistoris sita in Busco juxta 

domum Nijcholai dicti Meus soen atque medietatem ad se spectantem in 

quinque #antiquis# grossis (dg: ....) turonensibus denariis monete regis 
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Francie solvendis hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de 

domo et area Petri dicti Oer sita in Busco in dicto vico scriniparorum in 

opposito domus et aree dicti quondam Johannis de Vucht atque medietatem 

ad se spectantem in triginta sex solidis solvendis hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis de hereditatibus in quibus 

 

1179 mf2 C 01 p. 104. 

 in festo Luce: woensdag 18-10-1391. 

 in crastino Luce: donderdag 19-10-1391. 

 in festo Clementis: donderdag 23-11-1391. 

 

BP 1179 p 104v 01 wo 18-10-1391. 

{twee puntjes} dictus Henne Meus et Wilkinus filius quondam Ghiselradis 

morantur sitis in eodem vico quos census predictos (dg: Ghisbertus 

quondam) Ghisekinus (dg: de) quondam de Vlochoven erga Wolterum Bexken 

fratrem Johannis Dicbier emendo acquisiverat prout hoc et alia in 

litteris continentur et que medietas dictorum censuum (dg: di) primodicto 

Ghisberto mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsum et suos 

coheredes cessit in partem ut dicebat hereditarie vendidit Jutte sue 

sorori filie dicti quondam Willelmi Coptiten supportavit cum litteris #et 

aliis# et jure #occacione# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Vladeracken datum in 

festo Luce. 

 

BP 1179 p 104v 02 wo 18-10-1391. 

Gerardus van Vladeracken verklaarde dat Wellinus van Beke en niemand anders 

aan hem 100 Hollandse gulden heeft betaald, aan voornoemde Gerardus beloofd 

door voornoemde Wellinus en Johannes van Gheldorp zvw Johannes van 

Gheldorp, en hij droeg de brief over aan voornoemde Wellinus. 

 

Gerardus de Vladeracken palam recognovit (dg: sibi per) quod Wellinus de 

Beke et nullus alter sibi persolvit centum florenos communiter gulden 

vocatos monete Hollandie promissos dicto Gerardo a dicto Wellino et a 

Johanne de Gheldorp filio quondam Johannis de Gheldorp prout in litteris 

et ad maiorem evidenciam dictus Gerardus (dg: dictam pe) dictas litteras 

cum jure supportavit dicto Wellino. Testes Tijt et Vladeracken datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 104v 03 wo 18-10-1391. 

(dg: Gerardus die Ledich). 

 

BP 1179 p 104v 04 wo 18-10-1391. 

Barnerus gnd Barnier Andries soen verkocht aan Johannes Coninc een 

b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, over de 

Korenbrug, tussen erfgoed van Arnoldus gnd Nouden enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Amersoijen anderzijds, aan hem verkocht door Gerardus Ledich. 

 

(dg: Barnij) Barnerus dictus Barnier Andries soen hereditarium censum 

quatuor librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sitis in Busco ultra pontem (dg: piscium) bladi 

inter hereditatem Arnoldi dicti Nouden ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Amersoijen ex alio venditum sibi a Gerardo Ledich prout in 

litteris vendidit Johanni Coninc cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 104v 05 wo 18-10-1391. 

Barnijerus gnd Andries soen verkocht aan Johannes Coninc een b-erfcijns van 

3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van Nijcholaus gnd Osman 

enerzijds en erfgoed van Hermannus Eijcmans soen anderzijds, strekkend 
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vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van Johannes van den 

Berge, aan hem verkocht door Johannes gnd die Cuper. 

 

Barnijerus dictus Andries soen hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie Domini ex domo et area sita in Busco in vico 

scriniparorum inter hereditatem Nijcholai dicti Osman ex uno et inter 

hereditatem Hermanni Eijcmans soen ex alio tendente a communi platea 

retrorsum usque ad hereditatem Johannis van den Berge venditum sibi ad 

Johanne dicto die Cuper prout in litteris hereditarie vendidit Johanni 

Coninc supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 104v 06 wo 18-10-1391. 

Jutta wv Henricus van den Borne droeg over aan Katherina dvw Johannes van 

den Borne haar vruchtgebruik in (1) alle goederen, die aan wijlen 

voornoemde Henricus van den Borne gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Johannes van den Borne en diens vrouw Eefsa, ouders van wijlen 

voornoemde Henricus, (2) alle goederen, die aan wijlen voornoemde Henricus 

gekomen waren na overlijden van Henricus Heijnen soen en diens vrouw 

Bertha, gelegen in Schijndel, uitgezonderd de goederen die aan voornoemde 

Jutta waren geschonken. 

 

Jutta (dg: q) relicta quondam Henrici van den Borne cum tutore (dg: 

omnia) usufructum sibi competentem in omnibus et singulis bonis que dicto 

quondam Henrico van den Borne de morte quondam Johannis van den Borne et 

Eefse eius uxoris parentum quondam dicti Henrici (dg: successione 

hereditarie erant advoluta) #fuerant advoluta# atque in omnibus bonis que 

dicto quondam Henrico de morte quondam Henrici Heijnen soen et Berthe 

eius uxoris successione hereditarie erant advoluta quocumque locorum in 

parochia de Scijnle sitis ut dicebat legitime supportavit Katherine filie 

dicti quondam Johannis van den Borne promittens cum tutore ratam servare 

testes (dg: datum ut supra) salvis dicte Jutte bonis dicte Jutte nomine 

dotis datis ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 104v 07 wo 18-10-1391. 

Voornoemde Katherina beloofde aan voornoemde Jutta een lijfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, een helft te leveren met Sint-Remigius en de andere 

helft met Lichtmis, gaande uit al haar goederen. Verder beloofde Katherina 

dat zij Jutta zal vrijwaren van alle beloften, gedaan door Johannes van den 

Borne, diens vrouw Eefsa, Henricus Heijnen soen en diens vrouw Bertha. 

 

Solvit. 

Dicta Katherina cum tutore promisit super habita et habenda se daturam 

dicte Jutte vitalem pensionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam ad vitam dicte Jutte mediatim Remigii et mediatim et mediatim 

purificationis et pro primo (dg: a Remigii) in festo Remigii proxime 

futuro ex omnibus suis bonis et quod ipsa Katherina prefatam Juttam ab 

omnibus obligationibus et promissionibus a Johanne van den Borne Eefsa 

eius uxore atque ab Henrico Heijnen soen et Bertha eius uxore personis 

quibuscumque factis et promissis et ?cetera et a dampnis indempnem 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 104v 08 do 19-10-1391. 

Gherisius van Os zvw Lodekinus van Os verkocht aan Gerardus van Gheffen 

molenaar een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Rutgerus Pijn 

zvw Johannes van Derenborch beloofd had met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren aan voornoemde Gherisius, gaande uit (1) een stuk land, gnd die 

Dove, dat was van wijlen voornoemde Johannes van Derenborch, in Oss, achter 

de huizinge van wijlen Lambertus van der Straten, naast Theodericus zvw hr 

Godefridus van Os ridder, met een waterlaat ertussen, (2) een stuk land, in 

Oss, naast wijlen Henricus Vilt, tussen kvw Johannes van Ghoch enerzijds en 
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kvw voornoemde Henricus Vilt, (3) 1 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd 

Speeldonk, tussen Godefridus Delijen soen enerzijds en Johannes Mersmans 

soen anderzijds. 

 

Gherisius de Os filius quondam Lodekini de Os hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam Rutgerus Pijn filius 

quondam Johannis de Derenborch promisit #super omnia# se daturum et 

soluturum dicto Gherisio hereditarie in festo nativitatis Domini et in 

Busco (dg: tradere ex ad domum habitationis dicti Gherisii) tradere ex 

quadam pecia terre dicta die Dove que fuerat dicti quondam Johannis de 

Derenborch sita in parochia de Os retro habitationem quondam Lamberti van 

der Straten contigue juxta hereditatem Theoderici filii quondam domini 

Godefridi de Os militis quodam aqueductu dicto communiter waterlaet 

interiacente atque ex pecia terre sita in dicta parochia de Os iuxta 

hereditatem quondam Henrici Vilt inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis de Ghoch ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici 

Vilt (dg: ex alio) predicti ex alio necnon ex uno jugero terre sito in 

dicta parochia de Os in loco dicto Speeldonc inter hereditatem Godefridi 

Delijen soen ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: Mersman) Mersmans 

soen ex alio prout in litteris hereditarie vendidit Gerardo de Gheffen 

multori supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Vladeracken datum 

in crastino Luce. 

 

BP 1179 p 104v 09 do 19-10-1391. 

Gerardus van de Doorn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Spina prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 104v 10 do 19-10-1391. 

Johannes Bitter zvw Rutgherus Bitter beloofde aan Godefridus nzv Willelmus 

van Orthen 16 franken met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

Johannes Bitter filius quondam Rutgheri Bitter promisit Godefrido filio 

naturali Willelmi de Orthen XVI francken vel valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 104v 11 do 19-10-1391. 

Martinus Becker van Gemonden beloofde aan Willelmus Scilder 8 Gelderse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Martinus Becker de Gemonden promisit Willelmo Scilder VIII Gelre gulden 

vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes Willelmus et Tijt datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 104v 12 wo 18-10-1391. 

Jacobus Steenwech beloofde aan Philippus Jozollo 50 Gelderse gulden met 

Pasen aanstaande (zo 14-04-1392; 13+30+31+31+29+31+14=179 dgn) te betalen. 

 

Jacobus Steenwech promisit Philippo Jozollo L Gelre gulden ad pasca 

proxime persolvendos. Testes Rover et Neijnsel datum in festo Luce 

Neijnsel dixit. 

 

BP 1179 p 104v 13 do 23-11-1391. 

Arnoldus Nolleken Geroncs verkocht aan Nicholaus Kather 1/3 deel van een 

hofstad33,34 in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen 

                         
33 Zie ← BP 1179 p 097r 04 do 23-11-1391, uitgifte van 1/3 deel van deze 

hofstad en van een tuin naast wijlen Theodericus die Houtsnijder. 
34 Zie → BP 1179 p 105r 01 do 23-11-1391, verkoop van een erfcijns van 40 

schelling uit dit 1/3 deel. 
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Theodericus gnd Seger enerzijds en erfgoed van Elisabeth van der Meer 

anderzijds, strekkend vanaf de Huls achterwaarts tot aan erfgoed van 

Arnoldus van Beke, te weten het 1/3 deel dat in het midden ligt, belast met 

1/3 deel van (1) de hertogencijns, (2) 24 schelling oude pecunia, (3) 18 

schelling geld aan de priesters in Den Bosch, (4) 10 schelling aan het 

Begijnhof, (5) 10 schelling aan de fabriek van de Sint-Janskerk, (6) 13 

schelling 4 penning aan Egidius Secker. 

 

Solvit III. Nota non scripta. 

Arnoldus Nolleken Geroncs terciam partem (dg: ad s) cuiusdam domistadii 

(dg: ad se spect) siti in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem 

#quondam# Theoderici dicti Seger ex uno et inter hereditatem Elisabeth de 

(dg: Driel) #van der Meer# ex alio #tendentis a dicto vico retrorsum ad 

hereditatem Arnoldi de Beke# scilicet illam terciam partem que sita est 

in medio dicti domistadii ut dicebat hereditarie vendidit Nicholao Kather 

promittens warandiam et obligationem in dicta tercia parte deponere 

exceptis tercia parte census ducis atque (dg: X) tercia parte XXIIII 

solidorum antique pecunie atque tercia parte XVIII solidorum monete 

prebitris in Busco (dg: ex dicto domistadio solvendis testes Willelmus et 

Tijt datum in c) et tercia parte X solidorum curie beghinarum et tercia 

parte (dg: X s) X solidorum fabrice sancti Johannis et tercia parte XIII 

solidorum et IIII denariorum Egidio Secker ex dicto integro domistadio 

solvendis. Testes Willelmus et (dg: Tijt datum in crastino Luce) Arnoldus 

datum in festo Clementis. 

 

BP 1179 p 104v 14 do 23-11-1391. 

Jacobus zv Henricus van Nuijs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: dictus) Jacobus filius Henrici de Nuijs prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

1179 mf2 C 02 p. 105. 

 in festo Clementis: donderdag 23-11-1391. 

 in crastino Luce: donderdag 19-10-1391. 

 

BP 1179 p 105r 01 do 23-11-1391. 

Voornoemde Nicholaus beloofde aan voornoemde Arnoldus Nolleken een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit het 1/3 deel van voornoemde hofstad. 

 

Dictus Nicholaus promisit se daturum dicto Arnoldo Nolleken hereditarium 

censum XL solidorum monete hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis [ex] tercia parte dicti domistadii. Testes Willelmus et (dg: 

Tijt datum in crastino Luce) ?et Arnoldus datum in festo Clementis. 

 

BP 1179 p 105r 02 do 19-10-1391. 

Lambertus Beijs van Loen beloofde aan Jacobus zv Nicholaus van den Leempoel 

een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch 

te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. Debent VI denarios. 

Lambertus Beijs de Loen (dg: legitime vendidit) #promisit super omnia se 

daturum# Jacobo filio (dg: quond) Nicholai van den Leempoel vitalem 

pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam ad vitam 

dicti (dg: emptoris) #Jacobi# in festo Andree et in Busco tradere ex 

omnibus suis bonis (dg: tali condicione etc) habitis et habendis 

quocumque sitis ut dicebat et cum mortuus fuerit etc. (dg: testes datum 

supra). Testes Willelmus et Tijt in crastino Luce. 

 

BP 1179 p 105r 03 do 19-10-1391. 

Johannes van den Perre verkocht aan Johannes zvw Ghibo Pelsers (1) 3 hont 
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land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Hillen Hoeve, tussen Aleijdis Broes 

enerzijds en wijlen Matheus Becker anderzijds, (2) 1 hont land, aldaar, 

beiderzijds tussen wijlen voornoemde Matheus Becker, belast met zegedijken, 

waterlaten en sloten. Willelmus van den Perre zv voornoemde Johannes 

verkoper deed afstand. 

 

Johannes van den Perre (dg: quatuor) #tria# hont terre sita in parochia 

de Lijttoijen in loco dicto Hillen Hoeve inter hereditatem Aleijdis Broes 

ex uno et inter hereditatem (dg: he) quondam Mathei Becker ex alio atque 

unum (dg: ...) hont (dg: situm) terre situm ibidem inter hereditatem (dg: 

qu) dicti quondam Mathei Becker ex utroque latere coadiacens in ea 

qantitate qua ibidem sita sunt hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Ghibonis Pelsers promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegediken aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus. Quo facto 

Willelmus (dg: W) van den Perre filius dicti Johannis venditoris super 

premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciavit (dg: promittens 

ratam servare et ob ex parte). Testes Willelmus et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 105r 04 do 19-10-1391. 

Jacobus Stevens soen gaf uit aan Henricus van Haren vleeshouwer een stuk 

erfgoed in Den Bosch, in de Orthenstraat, achter het huis van wijlen 

Ghisbertus (dg: Maechelini) van den Hazenbossche, over de gemene stroom, 

tussen deze stroom enerzijds en erfgoed van voornoemde Jacobus anderzijds, 

overal 20 voet breed, strekkend vanaf een weg die afgescheiden is van het 

erfgoed van voornoemde wijlen Ghisbertus achterwaarts tot aan erfgoed van 

wijlen Johannes Stierken, met het recht die weg te mogen gebruiken, en ook 

een andere weg te mogen gebruiken die loopt vanaf de Orthenstraat tot aan 

voornoemd stuk land, samen met andere lieden die erfgoederen verworven 

hadden uit het erfgoed van voornoemde wijlen Ghisbertus Maechelini; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 2 penning hertogencijns, en thans voor (2) een 

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

helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan (ma 24-06-1392). 

 

Jacobus Stevens soen quandam (dg: particulam he) peciam hereditatis sitam 

in Busco in vico Orthensi (dg: ultra .) retro domum quondam Ghisberti 

(dg: Maechelini) #van den Hazenbossche# ultra communem aquam ibidem 

currentem inter dictam aquam ex uno et inter hereditatem dicti Jacobi ex 

alio et que pecia hereditatis continet ubique XX pedatas in latitudine et 

tendit a quadam via ibidem sumpta de hereditate dicti quondam Ghisberti 

retrorsum usque ad hereditatem (dg: Joh) quondam Johannis Stierken ut 

dicebat simul cum jure utendi dicta via et eciam (dg: eciam) quadam alia 

via tendente ibidem a dicto vico Orthensi usque ad dictam peciam terre 
?simili aliis personis ibidem hereditates habentibus et acquirentibus de 

dicta hereditate dicti quondam Ghisberti Maechelini ut dicebat (dg: here) 

dedit ad hereditarium censum Henrico de Haren carnifici (dg: pro) ab 

eodem hereditarie possidendam #pro II denariis census domino duci 

solvendis dandis et solvendis et# pro hereditario censu quatuor librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini et primo termino nativitatis Johannis ex premissis promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 105r 05 do 19-10-1391. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Jacobus 10 Hollandse gulden of 

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

 

Dictus Henricus promisit dicto Jacobo X Hollant gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 105r 06 do 19-10-1391. 

Johannes van Beke zv Johannes van Beke van Geffen ev Elizabeth dv Johannes 
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gnd Nezen soen verkocht aan Petrus zv voornoemde Johannes Nezen soen 1/3 

deel, dat aan eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw Elizabeth gekomen was na 

overlijden van Metta mv voornoemde Elizabeth, resp. dat aan hen zal komen 

na overlijden van voornoemde Johannes Nezen soen, in 1 morgen land, in 

Geffen, op de gemeint van Geffen, achter de plaats gnd Roelen Hostat, 

tussen Johannes die Preter enerzijds en Henricus die Moelner anderzijds. 

Reijnerus Borne ev Agnes dv voornoemde Johannes Nezen soen deed afstand. 

 

Johannes van Beke filius Johannis de Beke de Geffen maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie Johannis dicti Nezen soen terciam 

partem sibi et dicte Elizabeth sue uxori de morte (dg: dic) quondam Mette 

matris olim dicte Elizabeth successione advolutam et post mortem dicti 

Johannis Nezen soen successione advolvendam in uno jugero terre sito in 

parochia de Geffen supra communitatem de Geffen retro locum dictum Roelen 

Hostat inter hereditatem Johannis die Preter ex uno et inter hereditatem 

Henrici die Moelner ex alio ut dicebat (dg: pro) hereditarie vendidit 

Petro filio dicti Johannis Nezen soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Quo facto Reijnerus Borne maritus et tutor 

legitimus Agnetis sue uxoris filie dicti Johannis Nezen soen super dicta 

tercia parte et jure sibi et dicte sue uxori in hac tercia parte 

competente ac competituro ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 105r 07 do 19-10-1391. 

(dg: Johannes van Zanbeke zvw Theodericus). 

 

(dg: Johannes de Zanbeke filius quondam Theoderici). 

 

BP 1179 p 105r 08 do 19-10-1391. 

Johannes gnd Teijen zv Henricus gnd Teijen droeg over aan Johannes van 

Zanbeke zvw Theodericus de helft, die aan Willelmus zvw Ludovicus van der 

Eijkendonc behoorde, in een kamp, gnd die Smael Kamp, 5 morgen groot, 

gelegen achter het klooster Porta Celi bij Den Bosch, tussen Ghibo gnd van 

der Reijndonc enerzijds en Theodericus zv Ywanus en Willelmus Loijer 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan een gemene dijk, te weten 

de helft die boven het ....... einde van voornoemd kamp is, welk einde 

boven gelegen is, naast een gemene steeg, welke helft Johannes van Zanbeke 

zv Theodericus, tbv eerstgenoemde Johannes gekocht had van Petrus nzvw 

voornoemde Willelmus zvw Ludovicus van der Eijkendonc. 

 

Johannes dictus Teijen filius Henrici dicti Teijen medietatem (dg: 

cuiusdam campi) que ad Willelmum filium quondam Ludovici van der 

Eijkendonc spectabat in quodam campo dicto communiter die Smael Camp 

quinque iugera terre continente sito retro conventum de Porta Celi prope 

Buscumducis inter hereditatem Ghibonis dicti van der Reijndonc ex uno et 

inter hereditatem Theoderici filii Ywani et Willelmi Loijer ex alio 

tendente a communi platea ad quendam aggerem communem scilicet illam 

medietatem que est superior pre/vius?/....s finis eiusdem campi que finis 

superior situs est contigue iuxta communem stegam (dg: u) quam medietatem 

#Johannes de Zanbeke filius Theoderici ad opus# primodicti (dg: -us) 

Johannis erga Petrum filium naturalem quondam (dg: Willelmi filii quo) 

dicti quondam Willelmi filii quondam Ludovici van der Eijkendonc emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: ven) supportavit Johanni 

de Zanbeke filio quondam Theoderici cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 105r 09 do 19-10-1391. 

Destijds had Henricus van Rosvelt beloofd35 aan Johannes van Zanbeke, tbv 

                         
35 Zie ← BP 1178 f 146v 04 di 12-04-1390, belofte 4 jaar lang met Lichtmis 8 

mud gerst te leveren. 
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Johannes gnd Teije zv Henricus gnd Teije, gedurende 4 jaar, elk jaar met 

Lichtmis, in Veghel 8 mud gerst, Bossche maat, te leveren. Johannes Teije 

droeg thans al dat gerst over aan voornoemde Johannes van Zanbeke. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus de Rosvelt promisisset super omnia 

Johanni de Zanbeke ad opus Johannis dicti Teije filii Henrici dicti Teije 

quod ipse Henricus primodictus dabit et solvet dicto Johanni Teije ad 

spacium quatuor annorum proxime futurorum quolibet dictorum quatuor 

annorum octo modios (dg: siliginis) ordei mensure de Busco anno quolibet 

dictorum quatuor annorum purificationis et in Vechel tradendos prout in 

litteris constitutus igitur (dg: dictus ..) coram scabinis infrascriptis 

(dg: primo)-dictus Johannes (dg: de Zanbeke) #Teije# totum ordeum 

primodictum (dg: s de) suportavit dicto Johanni de Zanbeke cum litteris 

et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 105r 10 do 19-10-1391. 

Henricus gnd Eghen zvw Arnoldus gnd Eghens soen verkocht aan Henricus zv 

Theodericus van Empel een stuk land, in Schijndel, tussen Johannes die Laet 

enerzijds en Gerardus van der Braken anderzijds. 

 

Henricus dictus Eghen filius quondam Arnoldi dicti Eghens soen peciam 

terre sitam in parochia de Scijnle inter hereditatem Johannis die Laet ex 

uno et inter hereditatem Gerardi van der Braken ex alio hereditarie 

vendidit Henrico filio Theoderici de (dg: Empel) Empel promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Willelmus et Loze datum in 

crastino Luce. 

 

BP 1179 p 105r 11 do 19-10-1391. 

Johannes van Zanbeke nzvw Theodericus van Zanbeke beloofde aan zijn 

natuurlijke broer Johannes gnd Theije nzv Henricus gnd Teije een lijfrente 

van 12 Gelderse gulden of de waarde en 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Remigius te betalen en te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes de Zanbeke filius #naturalis# quondam Theoderici de Zanbeke 

promisit super habita et habenda se daturum Johanni dicto Theije #suo 

fratri naturali# filii! naturali Henrici dicti Teije vitalem pensionem 

XII Gelre gulden seu valorem et unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicti Johannis Teije et non ultra 

(dg: Remigii) Remigii ex omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque 

sitis et cum mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 105r 12 do 19-10-1391. 

