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1179 mf4 A 01/02. 

 1391. 

 

Titelbladen. 

 

1179 mf4 A 03 p. 195. 

 Sabbato post nativitatis Domini: zaterdag 31-12-1390. 

 Quarta post circumcisionem: woensdag 04-01-1391. 

 in vigilia epiphanie: donderdag 05-01-1391. 

 

BP 1179 p 195r 01 za 31-12-1390. 

Goessuinus zvw Albertus gnd Gilijs soen gaf uit aan Willelmus Sijmons soen 

(1) een stuk land in Diessen, ter plaatse gnd Dedu....., tussen Willelmus 

zv Nicholaus Willems soen enerzijds en voornoemde Willelmus gnd Sijmons 

anderzijds, (2) ½ oude groot Tournoois, die Henricus van den Hoeve aan 

voornoemde Goessuinus met Lichtmis betaalt, gaande uit een stukje land gnd 

den Nekker, in voornoemde parochie, voor de deur van het woonhuis van 

voornoemde Henricus van den Hoeve; de uitgifte geschiedde voor (a) 11½ 

penning oude cijns aan de dekaan en het kapittel van Oirschot, en thans 

voor (b) een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392). Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Willelmus Sijmons soen tot onderpand (3) een 

beemdje gnd dat Rideken, in voornoemde parochie, tussen eerstgenoemd stuk 

land enerzijds en voornoemde Henricus van den Hoeven anderzijds. 

 

Goessuinus filius quondam Alberti dicti Gilijs soen peciam terre sitam in 

parochia de Dijessen ad locum dictum Dedu..... inter hereditatem Willelmi 

filii ?c Nicholai Willems soen ex uno et inter hereditatem Willelmi dicti 

Sijmons ex alio [atque] dimidium antiquum grossum Turonense quem Henricus 

van den Hoeve dicto Goessuino solvere tenetur hereditarie purificationis 

[ex] particula terre dicta den Necker sita in parochia predicta ante 

januam domus habitationis dicti Henrici van den Hoeve ut dicebat ad 

hereditariam paccionem dicto Willelmo Sijmons soen ab eodem pro undecim 

et dimidio denariis antiqui census decano et capitulo de Oerscot prius 

solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione decem lop[inorum] 

sil[iginis] mensure de Busco danda dicto Goessuino ab altero 

purificationis et pro primo ultra annum ex premissis promittens 

[warandiam pro] premissis et aliam obligationem deponere (dg: ex) et 

alter repromisit ex premissis et ad maiorem securitatem dictus Willelmus 

Sijmons soen pratulum dictum dat Rideken situm in dicta parochia inter 

primodictam peciam terre ex uno et inter hereditatem dicti Henrici van 

den Hoeven ex alio ut dicebat ad pignus imposuit. Testes Erpe et 

Steenwech datum sabbato post [n]at[ivitatis D]omini. 

 

BP 1179 p 195r 02 za 31-12-1390. 

Willelmus gnd Sijmons soen verkocht aan Gerardus Visscher zvw Johannes 

Doncker een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit een erfgoed, gnd die Croij, in Diessen, tussen 

voornoemde verkoper enerzijds en Henricus van den Hoeve anderzijds, 

strekkend vanaf de akkers gnd die Akker van Ghisel tot aan de gemeint, 

reeds belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Willelmus dictus Sijmons soen hereditarie vendidit Gerardo Visscher filio 

quondam Johannis Doncker hereditariam paccionem trium sextariorum 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie in festo nativitatis 

Domini [ex] (dg: ..) quadam hereditate dicta die Croij sita in parochia 

de Dijessen inter (dg: hereditatem agros dictos die Acker van Ghisel ex 

uno et inter communitatem ex alio tendente ab dicta communitate ad) dicti 

venditois ex uno et inter hereditatem Henrici van den Hoeve ex alio 
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tendente ab agris dictis die Acker van Ghisel ad communitatem ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis hereditarie solvenda et sufficientem 

facere. 

 

BP 1179 p 195r 03 za 31-12-1390. 

Gerardus Visscher zvw Johannes Doncker gaf uit aan Willelmus Sijmons soen 

een erfgoed, gnd die Croij, in Diessen, tussen voornoemde Willelmus Sijmon 

soen enerzijds en Henricus van den Hoeve anderzijds, strekkend vanaf de 

akkers gnd die Akker van Ghisel tot aan de gemeint aldaar; de uitgifte 

geschiedde voor de cijnzen en de pacht die hieruit gaan, en thans voor een 

n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren. 