Johannes van Aelst smid verkocht aan Johannes van der Rijt nzv Ysboldus van 

der Dijesdonc van Asten (1) een akker gnd die Geer, in Someren, tussen kvw 

Katherina gnd Ghenen enerzijds en een waterlaat anderzijds, met de helft 

van de waterlaat, (2) 1 bunder beemd in Someren, achter de plaats gnd 

Wasdonk, tussen kvw Arnoldus gnd Bakelman enerzijds en kvw voornoemde 

Katherina anderzijds, aan hem overgedragen door zijn broer Matheus gnd van 

Aelst, (3) de helft in een stuk beemd gnd een geswat, in Someren, naast 

Arnoldus van der Hostat enerzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt 

tegen de andere helft. 

 

Solvit. 

(dg: Gerardus) Johannes de Aelst faber quendam agrum dictum die Gheer 

situm in parochia de Zoemeren inter hereditatem liberorum quondam 

Katherine dicte Ghenen ex uno et inter (dg: hereditatem) aqueductum 

dictum waterlaet ex alio cum medietate eiusdem aqueductus (dg: die) 

waterlaet vocati atque unum bonarium prati situm in dicta parochia retro 

locum dictum Wasdonc inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi dicti 

Bakelman ex uno et inter hereditatem liberorum dicte quondam Katherine ex 

alio in ea quantitate (dg: h) qua ibidem siti sunt supportatos sibi a 
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(dg: J) Matheo dicto de Aelst suo fratre prout in litteris atque 

medietatem ad se spectantem in pecia prati dicta een geswat sita in (dg: 

-ter) dicta parochia iuxta (dg: bona) hereditatem (dg: .) Arnoldi van der 

Hostat (dg: ex uno et inter) et que medietas annuatim dividitur contra 

reliquam medietatem eiusdam pecie prati ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni van der Rijt filio naturali Ysboldi van der Dijesdonc de Asten 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promisit insuper super omnia quod ipse 

dicto emptori de dicta medietate dicte pecie prati prestabit warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 105r 13 do 19-10-1391. 

Willelmus zvw Arnoldus Rover van der Lake en Gheerlacus Boest beloofden aan 

Jacobus van Oefel 23 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1392) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Arnoldi Rover van der Lake et Gheerlacus Boest 

promiserunt (dg: Jacob) Jacobo de Oefel XXIII gulden scilicet XXX 

ghemeijn placken pro quolibet gulden computato ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes Tijt et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 105r 14 do 19-10-1391. 

Godefridus Punder van Straten beloofde aan Johannes Bax Willems soen 23 

Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 27-02-1392) te 

betalen. 

 

Godefridus Punder de Straten promisit Johanni Bax Willems soen XXIII 

Gelre gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes (dg: datum supra) Willelmus et Tijt datum supra. 

 

1179 mf2 C 03 p. 106. 

 in crastino Luce: donderdag 19-10-1391. 

 Sexta post Luce: vrijdag 20-10-1391. 

 

BP 1179 p 106v 01 do 19-10-1391. 

Willelmus Reeuwe beloofde aan de secretaris, tbv Henricus en Petrus, nkv 

voornoemde Willelmus, 80 Hollandse gulden na maning te betalen. Zou een van 

de kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat het geld naar de 

ander. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus en als hij zou 

overlijden aan voornoemde kinderen. 

 

Willelmus Reeuwe promisit mihi ad opus Henrici et Petri puerorum 

naturalium dicti Willelmi LXXX Hollant gulden ad monitionem persolvendos 

et si unus eorum decesserit sine prole legitima extunc dicta pecunia ad 

alterum supervivum remanentem devolvetur. Testes Willelmus et Tijt datum 

in crastino Luce. Tradetur littera dicto Willelmo scilicet si decesserit 

dictis liberis. 

 

BP 1179 p 106v 02 do 19-10-1391. 

Albertus zvw Nijcholaus gnd Daems soen gaf uit aan Johannes zv Theodericus 

die Bever zvw Johannes die Bever een kamp met gebouwen, gnd Stevens 

Hoeveke, in Heeswijk, beiderzijds tussen de gemeint, strekkend vanaf de 

gemeint achterwaarts tot aan Henricus die Piper; de uitgifte geschiedde 

voor (1) 1 oude groot, (2) een b-erfcijns van 15 schelling geld, (3) een 

b-erfcijns van 6 schelling geld, en thans voor (4) 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). 

 

Albertus filius quondam Nijcholai dicti Daems soen (dg: peciam terre 

sitam in parochia de Hezewijc) #quendam campum cum suis edificiis# dictam 

Stevens Hoeveken sitam in parochia de Hezewijc inter (dg: here) 
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communitatem ex utroque latere coadiacentem tendentem a communitate 

retrorsum ad hereditatem Henrici die Piper ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni filio Theoderici (dg: d) die Bever filio 

quondam Johannis die Bever ab eodem hereditarie possidendum pro uno (dg: 

antiq) grosso antiquo et pro hereditario censu XV solidorum monete et pro 

hereditario censu sex solidorum monete annuatim exinde solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra 

annum et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premisss 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 106v 03 do 19-10-1391. 

Henricus Boef zvw Johannes Boef van Oesterwijc en zijn zoon Johannes deden 

tbv Johannes Yode Peters soen afstand van de gruit van Oisterwijk en van de 

goederen gnd dat Wuwen Broek, in Oisterwijk, zoals deze gruit en goederen 

behoorden aan voornoemde wijlen Johannes Boef. Lasten op deze goederen 

zullen zij afhandelen voor hof en heer, van wie deze goederen in leen 

afhangen, uitgezonderd (1) een b-erfcijns van 23 oude Franse schilden aan 

Bruijstinus Jans soen, en (2) een b-erfcijns van 11 oude Franse schilden 

aan Johannes van Bracht, welke erfcijnzen voornoemde Henricus Boef destijds 

hieruit verkocht had voor de hertogin van Brabant. De koopsom is voldaan. 

 

Henricus Boef #filius quondam Johannis Boef de Oesterwijc# et Johannes 

eius filius super (dg: bonis dictis) maheria de Oesterwijc cum suis 

juribis et attinentiis universis atque super bonis dictis dat Wuwen Broec 

sitis in (dg: parochia) in parochia de Oesterwijc (dg: et) cum suis 

attinentiis universis prout huiusmodi maheria cum suis juribus et 

attinentiis et dicta bona cum suis attinentiis ad dictum quondam Johannem 

Boef spectare consueverunt ad opus Johannis Yode Peters soen 

renunciaverunt promittentes super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem et calangiam (dg: ex parte orum et 

quorumcumque suorum coheredum) in premissis existentes ac eventuras coram 

coram curia et domino a quibus premissa dependent in feodum quam coram 

scabinis in Busco quam alias quovis modo #deponere# exceptis hereditaro 

censu XXIII aude scilde Francie Bruijstino Jans soen et hereditario censu 

XI aude scilde (dg: sci) Francie Johanni de Bracht ex premissis de (dg: 
?prius) jure solvendis et quos census iamdictos dictus Henricus Boef ex 

premissis dudum coram domina nostra ducissa Brabancie vendiderat 

promiserunt insuper super habita et habenda quod ipsi omnem impeticionem 

et calangiam ex parte suorum coheredum quorumcumque in premissis 

existentes ac eventuras coram (dg: cor) #domino# curia a quibus dependent 

in feodum aut ?scilicet scabinis in Busco aut alias quovis modo exceptis 

dictis censibus deponent et recognoverunt eis de tota pecunia quibus 

mediantibus dictus Johannes die Yode premissa erga dictum Henricum 

acquisiverat ut dicebant plenarie fore satisfactum clamantes inde quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 106v 04 do 19-10-1391. 

Petrus van Geffen droeg over aan Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus 

356 Gelderse gulden, aan hem beloofd door Hubertus zvw Johannes gnd 

Swenelden soen van Ghemert en zijn zoon Ludovicus. 

 

Petrus de Geffen (dg: tri) trecentos et quinquaginta sex aureos florenos 

communiter gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi ab Huberto filio 

quondam Johannis dicti Swenelden soen de Ghemert et Ludovico eius filio 

prout in litteris supportavit Theoderico van den Hoevel filio quondam 

Lamberti cum litteris et jure. Testes Willelmus et Tijt datum in crastino 

Luce. 

 

BP 1179 p 106v 05 do 19-10-1391. 

Willelmus van Helen beloofde aan Rodolphus van den Broec 13½ Gelderse 
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gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

Willelmus de Helen promisit Rodolpho van den Broec XIII et dimidium Gelre 

gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 106v 06 do 19-10-1391. 

Arnoldus zvw Arnoldus van der Braken en Johannes zvw Henricus van Arle 

beloofden aan Willelmus van den Velde zv Willelmus van den Velde 50 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392) te leveren. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi van der Braken et Johannes filius quondam 

Henrici de Arle promiserunt ut debitores etc Willelmo van den Velde filio 

Willelmi van den Velde quinquaginta modios siliginis mensure de Busco 

(dg: n) ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et 

Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 106v 07 do 19-10-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 106v 08 do 19-10-1391. 

Theodericus van der Vest verklaarde ontvangen te hebben van Gerisius van Os 

24 Gelderse gulden, 32 plakken voor 1 gulden gerekend, die voornoemde 

Gerisius verschuldigd was aan wijlen hr Arnoldus van Randenrode ridder, 

wegens huur van een tiende, in Oss. 

 

(dg: The) Theodericus van der Vest palam recognovit se (dg: .) recepisse 

a Gerisio de Os XXIIII Gelre gulden scilicet XXXII placken pro quolibet 

gulden computato (dg: ..) quos dictus (dg: Gerardus) Gerisius debebat 

domino quondam Arnoldo de Randenrode militi occacione (dg: cuiusd) 

conductionis cuiusdam decime site in parochia de Os ut dicebat et 

promisit super omnia dictum (dg: Gerardum) Gerisium indempnem servare a 

dicta pecunia et ab omni impeticione dicto Gerisio eveniente ac eventura 

et fienda occacione dicte pecunie tam in judicio spirituali quam seculari 

ac alias quovis modo. Testes (dg: datum supra) Tijt et Vladeracken datum 

supra. 

 

BP 1179 p 106v 09 do 19-10-1391. 
Vergelijk: GAH GZG regest 221, inv.nr. 3429, 19-10-1391. 

Eustatius van Hedechusen droeg over aan Ghisbertus zvw Ghisbertus van de 

Doorn een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) 5 morgen land in Rosmalen ter plaatse gnd Hijnen, 

tussen Johannes gnd Cnode enerzijds en wijlen Theodericus Sceijvel 

anderzijds, (2) een morgen land ter plaatse gnd Maalstrem in een kamp van 3 

morgen, beiderzijds tussen wijlen Conrardus Writer, welke pacht aan 

voornoemde Eustatius was verkocht36 door Henricus zvw Johannes Stierken. 

 

Eustatius de Hedechusen hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex quinque 

iugeribus terre sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto Hijnen inter 

hereditatem Johannis dicti Enode ex uno et inter hereditatem quondam 

Theoderici Sceijvel ex alio atque ex uno iugero terre sito in loco dicto 

communiter Maelstrem in quodam campo tria iugera continente inter 

hereditatem quondam Conrardi Writer (dg: ex uno et inter here) ex utroque 

latere coadiacentem venditam dicto Eustatio ab Henrico filio quondam 

Johannis Stierken prout in litteris supportavit Ghisberto filio quondam 

Ghisberti de Spina cum litteris et jure promittens ratam servare et 

                         
36 Zie ← BP 1178 f 098v 05 wo 14-04-1389, verkoop van deze pacht. 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 106v 10 do 19-10-1391. 

Gerardus gnd Hacke bakker droeg over aan Henricus die Hoesche kramer een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 1 

morgen land, in Empel, ter plaatse gnd die Hornoc, tussen Willelmus Vranc 

enerzijds en Mathias gnd Halbake anderzijds, welke cijns aan hem was 

verkocht door Thomas gnd Halbake van Empel. 

 

Gerardus dictus Hacke pistor hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex iugero terre sito in parochia 

de Empel in loco dicto die Hornoc inter hereditatem Willelmi (dg: d) 

Vranc ex uno et inter hereditatem Mathie dicti Halbake ex alio venditum 

sibi a Thoma dicto Halbake de Empel prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico die Hoesche institori cum litteris et jure promittens 

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

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 106v 11 do 19-10-1391. 

Theodericus zvw Willelmus van Os droeg over aan Lambertus smid van 

Middelrode 80 Gelderse gulden minus 4 plakken, aan hem beloofd37 door 

Baudewinus van Zelant en zijn vrouw Yda. 

 

Theodericus filius quondam Willelmi de Os octoginta florenos aureos 

communiter gulden vocatos monete Gelrie minus quatuor denariis dictis 

placken promissos sibi a Baudewino de (dg: Zelan) Zelant et Yda eius 

uxore prout in litteris supportavit Lamberto fabro de Middelrode (dg: cum 

litteris pro). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 106v 12 do 19-10-1391. 

Jacobus nzv Jacobus van den Yvenlaer droeg over aan Laurencius zv 

voornoemde Jacobus van den Yvenlaer een huis en tuin, in Berlicum, naast de 

kerk aldaar, tussen Henricus Sluijsman enerzijds en Mathias zv Aleijdis gnd 

van den Berge anderzijds. 

 

Jacobus filius naturalis Jacobi van den Yvenlaer domum et ortum sitos in 

parochia de Berlikem iuxta ecclesiam ibidem inter hereditatem Henrici 

Sluijsman ex uno et inter hereditatem Mathie filii (dg: ..) Aleijdis 

dicte van den Berge ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Laurencio 

filio dicti Jacobi van den Yvenlaer cum omnibus litteris et jure 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 106v 13 vr 20-10-1391. 

Cristianus zvw Arnoldus Ghiben soen verkocht aan Lambertus van Lijessel een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te 

leveren, gaande uit de helft van een hoeve, in Gemert, ter plaatse gnd die 

Mortel, welke hoeve behoorde aan wijlen voornoemde Arnoldus Ghiben soen, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Cristianus filius quondam Arnoldi Ghiben soen hereditarie vendidit 

Lamberto de Lijessel (dg: den Le) hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Ghemert solvendam hereditarie purificationis et in 

Ghemert tradendam ex medietate ad se spectante cuiusdam mansi siti in 

parochia de Ghemert ad locum dictum die Mortel et ex attinentiis dicte 

medietatis qui mansus predictus ad dictum quondam Arnoldum Ghiben soen 

spectare consuevit ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi inde prius solvendo et sufficientem 

                         
37 Zie ← BP 1179 p 083r 08 za 12-08-1391, belofte op 25-12-1391 80 Gelre 

gulden minus 4 plakken te betalen. 
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facere. Testes Willelmus et Neijnsel datum sexta post Luce. 

 

1179 mf2 C 04 p. 107. 

 in festo Severini: maandag 23-10-1391. 

 anno nonagesimo primo mensis octobris die Severini 

  pontificis Bonifacii noni anno secundo: maandag 23-10-1391. 

 Quinta post Severini: donderdag 26-10-1391. 

 

BP 1179 p 107r 01 ma 23-10-1391. 

Albertus Buc van Lijt verkocht aan Arnoldus van Beke zvw Goessuinus van 

Beke een n-erfcijns38 van 10 pond geld, met Allerheiligen te betalen, voor 

het eerst over een jaar (vr 01-11-1392), gaande uit een kamp, 4 morgen 

groot, in Hintham, tussen Jordanus van Roesmalen enerzijds en Petrus van 

Bruggen anderzijds, welk kamp was van Henricus van Hijntam de oudere. Zodra 

verkoper de cijns, binnen 2 jaar, op een ander erfgoed heeft gevest, van 

voldoende waarde, binnen het gebied van de hertog, dan zal het kamp ontlast 

zijn. 

 

Albertus Buc de Lijt hereditarie vendidit Arnoldo de Beke filio quondam 

Goessuini de Beke hereditarium censum X librarum monete sol[vendum] 

hereditarie omnium sanctorum et pro primo ultra anum ex (dg: quatuo) ex 

campo quatuor jugera terre continente sito in Hijntham inter hereditatem 

Jordani de Roesmalen ex uno et inter hereditatem quondam Petri de Bruggen 

ex alio qui campus fuerat Henrici de Hijntam senioris ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere (dg: testes Tijt et Raet datum) tali 

condicione quod cum dictus venditor prefato emptori dictum censum infra 

duos annos ad aliam hereditatem ad hoc sufficientem infra (dg: dn) terram 

domini nostri ducis sitam assignaverit et sic firmaverit prout hoc sibi 

datum erit extunc dictus campus quitus erit. Testes Tijt et Raet datum in 

festo Severini. 

 

BP 1179 p 107r 02 ma 23-10-1391. 

Johannes Buc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Buc prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 107r 03 ma 23-10-1391. 

Arnoldus van Vladeracken beloofde aan Lubbertus Jans soen 88½ Gelderse 

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

brief overhandigen aan hem of aan Franco Croeket. 

 

Arnoldus de Vladeracken promisit Lubberto Jans soen LXXXVIII et dimidium 

Gelre gulden vel valorem ad purificationis proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. Tradetur littera sibi vel Franconi Croeket. 

 

BP 1179 p 107r 04 ma 23-10-1391. 

Johannes Buc van Lijt verkocht aan Albertus Boc van Lijt een n-erfcijns van 

10 pond geld, met Allerheiligen te betalen, voor het eerst over een jaar 

(vr 01-11-1392), gaande uit 6 morgen land, in Groot Lith, in twee kampen 

aldaar, tussen Reijnerus Berns soen enerzijds en Henricus Herbrechts soen 

anderzijds, reeds belast met een cijns aan de heren, dekaan en kapittel van 

Sint-Lambertus in Luik. 

 

Johannes Buc de Lijt hereditarie vendidit Alberto Boc de Lijt 

hereditarium censum (dg: X) #decem# librarum monete solvendum hereditarie 

(dg: purificationis) #omnium sanctorum# et pro primo solucionis ultra 

annum ex (dg: cam) sex jugeribus terre sitis in parochia dicte! Groet Lit 

in duobus campis ibidem inter hereditatem Reijneri Berns soen ex uno et 

                         
38 Zie → BP 1182 p 139r 11 do 08-07-1400, maning van 3 achterstallige jaren. 
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inter hereditatem Henrici Herbrechts soen ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu dominorum decanis et capitulo sancti Lamberti Leodiensis inde 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 107r 05 ma 23-10-1391. 

Theodericus zvw Theodericus gnd Snijder van Rode droeg over aan Walterus 

gnd Wellen nzv hr Wolterus Wellen zvw voornoemde Theodericus snijder van 

Rode 1/3 deel van een b-erfpacht van 1 mud koren, half rogge en half gerst, 

maat van Sint-Oedenrode, welk 1/3 deel aan hem was overgedragen door 

Jacobus Meelman. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici dicti Snijder de Rode terciam 

partem annue et hereditarie paccionis unius modii bladi mediatim 

siliginis et mediatim ordei mensure de Rode supportatam sibi a Jacobo 

Meelman prout in litteris hereditarie supportavit Waltero dicto Wellen 

filio naturali domini Wolteri Wellen filii dicti quondam Theoderici 

sartoris de Rode cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Rover datum 

datum supra. Tradetur littera dicto Theoderico. 

 

BP 1179 p 107r 06 ma 23-10-1391. 

Arnoldus van Os alias gnd die Custer van Middelberze zvw Johannes gnd die 

Custer verkocht aan Nijcholaus zvw Arnoldus Jans soen een n-erfcijns van 3 

Gelderse gulden of de waarde, met Sint-Bartholomeus te betalen, gaande uit 

een huis, tuin, erfgoed en beemd, aaneengelegen, gnd dat Asbroek, in 

Middelbeers, tussen Willelmus Vos van Berze enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met lasten. 

 

Arnoldus de Os alias dictus die Custer de Middelberze filius quondam 

Johannis dicti (dg: de Os .) die Custer (dg: de .) hereditarie vendidit 

Nijcholao filio quondam Arnoldi Jans soen hereditariam (dg: paccionem) 

censum trium Gelre gulden seu valorem solvendum hereditarie Bartholomei 

ex quadam domo et orto et hereditate et prato sibi adiacente (dg: sitis 

in parochia de Middelberze) dictis dat Asbroec sitis in parochia de 

Middelberze inter hereditatem Willelmi Vos de Berze ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Willelmus et Rover 

datum in festo Severini. 

 

BP 1179 p 107r 07 ma 23-10-1391. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Sint-Bartholomeus 

aanstaande (za 24-08-1392), met 20 Gelderse gulden of de waarde, de gehele 

cijns en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van Egidius van Gele, Johannes Monics, Jacobus 

zv Henricus Zelen soen, Stephanus van Berze, Petrus zvw Ghevardus van 

Essche en Erevardus die Rademaker. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum a Bartholomei proxime 

futuro (dg: ..) sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XX 

Gelre gulden seu valorem et cum pleno censu et cum arrestadiis ut in 

forma promittens ut in forma. Acta in camera scriptorum de Busco 

presentibus Egidio de Gele Johanni Monics Jacobo filio Henrici Zelen soen 

Stephano de Berze Petro filio quondam Ghevardi de Essche et (dg: Eve) 

Erevardo die Rademaker datum anno nonagesimo primo mensis (dg: octobris) 

#octobris# die Severini hora vesperarum pontificis Bonifacii noni anno 

secundo. 
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BP 1179 p 107r 08 ma 23-10-1391. 

Theodericus zvw Theodericus die Snijder van Rode droeg over aan Walterus 

gnd Wellen nzv hr Wolterus Wellen priester zvw voornoemde Theodericus 

snijder van Rode (1) een b-erfcijns van 20 schelling, geld waarmee in Sint-

Oedenrode gemeenlijk brood en bier worden gekocht, met Sint-Remigius in 

Sint-Oedenrode te betalen, gaande uit een huis en erf, in Sint-Oedenrode, 

(2) een b-erfpacht van 4 lopen rogge en 4 lopen gerst, maat van Sint-

Oedenrode, met Lichtmis te leveren, gaande uit goederen gnd Kijtsaerts 

Goed, in Sint-Oedenrode, welke cijns en pacht aan eerstgenoemde Theodericus 

waren overgedragen door Jacobus Meelman. De brief overhandigen aan 

voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici die Snijder de Rode hereditarium 

censum viginti solidorum monete pro qua tempore solucionis dicti census 

in Rode communiter panis et (dg: cer cervisia) cervisia ementur solvendum 

hereditarie Remigii et in Rode tradendum ex domo et area sita in (dg: 

Bus) in parochia de Rode sancte (dg: R-) Ode atque hereditariam paccionem 

quatuor lopinorum siliginis et quatuor lopinorum ordei mensure de Rode 

solvendam hereditarie purificationis ex bonis dicti! Kijtsaerts Goet 

sitis in dicta parochia supportatos primodicto Theoderico a Jacobo 

Meelman prout in litteris supportavit (dg: Theoderico fi) Waltero dicto 

Wellen filio naturali domini Wolteri Wellen presbitri filii dicti quondam 

(dg: .) Theoderici (dg: sa) sartoris de Rode cum litteris aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Theoderico. 

 

BP 1179 p 107r 09 ma 23-10-1391. 

Henricus die Moelner zvw Johannes die Moelner van Bucstel verkocht aan 

Henricus die Writer szvw Johannes Wilgeman een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

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

land, gnd dat Bercke Rot, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen 

Willelmus Mijnnemere enerzijds en Albertus van den Dijc anderzijds, (2) een 

beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, ter plaatse gnd in het Helsbroek, 

beiderzijds tussen Willelmus Mijnnemere, (3) een stuk land, tuin en 

aangelegen stuk eusel, ter plaatse gnd Onrode, tussen voornoemde Willelmus 

Mijnnemere enerzijds en Elizabeth van den Overbossche anderzijds, (4) een 

akker, in Boxtel, ter plaatse gnd Zelizel, tussen kinderen gnd Hezen 

Kijnderen van Casteren enerzijds en kvw Lambertus van Hoelt anderzijds, 

belast met grondcijnzen, ¼ varken gnd meije verken, 1 gelta wijn en 1 

zester gerst. 

 

Henricus die Moelner filius quondam Johannis die Moelner de Bucstel 

hereditarie vendidit Henrico die Writer genero quondam Johannis Wilgeman 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre 

dicta dat Bercke Rot sita in parochia de Bucstel in loco dicto Onrode 

inter hereditatem (dg: Ard) Willelmi Mijnnemere ex uno et inter 

hereditatem Alberti van den Dijc ex alio item ex prato sito in parochia 

et loco predictis ad locum dictum int (dg: Hel) Helsbroec inter 

hereditatem Willelmi Mijnnemere ex utroque latere coadiacentem item ex 

quadam pecia terre et orto et pecia pascue (dg: dicte eeusel) sibi 

adiancente sitis in dicto loco (dg: do) Onrode vocato inter hereditatem 

(dg: W) dicti Willelmi Mijnnemere ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

van den Overbossche ex alio item (dg: p) ex quodam agro sito in dicta 

parochia in loco dicto Zelizel inter hereditatem liberorum dictorum Hezen 

Kijnderen de Casteren ex uno et inter hereditatem (dg: here) liberorum 

quondam Lamberti de Hoelt ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus domini 

(dg: ducis) #fundi# et quarta parte unius porci dicti meije verken et 

(dg: q) una gelta vini et (dg: uno lop) uno sextario ordei ex premissis 
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solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 107r 10 do 26-10-1391. 

Walterus zv Petrus van Hezelaer verkocht aan Willelmus die Vrieze zv 
!Kathelinen soen een n-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis in Veghel te 

betalen, gaande uit (1) een stuk land, gnd die Kommerbrake!, in Veghel, 

tussen Gerardus gnd Vrieze enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, (2) 

een akker, gnd die Buntakker, in Veghel, tussen Johannes Bathen soen 

enerzijds en Johannes van Erpe anderzijds, reeds belast met 10 penning 

gaande uit voornoemd stuk land gnd Kommerakker!. 

 

Walterus filius Petri de Hezelaer hereditarie vendidit Willelmo die 

Vrieze filio !Kathelinen soen hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie puri[ficationis] et in (dg: Busco) Vechel tradendum 

ex pecia (dg: p) terre dicta die !Commerbrake sita in parochia de Vechel 

inter hereditatem Gerardi dicti Vrieze ex uno et inter hereditatem 

venditoris ex alio atque ex agro dicto die Buntacker sito in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis Bathen soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Erpe ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis X denariis ex dictis pecia terre die 
!Commeracker vocata prius solvendis et sufficientem facere. Testes Rover 

et Tijt datum quinta post Severini. 

 

BP 1179 p 107r 11 do 26-10-1391. 

Wolterus Peters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wolterus Peters soen prebuit et reportavit. Testes (dg: d) Willelmus et 

Neijnsel datum supra. 

 

1179 mf2 C 05 p. 108. 

 Quinta post Severini: donderdag 26-10-1391. 

 anno LXXXX primo mensis octobris in die Amandi: donderdag 26-10-1391. 

 

BP 1179 p 108v 01 do 26-10-1391. 

Johannes van der Heijden zvw Johannes Peters soen van Helmont beloofde aan 

Adam van Mierde, tbv nk van eerstgenoemde Johannes verwekt bij Zegheradis 

dvw Willelmus Nuwe Wert, een n-erfpacht van 16 mud rogge, maat van Asten, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) alle pachten, die hij beurt uit 

erfgoederen in Asten. (2) alle erfgoederen van eerstgenoemde Johannes onder 

Schijndel gelegen, (3) andere goederen van eerstgenoemde Johannes, waar ook 

gelegen. Zou een van de kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan 

gaat zijn deel naar de andere kinderen. De brief overhandigen aan 

eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes van der Heijden filius quondam Johannis Peters soen de Helmont 

promisit super habita et habenda (dg: se daturum et soluturum) Ade de 

Mierde ad opus puerorum naturalium a primodicto Johanne et (dg: Aleijde 

dicta Nuwe) Zegherade filia (dg: W) quondam Willelmi Nuwe Wert pariter 

genitorum et generandorum quod ipse Johannes primodictus dabit et (dg: 

so) exsolvet dictis suis pueris naturalibus genitis et generandis 

hereditariam paccionem sedecim modiorum siliginis mensure de Asten 

hereditarie purificationis de et ex omnibus paccionibus quas ipse 

solvendas habuit annuatim ex hereditatibus sitis in parochia de Asten et 

ex omnibus hereditatibus primodicti Johannis sitis infra parochiam de 

Scijnle atque ex ceteris bonis universis et singulis (dg: d) primodicti 

Johannis habitis et habendis quocumque sitis et si aliquis dictorum 

puerorum naturalium decesserit sine prole legitima quod extunc dicta 

paccio ad alios eorundem supervivos remanentes hereditario jure 

devolvetur. Testes (dg: d) Rover et Tijt datum quinta post Severini. 

Tradetur littera primodicto Johanni. 
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BP 1179 p 108v 02 do 26-10-1391. 

Jacobus Stevens soen gaf uit aan Jacobus Meelman een huis met ondergrond, 

en tuin achter dat huis, in Den Bosch, in de Orthenstraat, over de stroom, 

achter het woonhuis van wijlen Ghisbertus Maechelini, buiten de oude 

stadsmuur, tussen erfgoed van wijlen Johannes Stierken enerzijds en erfgoed 

van wijlen Mechtildis Berwout anderzijds, met de helft van de oude 

stadsmuur aan het einde van voornoemd huis gelegen, met het recht een weg, 

10 voet breed, te mogen gebruiken die afgescheiden is van het erfgoed van 

voornoemde wijlen Ghisbertus, lopend vanaf de Orthenstraat, naast erfgoed 

van voornoemde wijlen Mechtildis Berwout, naar het gemene water, en vanaf 

dat gemene water tot aan voornoemde oude stadsmuur, en met het recht een 

brug te mogen gebruiken daar over voornoemd water, en een te bouwen trap, 

zoals andere lieden die weg, brug en trap gebruiken; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Remigius te betalen. 

Ghibo gnd van den Gheijne en Henricus van Haren hebben het recht een weg te 

mogen gebruiken, gaande door voornoemde oude stadsmuur naar de stroom. 

Voornoemde Jacobus Meelman, Ghibo en Henricus van Haren zullen in die muur 

een deur bouwen, die zij gezamenlijk zullen onderhouden, met sleutels af te 

sluiten. 

Elizabeth ndvw voornoemde Ghisbertus Maechelini deed afstand. 

Pelgrinus nzvw voornoemde Ghisbertus Maechelini zal hierin geen rechten 

doen gelden. 

 

Jacobus Stevens soen domum cum suo fundo et (dg: do) ortum situm retro 

dictam domum sitos in Busco (dg: ...) in vico Orthensi ultra aquam ibidem 

currentem retro domum habititationis quondam Ghisberti Maechelini #extra 

antiquum murum# inter hereditatem quondam Johannis Stierken ex uno et 

inter hereditatem quondam Mechtildis Berwout ex alio simul cum medietate 

antiqui muri oppidi de Busco siti (dg: ad unum la) ad finem dicte domus 

simul cum jure utendi (dg: d #simili aliis hominibus#) via quadam sumpta 

de hereditate dicti quondam Ghisberti et que via tendit a dicto vico 

Ortensi contigue iuxta hereditatem dicte quondam Mechtildis Berwout usque 

ad communem aquam ibidem (dg: et qu) et ab huiusmodi aqua communi usque 

ad (dg: aqt) dictum antiquum murum et que via continet ubique X pedatas 

in latitudine (dg: ut dicebat) et cum jure utendi ponte consistente 

ibidem supra dictam aquam atque gradu conficiendo ibidem simili aliis 

hominibus jus in dictis via ponte et gradu habentibus ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Jacobo Meelman ab eodem hereditarie possidendos pro 

hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

Remigii ex premissis promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit tali condicione quod (dg: 

d) Ghibo dictus (dg: Ghe) van den Gheijne et Henricus de Haren (dg: 

liberi) obtinebunt jus utendi via transeunte ibidem per dictum antiquum 

murum usque ad (dg: d) communem aquam ibidem scilicet dicti Jacobus 

Meelman Ghibo et Henricus de Haren in dicto antiquo in #dicta# via (dg: 

consist) transeunte per huiusmodi (dg: .) antiquum murum sibi edificabunt 

unam januam ab eis perpetue in bona disposicione servandam et claudendam 

ab eisdem Jacobo Meelman Ghibone et Henrico ita dicti #(dg: Jac)# Ghibo 

et Henricus cum clavibus per eandem januam transibunt usque ad aquam 

ibidem currentem (dg: et alter) et dictus Jacobus Meelman et eius familia 

pro tempore quandocumque #eis placuerit#. Quo facto Elizabeth filia 

naturalis (dg: quo) dicti quondam Ghisberti Maechelini #cum tutore# super 

per premissis et jure ad opus dicti Jacobi Meelman renunciavit promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et quod 

ipsa Pelgrinum filium naturalem dicti quondam Ghisberti Maechelini 

perpetue talem habebit quod nunquam presumet se jus in premissis habere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 108v 03 do 26-10-1391. 

Voornoemde Jacobus Stevens gaf uit aan Ghibo van Gheijnen een hofstad, 

overal 20 voet breed, in Den Bosch, in de Orthenstraat, achter het woonhuis 
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van wijlen Ghisbertus Maechelini, over het gemene water, tussen erfgoed van 

voornoemde Ghibo van den Gheijnen enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Jacobus anderzijds, strekkend vanaf een weg die daar achterwaarts loopt tot 

aan erfgoed van wijlen Johannes Stierken, met het recht die weg te mogen 

gebruiken, en ook een andere weg te mogen gebruiken, die loopt vanaf de 

Orthenstraat tot aan het gemene water, en een brug en trap die daar gemaakt 

moet worden, zoals ook anderen daarvan gebruik maken; de uitgifte 

geschiedde voor 2 penning hertogencijns en thans voor een n-erfcijns van 3 

pond geld, met Sint-Remigius te betalen. 

 

Dictus Jacobus Stevens quoddam domistadium #XX# pedatas ubique in 

latitudine continens# situm in Busco in vico Orthensi retro domum 

habitationis quondam Ghisberti Maechelini ultra communem aquam ibidem 

inter hereditatem Ghibonis van den Gheijnen ex uno et inter hereditatem 

dicti Jacobi ex alio tendens a quadam via ibidem tendente retrorsum ad 

hereditatem quondam Johannis Stierken simul cum jure utendi dicta via et 

(dg: via) alia via tendente ibidem a dicto vico Ortensi usque ad communem 

aquam ibidem et in ponte et gradu ibidem conficiendo simili aliis 

hominibus jus in hiis habentibus ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

dicto Ghiboni de Gheijnen ab eodem hereditarie possidendum (dg: pro 

hereditario censu) pro II denariis census domino duci exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditario censu trium librarum monete dando (dg: -

is) sibi ab alio hereditarie Remigii ex premissis promittens #super 

habita et habenda# warandiam (dg: et aliam obligationem deponere et) pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Willelmus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 108v 04 do 26-10-1391. 

En hij kan voornoemde cijns van 3 pond terugkopen, gedurende 4 jaar na 

Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392), met 30 Hollandse gulden of de 

waarde en met de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van Willelmus Scilder, Johannes van den Kloot en Johannes 

Camp. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: ad) dictum censum trium librarum ab spacium 

quatuor annorum post festum Remigii proxime preteritum sine medio 

sequentium semper dicto spacio pendente cum XXX Hollant gulden seu 

valorem et cum censu anni redempcionis. Acta in camera presentibus 

Willelmo Scilder Johanne de Globo Johanne Camp anno LXXXX primo mensis 

octobris in die (dg: An) Amandi hora complete. 

 

BP 1179 p 108v 05 do 26-10-1391. 

Lambertus zv Willelmus van Vechel droeg over aan Johannes van Druenen 

Peters soen een huis, hofstad en tuin, in Druenen, tussen een weg gnd die 

Kerkweg enerzijds en Willelmus Blocke anderzijds, en al zijn andere 

goederen onder Druenen. 

 

Lambertus filius (dg: quond) Willelmi de Vechel #domum et# domistadium 

#et ortum# (dg: et d) sitos in parochia de Druenen inter (dg: h) viam 

dictam (dg: dictam) die Kercwech ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Blocke ex alio atque omnia alia bona mobilia quam immobilia hereditaria 

et parata quocumque locorum infra parochiam de Druenen consistentia sive 

sita hereditarie supportavit Johanni de Druenen Peters soen promittens 

warandiam. Testes Willelmus et Neijnsel datum (dg: supra) quinta post 

Severini. 

 

BP 1179 p 108v 06 do 26-10-1391. 

Godefridus zvw Matheus gnd Hoeven soen droeg over aan Johannes van Druenen 

zv Petrus (1) een huis, hofstad en tuin, in Druenen, tussen Ghibo die 

Vrieze enerzijds en Willelmus Meus soen anderzijds, (2) 3 roeden gnd gerden 
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land, in Druenen, tussen Walterus zvw Johannes Oemen soen enerzijds en 

Johannes zvw Henricus gnd Bije anderzijds, (3) al zijn andere goederen, 

onder Druenen. 

 

Godefridus filius quondam Mathei dicti Hoeven soen domum domistadium et 

ortum sitos in parochia de Druenen inter hereditatem Ghibonis die Vrieze 

ex uno et inter hereditatem Willelmi Meus soen ex alio atque tres 

virgatas dictas gherden terre sitas in dicta parocia inter hereditatem 

Walteri filii quondam Johannis Oemen soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii quondam Henrici dicti Bije ex alio insuper (dg: s) omnia 

(dg: su) alia sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata 

quocumque infra parochiam de Druenen consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni de Druenen filio Petri promittens 

warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 108v 07 do 26-10-1391. 

Leonius gnd van den Palsche verkocht aan Herbertus gnd Florijs soen van 

Mazeboemel een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus 

in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 11-11-1392), 

gaande uit (1) de helft in een hoeve, gnd die Palse Hoeve, in Erp, tussen 

Andreas zvw Lambertus Hannen soen enerzijds en de gemeint van Erp 

anderzijds, (2) een huis en tuin, in Erp, tussen Godefridus schoenmaker 

enerzijds en Arnoldus Jordens soen anderzijds, (3) de helft in 1 bunder 

beemd, in Erp, ter plaatse gnd in het Goer, tussen Albertus van Hackenem 

enerzijds en kinderen gnd des Roden Kijnderen anderzijds, reeds belast met 

de grondcijns. 

 

Leonius dictus van den Palsche hereditarie vendidit Herberto dicto 

Florijs soen de Mazeboemel hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Martini et primo termino 

ultra annum et in Busco tradendam ex medietate ad (dg: se spectante) 

dictum venditorem spectante in manso dicto die Palsche Hoeve sito in 

parochia de Erpe inter hereditatem Andree filii quondam Lamberti Hannen 

soen ex uno et inter communitatem de Erpe ex alio atque ex domo (dg: 

area) et orto sitis in parochia predicta inter hereditatem Godefridi 

sutoris ex uno et inter hereditatem Arnoldi Jordens soen ex alio item ex 

(dg: parta quart) medietate ad dictum venditorem spectante in uno bonario 

prati sito in dicta parochia in loco dicto int Goer inter hereditatem 

Alberti de Hackenem ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum des 

Roden Kijnderen ex alio promittens super habita et habenda warandiam et 

aiam obligationem deponere excepto censu dominorum fundi et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 108v 08 do 26-10-1391. 

Johannes zvw Arnoldus Truden soen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes Lodder van Berlikem met zijn goederen. 

 

(dg: So.. l.....). 

Johannes filius quondam Arnoldi Truden soen omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Johannem Lodder de Berlikem cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 C 06 p. 109. 

 Quinta post Severini: donderdag 26-10-1391. 

 anno nonagesimo primo mensis octobris die Amandi: 

  donderdag 26-10-1391. 

 in vigilia Sijmonis et Yude: vrijdag 27-10-1391. 

 

BP 1179 p 109r 01 do 26-10-1391. 

Ghisbertus Cluekinc en zijn zoon Henricus beloofden aan Petrus van 

Evershoet 13½ Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 
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01-10-1392) te betalen. 

 

Ghisbertus Cluekinc et Henricus eius filius promiserunt Petro de 

Evershoet XIII et dimidium Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes Rover et Tijt datum quinta post Severini. 

 

BP 1179 p 109r 02 do 26-10-1391. 

Jacobus zvw Johannes gnd Nouden soen van Hoesden verkocht aan zijn broer 

Johannes (1) een stuk moer, in Moergestel, ter plaatse gnd die Oude Hoeve, 

tussen een moer behorend aan Willelmus Broet enerzijds en een moer behorend 

aan Arnoldus van Beke en Margareta dvw Hermannus Bruijstens anderzijds, (2) 

een stuk moer in Moergestel, tussen een moer van Engbertus Cleijnnarts soen 

enerzijds en een moer van Hermannus en Willelmus, kv Arnoldus Cleijnael, 

anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Jacobus filius quondam Johannis dicti Nouden soen de Hoesden peciam 

hereditatis dicte moer sitam in parochia de Gestel prope Oesterwijc (dg: 

inter) in loco dicto die Oude (dg: Hoef) Hoeve inter hereditatem dictam 

moer spectantem [ad] Willelmum Broet ex uno et inter hereditatem dictam 

moer spectantem ad Arnoldum de Beke et Margaretam filie! quondam Hermanni 

Bruijstens ex alio item peciam hereditatis dicte moer sitam in dicta 

parochia inter hereditatem dictam moer Engberti Cleijnnarts soen ex uno 

et inter hereditatem dictam moer Hermanni (dg: di) et Willelmi liberorum 

(dg: Hermanni) Arnoldi Cleijnael ex alio hereditarie vendidit Johanni suo 

fratro promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 109r 03 do 26-10-1391. 

Nijcholaus gnd Cleijnnael zvw Godefridus gnd Wickenvoert ev Bela ndvw 

Aleijdis dvw Johannes van Vlimen droeg over aan Johannes van Vlimen nzvw hr 

Johannes Colne priester hun deel in 1 morgen 40 roeden land, in Meerwijk, 

ter plaatse gnd in de Geer voor Engelen, tussen wijlen Nijcholaus van 

Berkel enerzijds en erfgoed gnd die Oude Kampe anderzijds, welke morgen 40 

roeden wijlen voornoemde Aleijdis dvw Johannes van Vlimen, tbv haar en haar 

kinderen verwekt door voornoemde hr Johannes Colne priester, gekocht had 

van Theodericus zv Henricus gnd Metten soen. 

 

Nijcholaus dictus Cleijnnael filius quondam (dg: Walteri de W) Godefridi 

dicti Wickenvoert maritus et tutor legitimus Bele sue (dg: s) uxoris 

filie #naturalis# quondam Aleijdis filie quondam Johannis de Vlimen totam 

partem et omne jus sibi et dicte Bele sue uxori competentes in uno iugero 

(dg: terre) et XL virgatis terre sitis in jurisdictione de Merewijc in 

loco dicto in den Gheer ante Engelen inter hereditatem quondam Nijcholai 

de Berkel ex uno et inter hereditatem dictam die Aude Campe ex alio quas 

iuger terre et XL virgatas terre dicta (dg: -s) quondam Aleijdis filia 

quondam Johannis de Vlimen (dg: erga) ad opus sui et ad opus suorum 

puerorum #ab ea et domino Johanne Colne presbitro pariter genitorum# erga 

Theodericum filium Henrici dicti Metten soen emendo acquisiverat ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni van Vlimen filio (dg: quondam) 

naturali dicti quondam domini Johannis Colne presbitri promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Tijt datum 

quinta post Severini. 

 

BP 1179 p 109r 04 do 26-10-1391. 

Johannes van Vlimen nzv hr Johannes Colne van Engelen priester beloofde aan 

Jacobus van den Hoevel 38½ Gelderse gulden of de waarde, voor 1/3 deel te 

betalen met Kerstmis (ma 25-12-1391), voor 1/3 deel met Pasen (zo 14-04-

1392), en voor 1/3 deel met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392). 

 

Johannes de Vlimen filius naturalis domini Johannis Colne (dg: presbitri 

de Em) de Engelen presbitri promisit Jacobo van den Hoevel XXXVIII et 



Bosch’ Protocol jaar 1391 04. 

 

116 

dimidium Gelre (dg: seu) gulden seu valorem (dg: ad) pro una tercia parte 

nativitatis Domini pro secunda tercia parte pasce et pro ultima tercia 

parte Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 109r 05 do 26-10-1391. 

(dg: Arnoldus Cleijnnael ontlastte Jacobus zvw Johannes Noudens soen van 

Hoesden van alle levenslange bezittingen {=vruchtgebruik}). 

 

(dg: Arnoldus Cleijnnael quitum clamavit Jacobum filium quondam Johannis 

Noudens soen de Hoesden ab omnibus vitalibus poss). 

 

BP 1179 p 109r 06 do 26-10-1391. 

Andreas die Hoppenbrouwer van Kessel en Egidius Theus soen beloofden aan 

Johannes van Gewanden 35½ mud haver, Bossche maat, minus 1 plak per mud, 

met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392) te leveren. 

 

Andreas die Hoppenbrouwer de Kessel et Egidius Theus soen promiserunt 

Johanni de Gewanden (dg: X) XXXV et dimidium modios avene mensure de 

Busco scilicet de meliori avena etc minus una placke de valore cuiuslibet 

modii ad purificationis proxime fuurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 109r 07 do 26-10-1391. 

Laurencius zvw Reijnerus van Lijt ev Hilla ndvw Willelmus zvw Willelmus 

Gielijs soen droeg over aan Martinus bakker zvw voornoemde Willelmus 

Gielijs soen (1) een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, gaande 

uit een watermolen in Herlaar, (2) een b-erfpacht van 2 zester rogge, 

Bossche maat, die Walterus Fijen soen leverde aan wijlen voornoemde 

Willelmus zvw Willelmi Gielijs soen, welke pachten wijlen voornoemde 

Willelmus zvw Willelmus Gielijs vermaakt had aan zijn voornoemde 

natuurlijke dochter Hilla. 

 

(dg: #Laurencius#) Laurencius filius quondam Reijneri de Lijt (dg: 

hereditarie vendidit Martino s pistori filio quondam) maritus et tutor 

legitimus Hille sue uxoris (dg: fi) #filie naturalis# quondam Willelmi 

filii quondam Willelmi Gielijs soen hereditariam paccionem duorum 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie ex #quodam# 

molendino aquatili sito in Herlaer et hereditariam paccionem duorum 

sextariorum siliginis dicte mensure quam (dg: d) Walterus Fijen soen 

dicto quondam Willelmo filii! quondam Willelmi Gielijs soen !soen solvere 

consuevit et tenebatur quas pacciones dictus quondam Willelmus filius 

quondam Willelmi Gielijs dicte Hille sue filie naturali legaverat ut 

dicebat supportavit Martino pistori filio dicti quondam Willelmi Gielijs 

soen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 109r 08 do 26-10-1391. 