 

Gerardus Visscher filius quondam Johannis Doncker hereditatem quandam 

dictam die Croij sitam in parochia de Dijessen inter hereditatem Willelmi 

Sijmon soen ex uno et inter hereditatem Henrici van den Hoeve ex alio 

tendentem ab agris dictis die Acker van Ghisel ad communitatem ibidem ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Willelmo Sijmons soen ab 

eodem pro censibus et paccione solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione trium sextariorum siliginis mensure de Busco danda dicto Gerardo 

ab altero in nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 195r 04 wo 04-01-1391. 

Boudewinus zvw Johannes zvw Boudewinus Appelman, Willelmus Waerloes ev 

Aleidis, en Henricus van Erpe ev Elisabeth, dvw voornoemde Johannes, 

droegen over aan Henricus van de Kloot, tbv abdis en klooster van Sint-

Clara in Den Bosch, een b-erfpacht van 9 mud 2 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen gelegen in 

Udenhout, in Oisterwijk, tussen wijlen Gerardus Coptiten enerzijds en 

Hessello gnd Snabbe anderzijds, welke erfpacht aan voornoemde wijlen 

Johannes verkocht was door Wolterus van Erpe. 

 

Boudewinus filius quondam Johannis filii quondam Boudewini Appelman 

Willelmus Waerloes maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleidis sue 

uxoris et Henricus de Erpe maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elisabeth sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis hereditariam 

paccionem novem modiorum et duorum sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis sitis 

in Udenhout in parochia de Oesterwijc inter hereditatem quondam Gerardi 

Coptiten ex uno et inter hereditatem Hessellonis dicti Snabbe ex alio 

atque ex attinentiis dictorum bon[orum] singulis et universis venditam 

dicto quondam Johanni a Woltero de Erpe prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Henrico de Globo ad opus abbatisse conventus sancte Clare 

in Busco cum litteris et (dg: aliis) et jure promittentes ratam servare 

et [obligationem] ex parte eorum deponere. Testes Loze et Aa datum quarta 

post circumcisionem. 

 

BP 1179 p 195r 05 do 05-01-1391. 

Henricus zvw Willelmus Hellinc beloofde aan Petrus gnd van Evershoet zv 

Walterus van Evershoet 17 Gelderse gulden of de waarde etc met Kerstmis 

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

 

Henricus filius Willelmi quondam Hellinc promisit super omnia Petro dicto 

de Evershoet filio Walteri de Evershoet XVII florenos Gelrie vel valorem 

etc ad festum nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Uden et 

Loze datum vigilia epiphanie. 

 

BP 1179 p 195r 06 ±do 05-01-1391. 

Johannes gnd van Boert zvw Petrus van Boert beloofde aan Nicholaus van 
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Stakenborch 36 gulden, 30 lichte plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) te betalen. 

 

Johannes dictus de Boert filius quondam Petri de Boert promisit super 

omnia Nicholao de Stakenborch XXXVI florenos vel pro quolibet floreno XXX 

leves placken ad festum purificationis proxime persolvendos. Jacobus et 

Jacobus. 

 

BP 1179 p 195r 07 ±do 05-01-1391. 

Voornoemde Johannes gnd van Boert zvw Petrus van Boert beloofde aan 

voornoemde Nicholaus van Stakenborch 50 gulden, 30 lichte plakken voor 1 

gulden gerekend, met Sint-Jan-Baptist aanstaande (za 24-06-1391) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Nicholao L florenos consimiles Jo baptiste 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 195r 08 ±do 05-01-1391. 

Petrus gnd Becker zvw Petrus Becker beloofde aan Ludovicus zv Tilmannus van 

Nederijnen 38¾ Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-

1391) te betalen. 

 

Petrus dictus Becker filius Petri quondam Becker promisit super omnia 

Ludovico filio Tilmanni de Nederijnen XXXVIII #Gelre# florenos et tria 

quartana unius #Gelre# floreni vel valorem ad pasce proxime persolvendos. 

Testes Erpe et Jacobus ....... ....... 

 

BP 1179 p 195r 09 do 05-01-1391. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen van Johannes ........ 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken calumpniavit vendiciones et 

alienaciones factas cum bonis Johannis ....... ....... ut dicebat. Testes 

Jacobus et Jacobus datum in vigilia epiphanie. 

 

BP 1179 p 195r 10 do 05-01-1391. 

Willelmus Kuijf van der Asmaet beloofde aan Elisabeth dvw Johannes !Hadigen 

soen He...ijc .. ....... .. .. ?waarde met Sint-Jan-Baptist aanstaande (za 

24-06-1391) te betalen. 

 

Willelmus Kuijf van der Asmaet promisit super omnia Elisabeth filie 

Johannis quondam !Hadigen soen He...ijc ....... ....... ....... ?valorem 

Johannis baptiste proxime persolvendos. Testes Erpe et Aa datum supra. 

 

1179 mf4 A 04 p. 196. 

 in vigilia epiphanie: donderdag 05-01-1391. 

 in crastino epiphanie: zaterdag 07-01-1391. 