Godefridus zvw Johannes van Overmeer beloofde aan Gerisius van Brakel dat 

hij voortaan zal betalen een b-erfcijns van 20 schelling geld, die 

voornoemde Gerisius moet leveren aan Johannes Hermans soen, gaande uit 5 

hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd in het der Graft Kempke, zó dat 

voornoemde Gerisius en voornoemde 5 hont land daarvan geen schade 

ondervinden. En dat voornoemde Godefridus 17 voet maasdijk, in Lithoijen, 

ter plaatse gnd die Oplage {niet afgewerkt contract}. 

 

Godefridus filius quondam Johannis de Overmeer promisit super se et bona 

sua omnia Gerisio de Brakel quod ipse Godefridus hereditarium censum XX 

solidorum monete quem dictus Gerisius Johanni Hermans soen solvere! 

hereditarie ex quinque hont terre sitis in parochia de Lijttoijen in loco 

dicto int der Graft Kempken perpetue dabit et exsolvet six quod dicto 

Gerisio et supra dicta quinque hont terre dampna exinde non eveniant et 

quod ipse Godefridus decem et septem pedatas aggeris Mose sitas in dicta 



Bosch’ Protocol jaar 1391 04. 

 

117 

parochia et loco dicto (dg: op) die Oplage. 

 

BP 1179 p 109r 09 do 26-10-1391. 

Johannes van Doren zvw Henricus de Doren verkocht aan Willelmus zvw Ghibo 

Keijot van Gestel een n-erfcijns van 3 pond geld, te betalen met Sint-

Michael-Aartsengel, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de plaats gnd Zile naar de Koningsbrug, tussen erfgoed van 

Johannes van Audehoesden enerzijds en erfgoed van voornoemde verkoper 

anderzijds, reeds belast met 20 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes de Doren filius quondam Henrici de Doren hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Ghibonis Keijot de Gestel hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie in festo (dg: f) Mijchaelis 

Archangeli ex domo et area (dg: sa) sita in Busco in vico tendente a loco 

dicto Zile versus pontem dictum Conincs Bruggen inter hereditatem 

Johannis de Audehoesden ex uno et inter hereditatem dicti venditoris ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis XXti solidis dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes W et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 109r 10 do 26-10-1391. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Michael (vr 

29-09-1391), met 20 Gelderse gulden, 33 plakken voor 1 gulden gerekend, en 

met de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in aanwezigheid van W 

Scilder, Johannes van den Kloot en Johannes Camp. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum a festo Mijchaelis proxime 

preterito sine medio sequentium semper dictis duobus annis pendentibus 

cum XX Gelre gulden scilicet XXXIII communibus placken pro quolibet Gelre 

gulden computatis et cum censu anni redempcionis ut in forma. Testibus 

#Wo# Scilder Johanne de Globo et Johanne Camp datum anno nonagesimo primo 

mensis octobris die Amandi hora complete. 

 

BP 1179 p 109r 11 do 26-10-1391. 

Gerardus zvw Willelmus die Rode zvw Gerardus die Rode van Vechel en 

Arnoldus van den Culen ev Mechtildis dvw voornoemde Willelmus droegen over 

aan Rutgherus van den Beirgelen (1) een huis, erf en twee tuinen, in 

Veghel, tussen Johannes van Bladel enerzijds en de gemeint van de villa van 

Veghel anderzijds, (2) de helft van een hoeve die was van wijlen voornoemde 

Gerardus die Rode, in Veghel, met toebehoren en de houtwas. 

 

Gerardus filius quondam Willelmi die Rode filii quondam Gerardi die Rode 

de Vechel (dg: domum aream et duos ortos) #et# Arnoldus van den Culen 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam 

Willelmi domum aream et duos ortos sitos in parochia de Vechel (dg: d) 

inter hereditatem Johannis de Bladel ex uno et inter (dg: here) 

communitatem ville de Vechel ex alio atque medietatem cuiusdam mansi qui 

fuerat dicti quondam Gerardi die Rode siti in dicta parochia cum 

attinentiis eiusdem medietatis mansi predicti singulis et universis atque 

lignicrescenciam ad dictam medietatem spectantem ut dicebant hereditarie 

supportaverunt (dg: Rug) Rutghero van den Beirgelen ab eodem hereditarie 

(dg: poss pro) promittens super omnia warandiam et aliam deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 109r 12 do 26-10-1391. 

Voornoemde Rutgherus beloofde aan eerstgenoemde Gerardus een n-erfcijns van 

50 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit voornoemde goederen. 

De brief overhandigen aan hem of aan Arnoldus van den Culen. 
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Dictus Rutgherus promisit se daturum et soluturum primodicto Gerardo 

hereditarium censum L solidorum monete hereditarie purificationis ex 

premissis promisit sufficientem facere. Testes datum supra. Tradetur 

littera sibi vel Arnoldo van den Culen. 

 

BP 1179 p 109r 13 do 26-10-1391. 

Hr Johannes van Neijnsel priester dekaan van Woensel droeg over aan 

Johannes die Yoede en Johannes Camp 90 pond, aan hem beloofd door Henricus 

zv Henricus zvw Ricardus van Scijnle. 

 

Dominus Johannes de Neijnsel presbiter decanus de Woensel nonaginta 

libras promissas sibi ab Henrico filio (dg: q) Henrici filii quondam 

Ricardi de Scijnle prout in litteris supportavit Johanni die Yoede et 

Johanni Camp seu eorum alteri cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 109r 14 vr 27-10-1391. 

Godefridus zvw Arnoldus gnd Smedeken van Lijeshout verkocht aan Arnoldus 

zvw Willelmus van der Donc een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit een akker, 

in Lieshout, ter plaatse gnd in Brake voir die Smisse, tussen erfgoed van 

het huis van Lieshout enerzijds en wijlen Johannes van Alfen anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Godefridus filius quondam Arnoldi dicti Smedeken de Lijeshout hereditarie 

vendidit Arnoldo filio (dg: fi) quondam Willelmi van der Donc 

hereditariam paccionem unius modii [siliginis] mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis et supra hereditates infrascriptas 

tradendam ex quodam agro terre dicti venditoris sito in parochia de 

Lijeshout in loco dicto in Brake voir die Smisse inter hereditatem domus 

de Lijeshout ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de Alfen (dg: 

de) ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam [et obligationem] 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes W et Neijsel datum in vigilia Sijmonis et Yude. 

 

1179 mf2 C 07 p. 110. 

 in vigilia Sijmonis et Yude: vrijdag 27-10-1391. 

 in vigilia omnium sanctorum: dinsdag 31-10-1391. 

 in crastino omnium sanctorum: donderdag 02-11-1391. 

 

BP 1179 p 110v 01 vr 27-10-1391. 

Hr Henricus Buc kanunnik van de kerk van Den Bosch droeg over aan Lambertus 

Cannart een b-erfpacht van 2 mud 2 zester rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Lambertus Cannart beloofd had met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) ¼ deel dat behoorde aan voornoemde hr Buc, in de windmolen met 

ondergrond, die behoorde aan het klooster van Porta Celi, gelegen tussen 

het leprozenhuis en Hintham, (2) een huis en erf in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van der Heijden 

enerzijds en erfgoed van Laurencius gnd Meijnskens Neve anderzijds. 

 

Dominus Henricus Buc canonicus ecclesie de Buscoducis hereditariam 

paccionem duorum modiorum et duorum sextariorum siliginis mensure de 

Busco quam Lambertus Cannart promisit se daturum et soluturum hereditarie 

purificationis ex una quarta parte que (dg: ?he) spectabat ad dictum 

dominum Buc in molendino venti cum suo fundo quod ad conventum de Porta 

Celi situm prope Buscumducis spectabat sito inter domum leprosorum et 

Hijntham et ex omnibus dicte (dg: partis) quart partis juribus et 

attinentiis atque ex domo et area sita in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Arnoldi (dg: ...) van der Heijden ex uno 

et inter hereditatem Laurencii dicti Meijnskens Neve ex alio prout in 

litteris supportavit dicto Lamberto Cannart cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 
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Rover et Vladeracken datum in vigilia Sijmonis et (dg: Yd) Yude. 

 

BP 1179 p 110v 02 vr 27-10-1391. 

Gertrudis dv Hermannus van Eijndoven droeg over aan Johannes zvw Danijel 

van Vladeracken een b-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een stenen huis en erf van voornoemde Hermannus, in Den Bosch, 

in de Zadelmakersstraat, aan voornoemde Gertrudis overgedragen door jkvr 

Hadewigis dvw Gerardus van Neijnsel. 

 

Gertrudis filia Hermanni de Eijndoven cum tutore hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo 

lapidea et area dicti Hermanni sita in Busco in vico selliparorum 

supportatum dicte Gertrudi a domicella Hadewige filia quondam Gerardi de 

Neijnsel prout in litteris hereditarie supportavit Johanni filio quondam 

Danijelis de Vladeracken cum litteris et aliis et jure promittens (dg: 

ratam servare et obligationem de) cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 110v 03 vr 27-10-1391. 

Gertrudis dv Hermannus van Eijndoven verkocht aan Johannes zvw Danijel van 

Vladeracken een n-erfcijns van 40 schelling geld, uit een b-erfcijns van 7 

pond geld die Jacobus Coptiten aan voornoemde Gertrudis beloofd had, een 

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

een huis en erf, eertijds van voornoemde Hermannus van Eijndoven, behorend 

aan voornoemde Jacobus Coptiten, in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat. 

 

Gertrudis filia (dg: quondam) Hermanni de Eijndoven (dg: h) cum tutore 

hereditarium censum (dg: septe) XL solidorum monete de hereditario censu 

septem librarum monete quem censum septem librarum monete Jacobus 

Coptiten promisit se daturum et soluturum dicte Gertrudi hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini (dg: .) ex domo et area que fuerat 

dicti Hermanni de (dg: ...) Eijndoven spectante ad Jacobum Coptiten 

predictum sita in Busco in vico selliparorum atque ex attinentiis dicte 

domus et aree singulis et universis prout in litteris hereditarie (dg: 

sup) vendidit Johanni filio quondam Danijelis de Vladeracken promittens 

cum tutore warandiam et obligationem in dicto censu XL solidorum (dg: de) 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 110v 04 di 31-10-1391. 

Johannes gnd Wellen soen zvw Johannes van Welle en zijn zoon Stephanus 

verkochten aan Willelmus Posteel een n-erfcijns van 2 oude schilden geld 

van de koning van Frankrijk of de waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit (1) 4 hont land, in Meerwijk, voor Engelen, ter plaatse gnd op Geen 

Germen, tussen kvw Udo des Veren soen enerzijds en Johannes Heijlen soen 

anderzijds, (2) 4½ hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd op de Weertse 

Heuvel, tussen Paulus van Wordragen en Albertus Arts soen enerzijds en 

Willelmus Stevens soen van den Eijnde anderzijds, reeds belast met 12½ 

schelling gemeen paijment, (3) een huis, erf en tuin, in Meerwijk, ter 

plaatse gnd die Wordt, tussen Hugo Swartoge enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met 2½ schelling gemeen paijment, (4) 2½ hont 

land, in Meerwijk, ter plaatse gnd op Geen Spoijen, tussen Ludovicus gnd 

Proefs soen enerzijds en Johannes Luwe Willems soen anderzijds. 

 

Johannes (dg: filius quonda) dictus Wellen soen filius quondam Johannis 

de Welle et Stephanus eius filius hereditarie vendiderunt Willelmo 

Posteel hereditarium censum duorum aude scilde (dg: se) monete regis 

Francie seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex quatuor 

hont terre sitis in jurisdictione de Merewijc ante Enghelen ad locum 

dictum op Gheen Ghermen inter hereditatem liberorum quondam Udonis des 

Veren soen ex uno et inter hereditatem Johannis Heijlen soen ex alio item 

ex ex quatuor et dimidio hont terre sitis in dicta jurisdictione Merewijc 
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in loco dicto (dg: die) #op# den Weertschen Hoevel inter hereditatem 

Pauli de Wordragen et Alberti Arts soen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi (dg: St) Stevens soen van den Eijnde (?dg: -l) ex alio item ex 

domo et area et orto dictorum venditorum sitis in !in dicta jurisdictione 

de Merewijc in loco dicto die Wordt inter hereditatem Hugonis Swartoge ex 

uno et inter communem plateam ex alio item ex duobus et dimidio hont 

terre (dg: s) dictorum venditorum sitis in dicta jurisdictione in loco 

dicto op Gheen Spoijen inter hereditatem Ludovici dicti Proefs soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis Luwe Willems soen ex alio ut dicebant 

promittentes super habita et habenda warandiam et aliam deponere exceptis 

XIIJ solidis #communis pagamenti# ex dictis quaturor et dimidio hont et 

IIJ solidis communis pagamenti ex dictis domo et orto prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Tijt et Vladeracken datum in vigilia omnium 

sanctorum. 

 

BP 1179 p 110v 05 do 02-11-1391. 

Willelmus van Oerle, Willelmus van Eirde, zijn zoon Marcelius en Johannes 

die Vroede beloofden aan Gerardus van Bruggen 37½ Gelderse gulden of de 

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

 

Willelmus de Oerle Willelmus de Eirde Marcelius eius filius #et# Johannes 

die Vroede promiserunt Gerardo de Bruggen XXXVII et dimidium Gelre gulden 

seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et 

Vladeracken datum in crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1179 p 110v 06 do 02-11-1391. 

Johannes nzvw Johannes gnd Houbraken en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes 

Zonman verkochten aan Rijcardus zvw Henricus Veren Hadewigen soen alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Elizabeth. De brief overhandigen aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes filius naturalis quondam Johannis dicti Houbraken (dg: de) 

maritus legitimus Elizabeth filie quondam Johannis Zonman et dicta 

Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore omnia bona eis de morte quondam 

#parentum# dicte Elizabeth successione advoluta (dg: q) quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebant vendiderunt Rijcardo filio quondam 

Henrici Veren Hadewigen soen promittentes warandiam et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. Tradetur littera primodicto 

Johanni. 

 

BP 1179 p 110v 07 do 02-11-1391. 

Hermannus zvw Hermannus gnd Daellens soen verkocht aan Ghibo gnd Roefs soen 

een stuk beemd, gnd Parijdaens Coppelken, in Breugel, tussen voornoemde 

Ghibo Roefs soen enerzijds en kvw Heijlwigis van den Arennest anderzijds, 

met een eind strekkend aan Johannes gnd Luden soen, belast met 4 penning 

cijns. 

 

Solvit. 

Hermannus filius quondam Hermanni dicti Daellens soen (dg: vi) peciam 

prati #dictam Parijdaens Coppelken# sitam in parochia de Broegel inter 

hereditatem Ghibonis dicti Roefs soen ex uno et inter hereditatem (dg: 

Johannis dicti Loden so) liberorum quondam Heijlwigis van den Arennest ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis dicti Luden soen ut 

dicebat hereditarie (dg: dicto) vendidit dicto Ghiboni Roefs soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor denariis 

census exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 110v 08 do 02-11-1391. 

Petrus zvw Ludingus Dicbier ontlastte wijlen Albertus Gielijs soen 

vleeshouwer en zijn erfgenamen van alle schulden die wijlen voornoemde 
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Albertus verschuldigd was aan voornoemde Petrus. 

 

Petrus filius quondam Ludingi Dicbier quitum clamavit Albertum quondam 

Gielijs soen carnificem et eius heredes ab omnibus debitis et pecuniarum 

summis que et quas dictus quondam Albertus debebat dicto Petro in 

quocumque tempore elapso. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 110v 09 do 02-11-1391. 

Johannes, Albertus, Henricus en Mechtildis, kvw Johannes van der Heze, en 

Johannes Ausems ev Gertrudis dvw voornoemde Johannes van der Heze 

verkochten aan Johannes zv Bruijstinus van der Heze 1/11 deel van een 

hoeve, gnd Goed ter Heze, van wijlen voornoemde Johannes van der Heze, in 

Deurne, in de herdgang van Vlierden, belast met de hertogencijns. 

 

Solvit. 

Johannes Albertus Henricus Mechtildis liberi quondam Johannis van der 

Heze cum tutore Johannes Ausems maritus et tutor legitimus Gertrudis sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis van der Heze unam undecimam #partem 

cuiusdam# (dg: .) mansi dicti Goet ter Heze #dicti quondam Johannis van 

der Heze# siti in parochia de Doerne in pastoria de Vlierden (dg: inter 

..) atque in attinentiis et jure dicti mansi universis quocumque sitis ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio Bruijstini van der (dg: H) 

Heze promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini nostri exinde solvendo. Testes 

Tijt et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 110v 10 do 02-11-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde 5 verkopers 24 Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Albertus. 

 

Dictus !venditor promisit dicti quinque venditoribus XXXIIII Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos (dg: 

Tra). Testes datum supra. Tradetur littera dicto Alberto. 

 

BP 1179 p 110v 11 do 02-11-1391. 

Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker verkocht aan Henricus Buekentop 

de helft in 2 morgen land, tussen het klooster Porta Celi en het 

leprozenhuis gnd die Eijendonk, tussen Jordanus van Roesmalen en wijlen 

Arnoldus Koijt enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, met een eind 

strekkend aan een kamp van wijlen Theodericus van Megen, deze helft belast 

met 5 schelling gemeen paijment. 

 

Gerardus filius quondam Henrici filii quondam Henrici #Becker# (dg: 

#medietatem ad se spectantem duorum# unum iuger terre situm de conventum 

de Porta Celi in) medietatem ad se spectantem in duobus iugeribus terre 

sitis (dg: in) inter conventum de Porta Celi et inter domum leprosorum 

dictam (dg: de) die (dg: End) Eijendonc inter hereditatem Jordani de 

Roesmalen et Arnoldi quondam Koijt ex uno et inter aquam dictam die Aa ex 

alio (dg: ut dicebat hereditarie vendidit) tendentem cum uno fine ad 

campum quondam Theoderici de Megen ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico Buekentop promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

quinque solidis communis pagamenti ex (dg: -n) dicta medietate solvendis. 

Testes Tijt et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 110v 12 do 02-11-1391. 

Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker droeg over aan Henricus Buekentop 

zijn deel in (1) een erfgoed in Den Bosch, onder de nieuwe stadsmuur, ter 

plaatse gnd Muntelken, tussen de nieuwe stadsmuur enerzijds en erfgoederen 

van wijlen Adam van Neijnsel, wijlen hr Ghisbertus Kreijnsken, wijlen hr 

Albertus Buc, wijlen hr Gheerlacus van Ghemert, het Geefhuis en het 
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klooster van de Predikheren in Den Bosch en erfgoederen van andere lieden 

anderzijds, met een eind strekkend, richting de Orthenstraat, aan erfgoed 

van wijlen Otto Bilsemans, (2) een kamp aldaar, onder voornoemde muur, 

tussen Oda van Hees en wijlen Arnoldus Koijt en zijn natuurlijke zoon 

Arnoldus enerzijds en voornoemde stadsmuur anderzijds. 

 

(dg: dictus) Gerardus filius quondam Henrici filii quondam Henrici Becker 

totam partem et omne jus sibi competentes in quadam hereditate sita in 

Busco infra novum murum opidi de Buscoducis ad locum dictum Mundelken 

inter eundem novum murum ex uno et inter hereditates quondam Ade de 

Neijnsel et quondam (dg: Ghi) domini Ghisberti Kreijnsken et quondam 

domini Alberti Buc domini quondam Gheerlaci de Ghemert et mense sancti 

spiritus et conventus (dg: sit) predicarum in Busco et (dg: in he) inter 

hereditates aliorum hominum ?ibidem ex alio tendente cum uno fine versus 

vicum Ortensem ad hereditatem quondam Ottonis Bilsemans atque in quodam 

campo sito ibidem infra dictum murum inter (dg: Od) hereditatem Ode de 

Hees et quondam Arnoldi Koijt et Arnoldi sui filii naturalis ex uno et 

inter dictum murum ex alio prout huiusmodi hereditates ibidem site sunt 

et ad dictum (dg: Henricum) quondam Henricum Becker spectare consueverunt 

ut dicebat hereditarie supportavit Henrico Buekentop promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 C 08 p. 111. 

 in crastino omnium sanctorum: donderdag 02-11-1391. 

 

BP 1179 p 111r 01 do 02-11-1391. 

Goeswinus zvw hr Arnoldus Jabben priester beloofde aan zijn broer Ludovicus 

zvw voornoemde hr Arnoldus Jabbe 60 Hollandse gulden39 of de waarde na 

maning te betalen. 

 

Goeswinus filius quondam domini Arnoldi Jabben presbitri promisit 

Ludovico suo fratri (dg: LX) filio dicti quondam domini Arnoldi Jabbe LX 

Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes Tijt et 

Vladeracken datum in crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1179 p 111r 02 do 02-11-1391. 

Mathijas Poijnnenborch gaf uit aan Luijtgardis van den Pol en haar zoon 

Gerardus een hofstad in Oisterwijk, tussen Godeldis gnd Maes enerzijds en 

Yda van Stock en Petrus gnd Jutkens anderzijds, strekkend van de gemene weg 

achterwaarts aan erfgoed van Elizabeth gnd Godevarts; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 25 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen. Ze mogen de hofstad alleen opgeven als daarop een huis van 8 

Gelderse gulden staat. 

 

Mathijas Poijnnenborch domistadium situm in Oesterwijc inter hereditatem 

Godeldi dicte Maes ex uno et inter hereditatem (dg: Petr) Yde de Stock et 

Petri dicti Jutkens ex alio tendens a communi platea retrorsum ad 

hereditatem Elizabeth dicte Godevarts ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Luijtgardi van den Pol et Gerardo eius filio ab eisdem etc pro 

hereditario censu XXV solidorum monete dando sibi ab aliis hereditarie 

Martini (dg: et primo et in Oesterwijc) ex dicto domistadio promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii cum tutore 

repromiserunt et non resignabunt nisi cum domo valente (dg: tradetur 

littera Luijt et Gerardo alteri eorum) VIII Gelre gulden. Testes Tijt et 

Vladeracken datum supra. Tradetur littera Luijtgardis et Gerardi (dg: 

seu) eorum alteri. 

 

                         
39 Zie → BP 1181 p 018v 08 do 18-05-1397, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1179 p 111r 03 do 02-11-1391. 

Arnoldus gnd Hadewigen soen van der Drieborch verkocht aan Theodericus van 

der Heijden een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Asten, die voornoemde 

Theodericus van der Heijden en Heijlwigis van der Heijden leverden aan 

Johannes nzvw hr Adam investiet van Den Bosch, gaande uit erfgoederen, in 
?Oss. 

 

Solvit. 

Arnoldus dictus Hadewigen #soen# van der Drieborch hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Asten quam Theodericus van der Heijden 

et Heijlwigis van der Heijden solvere consueverunt Johanni filio naturali 

quondam domini Ade investiti olim de Buscoducis ex hereditatibus sitis in 

parochia de !Asse #et quam ad se spectare dicebat# ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Theoderico van der Heijden promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 111r 04 do 02-11-1391. 

Ghisbertus zv Walterus van den Berghe, Zibertus zv Laurencius van der 

Hamsvoert en Johannes Batenman van den Laerscot beloofden aan Goeswinus 

Moedel zvw Bertoldus Dircs soen, tbv hem en Arnoldus Berwout, 48 Gelderse 

gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1392) te betalen. 

 

Ghisbertus filius (dg: quondam) Walteri van den Berghe Zibertus filius 

Laurencii van der Hamsvoert Johannes Batenman van den Laerscot 

promiserunt Goeswino Moedel filio quondam Bertoldi Dircs soen ad opus sui 

et ad opus Arnoldi Berwout (dg: ...) XLVIII Gelre gulden seu valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 111r 05 do 02-11-1391. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus Dircs soen verkocht aan Ghisbertus zv 

Walterus van den Berghe, Zibertus zv Laurencius van der Hamsvoert en 

Johannes Bathenman van den Laerscot al het hout gnd doefhout, uitgezonderd 

de wilgen, en uitgezonderd de afscheidingen, ter plaatse gnd Liemde, op een 

kamp, behorend tot de goederen gnd te Bichelaar, gelegen achter het huis 

van de goederen van Bichelaar, tussen de beemden van de goederen van 

Bichelaar enerzijds en de gemeint anderzijds, te zagen voor mei aanstaande 

en uiterlijk eind mei af te voeren. 

 

Solvit. Debent XII solidos. 

Goeswinus (dg: f) Moedel filius quondam Bertoldi Dircs soen omnia ligna 

dicta doefhout exceptis salicibus (dg: sit) consistentibus in loco dicto 

Lijemde supra (dg: bona hereditates spectantes ad bona dicta te 

Bijchghelaer) quendam campum spectantem ad bona dicta te Bijchelaer (dg: 

..) situm retro domum bonorum de Bijchghelaer inter prata (dg: de) 

bonorum de Bijchghelaer ex uno et inter communitatem ex alio prout 

huiusmodi ligna dicta doefhout nisi sepes dicti campi sunt stantia ut 

dicebat legitime vendidit Ghisberto filio Walteri van den Berghe Ziberto 

filio Laurencii van der Hamsvoert et Johanni Bathenman van den (dg: B) 

Laerscot promittens warandiam et obligationem deponere tali condicione 

quod ipsi emptores dicta ligna ante mensem maij #proxime futurum# 

secabunt et (dg: ante ultimum die) ad sectionem dictam te (dg: h) was et 

ante ultmum diem mensis maij proxime futurum a fundo amovebunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 111r 06 do 02-11-1391. 

Petrus die Rademaker van Heilvoert verkocht aan Henricus zvw Henricus 

Matheus en diens vrouw Margareta een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Bartholomeus in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, 

tuin en 6 lopen aangelegen roggeland, in Helvoirt, naast de kerk, tussen 

Willelmus Berkelman enerzijds en Wautgherus Colen soen van Lijemde 

anderzijds, reeds belast met 12 schelling geld (dg: aan de tafel) en de 
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hertogencijns. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Petrus die Rademaker de Heilvoert legitime vendidit Henrico filio quondam 

Henrici Matheus (dg: ad) et Margarete eius uxori vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

eorundem et non ultra Bartholomei et in Busco tradendam ex domo et orto 

et sex lopinatis terre siliginee #sibi adiacentibus# sitis in parochia de 

Heilvoert (dg: inter) iuxta ecclesiam inter hereditatem Willelmi 

Berkelman ex !alio et inter hereditatem Wautgheri Colen soen de Lijemde 

ex alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XII solidis monete (dg: mense) et censu 

domini ducis exinde prius solvendis et sufficientem facere et alter 

diutius vivens integraliter possidebit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 111r 07 do 02-11-1391. 

Hermannus zvw Petrus gnd Copparts soen verkocht aan Arnoldus Hoernken een 

erfgoed, gnd een schaar, in Meerwijk, ter plaatse gnd Pulsbroek, in een 

kamp dat behoort aan Arnoldus van Gewanden en de zijnen. 

 

Hermannus (dg: Peters soen) filius quondam Petri dicti Copparts soen (dg: 

un) quandam hereditatem dictam een schaer sitam in jurisdictione de 

Merewijc in loco dicto Pulsbroec in quodam campo spectante ad Arnoldum de 

Gewanden et eius in hoc consocios (dg: ut dic) ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo Hoernken promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 111r 08 do 02-11-1391. 

Rodolphus zvw Willelmus Claes soen droeg over aan Johannes zvw Johannes 

Femijen soen alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn grootvader Rodolphus Hals. 

 

Rodolphus filius quondam Willelmi Claes #soen# 9dg: s) omnia bona sibi de 

morte (dg: quo) Rodolphi (dg: f) Hals sui avi successione advolvenda 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni filio quondam Johannis Femijen soen promittens ratam 

servare et obligationem (dg: ex parte sui deponere) et (dg: ob) 

impeticionem ex parte sui et suorum heredum (dg: deponere) existentes et 

eventuras deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 111r 09 do 02-11-1391. 

De broers Paulus en Henricus, kvw Paulus Kersmaker, Jacobus Meelman ev 

Elizabeth dvw voornoemde Paulus Kersmaker en Henricus Dircs soen ev Bela 

dvw Godefridus van Astappen droegen over aan Johannes zvw Theodericus zvw 

Johannes van Gherwen een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Theodericus zvw Johannes van Gherwen beloofd had met Lichtmis in 

Den Bosch aan Johannes zvw Paulus Kersmaker te leveren, gaande uit (1) 11 

morgen en 8 morgen land, in Rosmalen, tussen erfgoed gnd die Loefortse 

Hoeve enerzijds en de waterlaat gnd wetering anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint van Rosmalen en met het andere eind aan een gemene 

weg, (2) een stuk land, gnd die Westelvoert, aldaar, tussen hr Henricus Buc 

enerzijds en Paulus gnd Keijsters anderzijds, van welke pacht een helft aan 

eerstgenoemde broers Paulus en Henricus, en Jacobus gekomen was na 

overlijden van wijlen voornoemde Johannes zvw Paulus Kersmaker, en de 

andere helft aan voornoemde Henricus Dircs soen gekomen was na overlijden 

van Yda evw voornoemde Johannes zvw Paulus Kersmaker. 

 

Paulus et Henricus fratres liberi quondam Pauli Kersmaker Jacobus Meelman 

(dg: s) maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Pauli Kersmaker predicti Henricus Dircs soen maritus et tutor Bele sue 

uxoris filie quondam Godefridi de Astappen hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Theodericus filius quondam 
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Johannis de Gherwen promisit se daturum et soluturum Johanni filio 

quondam Pauli Kersmaker hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

ex undecim iugeribus et octo iugeribus terre sitis in parochia de 

Roesmalen inter hereditatem (dg: die) dictam die Loefortssche Hoeve ex 

uno et inter (dg: h) aqueductum dictum weteringe ex alio tendentibus cum 

uno fine ad communitatem de Roesmalen et cum reliquo fine ad communem 

plateam atque ex pecia terre dicta die Westelvoert sita ibidem inter 

hereditatem domini Henrici Buc ex uno et inter hereditatem Pauli dicti 

Keijsters ex alio prout in litteris et de qua paccione primodicti Paulus 

Henricus fratres et Jacobus sibi unam medietatem de morte dicti quondam 

Johannis filii quondam Pauli Kersmaker successione advolutam esse 

dicebant et de qua paccione dictus Henricus Dircs soen reliquam 

medietatem sibi et dicte sue uxori de morte quondam Yde uxoris olim dicti 

quondam (dg: Pa) Johannis filii quondam Pauli Kersmaker succesisone 

advoluta esse dicebat hereditarie supportaverunt Johanni filio dicti 

quondam Theoderici filii quondam Johannis de Gherwen cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 
?ipsorum #et# suorum coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 111r 10 do 02-11-1391. 

(dg: Be.). 

 

BP 1179 p 111r 11 do 02-11-1391. 

(dg: Aleijdis wv Ghibo gnd Sluijsken beloofde aan Denkinus Scuerman 9 

Hollandse gulden of de waarde en 4 mud rogge, Bossche maat, met Pasen 

aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen en te leveren). 

 

(dg: Aleijdis relicta quondam Ghibonis dicti Sluijsken promisit super 

omnia Gh Denkino Scuerman novem Hollant gulden seu valorem et quatuor 

modios siliginis mensure de Busco ad pasca proxime futurum persolvendos). 

 

BP 1179 p 111r 12 do 02-11-1391. 

Nijcholaus Wisscart van Os beloofde aan Hubertus van Ghemert, tbv Yda 

dienstmaagd van Johannes van Ghemert, 50 Hollandse gulden of de waarde na 

maning te betalen. 

 

Nijcholaus Wisscart de Os promisit Huberto de Ghemert ad opus Yde famule 

Johannis de Ghemert L Hollant gulden seu valorem ad monitionem dicte Yde 

persolvendos. Testes (dg: da) W et (dg: Ti) Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 111r 13 do 02-11-1391. 

Theodericus van den Stocke beloofde aan zijn zuster Aleijdis wv Ghibo 

Sluijskens 9 Hollandse gulden of de waarde en 4 mud rogge, Bossche maat, 

met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen en te leveren. 

 

Theodericus van den Stocke promisit super omnia Aleijdi relicte quondam 

Ghibonis Sluijskens #sue sorori# novem Hollant gulden seu valorem et 

quatuor modios siliginis mensure de Busco ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Teses Neijnsel et Vladeracken datum supra. 

 

1179 mf2 C 09 p. 112. 

 in crastino omnium sanctorum: donderdag 02-11-1391. 

 anno nonagesimo primo mensis novembris die secunda: 

  donderdag 02-11-1391. 

 in festo Huberti: vrijdag 03-11-1391. 

 in crastino Huberti: zaterdag 04-11-1391. 

 

BP 1179 p 112v 01 do 02-11-1391. 

Reijnerus zvw Henricus Mudekens, Johannes van Ghemert de jongere en 

Baselius van Zidewijnden beloofden aan Theodericus Rover Wijnrics soen van 

Tephelen 135 Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met 
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Lichtmis (vr 02-02-1392) en de andere helft met Sint-Jacobus aanstaande (do 

25-07-1392). 

 

Solvit. 

Reijnerus filius quondam Henrici Mudekens Johannes de Ghemert junior et 

Baselius de Zidewijnden promiserunt indivisi super omnia Theoderico Rover 

Wijnrics soen de Tephelen centum et XXXV Gelre gulden seu valorem 

mediatim purificationis et mediatim Jacobi proxime futurum persolvendos. 

Testes Neijnsel et Vladeracken datum in crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1179 p 112v 02 do 02-11-1391. 

De twee eersten beloofden Baselius schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt Baselium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 112v 03 do 02-11-1391. 

(dg: Florencius). 

 

BP 1179 p 112v 04 do 02-11-1391. 

Reijnerus, Florencius, Gerardus, Petrus en Johannes, kvw Henricus Mudekens, 

beloofden aan Johannes van Ghemert de jongere 135 Gelderse gulden of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Reijnerus Florencius Gerardus Petrus et Johannes #liberi quondam Henrici 

Mudekens# promiserunt Johanni de Ghemert juniori centum et XXXV Ghelre 

gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 112v 05 do 02-11-1391. 

Theodericus Rover Wijnrics soen van Tefelen ev Gertrudis wv Henricus gnd 

Mudeken droeg over aan Johannes van Ghemert de jongere een lijfrente van 50 

oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, die Reijnerus, 

Florencius, Gerardus en Willelmus, kvw voornoemde Henricus Mudeken, beloofd 

hadden aan hun voornoemde moeder Gertrudis te betalen, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Petrus-Stoel, gaande uit alle goederen 

van voornoemde broers, met achterstallige termijnen. 

 

Theodericus Rover Wijnrics soen de Tefelen maritus et tutor legitimus 

Gertrudis sue uxoris relicte quondam Henrici dicti Mudeken vitalem 

pensionem (dg: V) quinquaginta aureorum denariorum antiquorum communiter 

aude scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris quam Reijnerus Florencius Gerardus et Willelmus liberi 

dicti quondam Henrici Mudeken promiserunt (dg: se daturos) ut debitores 

principales indivisi super se et bona sua omnia habita et habenda se 

daturos et soluturos dicte Gertrudi eorum matri anno quolibet (dg: ad q 

dictam) quamdiu dicta Gertrudis vixerit in humanis et non ultra mediatim 

Domini et mediatim in festo beati Petri ad cathedram de et ex omnibus et 

singulis bonis dictorum fratrum ab eisdem fratribus habitis et imposterum 

acquirendis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris 

legitime supportavit Johanni de Ghemert juniori cum litteris et jure #et 

arrestadiis quibuscumque# promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 112v 06 do 02-11-1391. 

Voornoemde Theodericus Rover ontlastte Reijnerus, Florencius, Gerardus en 

Willelmus, kvw Henricus Mudeken, van elk besluit en ?geschil, voor het 

officium van Luik, tussen voornoemde Theodericus Rover enerzijds en 

voornoemde Reijnerus, Florencius, Gerardus en Willelmus anderzijds, wegens 

voornoemde lijfrente van 50 oude schilden, en de achterstallige termijnen 

en kosten daarvan, en voornoemde Theodericus Rover riep terug Theodericus 

van Hoculem, diens broer Wijnricus en zijn andere ?procuratores en ?boden, 
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en beloofde nimmer te procederen. Datzelfde beloofden voornoemde broers 

Reijnerus, Florencius en Gerardus, voor zich en voor hun broer Willelmus. 

[Instrument]. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, 

Johannes van Ghemert de jongere, Johannes van de Kloot, Johannes van Loe en 

Egidius van Ghele. 

 

Dictus Theodericus Rover (dg: quitavit The) quitavit et quitum clamavit 

Reijnerum Florencium #(dg: ju)# Gerardum et Willelmum #liberos quondam 

Henrici Mudeken# (dg: ab omnibu) et eorum quemlibet ab omnibus placito et 

ca.. habitis et motis coram divino officio Leodiense inter dictum 

Theodericum Rover ex uno et inter (dg: here) dictos Reijnerum Florencium 

Gerardum et Willelmum #seu# eorum alium quacumque occacione occacione 

dicte vitalis! quinquaginta aude scilde et occacione arrestadiorum 

eorundem #a custibus et# et inde emergentibus et dictus Theodericus Rover 

revocavit Theodericum de Hoculem et Wijnricum eius fratrem et quoscumque 

alios suos procures in dicta ca.. in s..s procuratores q....tos et 

substitutores et promiserunt super habita et habenda #fide prestita# 

numquam procedere in dicto placito nec coram domino officii Leodiensis 

nec coram quocumque alio judice nec alias quovis modo et quod nec qu... 

quicumque sui procuratores nec quicumque potentes in premissis factis! a 

dicto Theoderico Rover in huiusmodi ca.. et placito numquam procedet et 

si quid per ipsos Theodericum Rover seu suos procuratores seu #per# alios 

per ipsum Theodericum Rover potentes factas! procuratum fuerit et 

processum quod ipse de hoc dictos fratres indempnes (dg: s) observabit et 

simili modo dicti Reijnerus Florencius et Gerardus fratres pro se et pro 

Willelmo eorum fratre quitaverunt dictum Theodericum Rover et suos 

procuratores revocaverunt etc et nec s... {?simili modo} et fiet 

instrumentum ?super. Acta in camera presentibus scabinis Johanne de 

Ghemert juniore Johanne de (dg: Ghel) Globo Johanne de Loe Egidio de 

Ghele datum anno nonagesimo primo mensis (dg: oct) novembris die secunda 

hora complete in camera scriptorum. 

 

BP 1179 p 112v 07 do 02-11-1391. 

Voornoemde Theodericus Rover ontlastte Reijnerus, Florencius, Henricus 

Weijer, Gerardus, Petrus, Johannes en Willelmus, kvw Henricus Mudeken, van 

alle geschillen. 

 

Dictus Theodericus Rover quitavit Reijnerum Florencium #Henricum Weijer# 

Gerardum Petrum (dg: J) Johannem (dg: lib) et Willelmum liberos quondam 

Henrici Mudeken ab omnibus causis et impeticionibus quibus mediantibus 

ipsos impetere posset a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

tam in judicio spirituali quam seculari quam alias quovis salvis suis 

pro[missionibus] hodie factis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 112v 08 do 02-11-1391. 

Voornoemde Reijnerus, Florencius, Gerardus, Petrus en Johannes ontlastten 

voornoemde Theodericus Rover van alle aanspraken die zij en hun broer 

Willelmus op hem kunnen hebben. 

 

Dicti #Reijnerus# Florencius Gerardus Petrus et Johannes ?quitaverunt 

dictum Theodericum Rover ab omnibus (dg: cans) causis quibus mediantibus 

ipsi #se eorum alter# (dg: dict se) et Willelmus eorum fratrem! seu eorum 

impetere possent dictum Theodericum Rover a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem tam in judicio spirituali quam seculari quam 

alias quovis modo promittens pro dicto Willelmo ut in forma. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 112v 09 do 02-11-1391. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, 

Johannes van de Kloot, Johannes van Loe, Johannes van Ghemert de jongere 
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etc zoals in de vorige akte. 

 

A. 

Et fiet instrumentum presentibus scabinis Johanne #de# Globo Johanne de 

Loe Johanne de Ghemert juniore etc ut supra in contractu predicto. 

 

BP 1179 p 112v 10 do 02-11-1391. 

Johannes Maes soen van Ghemert verkocht aan Willelmus van Laervenne een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te 

leveren, gaande uit (1) een huis, schuur en andere huizen met ondergronden, 

tuin en aangelegen erfgoederen, in Gemert, tussen de gemene weg enerzijds 

en kinderen gnd Melijs Kijnderen van den Broec anderzijds, (2) een akker, 

gnd de Doren Akker, in Gemert, tussen erfgoed van de commendator van Gemert 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De 

brief overhandigen aan hem of zijn zoon Willelmus. 

 

Johannes Maes soen de (dg: Ghemest) Ghemert hereditarie vendidit Willelmo 

de Laervenne hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de 

Ghemert solvendam hereditarie purificationis et in Ghemert tradendam ex 

domo (dg: et orto) et horreo et aliis domibus cum suis fundis et orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis in jurisdictione de Ghemert inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Melijs 

Kijnderen van den Broec ex alio item ex quodam agro (dg: sit) dicto den 

Doren Acker sito in (dg: j) dicta jurisdictione de Gemert inter 

hereditatem commendatoris de Gemert ex uno et inter communem plateam ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu dominorum fundi et sufficientem 

facere. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel Willelmo suo filio. 

 

BP 1179 p 112v 11 vr 03-11-1391. 

Margareta dvw Willelmus Lobbe verkocht aan Wijnricus zv Johannes gnd 

Mannart een huis, hofstad en tuin, in Deurne, in de herdgang van Kerkwijk, 

tussen Willelmus Scoenmaker en zijn broers enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met de grondcijns, 8 lopen rogge, maat van Helmond, en ½ 

lopen rogge, maat van Helmond. 

 

(dg: Marg) Margareta filia quondam Willelmi (dg: ....) Lobbe cum tutore 

domum domistadium et ortum sitos in parochia de Doerne in pastoria de 

Kercwijc inter (dg: hereditatem) hereditatem Willelmi (dg: sutoris) 

Scoenmaker et (dg: Gerardi) suorum fratrum ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Wijnrico filio (dg: quon 

He) Johannis dicti Mannart promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et octo lopinos! 

siliginis mensure de Helmont (dg: exinde) et (dg: uno lopinis) #dimidio 

lopino# siliginis dicte mensure exinde solvendis. Testes Rover et Tijt 

datum in festo Huberti. 

 

BP 1179 p 112v 12 vr 03-11-1391. 

Vrouwe Ermgardis van Werthusen dvw Arnoldus van Waderle verhuurde aan 

Henricus gnd die Jonghe van Haren de smalle tiende, in Haren bij Megen, 

voor een periode van 6 jaar, ingaande Sint-Jan over 3 jaar (do 24-06-1395), 

per jaar voor 8½ Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan te betalen, 

Verhuurster en haar zoon Henricus beloofden lasten af te handelen. 

 

Domina Ermgardis de Werthusen filia quondam Arnoldi de Waderle decimam 

suam minutam (dg: consistentem in) dictam die smael consistentem in Haren 

prope Megen ut dicebat locavit Henrico dicto die Jonghe de Haren ab eodem 

ad spacium sex annorum post festum nativitatis Johannis proxime futurum 

ultra tres annos sine medio sequentium (dg: ab eodem) anno quolibet 

dictorum sex annorum pro octo et dimidio Gelre gulden seu valorem dandis 

sibi ab alio anno quolibet dictorum sex annorum nativitatis Johannis et 
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pro primo termino a nativitatis Johannis proxime futuro ultra quatuor 

annos promittens et cum ea Henricus eius filius warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes 

(dg: Tijt) Tijt et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 112v 13 za 04-11-1391. 

Johannes zvw Johannes Berwout verkocht aan Mechtildis wv Jacobus Coptiten 

17 vadem40 land, in Kessel, ter plaatse gnd in Heinkens Kinderen Kamp, die 

jaarlijks gedeeld worden tegen een erfgoed van Herbertus Truden soen, 

belast met dijken en waterlaten en een lijfrente41 van 26 schelling 4 

penning op het leven van Aleijdis wv Adam van Ghestel. 

 

Johannes filius quondam Johannis Berwout XVII mensuras dictas vadem terre 

sitas in parochia de Kessel in loco dicto in Heijnkens Kijnderen Camp et 

que annuatim dividuntur contra hereditatem Herberti Truden soen 

hereditarie vendidit Mechtildi relicte quondam Jacobi Coptiten promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere !aggeribus et 
!et (dg: ..) aqueductibus ad hoc spectantibus et (dg: he) vitali pensione 

XXVI solidorum et IIII denariorum ad vitam Aleijdis relicte quondam Ade 

de Ghestel exinde solvendis. Testes Tijt et Vladeracken datum in crastino 

Huberti. 

 

1179 mf2 C 10 p. 113. 

 in festo Huberti: vrijdag 03-11-1391. 

 in profesto Martini: vrijdag 10-11-1391. 

 Tercia post Martini: dinsdag 14-11-1391. 

 

BP 1179 p 113r 01 vr 03-11-1391. 

Hr Johannes van Neijnsel dekaan van het concilium van Woensel droeg over 

aan Johannes Camp en Johannes die Yoede 135 oude Franse schilden, aan hem 

beloofd door Henricus zvw Henricus gnd Rijcarts soen van Scijnle. 

 

O. 

Dominus Johannes de Neijnsel decanus concilii Woensellensis centum et 

triginta quinque denarios aureos antiquos communiter scilde vocatos 

monete [regis] Francie boni auri et iusti ponderis promissos sibi ab 

Henrico filio quondam Henrici dicti Rijcarts soen de Scijnle prout in 

litteris supportavit Johanni Camp et Johanni die Yoede cum litteris et 

jure. Testes Willelmus et Neijnsel datum in festo Huberti. 

 

BP 1179 p 113r 02 vr 03-11-1391. 