 Tercia post epijphanie: dinsdag 10-01-1391. 

 

BP 1179 p 196v 01 do 05-01-1391. 

....... ....... en ....... van den Hornic beloofden aan ?hr Mathias ....... 

priester 34 ....... ?ander paijment met Sint-Jan-Baptist aanstaande (za 24-

06-1391)  

te betalen. 

 

....... ....... ....... ....... ....... van den Hornic promiserunt 

indivisi super omnia [?domino] Mathie #.......# presbitro XXIIII 

#?.......# ?aliud pagamentum (dg: b) m.... ....... nativitatis Johannis 

baptiste proxime persolvendos. Testes Uden et Loze in vigilia epiphanie. 
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BP 1179 p 196v 02 do 05-01-1391. 

Johannes van Sonne droeg over aan Ghibo Keijot de helft van een vleesbank 

in het vleeshuis van Den Bosch, die Elisabeth wv Albertus gnd van Bucstel 

in cijns uitgegeven had aan voornoemde Ghibo Keijot en voornoemde Johannes, 

voor een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-

Jan-Baptist en de andere helft met Kerstmis. 

 

Johannes de Sonne (dg: st) mediam partem stalli unius dicti communiter 

vleeschbanc situm! in macello opidi de Busco quod quidem scampnum seu 

quod stallum Elisabeth relicta quondam Alberti dicti de Bucstel cum suo 

tutore etc dederat ad annuum et hereditarium censum Ghiboni Keijot et 

Johanni predicto ab eisdem Ghibone et Johanne jure hereditario 

possidendum etc pro hereditario censu XL solidorum monete solvendo dicte 

Elisabeth hereditarie mediatim Johannis baptiste et mediatim nativitatis 

Domini ex stallo predicto prout in litteris et etc supportavit dicto 

Ghiboni promittens etc ac omnem obligationem ex parte sui deponere etc 

unacum littera et jure etc Ghibo solum dictum censum etc. [Testes] datum 

supra. 

 

BP 1179 p 196v 03 do 05-01-1391. 

Johannes van Zon droeg over aan voornoemde Ghibo Keijot de helft van een 

vleesbank in het vleeshuis van Den Bosch, welke bank voornoemde Johannes en 

Ghisbertus Keijot in cijns verkregen hadden van Elisabeth wv Albertus gnd 

van Boxstel, deze helft belast met de helft van 40 schelling etc. 

 

Johannes de Zon medietatem stalli unius dicti communiter vleeschbanc siti 

in macello opidi de Busco quod dictus Johannes et Ghisbertus Keijot erga 

Elisabeth relictam quondam Alberti dicti de Boxstel ad annuum et 

hereditarium censum acquisiverat prout in litteris etc hereditarie 

supportavit dicto Ghiboni Keijot #cum litteris et jure# etc et ratam 

effestucando promittens etc et obligationem ex parte sui excepta 

medietate dicti (dg: census) XL solidorum etc deponere omnino. Testes 

datum ut supra supra. 

 

BP 1179 p 196v 04 za 07-01-1391. 

Johannes Stevens soen van Empel verkocht aan Johannes van Boert een 

n-erfpacht van 2 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), gaande uit (1) 2 

morgen land, in Empel, ter plaatse gnd die Roden, beiderzijds tussen wijlen 

Jacobus Dircs soen, (2) een halve hofstad, in Empel, ter plaatse gnd die 

Hosteden, tussen Ludovicus Stevens soen enerzijds en Gerardus Roest 

anderzijds. 

 

Johannes Stevens soen de Empel hereditarie vendidit Johanni de Boert 

hereditariam paccionem duorum modiorum ordei mensure de Busco solvendam 

purificationis ex et primo ultra annum #et in Busco tradendam# ex duobus 

jugeribus terre sitis in parochia de Empel in loco dicto die Roden inter 

hereditatem quondam Jacobi Dircs soen ex utroque latere atque ex dimidio 

domistadio sito in dicta parochia in loco dicto die Hosteden inter 

hereditatem Ludovici Stevens soen ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Roest ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam oligationem deponere et sufficientem facere. Testes Uden et Loze 

datum in crastino epijphanie. 

 

BP 1179 p 196v 05 za 07-01-1391. 

Goeswinus zvw Andreas van Bernheze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus filius quondam Andree de Bernheze prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1391 05. 

 

6 

BP 1179 p 196v 06 za 07-01-1391. 

Henricus Boef, Wouterus van Haren, zijn broer Willelmus van Haren en 

Gheerlacus zv Wellinus Rover beloofden aan Johannes van de Dijk 100 gulden, 

voor de helft geld van Holland en de andere helft geld van Gelre of de 

waarde, met Vastenavond aanstaande (di 07-02-1391) te betalen. 