Elizabeth wv Godefridus gnd Enghel Goden soen, haar kinderen Henricus en 

Elizabeth, en Petrus zv Laurencius Oer ev Katherina, dv voornoemde wijlen 

Godefridus en Elizabeth, verkochten aan Johannes Kuijcman zvw Nijcholaus 

gnd Sculenborch een b-erfpacht van 17 lopen rogge, maat van Tilburg, met 

Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande uit 8 lopen roggeland, in Tilburg, 

ter plaatse gnd Oerle, tussen Henricus van Broechoven enerzijds en Zegherus 

Stappen soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Elizabeth relicta quondam Godefridi dicti Enghel Goden soen (dg: cum) 

Henricus et Elizabeth eius liberi cum tutore (dg: La) Petrus filius 

Laurencii Oer maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie 

dictorum quondam Godefridi et Elizabeth hereditariam paccionem XVII 

lopinorum siliginis mensure de Tilborch quam se solvendam habere dicebant 

hereditarie purificationis et in Tilborch tradendam ex (dg: pecia terre 

                         
40 Zie → BP 1179 p 371r 03 za 30-03-1392, verkoop van de 17 vadem met 

vermelding van de lijfrente. 
41 Zie ← BP 1178 f 296r 09 ma 12-09-1390, vermelding van waarschijnlijk 

dezelfde lijfrente en mogelijk zelfde onderpand. 
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s) octo lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Tilborch in loco 

dicto Oerle inter hereditatem Henrici de Broechoven ex uno et inter 

hereditatem Zegheri Stappen soen ex alio ut dicebant vendiderunt Johanni 

(dg: Kr) Kuijcman filio quondam Nijcholai dicti Sculenborch promittentes 

cum tutore warandiam et obligationem in dicta paccione existentem 

deponere. Testes Neijnsel et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 113r 03 vr 03-11-1391. 

Elizabeth wv Godefridus gnd Engel Goeden soen: een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Beek, met Lichtmis in Beek te leveren, gaande uit (1) alle 

erfgoederen van wijlen voornoemde Godefridus, gelegen onder Beek, ter 

plaatse gnd Baesscot, (2) een stuk land van wijlen voornoemde Godefridus, 

gnd die Hoernic, welke erfgoederen en stuk land {niet afgewerkt contract}. 

 

Elizabeth relicta quondam Godefridi dicti Engel Goeden soen cum tutore 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Beke 

solvendam hereditarie purificationis et in Beke tradendam ex (dg: 

hereditatibus) omnibus et singulis hereditatibus dicti quondam Godefridi 

quocumque locorum infra parochiam de Beke ad locum dictum Baesscot 

situatas atque (dg: ex q) ex quadam pecia terre dicti quondam Godefridi 

dicta communiter die Hoernic cum sis attinentiis singulis et universis 

quas hereditates et peciam terre. 

 

BP 1179 p 113r 04 vr 03-11-1391. 

Lambertus gnd Canne molenaar verkocht aan Gerardus van Geffen molenaar een 

b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een stukje erfgoed in Den Bosch, aan het 

eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van der Heijden 

enerzijds en het overige erfgoed van voornoemde Lambertus anderzijds, vóór 

10 voet breed en achter 5 voet, lijnrecht strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts, en uit de helft van de wand tussen voornoemd stukje en het 

overige erfgoed van voornoemde Lambertus, welk stukje en helft voornoemde 

Lambertus eerder in cijns uitgegeven gad aan Johannes zvw Henricus gnd 

Hennens soen van Eijcke, te weten voor voornoemde b-erfcijns van 3 pond 

voornoemd geld. 

 

Lambertus dictus Canne multor hereditarium censum trium librarum monete 

#quem# solvendum habet hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

(dg: de) ex particula hereditatis sita in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Arnoldi van der Heijden ex uno et inter 

(dg: h) reliquam (dg: medietatem) hereditatem dicti Lamberti ex alio et 

que particula hereditatis continet ante decem pedatas in latitudine et 

retro in fine eiusdem particule hereditatis quinque pedatas in latitudine 

et que particula hereditatis tendit linealiter (dg: pens dcn) penes 

dictam ?latitudinem a communi platea retrorsum atque ex medietate 

parietis consistentis inter dictam particulam hereditatis et inter dictam 

reliquam hereditatem dicti Lamberti quas particulam hereditatis et 

medietatem dicti parietis dictus Lambertus prius dederat ad censum (dg: 

dicto) Johanni filio quondam Henrici dicti Hennens soen de Eijcke 

scilicet pro dicto hereditario censu trium librarum dicte monete prout in 

litteris hereditarie vendidit Gerardo de Geffen multori supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 113r 05 vr 03-11-1391. 

Gerardus van den Doorn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Spina prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 113r 06 vr 10-11-1391. 

Henricus van Eele en mr Wolphardus van Ghiessen beloofden aan Theodericus 
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Luwe 100 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-

1392) te betalen. 

 

Henricus de Eele et magister Wolphardus de Ghiessen promiserunt 

Theoderico Luwe centum Hollant gulden seu valorem ad (dg: pe) 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Theodericus datum 

in profesto Martini. 

 

BP 1179 p 113r 07 vr 10-11-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 113r 08 vr 10-11-1391. 

Henricus van Eele beloofde Theodericus Luwe schadeloos te houden van 700 

gulden, aan hr Willelmus van Aa beloofd door voornoemde Theodericus en zijn 

medeschuldenaren. 

 

Henricus de Eele promisit super omnia quod ipse Theodericum Luwe a 

septingentis florenis promissis (dg: W) domino Willelmo de Aa a dicto 

Theoderico et suis in hoc condebitoribus prout in litteris #ut dicebat# 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 113r 09 vr 10-11-1391. 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini als ev Elizabeth wv Everardus van den Water 

maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 8 pond 15 schelling, 

die voornoemde Elizabeth beurt, gaande uit een erfgoed dat was van Ghibo 

van Maren en nu behoort aan Henricus van Nuijs, ter plaatse gnd die Hoeven. 

 

Willelmus filius Arnoldi Tielkini #tamquam# maritus legitimus (dg: m) 

Elizabeth sue uxoris #relicte quondam Everardi van den Water# 

hereditarium censum (dg: quinque no) octo librarum et quindecim solidorum 

quem dicta Elizabeth solvendum habet hereditarie ex hereditate que fuerat 

Ghibonis de Maren nunc ad Henricum de Nuijs spectante sita in loco dicto 

die Hoeven monuit de 3 annis. Tests Rover et Raet datum supra. 

 

BP 1179 p 113r 10 vr 10-11-1391. 

Godescalcus gnd van Hijntam droeg over aan Godefridus gnd Merskens zvw 

Johannes van Dommellen bakker de helft in een huis42, erf en tuin, in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes gnd 

Mal enerzijds en erfgoed van Theodericus smid van Hezewijc anderzijds, welk 

huis, erf en tuin voornoemde Godescalcus en Johannes van Troest gekocht 

hadden van Jutte dvw Johannes gnd Moije. 

 

Godescalcus dictus de Hijntam medietatem ad se spectantem in domo et area 

et orto sitis in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

Johannis dicti Mal ex uno et inter hereditatem Theoderici fabri de 

Hezewijc ex alio (dg: ..) quos domum aream et ortum dictus Godescalcus et 

Johannes de Troest erga Juttam filiam quondam Johannis dicti Moije 

acquisiverat emendo prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido 

dicto Merskens filio quondam Johannis de Dommellen pistoris cum litteris 

et jure promittens (dg: ratam) super omnia (dg: ratam super omnia) habita 

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

datum supra. 

 

BP 1179 p 113r 11 di 14-11-1391. 

Henricus Loen en zijn zoon Theodericus beloofden aan Johannes Werderhout 15 

Gelderse gulden of de waarde op zondag Invocavit aanstaande (zo 03-03-1392) 

                         
42 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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te betalen. 

 

Henricus Loen (dg: commorans in) Hijntham et Theodericus eius filius 

promiserunt Johanni (dg: Wede) Werderhout XV Gelre gulden seu valorem ad 

dominicam invocavit proxime futuram persolvendos. Testes Willelmus et 

Tijt datum tercia post Martini. 

 

BP 1179 p 113r 12 di 14-11-1391. 

Mabelija wv Henricus zvw Henricus van Uden droeg over aan haar kinderen 

Henricus en Arnoldus Stamelart haar vruchtgebruik in ¼ deel, dat aan wijlen 

voornoemde Henricus zvw Henricus van Uden behoorde, in goederen gnd te 

Hezelaar, in Gestel bij Herlaer. 

 

X. 

Mabelija relicta quondam Henrici (dg: de Uden) filii quondam Henrici de 

Uden cum tutore suum usufructum sibi competentem in (dg: bonis dictis te 

Hezelaer dicti quondam Henrici de Uden) #quarta parte (dg: bonorum 

dictorum)# que ad dictum quondam Henricum filium quondam Henrici de Uden 

spectabat in bonis dictis te Hezelaer sitis in parochia de Ghestel prope 

Herlaer et in attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat (dg: hereditarie) 

legitime supportavit Henrico et Arnoldo Stamelart suis liberis promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere in dicto 

usufructu. Testes Vladeracken et (dg: Erpe atum supra) Raet datum supra. 

(dg: atque in quarta parte). 

 

BP 1179 p 113r 13 di 14-11-1391. 

Maria dvw Gheerlacus Cnode met den Brode wv Bruijstinus Palart beloofde aan 

Arnoldus van Vladeracken, tbv Metta dv Arnoldus zvw Arnoldus Philips, door 

voornoemde Arnoldus zvw Arnoldus Philips en wijlen zijn vrouw Katherina ndv 

voornoemde Bruijstinus samen verwekt, 50 Hollandse gulden of de waarde 

binnen een jaar te betalen, alsdan te beleggen in jaarlijkse renten, die 

voornoemde Maria zal ontvangen, zolang ze leeft, en die na haar overlijden 

zullen overgaan op voornoemde Metta. De brief overhandigen aan voornoemde 

Arnoldus. 

 

Maria filia quondam Gheerlaci Cnode met den Brode relicta quondam 

Bruijstini Palart promisit super omnia Arnoldo de Vladeracken ad opus 

Mette filie (dg: naturalis dicti quondam Bruijstini ab eodem quondam 

Bruijstino) Arnoldi (dg: Phili) filii quondam Arnoldi Philips ab eodem 

Arnoldo filio quondam Arnoldi Philips et Katherina quondam sua uxore 

filia naturali dicti Bruijstini pariter genite quinquaginta Hollant 

gulden seu valorem (dg: ad monitionem di) infra annum persolvendos tali 

condicione quod dicti quinquaginta Hollant gulden exponentur postquam 

soluti fuerint pro annuis redditibus prout se extendit quos redditus 

postquam fuerint acquisiti et compariti cum dictis L Hollant gulden dicta 

Maria levabit (dg: per) et percipiet quoad vixerit post eius decessum ad 

dictam Mettam jure hereditario devolvendos et succedentes. Testes 

Willelmus et Raet datum supra. Tradetur littera dicto Arnoldo. 

 

1179 mf2 C 11 p. 114. 

 Tercia post Martini: dinsdag 14-11-1391. 

 Quarta post Martini: woensdag 15-11-1391. 

 in festo Elizabeth: zondag 19-11-1391. 

 in crastino Elizabeth: maandag 20-11-1391. 

 

BP 1179 p 114v 01 di 14-11-1391. 

Henricus Gheijns beloofde aan Johannes van den Placke 10 Gelderse gulden of 

de waarde met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen. 
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Henricus Gheijns promisit Johanni van den Placke X Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel Tijt et 

Vladeracken datum tercia post Martini. 

 

BP 1179 p 114v 02 wo 15-11-1391. 

De broers Henricus en Arnoldus Stamelart, kvw Henricus zvw Henricus van 

Uden, verkochten aan Gerardus van Uden ¼ deel dat aan wijlen voornoemde 

Henricus zvw Henricus van Uden gekomen was na overlijden van zijn broer hr 

Arnoldus van Uden, in goederen gnd te Hezelaar, in Gestel bij Herlaer, en 

welk ¼ deel aan voornoemde broers gekomen was na overlijden van hun 

voornoemde vader Henricus, van welk ¼ deel Mabelia, mv voornoemde broers, 

haar vruchtgebruik had afgestaan aan haar voornoemde kinderen Henricus en 

Arnoldus Stamelart. Arnoldus Stamelart van de Kelder deed afstand. 

 

Henricus et Arnoldus Stamelart fratres liberi quondam Henrici filii 

quondam Henrici de Uden quartam partem que (dg: ad dictum) #dicto# 

quondam Henrico filio quondam Henrici de Uden (dg: spectabat) #de morte 

quondam domini Arnoldi de Uden sui fratris successione advoluta# in bonis 

dictis te Hezelaer sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer et in 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis et que quarta pars dictis fratribus de morte 

dicti quondam Henrici eorum !fratris successione est advoluta et de qua 

quarta parte Mabelia (dg: .) mater dictorum fratrum suum usufructum quem 

habuit in eadem quarta parte dictis Henrico et Arnoldo Sta fratribus suis 

liberis (dg: sp) supportaverat (dg: ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Petro de Uden promittentes atque) ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Gerardo de Uden promittentes indivisi super ?omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicti quondam Henrici 

eorum patris deponere. Quo facto Arnoldus Stamelart de Penu super 

premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam 

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

testes Tijt et Vladeracken datum quarta poSint- 

 

BP 1179 p 114v 03 wo 15-11-1391. 

Mabelia wv Henricus zvw Henricus van Uden en haar kinderen Henricus en 

Arnoldus Stamelart deden tbv Gerardus van Uden afstand van (1) 4 morgen 

land, die waren van Arnoldus van Haenwijc, in Herlaer, ter plaatse gnd op 

die Hare, welke 4 morgen land Andreas van Uden eertijds verworven had van 

Arnoldus van Haenwijc, (2) een kamp van wijlen Henricus van Uden, in 

Herlaar, ter plaatse gnd ten Hoernic. Arnoldus Stamelart van de Kelder deed 

afstand. 

 

Mabelia relicta quondam Henrici filii quondam Henrici de Uden cum tutore 

Henricus et Arnoldus Sta eius liberi super (dg: quinque iu) quatuor 

iugeribus terre que olim fuerant Arnoldi de Haenwijc sitis (dg: in pa) in 

territorio de Herlaer in loco dicto op die Hare et que quatuor iugera 

terre (dg: Arnoldus) Andreas de Uden dudum acquisiverat erga Arnoldum de 

Haenwijc ut dicebat atque super quodam campo quondam Henrici de Uden sito 

in territorio de Herlaer in loco dicto ten Hoernic ut dicebant et super 

jure ad opus Gerardi de Uden renunciaverunt promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Quo facto Arnoldus Sta 

de Penu super premissis et jure ad opus dicti Gerardi renunciavit 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 114v 04 wo 15-11-1391. 

Voornoemde Henricus en Arnoldus Stamelart beloofden aan Gerardus van Uden 

dat zij zullen betalen ¼ deel van een b-erfcijns van 8 pond geld, die 

Elizabeth wv Jacobus van Uden beurde, gaande uit goederen, gnd te Hezelaar, 

van wijlen Henricus van Uden, in Gestel bij Herlaer. 
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Dicti Henricus et Arnoldus Stamelart promiserunt indivisi super habita et 

habenda #Gerardo de Uden# quod ipsi unam quartam partem de hereditario 

censu octo librarum monete quem Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden 

solvendum habuit hereditarie ex bonis dictis te Hezelaer (dg: sitis) 

quondam Henrici de Uden sitis in parochia de Ghestel !de Herlaer ut 

dicebant (dg: s) singulis annis et perpetue taliter dabunt et exsolvent 

sic quod dicto Gerardo de Uden dampna exinde non eveniant. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 114v 05 wo 15-11-1391. 

Gerardus van Uden beloofde aan voornoemde Mabelia 75 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Gerardus de Uden promisit dicte Mabelie septuaginta (dg: .....) #quinque# 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 114v 06 wo 15-11-1391. 

Yda svw hr Gerardus Snoec priester kanunnik van de Sint-Janskerk in Den 

Bosch droeg over aan Henricus van Best 40 Gelderse gulden, aan wijlen 

voornoemde hr Gerardus Snoec beloofd43 door Jutta dvw Johannes van Helmont 

wv Willelmus gnd Wambuesticker alias gnd Gerijts soen, haar broer Johannes, 

Albertus van den Grave en Johannes van Aelst snijder, welk geld nu aan haar 

behoort. 

 

Yda soror (dg: d) quondam domini Gerardi Snoec presbitri canonici 

ecclesie sancti Johannis in Busco quadraginta florenos aureos communiter 

gulden vocatos monete Gelrensis promissos dicto quondam domino Gerardo 

Snoec a Jutta filia quondam Johannis de Helmont relicta quondam Willelmi 

dicti Wambuesticker alias dicto Gerijts soen Johanne eius fratre Alberto 

van den Grave et Johanne de Aelst sartore prout in litteris et quam 

pecuniam nunc ad se spectare dicebat supportavit Henrico de Best cum 

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

 

BP 1179 p 114v 07 zo 19-11-1391. 

Gerardus zv Theodericus gnd Erijts soen van Vlimen verklaarde dat Elizabeth 

van Os wv Theodericus van der Heze aan hem betaald heeft 10 Gelderse gulden 

in afkorting van 18 Gelderse gulden minus 12 plakken, die wijlen voornoemde 

Theodericus beloofd44 had aan voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus filius Theoderici !de Erijts soen de Vlimen palam recognovit 

sibi Elizabeth de Os relictam quondam Theoderici van der Heze persolvisse 

X Gelre gulden in abbreviatione XVIII Gelre gulden minus XII placken quos 

XVIII Gelre gulden minus XII placken dictus quondam Theodericus 

promiserat dicto Gerardo in litteris scabinorum de Busco ut dicebat. 

Testes Willelmus et Arnoldus datum in festo Elizabeth. 

 

BP 1179 p 114v 08 zo 19-11-1391. 

Johannes zv Theodericus zvw Johannes van Gherwen droeg over aan Arnoldus 

van Aben, tbv Johannes van den Doren, een b-erfpacht van 7 lopen rogge, 

maat van Asten, die voornoemde Johannes van den Doren beloofd had aan 

voornoemde Theodericus met Lichtmis in Asten, op de hierna te noemen 

hofstad te leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Asten, tussen Lucas 

zvw Bartholomeus van Beke enerzijds en erfgoed van de kerk van Asten 

anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen Thomas van der Kaer enerzijds 

                         
43 Zie ← BP 1179 p 060v 06 ma 05-06-1391, belofte om onder meer op 25-12-

1391 40 Gelre gulden te betalen. 
44 Zie ← BP 1178 f 166r 05 do 10-11-1390, belofte, echter aan Gerardus van 

der Hagen, op 10-11-1391 18 Gelre gulden minus 12 plakken te betalen. 

Mogelijk toch verband? 
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en erfgoed van de heer van Asten anderzijds, (3) een hofstad, aldaar, 

tussen Johannes van den Kaer enerzijds en de gemeint anderzijds, van welke 

pacht eerstgenoemde Theodericus zijn vruchtgebruik had overgedragen aan 

eerstgenoemde Johannes, Henricus en Elsbena, kv voornoemde Theodericus, en 

Reijnerus Haengrave szv voornoemde Theodericus, en van welke pacht 

eerstgenoemde Johannes ¾ deel verworven had van zijn voornoemde broer 

Henricus, zijn zuster Elsbena en voornoemde Reijnerus Haengreve. De brief 

overhandigen aan hem of aan voornoemde Arnoldus. 

 

Solvit. 

Johannes filius Theoderici filii quondam Johannis de Gherwen hereditariam 

paccionem septem lopinorum siliginis mensure de Asten quam Johannes van 

den Doren promisit se daturum et soluturum dicto Theoderico hereditarie 

purificationis et in Asten supra domistadium infrascriptum tradendam ex 

pecia terre sita in parochia de Asten inter hereditatem Luce filii 

quondam Bartholomei de Beke ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Asten ex alio atque ex pecia terre sita ibidem inter 

hereditatem Thome van der Kaer ex !alio et inter hereditatem domini de 

Asten ex alio atque ex domistadio sito ibidem inter hereditatem Johannis 

van den Kaer ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio prout 

in litteris et de qua paccione primodictus Theodericus suum usufructum 

quem habuit (dg: et habuit) #in# dicta paccione supportaverat (dg: 

Henrico et Elsbene f) primodicto Johanni Henrico et Elsbene liberis dicti 

Theoderici atque Reijnero Haengrave genero dicti Theoderici et de! 

paccione primodictus Johannes (dg: er) tres quartas partes erga dictos 

Henricum suum fratrem Elsbenam eius sororem et dictum Reijnerum Haengreve 
!prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo van (dg: den) Aben ad 

opus dicti Johannis van den Doren cum (dg: litteris et aliis) omnibus 

litteris predictis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel dicto Arnoldo. 

 

BP 1179 p 114v 09 ma 20-11-1391. 

Elizabeth wv Andreas van Bernheze verkocht aan Elizabeth dvw Yseboldus 

molenaar van Uden een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, 3 lopen rogge groot, 

in Oss, ter plaatse gnd in Lovelt, tussen Aleijdis Weijnskens enerzijds en 

een weg gnd die Schadewijkse Weg anderzijds, (2) een stuk land, 4 lopen 

rogge groot, in Oss, ter plaatse gnd in die Roden, tussen Petrus zvw 

Theodericus Bouweken enerzijds en Wautgherus Heijnen soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Elizabeth relicta quondam Andree de Bernheze cum tutore hereditarie 

vendidit Elizabeth filie quondam Yseboldi multoris de Uden vitalem 

pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte emptricis et non ultra nativitatis Domini et in 

Busco tradenam ex pecia terre tres lopina siliginis in semine capiente 

sita in parochia de Os in loco dicto in Lovelt inter hereditatem Aleijdis 

Weijnskens ex uno et inter viam dictam die Scadewijchtsche Wech ex alio 

item ex pecia terre (dg: sita in pa) quatuor lopina siliginis in semine 

capiente sita in dicta parochia (dg: inter) in loco dicto in die Roden 

inter hereditatem Petri filii quondam Theoderici Bouweken! ex uno et 

inter hereditatem Wautgheri (dg: filii quondam) Heijnen soen (dg: so) ex 

alio ut dicebat (dg: here) promittens cum tutore super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem (dg: deponere et cum) facere 

et cum mortua fuerit etc. Testes Rover et Neijnsel datum in crastino 

Elizabeth. 

 

BP 1179 p 114v 10 ma 20-11-1391. 

Henricus van Eele en Gheerlacus zv Geerlacus Cnode scolasticus in Den Bosch 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 60 oude Franse schilden met Vastenavond 
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aanstaande (di 27-02-1392) te betalen, op straffe van 4. 

 

Henricus de Eele et Gheerlacus filius Geerlaci Cnode scolastici in Busco 

promiserunt Philippo Jozollo etc LX aude scilde Francie ad carnisprivium 

proxime futurum persolvendos (dg: testes) sub pena IIII. Testes Willelmus 

et Tijt datum supra. 

 

1179 mf2 C 12 p. 115. 

 Tercia post octavas Martini: dinsdag 21-11-1391. 

 in festo Clementis: donderdag 23-11-1391. 

 

BP 1179 p 115r 01 ±di 21-11-1391. 

(dg: Nijcholaus). 

 

BP 1179 p 115r 02 di 21-11-1391. 

Nijcholaus van Orthen en zijn vrouw Oda dvw Petrus van Berze beloofden aan 

Johannes en Jacobus, kvw voornoemde Petrus, en Walterus Penninc de deling 

van waarde te houden, van de goederen van wijlen voornoemde Petrus, en dat 

zij tevreden zijn met de goederen die aan hen ten deel zijn gevallen. Ze 

zullen die goederen niet aanvaarden, tenzij zij aan voornoemde Johannes, 

Jacobus en Walterus de schepenbrief hebben afgestaan, waarin voornoemde 

Nijcholaus en Oda een b-erfcijns van 23 schelling gevest hebben aan 

Theodericus Vullinc, gaande uit goederen, die aan hen zouden komen na 

overlijden van wijlen voornoemde Petrus. 

 

Nijcholaus de Orthen maritus legitimus Ode sue uxoris filie quondam Petri 

de Berze et dicta Oda cum eodem tamquam cum tutore promiserunt indivisi 

super omnia Johanni Jacobo liberis dicti quondam Petri et Waltero Penninc 

quod ipsi divisionem prius habitam et ordinatam (dg: per et) inter eos 

contra eorum amicos de bonis dicti quondam Petri ut dicebant ratam 

servare et quod ipsi cum (dg: parte) #bonis# que eis mediante eadem 

divisione (dg: d) cesserunt in partem perpetue contentabuntur et quod 

ipsi non apprehendent dicta bona eis in partem cessa nisi ipsi dictis 

Johanni Jacobo et Waltero resignaverint litteram scabinorum in qua dicti 

Nijcholaus et Oda heredaverunt #Theoderico (dg: W) Vullinc# hereditarium 

censum XXIII solidorum ex bonis eis de morte dicti quondam Petri 

advolvendis solvendum. Testes W et Rover datum datum tercia post octavas 

Martini. 

 

BP 1179 p 115r 03 di 21-11-1391. 

De broers Johannes en Jacobus, kvw Petrus van Berze, Nijcholaus van Orthen 

en zijn vrouw Oda deden tbv Walterus Penninc afstand van een b-erfcijns van 

20 schelling geld, die voornoemde Walterus Penninc aan voornoemde wijlen 

Petrus van Berze beloofd45 had, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van voornoemde 

Walterus, in Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed van Johannes 

van den Scoensten enerzijds en erfgoed van Ghibo Jacobs anderzijds. 

 

Johannes Jacobus fratres liberi quondam (dg: Jacobi) Petri de Berze 

Nijcholaus de Orthen maritus legitimus Ode sue uxoris et dicta Oda cum 

eodem tamquam cum tutore super hereditario censu XX solidorum monete quem 

Walterus Penninc promisit se daturum et soluturum dicto quondam Petro de 

Berze hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area 

dicti Walteri sita in Busco in vico dicto Boertsche Straet inter 

hereditatem Johannis van den Scoensten ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis Jacobs ex alio prout in litteris ad opus dicti Walteri Penninc 

renunciaverunt promittenes #divisi# ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

                         
45 Zie ← BP 1179 p 031r 06 do 05-01-1391, belofte van de cijns. 
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BP 1179 p 115r 04 di 21-11-1391. 

Nijcholaus Baudekens soen van Geffen droeg over aan Johannes zvw Paulus 

Jans soen van Geffen bakker een b-erfcijns van 2 oude schilden of ander 

paijment etc, met Kerstmis te betalen, gaande uit een kamp, in Lith, ter 

plaatse gnd Groet Beemden, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes van 

Haesten anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Arnoldus gnd 

Nolle zvw Arnoldus gnd Nout van Lijt. 

 

Nijcholaus Baudekens soen de Geffen hereditarium censum duorum aude 

scilde vel alterius pagamenti etc solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex campo sito in parochia de Lijt in loco dicto Groet Beemden 

inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Haesten ex alio (dg: ?ut) venditum sibi ab Arnoldo dicto 

Nolle filio quondam Arnoldi dicti Nout de Lijt prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni filio quondam Pauli Jans soen (dg: pi) de 

Geffen pistori cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 115r 05 di 21-11-1391. 

Henricus Maechelini machtigde Godefridus zv Johannes Sceijvel zijn renten, 

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

 

Henricus Maechelini dedit potestatem Godefrido filio Johannis Sceijvel 

(dg: p) monendi etc suos redditus census et pacciones et credita et sua 

bona regendi usque ad revocacionem. Testes Tijt et Vladeracken et Raet 

datum supra. 

 

BP 1179 p 115r 06 di 21-11-1391. 

Albertus Buc van Lijt verkocht aan Philippus Jozollo een b-erfcijns van 8 

oude schilden etc of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te 

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

huizinge van wijlen Johannes Wrede alias gnd Ghijsbrechts soen van Herpen, 

in Den Bosch, in een straat die loopt van de straat gnd Huls naar de 

Loefsbrug, tegenover de huizinge van wijlen Johannes gnd Coninc Jan van 

Steensel, naast de stroom, enerzijds en erfgoed van Johannes van den Dijk 

anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Jacobus zvw voornoemde 

Johannes Wrede alias gnd Ghijsbrechts soen van Herpen. 

 

Albertus Buc de Lijt hereditarium censum octo aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum #etc# seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex habitatione (dg: -s) quondam Johannis Wrede (dg: filii) alias 

dicti Ghijsbrechts soen de Herpen sita in Busco in vico tendente a vico 

dicto Huls versus pontem dictum Loefsbrugge in opposito habitationis 

quondam Johannis dicti Coninc Jan de Steensel contigue iuxta aquam ibidem 

currentem ex uno et inter hereditatem Johannis de Aggere ex alio atque ex 

attinentiis primodicte habitationis singulis et universis venditum sibi 

(dg: ab) a Jacobo filio dicti quondam Johannis Wrede alias dicti 

Ghijsbrechts soen de Herpen prout in litteris hereditarie vendidit 

Philippo Jozollo cum litteris et jure promittens ratam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Neijnsel et Vladeracken et Raet datum supra. 

 

BP 1179 p 115r 07 di 21-11-1391. 

Johannes van Gemert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Gemert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 115r 08 do 23-11-1391. 

Engbertus zv Henricus van den Gasthuze verkocht aan de secretaris, tbv nkv 

voornoemde verkoper verwekt bij Elizabeth dvw Johannes Claes soen van 

Milheze, een n-erfpacht van 8 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 
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Helmond te leveren, gaande uit een b-erfcijns van 20 Hollandse gulden, die 

Henricus Bogart bv voornoemde Engbertus zv Henricus van den Gasthuze met 

Lichtmis moet leveren aan voornoemde Engbertus, gaande uit alle goederen, 

die aan voornoemde Engbertus gekomen waren na overlijden van zijn moeder 

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

Henricus van den Gasthuze, gelegen onder Mierlo en Helmond, en uit alle 

andere goederen van voornoemde verkoper. Zou een van voornoemde kinderen 

overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat de pacht naar de andere 

kinderen. De koopsom is voldaan. 

 

Engbertus filius Henrici van den Gasthuze hereditarie vendidit #(dg: 

Henrico dicto Bogarts soen van den Gasthuze)# mihi ad opus puerorum 

naturalium dicti venditoris ab eodem venditore et Elizabeth filia quondam 

Johannis Claes soen de Milheze pariter genitorum et generandorum 

hereditariam (dg: censum) paccionem octo modiorum siliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et in Helmont tradendam de 

et ex (dg: omnibus) hereditario censu XX Hollant gulden quem (dg: Nij He) 

Henricus Bogart (dg: filius dicti) frater dicti Engberti filius dicti 

Henrici van den Gasthuze dicto Engberto solvere tenetur hereditarie 

purificationis ex omnibus bonis et hereditatibus dicto Engberto de morte 

(dg: Yd) quondam (dg: Yde) Eve sue matris successione advolutis et post 

mortem dicti Henrici van den Gasthuze sui patris successione advolvendis 

quocumque locorum infra parochiam de Mierle (dg: sitis) et infra 

parochiam de Helmont sitis et ex omnibus aliis bonis (dg: per s ab) #a# 

dicto venditore habitis et habendis quocumque consistentibus sive sitis 

promittens super habita et habenda warandiam ....... ....... et si 

aliquis dictorum puerorum decesserit sine prole legitima (dg: ve) extunc 

dicta paccio ad alios eorundem puerorum naturalium supervivos remanentes 

hereditario jure devolvetur et recognovit sibi de #pecunia et# ?pretio 

dicte vendicionis fore satisfactum. Testes (dg: datum) W et Arnoldus 

datum in festo Clementis. 

 

BP 1179 p 115r 09 do 23-11-1391. 

(dg: Johannes zoon). 

 

(dg: Johannes filius). 

 

BP 1179 p 115r 10 do 23-11-1391. 

Henricus zv Mijchael gnd Balijart verkocht46 aan Johannes van Vessem een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin van wijlen Henricus Koevoet, thans 

aan verkoper behorend, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen kvw 

Johannes Cluijsterman enerzijds en Elizabeth Cupers anderzijds, (2) 4 lopen 

roggeland, in Oirschot, ter plaatse gnd die Hostaden, tussen kvw Willelmus 

zv Henricus Oemken enerzijds en Johannes gnd Lensschart anderzijds. 

 

Henricus filius Mijchaelis dicti Balijart hereditarie vendidit Johanni de 

Vessem hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

domo et orto quondam Henrici Koevoet nunc ad dictum venditorem 

spectantibus sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Straten inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis Cluijsterman ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth Cupers ex alio atque ex quatuor lopinatis terre 

siliginee sitis in dicta parochia in loco [dicto] die Hostaden inter 

hereditatem liberorum quondam Willelmi filii Henrici Oemken ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Lensschart ex alio promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

                         
46 Zie ← BP 1179 p 300v 10 za 30-09-1391, verkoop van erfcijns van 1 mud uit 

deze onderpanden aan zelfde koper. 
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sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 115r 11 do 23-11-1391. 

Bertoldus gnd Heren Gerijts soen van Megen beloofde aan Walterus Roempot 

100 pond, 7½ Gelderse gulden of de waarde en 5 plakken met Sint-Servacius 

aanstaande (ma 13-05-1392) te betalen. 

 

Bertoldus dictus Heren Gerijts soen de Megen promisit super omnia Waltero 

Roempot centum libras monete et septem et dimidium Gelre gulden seu 

valorem et quinque placken in festo Servacii proxime futuro persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 115r 12 do 23-11-1391. 

Voornoemde Bertoldus beloofde aan voornoemde Walterus Roempot, gedurende 6 

jaar, ingaande Sint-Servacius aanstaande (ma 13-05-1392), elk jaar met 

Sint-Servacius 150 pond geld te betalen. 

 

Dictus Bertoldus promisit super omnia se daturum et soluturum dicto 

Waltero Roempot ad spacium sex annorum post festum Servacii proxime 

futurum sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum centum 

et quinquaginta libras monete in festo Servacii persolvendos et pro primo 

termino a festo Servacii proxime futuro ultra annum sic deinceps sine 

medio sequentium. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 115r 13 do 23-11-1391. 

Henricus van Haren vleeshouwer en zijn zoon Johannes beloofden aan Leonius 

Raet 25 gulden, 18 oude Vlaamse groten voor 1 gulden gerekend, op 1 mei 

aanstaande (wo 01-05-1392) te betalen. 

 

Henricus de Haren carnifex et Johannes eius filius promiserunt Leonio 

Raet XXV (dg: . Gelre) gulden scilicet (dg: ..) decem et octo #antiquos# 

grossos Flandrenses pro quolibet gulden vocatos (dg: se) ad (dg: fm) 

primam diem mensis maij proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 115r 14 do 23-11-1391. 

Emondus zvw Walterus gnd Emonts soen verkocht aan Arnoldus die Snijder 1 

hont land, in Geffen, ter plaatse gnd After die Elst, tussen voornoemde 

Arnoldus die Snijder enerzijds en Albertus Gerijts soen anderzijds, (2) 1 

hont land, in Geffen, ter plaatse gnd int Oestegeslach, tussen Spijeringus 

Emonts soen enerzijds en voornoemde Albertus Gerijts soen anderzijds. 

 

Emondus (dg: W) filius quondam Walteri dicti Emonts soen (dg: unum iuger) 

unum hont terre situm in parochia de Geffen ad locum dictum After (dg: 

..) die Elst inter hereditatem Arnoldi die Snijder ex uno et inter 

hereditatem Alberti Gerijts soen ex alio et unum hont terre situm in 

dicta parochia (dg: in) in loco dicto int Oestegeslach inter hereditatem 

Spijeringi Emonts soen ex uno et inter hereditatem dicti Alberti Gerijts 

soen ex alio prout ibidem sita sunt hereditarie vendidit dicto Arnoldo 

die Snijder ....... ....... promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf2 C 13 p. 116. 

 in festo Clementis: donderdag 23-11-1391. 

 

BP 1179 p 116v 01 do 23-11-1391. 

Enghelbertus gnd van den Eijnde en Arnoldus Jordens soen ev Elizabeth dv 

voornoemde Enghelbertus verkochten aan Wijtmannus zvw Gerardus gnd Wijtman 

een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch 

te betalen, gaande uit 12 bunder land met gebouwen in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, tussen Stephanus van der Amervoet enerzijds en 

Jacobus Coptiten anderzijds, welke pacht voornoemde Enghelbertus en zijn 
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dochter Elizabeth verworven hadden van Jacobus die Ridder zvw Arnoldus die 

Ridder; met 2 jaar achterstallige termijnen. 

 

Enghelbertus dictus van den Eijnde et (dg: A) Arnoldus Jordens soen 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti Enghelberti 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Martini et in Busco tradendam ex duodecim bonariis terre 

sitis in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem 

Stephani van der Amervoet ex uno et inter hereditatem Jacobi Coptiten ex 

alio et ex ac edificiis supra dicta (dg: ..) XII bonaria terre 

consistentibus quam paccionem dicti Enghelbertus et Elizabeth eius filia 

erga Jacobum die Ridder filium quondam Arnoldi die Ridder prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Wijtmanno filio quondam Gerardi dicti 

Wijtman supportaverunt cum litteris et jure #et cum arrestadiis (dg: .) 

per duos annos proxime preteritos deficientibus# promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Willelmus et 

Arnoldus datum in festo Clementis. 

 

BP 1179 p 116v 02 do 23-11-1391. 

Henricus die Kommer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus die Kommer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 116v 03 do 23-11-1391. 

Leonius die Raet gaf uit aan Hermannus zv Arnoldus Cleijnael (1) de helft 

in een hoeve, gnd het Goed te Hilt, in Moergestel, zoals die hoeve aan 

voornoemde Arnoldus Cleijnnael svv voornoemde Leonius behoorde; de uitgifte 

geschiedde voor (a) de grondcijnzen, (b) een b-erfcijns van 25 schelling 

oude pecunia aan erfg vw Ghisbertus van de Doorn, (c) een b-erfpacht van 1 

mud rogge, aan erfg vw Arnoldus van Brede, gaande uit geheel de hoeve, en 

thans voor (d) een n-erfpacht van 9 mud 4 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande 

(vr 02-02-1392). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Hermannus tot 

onderpand (2) een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, gaande uit de 

andere helft van de hoeve, die aan voornoemde Hermannus behoort. 

 

Leonius die Raet medietatem ad se spectantem in quodam manso dicto tGoet 

te Hilt sito in parochia de Ghestel prope Oesterwijc #et in# (dg: cum) 

omnibus (dg: suis) attinentiis dicti mansi quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout dictus mansus (dg: ad) cum suis 

attinentiis ad Arnoldum Cleijnnael (dg: generum) #socerum# dicti Leonii 

spectare consueveit ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Hermanno 

filio dicti Arnoldi Cleijnael ab eodem hereditarie possidendam (dg: pro 

oneribus . ex 1) pro censibus dominorum fundi (dg: ex pro) et (verbeterd 

uit: ex) pro hereditario censu XXV solidorum antique pecunie heredibus 

quondam Ghisberti de Spina et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis (dg: mensure de B.) heredibus quondam Arnoldi de Brede ex dicto 

integro manso cum suis attinentiis annuatim solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione (dg: u) novem modiorum #et quatuor lopinorum# 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis et pro 

primo termino purificatione proxime futuro et in Busco tradenda ex dicta 

medietate promittens ratam servare et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Hermannus hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco solvendam ex reliqua 

medietate ad dictum Hermannum spectante in dicto manso cum suis 

attinentiis ad pignus imposuit. Testes Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 116v 04 .. 14-11-1607. 

Hr Ghijsbertus van Ghiesle? priester met meer anderen hebben 4 mud rogge 
?uitgegeven, uit voornoemde pacht van 9 mud 4 lopen rogge, aan handen van 

Willelmus Arnts van Meijelsfoirt, gemachtigd door jkvr Maria de Roome? en 
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haar man hr Johannes van Broecke. 

 

Dominus Ghijsbertus de Ghiesle? presbiter cum diversis aliis dedonaverunt 

quatuor modios siliginis de dicta paccione novem modiorum et quatuor 

lopinorum siliginis ad manus Willelmi Arnts de Meijelsfoirt tamquam 

potestatem habentis a domicella Maria de Roome? et domino Johanne van 

Broecke ipsius marito prout latius ....... ?registrata ?in .... 

prothocollo. Actum XIIII novembris anno XVIc septo. ....... Dancker?. 

 

BP 1179 p 116v 05 do 23-11-1391. 

Jacobus en Yda, kvw Arnoldus van den Berge, maakten een erfdeling van alle 

goederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Jacobus kreeg (1) een stuk land, in Berlicum, tussen wijlen 

Johannes Sluijter enerzijds en voornoemde Yda anderzijds, (2) een stuk 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Loefoertse Hoeve, tussen voornoemde Yda 

enerzijds en wijlen Johannes Kersmaker anderzijds, (3) een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd die Loefortse Hoeve, tussen voornoemde Yda 

enerzijds en Barnijerus zvw Johannes van den Yvenlaer anderzijds, (4) de 

helft van een b-erfpacht van 3½ lopen rogge, Bossche maat, die Theodericus 

zvw Johannes van Gherwen verschuldigd was aan wijlen voornoemde Arnoldus. 

Jacobus zal betalen (a) de helft van de grondcijnzen, gaande uit de 

erfgoederen van wijlen voornoemde Arnoldus, (b) 10 schelling geld, uit een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die wijlen voornoemde Arnoldus 

verschuldigd was aan broeder Johannes Wargartmaker, (c) de helft van een 

lijfpacht van ½ mud rogge, die wijlen voornoemde Arnoldus moet leveren aan 

Gerardus van Geffen op diens leven. En Yda zal betalen (d) de andere helft 

van de grondcijnzen, (e) 30 schelling van de cijns van 40 schelling, (f) de 

andere helft van voornoemde lijfpacht van ½ mud rogge. 

 

Jacobus (dg: filius) #et Yda liberi# quondam Arnoldi van den Berge cum 

tutore palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

omnibus bonis ad spectantibus ut dicebant mediante qua divisione pecia 

terre sita in parochia de Berlikem inter hereditatem (dg: Joh) quondam 

Johannis (dg: Smijsker) Sluijter ex uno et inter hereditatem dicte Yde ex 

alio item pecia terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Loefoertsche Hoeve inter hereditatem dicte Yde ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Kersmaker ex alio item pecia terre sita in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum die Loefortsche Hoeve inter 

hereditatem dicte Yde ex !alio et inter hereditatem Barnijeri filii 

quondam Johannis van den Yvenlaer ex alio item medietas hereditarie 

paccionis (dg: p) trium et dimidii lopinorum siliginis mensure de Busco 

quam paccionem Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen dicto 

quondam Arnoldo tenebatur ut (dg: dic) dicebant dicto Jacobo cesserunt in 

partem super quibus dicta Yda cum tutore renunciavit promittens ratam 

servare tali condicione quod (dg: dic) dictus (dg: .) Jacobus solvet 

annuatim (dg: censu) medietatem censuum dominorum fundi solvendorum 

hereditarie ex quibuscumque hereditatibus dicti quondam Arnoldi et X 

solidos monete annuatim de hereditario censu XL solidorum monete quem 

dictus quondam Arnoldus solvere tenebatur fratri Johanni Wargartmaker et 

medietatem vitalis pensionis dimidii (dg: s) modii siliginis quam dictus 

quondam Arnoldus Gerardo de Geffen ad eius vitam solvere consuevit sic 

quod dicte Yde dampna exinde nono eveniant et simili modo dicta Yda 

solvend.. reliquam medietatem dictorum censuum dominorum fundi et XXX 

solidos annuatim de dicto censu XL solidorum et (dg: medietatem) reliquam 

medietatem dicte pensionis dimidii modii siliginis sic quod dicto Jacobo 

dampna ex inde non eveniant. Testes Neijnsel et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 116v 06 do 23-11-1391. 

Voornoemde Yda kreeg (1) een huis en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Loefort, tussen Johannes van Conden enerzijds en kvw Johannes Enghelberen 

soen anderzijds, (2) een beemd en aangelegen tuin, aldaar, tussen 
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voornoemde Johannes van Conden enerzijds en voornoemde Jacobus anderzijds, 

(3) een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Loefortse Hoeve, tussen 

hr Henricus Buc enerzijds en voornoemde Jacobus anderzijds, (4) een stuk 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Loefortse Hoeve, tussen voornoemde 

Jacobus enerzijds en Johannes gnd Enghelberen soen anderzijds, (5) de helft 

van een erfpacht van 3½ lopen rogge, die Theodericus zvw Johannes van 

Gerwen moest leveren aan wijlen voornoemde Arnoldus. 

 

Et mediante qua divisione domus et ortus siti in parochia de Berlikem in 

loco dicto Loefort inter hereditatem Johannis de Conden ex uno et inter 

hereditatem (dg: Joh) liberorum quondam Johannis Enghelberen soen ex alio 

item pratum #et ortus sibi adiacens# situm ibidem inter hereditatem dicti 

Johannis de Conden ex uno et inter hereditatem dicti Jacobi item pecia 

(dg: p) terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto die Loefortsche 

Hoeve (dg: ex) inter hereditatem domini Henrici Buc ex uno et inter 

hereditatem dicti Jacobi ex alio item pecia terre sita in parochia de 

Roesmalen in loco dicto die Loefortsche Hoeve inter hereditatem dicti 

Jacobi ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Enghelberen soen ex 

alio (dg: ut dciebant) atque medietatem hereditarie paccionis trium et 

dimidii lopinorum siliginis quam (dg: Jo) Theodericus filius quondam 

Johannis de Gerwen dicto quondam Arnoldo solvere consuevit ut dicebant 

dicte Yde cesserunt in partem ut alter recognovit promittens ratam 

servare addita condicione ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 116v 07 do 23-11-1391. 

Jacobus Loze beloofde aan Johannes nzvw hr Johannes Loze priester 50 

Engelse nobel met Sint-Katherina over 3 jaar (wo 25-11-1394) te betalen. 

 

Jacobus Loze promisit (dg: f) Johanni filio naturali quondam domini 

Johannis Loze presbitri (dg: quinquagin) quinquaginta Enghel nobel seu 

valorem in auro a festo Katherine proxime futuro ultra tres annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 116v 08 do 23-11-1391. 

Andreas zvw Arnoldus Lemkens maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Henricus Coppen soen uter Hasselt met zijn 

goederen. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi Lem[k]ens omnes vendiciones #et 

alienaciones# factas per Henricum Coppen soen uter Hasselt cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 116v 09 do 23-11-1391. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes van der Scaut met zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Johannem van der Scaut cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 116v 10 do 23-11-1391. 

Jacobus Keelbreker en Walterus van Hijntam beloofden aan Gerardus van der 

Merendonc 42 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 

01-10-1392) te betalen. 

 

Jacobus Keelbreker et Walterus de Hijntam promiserunt Gerardo van der 

Merendonc XLII Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Willelmus et Rover datum supra. 
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1179 mf2 C 14 p. 117. 

 Geen data op deze pagina. 

 

BP 1179 p 117r 01 do 23-11-1391. 

Hermannus Nouden zvw Arnoldus Ridder droeg over aan Hermannus Oeden soen 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis in 

Diessen, op de goederen gnd van den Kerchove, te leveren, gaande uit een 

stuk land, in Diessen, in goederen gnd van den Kerchove, tussen Johannes 

van den Kerchove en Johannis Hannen soen enerzijds en Jacobus van den Hoeve 

anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door voornoemde Hermannus 

Oeden soen. 

 

Hermannus Nouden filius quondam Arnoldi Ridder hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Hildwarenbeke solvendam hereditarie 

purificationis et in parochia de Dijessen supra bona dicta van den 

Kerchove tradendam ex pecia terre sita in dicta parochia de Dijessen in 

bonis dictis van den Kerchove inter hereditatem Johannis van den Kerchove 

(dg: ex uno et inter hereditatem) et Johannis Hannen soen ex uno et inter 

hereditatem Jacobi van den Hoeve ex alio venditam sibi ab Hermanno Oeden 

soen prout in litteris supportavit dicto Hermanno Oeden soen cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Willelmus et Rover datum supra. 

 

BP 1179 p 117r 02 do 23-11-1391. 

Johannes Guldeman van Scijnle beloofde aan Arnoldus van Scijnle 26 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Lichtmis (vr 02-02-

1392) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392). 

 

Johannes Guldeman de Scijnle promisit Arnoldo de Scijnle XXVI Hollant 

gulden seu valorem mediatim purificationis et mediatim pasce proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 117r 03 do 23-11-1391. 

Godefridus Meijs en Johannes Vrieze schrijnmaker beloofden aan Theodericus 

Buc, tbv hem en Johannes Wert, 17 Gelderse gulden47, 32½ gemene plak voor 1 

gulden gerekend, een helft te betalen met Kerstmis (ma 25-12-1391) en de 

andere helft met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392). 

 

Godefridus Meijs et Johannes Vrieze (dg: filius) scriniparus promiserunt 

Theoderico Buc ad opus sui et ad opus Johannis Wert XVII Gelre gulden 

scilicet XXXII et dimidiium communes placken pro quolibet gulden (dg: ad) 

mediatim nativitatis Domini et mediatim purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Willelmus et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 117r 04 do 23-11-1391. 

(dg: Theodericus Buc). 

 

BP 1179 p 117r 05 do 23-11-1391. 

Henricus Pape zvw Johannes Bollart van den Notelen verkocht aan Henricus 

van Eijndoven een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Katherina in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 25-11-

1392), gaande uit een akker, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, 

tussen Johannes Wandelart enerzijds en kvw Johannes heren Aelbrechts soen 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Henricus Pape filius quondam Johannis Bollart van den Notelen hereditarie 

vendidit Henrico de Eijndoven hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Katherine et primo 

                         
47 Zie → BP 1179 p 426v 02 di 26-11-1392, alle oude schulden vervielen na 

een nieuwe schuldbekentenis. 
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termino ultra annum et in Busco tradendam ex quodam agro terre sito in 

parochia de Bucstel in loco dicto Lennenshoevel inter hereditatem 

Johannis Wandelart ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

heren Aelbrechts #soen# ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 117r 06 do 23-11-1391. 

Henricus Coelborner zvw Henricus Coelborner verkocht aan Erardus gnd Erijt 

zv Godefridus Grieten soen een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, tussen Margareta dvw voornoemde Henricus Coelborner 

enerzijds en Johannes Zelen soen anderzijds, belast met 1 oude groot 

hertogencijns en een b-erfpacht van 11 lopen rogge. 

 

Henricus Coelborner filius quondam Henrici Coelborner peciam terre sitam 

in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem (dg: Besselle Lukens) Margarete filie dicti quondam Henrici 

Coelborner ex uno et inter hereditatem Johannis Zelen soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Erardo dicto Erijt filio (dg: Gl) Godefridi 

Grieten soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis uno 

grosso antiquo domino duci et hereditaria paccione XI lopinorum siliginis 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 117r 07 do 23-11-1391. 

Henricus zvw Thomas gnd Backe droeg over aan Johannes van de Dijk, tbv 

Henricus nzvw voornoemde Johannes van de Dijk, een lijfpacht van 2½ mud 

rogge, Bossche maat, uit een lijfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, welke 

pacht van 7 mud Egidius zv Johannes gnd Backe Bertouts soen van Tilborch 

beloofd48 had aan voornoemde Henricus op diens leven, in Westilburg te 

leveren, een helft met Sint-Andreas-Apostel en de andere helft met 

Lichtmis, gaande uit alle goederen van voornoemde Egidius. 

 

Henricus filius quondam Thome dicti Backe annuam et vitalem pensionem 

duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco de annua et vitali 

pensione septem modiorum siliginis mensure de Busco quam pensionem septem 

modiorum siliginis Egidius filius Johannis dicti Backe Bertouts soen de 

Tilborch promisit super habita et habenda se daturum et soluturum dicto 

Henrico anno quolibet ad vitam eiusdem Henrici et non ultra mediatim 

Andree apostoli et mediatim purificationis #et in Westilborch tradendam# 

ex omnibus et singulis bonis dicti Egidii habitis et habendis (dg: pro) 

quocumque sitis prout in litteris supportavit Johanni de Aggere ad opus 

Henrici filii naturalis eiusdem Johannis de Aggere cum litteris et jure 

occacione promittens ratam servare et obligationem ex part sui deponere. 

Testes Neijsel et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 117r 08 do 23-11-1391. 

Eerstgenoemde Henricus machtigde Johannes van de Dijk voornoemde 2½ mud 

rogge te manen. 

 

Primodictus Henricus dedit potestatem Johanni de Aggere monendi dictos 

duos et dimidium modios siliginis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 117r 09 do 23-11-1391. 

Henricus zvw Thomas gnd Backe en zijn vrouw Mechtildis gnd van der Rijt 

droegen over aan Johannes van de Dijk, tbv zijn natuurlijke zoon Henricus, 

een lijfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, uit een lijfpacht van 7 mud 

rogge, Bossche maat, welke pacht van 7 mud Egidius zv Johannes Backe 

                         
48 Zie ← BP 1178 f 101v 04 do 29-04-1389, belofte van de lijfpacht van 7 mud 

rogge. 



Bosch’ Protocol jaar 1391 04. 

 

145 

Bertouts soen van Tilborch beloofd49 had aan voornoemde Mechtildis op haar 

leven, in Westilburg te leveren, een helft met Sint-Andreas en de andere 

helft met Lichtmis, gaande uit alle goederen van voornoemde Egidius. 

 

Henricus filius quondam Thome dicti Backe maritus (dg: legitimus) et 

tutor legitimus Mechtildis (dg: sue uxoris) dicte van der Rijt sue uxoris 

et dicta Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore vitalem pensionem duorum 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco de vitali pensione septem 

modiorum siliginis mensure de Busco quam pensionem septem modiorum 

siliginis Egidius filius (dg: q) Johannis Backe Bertouts soen de Tilborch 

promisit super habita et habenda se daturum dicte Mechtildi anno quolibet 

ad vitam dicte Mechtildis et non ultra mediatim Andree et mediatim 

purificationis et in Westilborch tradendam ex omnibus et singulis bonis 

ipsius Egidii habitis et habendis prout in litteris supportaverunt 

Johanni de Aggere ad opus Henrici sui filii naturalis cum litteris et 

jure occacione promittens ratam servare et obligationem ex part sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 117r 10 do 23-11-1391. 

Voornoemde Henricus en Mechtildis machtigden Johannes van de Dijk 

voornoemde pacht van 2½ mud te manen. 

 

Dicti Henricus et Mechtildis dederunt potestatem Johanni de Aggere 

monendi dictam pensionem duorum et dimidii modiorum siliginis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 117r 11 do 23-11-1391. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beide beginnend met “Egidius zv Johannes 

gnd Backe Bertouts soen” en Johannes van de Dijk verklaarde de brieven in 

bezit te hebben, tbv hem, zijn natuurlijke zoon Henricus en voornoemde 

Henricus zv Thomas Bac en Mechtildis. 

 

Et fiet vidimus de 2 litteris (dg: litteris de) quarum utraque incipit 

Egidius filius Johannis dicti Backe Bertouts soen et Johannes de Aggere 

recognovit se dictas litters ad opus sui et ad opus Henrici sui filii 

naturalis et ad opus dictorum Henrici filii Thome Bac et Mechtildis sub 

sua [custodia] habere (dg: testes datum supra) promittes ut in forma. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 117r 12 do 23-11-1391. 

Johannes van Dordrecht gaf uit aan Theodericus Tolinc een streep roggeland, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, ter plaatse gnd op den Ampenberg, 

beiderzijds tussen erfgoed van voornoemde Theodericus Tolinc, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan een sloot, aldaar 

in voornoemde streep gelegen, welke streep net zo lang is als het erfgoed 

van voornoemde Theodericus Tolinc, dat aan weerszijden van de streep 

gelegen is, met de helft van voornoemde sloot; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1393). 

 

Johannes de Dordrecht (dg: peciam) quandam strepam (dg: s) terre 

siliginee sitam in parochia de Roesmalen in loco dicto Bruggen in loco 

dicto op (dg: ..) den Ampenberch inter hereditatem Theoderici Tolinc ex 

(dg: uno) utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad communem 

plateam (dg: et cum reliquo fine) et cum reliquo fine ad quoddam fossatum 

ibidem #in dicta strepa terre situm# prout ibidem sita est et prout dicta 

strepa terre est terra siliginea et que (dg: pe) strepa terre continet 

eandem longitudinem quam habet hereditas dicti Theoderici Tolinc sita ab 

                         
49 Zie ← BP 1178 f 101v 05 do 29-04-1389, belofte van de lijfpacht van 7 mud 

rogge. 
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utroque latere dicte strepe terre simul cum medietate dicti fossati dedit 

ad hereditariam paccionem dicto Theoderico Tolinc ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione unius (dg: modii siliginis) sextarii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et primo termino ultra annum ex premissis promittens warandiam ex 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 117r 13 do 23-11-1391. 

Hubertus zvw Hubertus gnd van Lijeshout droeg over aan hr Theodericus Snoec 

Buekentop, tbv Johannes en Gertrudis, nkv voornoemde hr Theodericus, een 

b-erfpacht van 20 lopen rogge, Bossche maat, die Johannes zvw Gerardus gnd 

Hadewigen soen beloofd had aan voornoemde Hubertus, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een kamp, in Dinther, ter plaatse gnd op de 

Diepen Poel, beiderzijds tussen de gemeint. Zou een van beide kinderen 

overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat de pacht naar de ander. 

Zouden beiden overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat de pacht naar 

andere nkv voornoemde hr Theodericus. Voornoemde hr Theodericus zal echter 

wel, voor de duur van zijn leven, het vruchtgebruik in deze pacht hebben. 

 

Hubertus filius quondam Huberti dicti de Lijeshout hereditariam paccionem 

(dg: X) viginti lopinorum siliginis mensure de Busco quam Johannes filius 

quondam Gerardi dicti Hadewigen soen promisit se daturum et soluturum 

dicto Huberto hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam 

campo sito in parochia de Dijnter ad locum dictum op den Dijepen Poel 

inter (dg: h) communitatem ex utroque latere coadiacentem prout in 

litteris hereditarie supportavit domino Theoderico Snoec Buekentop ad 

opus Johannis et Gertrudis puerorum naturalium eiusdem domini Theoderici 

cum litteris et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere et si aliquis 

dictorum puerorum naturalium decesserit sine prole legitima extunc dicta 

paccio ad alterum supervivum remanentem devolvetur et si ambo decesserint 

sine prole legitima extunc dicta paccio ad alios pueros naturales dicti 

domini Theoderici devolvetur hoc tamen addito quod dictus dominus 

Theodericus suum usufructum in dicta paccione ad eius vitam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 117r 14 do 23-11-1391. 

Hr Theodericus Snoec Buekentop priester droeg over aan Hubertus zvw 

Hubertus van Lijeshout een b-erfcijns van 7 pond geld, gaande uit een 

b-erfcijns van 17 pond geld, die Johannes zv Egidius gnd Hovelman met 

Kerstmis moet betalen aan Johannes gnd van den Dungen, gaande uit een huis, 

schuur, tuin en erfgoederen, die aan voornoemde Johannes van den Dungen 

waren gekomen na overlijden van Elizabeth van den Waude, gelegen onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd op die Sporkt, welke cijns van 7 

pond Henricus zvw Henricus Buekentop gekocht had van voornoemde Johannes 

van den Dungen, en welke cijns van 7 pond gekomen was aan voornoemde hr 

Theodericus na erfdeling. Lasten van zijn kant en van de kant van zijn 

broer Henricus worden afgehandeld. 

 

Dominus Theodericus Snoec (dg: p) Buekentop presbiter hereditarium censum 

septem librarum monete ex annuo et hereditario censu decem et septem 

librarum monete quem Johannes filius (dg: q) Egidii dicti Hovelman 

Johanni dicto (dg: de) van den Dungen solvere tenetur hereditarie Domini 

ex domo horreo et orto [?atque de omnibus et singulis] hereditatibus 

prefato Johanni van den Dungen de morte quondam Elizabeth van den Waude 

successione advolutis quocumque locorum infra libertatem [oppidi de 

Busco] ad locum dictum op die Sporct sitis quem censum septem librarum 

Henricus filius quondam Henrici Buekentop erga dictum Johannem van den 

Dungen emendo acquisiverat #prout in litteris# et quem censum septem 

librarum dicto domino Theoderico mediante divisione prius (dg: s) habita 
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inter ipsum et suos coheredes in partem cessisse dicebat (dg: here) et 

quem nuc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Huberto filio 

quondam Huberti de Lijeshout cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impeticionem 

 

1179 mf2 D 01 p. 118. 

 in festo Thome: donderdag 21-12-1391. 

 Sexta post circumcisionem: vrijdag 05-01-1392. 

 Quinta post epijphanie: donderdag 11-01-1392. 

 

BP 1179 p 118v 01 do 23-11-1391. 

ex parte sui et Henrici sui fratris et quorumcumque suorum coheredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 118v 02 do 23-11-1391. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Godefridus van Zeelst 30 Gelderse gulden 

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

 

Gerardus Roelen soen promisit Godefrido de Zeelst XXX Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Rover Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1179 p 118v 03 do 21-12-1391. 

De broers Ghisbertus Lijsscap de jongere, Johannes Lijsscap en Thomas 

Valant beloofden aan Philippus Jozollo etc 280 oude Franse schilden met 

Vastenavond aanstaande (di 27-02-1392; 10+31+27=68 dgn) te betalen, op 

straffe van 5. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior Johannes Lijsscap Thomas Valant fratres 

promiserunt Philippo Jozollo etc CC et octoginta aude scilde Francie ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena V. Testes Rover et 

Neijnsel datum in festo Thome. 

 

BP 1179 p 118v 04 do 21-12-1391. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 118v 05 vr 05-01-1392. 

Johannes zvw Nicholaus van Zochel verkocht aan Willelmus Peijn van 

Blitterswijc een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1393), gaande uit (1) een 

stuk land, gnd dat Langstuk, in Hees, ter plaatse gnd Sochel, tussen 

Aleidis van Zochel enerzijds en kvw Lambertus van Uden anderzijds, (2) een 

stuk land, aldaar, ter plaatse gnd die Strepen, tussen voornoemde Aleidis 

enerzijds en Nicholaus zvw voornoemde Nicholaus van Zochel anderzijds, (3) 

een stuk land, gnd die Geen, in Hees, ter plaatse gnd die Oude Raect, 

tussen voornoemde Nicholaus zvw Nicholaus enerzijds en voornoemde Aleidis 

anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Nicholai de Zochel hereditarie vendidit Willelmo 

Peijn de Blitterswijc hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro primo ultra 

annum ex pecia terre dicta dat Langstuc sita in parochia de Hees ad locum 

dictum Sochel inter hereditatem Aleidis de Zochel ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Lamberti de Uden ex alio atque ex pecia 

terre sita ibidem ad locum dictum die Strepen inter hereditatem dicte 

Aleidis ex uno et inter hereditatem Nicholai filii dicti quondam Nicholai 

de Zochel ex alio item pecia terre dicta die Gheen sita in dicta parochia 

in loco dicto die Aude Raect inter hereditatem dicti Nicholai filii dicti 
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quondam Nicholai ex uno et inter hereditatem dicte Aleidis ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere tamquam de vero allodio et sufficientem facere. 

Testes Willelmus et Tijt datum sexta post circumcisionem. 

 

BP 1179 p 118v 06 vr 05-01-1392. 

Oda dvw Johannes van Hees deed afstand van alle geschillen waarmee zij haar 

broer Egidius kan aanspreken, om welke reden ook, zowel mbt een geldsom als 

het testament van Conegundis sv voornoemde Oda of anderszins. 

 

(dg: dictus J) Oda filia quondam Johannis de Hees super omnibus causis et 

impeticionibus quibus mediantibus dicta Oda Egidium suum fratrem impetere 

aut vexare posset occacione quacumque tam de pecuniarum summa quam de 

testamento edito quondam a Conegunde sorore dicte Ode aut alias quovis 

modo ad opus dicti Egidii hereditarie renunciavit promittens ratam 

servare et quod ipsa #nec aliquis ex parte sui# dictum Egidium suum 

fratrem occacione premissorum nunquam impetet neque vexabit nec in 

judicio spirituali aut seculari aut alias quovis modo. Testes Willelmus 

et Tijt datum ut supra. 

 

BP 1179 p 118v 07 vr 05-01-1392. 

Yda Loijer machtigde haar zoon Jacobus haar cijnzen en pachten te manen en 

haar goederen te beheren. 

 

Yda Loijer dedit Jacobo suo filio potestatem monendi eius census et 

pacciones et regendi eius bona ad revocationem. Testes Rover et Tijt 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 118v 08 vr 05-01-1392. 

Johannes Winter zv Willelmus Winter verkocht aan Willelmus van Hoelt, tbv 

hem en zijn vrouw Bela dv Henricus van der Teijnden, een lijfpacht 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, schuur en 4 

lopen aangelag, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen Andreas van 

Hukelem enerzijds en de gemene weg anderzijds, reeds belast met 4 lopen 

rogge aan de H.Geest in Oisterwijk en 1 penning aan de naburen van Haaren. 

De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes Winter filius Willelmi Winter legitime vendidit Willelmo de 

Hoelt ad opus sui et ad opus Bele sue uxoris filie (dg: quond) Henrici 

van der Teijnden vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum 

purificationis et pro primo ultra annum et in Busco tradendam ex domo 

orto horreo et quatuor lopinatis terre ipsis adiacentibus sitis in 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Hukelem inter hereditatem Andree 

de Hukelem ex uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis IIIIor lopinis siliginis mense sancti spiritus in 

Oesterwijc et uno denario vicinis de Haren prius solvendis et 

sufficientem facere et diutius vivens integraliter percipiet scilicet cum 

ambo etc. Testes Neijnsel et Vladeracken datum sexta post circoncisionem. 

 

BP 1179 p 118v 09 vr 05-01-1392. 

Petrus zvw Goessuinus Model van de Steenweg beloofde aan Conrardus zv 

Johannes van Geffen 25 gulden met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te 

betalen. 

 

(dg: Conradus filius Johannis de Gheffen) pro Petrus filius quondam 

Goessuini Model de Lapidea Via promisit Conrardo filio Johannis de Geffen 

XXV gulden vel valorem ad pasca proxime [persolvendos]. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1179 p 118v 10 vr 05-01-1392. 

Johannes Coelborner nzvw Henricus Coelborner droeg over aan Wolterus, 

Egidius, Godescalcus, Johannes en Heilwigis, kvw Egidius Scoerwegge van 

Helvoert, en aan Johannes Ghelden, Johannes Leijten soen en Henricus zvw 

Thomas Coelborner, szvw voornoemde Egidius Scoerwegge, zijn vruchtgebruik 

in alle goederen, die aan erfg vw zijn vrouw Heilwigis dvw voornoemde 

Egidius Scoerwegge gekomen waren na overlijden van voornoemde Heilwigis, 

resp. die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Johannes. De 

brief overhandigen aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes Coelborner filius quondam naturalis Henrici Coelborner 

usufructum sibi competentem in omnibus bonis que heredibus quondam 

Heilwigis eius uxoris filie quondam Egidii Scoerwegge de Helvoert #de 

morte dicte Heilwigis# successione hereditarie sunt advoluta ac ipso post 

mortem dicti Johannis advolventur quocumque locorum sitis ut dicebat 

legitime supportavit Woltero Egidio Godescalco Johanni et Heilwigi (dg: -

s) liberis dicti quondam Egidii atque Johanni Ghelden (dg: Gh) Johanni 

Leijten soen Henrico filio quondam Thome Coelborner generis dicti quondam 

Egidii Scoerwegge promittens ratam servare. Testes datum ut supra. Detur 

primodicto Johanni. 

 

BP 1179 p 118v 11 do 11-01-1392. 

Alle voornoemden verkochten aan voornoemde Johannes Coelborner voornoemde 

goederen, uitgezonderd erfgoederen die aan wijlen voornoemde Heijlwigis en 

Johannes Coelborner gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Heijlwigis, gelegen in Helvoirt. 

 

X. 

Dicti omnes cum tutore dicta bona omnia exceptis hereditatibus dictis 

quondam Heijlwigi et Johanni Coelborner de morte quondam parentum eiusdem 

Heijlwigis successione advolutis sitis in parochia de Helvoert ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Johanni (dg: .) Coelborner 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte ex eorum 

deponere. Testes Tijt et Vladeracken quinta post epijphanie. 

 

BP 1179 p 118v 12 vr 05-01-1392. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover verkocht aan Egidius van Nuwelant het 

visrecht in het gebied van de hertog van Brabant, in Heze en Leende, dat 

reikt van de molen van Eelde tot aan de Hulsenbrug, belast met een cijns 

aan de heer van Helmond. De brief overhandigen aan Ricoldus Borchgreve. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover piscariam quandam ad se 

spectantem sitam in jurisdictione ducis Brabancie ?in ?jurisdictione de 

Heze et de Leende que piscaria tendit a molendino de Eelde ad pontem 

dictum Hulsenbruggen ut dicebat hereditarie vendidit Egidio de Nuwelant 

promittens warandiam questionem proximitatis et obligationem deponere 

excepto censu domino de Helmont inde solvendo. Testes Neijnsel et 

Vladeracken datum sexta post circoncisionem. Detur Ricoldo Borchgreve. 

 

BP 1179 p 118v 13 vr 05-01-1392. 

Hermannus Scutte zv Willelmus Luwe en Ghisbertus zvw Theodericus Proefts 

beloofden aan Goessuinus van der Dijessen 37 Gelderse gulden of de waarde 

met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392) te betalen. 

 

O. 

Hermannus Scutte filius (dg: .) Willelmi Luwe Ghisbertus filius quondam 

Theoderici Proefts promiserunt Goessuino van der Dijessen XXXVII Gelre 

gulden vel valorem ad purificationis proxime persolvendos. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1179 p 118v 14 vr 05-01-1392. 

Henricus Eijxken van Rode droeg over aan de broers Johannes en Woltherus, 

kv Philippus wever van Bucstel, tbv hen en Maria ndv de heer van Boxtel, 

een b-erfcijns van 6 pond en 3 kapoenen, die Ghisbertus Vette moet geven, 

een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 4 bunder 

beemd, in Udenhout. 

 

Henricus (dg: Eijxken) #Eijxken# de Rode hereditarium censum sex librarum 

et trium caponum quem censum Ghisbertus Vette et (dg: Johannes Del) 

solvere tenetur hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

IIIIor bonariis prati sitis in Udenhout ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni et Wolthero fratribus liberis Philippi textoris de 

Bucstel ad opus eorundem ad opus Marie filie naturalis domini de Bucstel 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui depo[nere]. Testes 

datum ut supra. 

 