 

Henricus Boef et Wouterus de Haren (dg: #Willelmus de# promiserunt 

indivisi super omnia Johanni) Willelmus de Haren eius frater Gheerlacus 

filius Wellini Rov[er] promiserunt indivisi super omnia Johanni de Aggere 

centum (dg: cent) gulden mediatim monete Hollandie mediatim monete Gelrie 

seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes Dicbier 

et Ghemert datum supra. 

 

BP 1179 p 196v 07 di 10-01-1391. 

Adam gnd Katherinen soen van Meerwijc verkocht aan Henricus Witte szvw 

Johannes Wilgenman een n-erfpacht van 1½ mud gerst, Bossche maat, met 

Lichtmis in Empel te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), 

gaande uit 3 stukken land, in Empel, (1) die Spoijen, tussen Johannes van 

Dijest enerzijds en Gheerlacus Tijelen soen anderzijds, reeds belast met 5 

schelling aan de kerk van aldaar, (2) die Hostaden, tussen Johannes Heijnen 

soen enerzijds en Johannes Corstiaens soen anderzijds, (3) die Steghe, 

beiderzijds tussen Rodolphus van Gravia. 

 

Adam (dg: filius) dictus Katherinen soen de Mee[r]wijc hereditarie 

vendidit Henrico Witte genero quondam Johannis Wilgenman hereditariam 

paccionem unius et dimidii modii ordei mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo ultra annum ex tribus peciis 

terre sitis in parochia de Empel quarum una die Spoijen inter hereditatem 

Johannis de Dijest ex uno et inter hereditatem Gheerlaci Tijelen soen ex 

(dg: uno) alio altera die Hostaden inter hereditatem Johannis Heijnen 

soen ex uno et hereditatem Johannis Corstiaens soen ex alio et tercia die 

Steghe nuncupantur inter hereditates Rodolphi de Gravia ex utroque latere 

coadiacentes sunt situate ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis quinque solidis ecclesie ibidem ex dicta 

pecia terre die Spoijen vocata prius solvendis et sufficientem super 

habita et habenda. Testes Erpe et Jacobus Steenwech datum tercia post 

epijphanie. 

 

BP 1179 p 196v 08 ±di 10-01-1391. 

Walterus van Poppel verkocht aan zijn zuster Truda een n-erfcijns van 40 

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

Kerstmis, gaande uit een huis en erf, eertijds van Johannes Sticker, nu van 

verkoper, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Willelmus 

van Oijen enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus van Berlikem anderzijds, 

reeds belast met 3½ pond voornoemd geld. 

 

[Wal]terus de Poppel hereditarie vendidit Trude eius sorori hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini (dg: [et] primo in festo nativitatis Domini proxime) ex 

domo et area que fuerat Johannis Sticker nunc ad se spectante sita in 

Busco in vico dicto Colper[str]aet inter hereditatem (dg: Reijneri de 

Aken ex uno et hereditatem Arnoldi dicti quond) Willelmi de Oijen ex uno 

et inter hereditatem quondam Arnoldi [de] Berlikem ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis IIIJ libris 

dicte monete prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes Loze et 

Steenwech datum post epijphanie. 

 

BP 1179 p 196v 09 di 10-01-1391. 

Danijel Scuerman beloofde aan Boudewino Beijs 119½ gulden, 30 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 
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05-03-1391) te betalen. 

 

Danijel Scuerman promisit Boudewino Beijs #centum# C et decem et novem ac 

dimidium gulden scilicet XXX communibus placken pro quolibet gulden 

computatis ad letare Iherusalem proxime persolvendos. Testes Erpe et 

Steenwech datum tercia post epijphanie. 

 

BP 1179 p 196v 10 ±di 10-01-1391. 

Johannes Becker en Cristina, kvw Johannes gnd die Heirde bakker, droegen 

over aan Petrus van Berze een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Letare-

Jerusalem in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) ½ morgen land, in Oss, 

ter plaatse gnd Dure opten Camp, tussen Zebertus die Wael enerzijds en een 

gemene steeg aldaar anderzijds, (2) een stuk land, in Oss, tussen Gerardus 

Steenwech enerzijds en voornoemde steeg anderzijds, .. zesterzaad roggeland 

groot, (3) 2 hont, in Oss, in het broek, voor de plaats gnd dat Laer, 

tussen Arnoldus Luborgen soen enerzijds en Johannes gnd Snagghe van 

Eescheren anderzijds, welke cijns Enghelberna gnd van Essche tante van 

voornoemde Johannes Becker en Cristina, gekocht had van Arnoldus gnd van 

Oerscot zv Johannes van Espe, en welke cijns aan hen gekomen was na 

overlijden van voornoemde Enghelberna. 

 

Johannes #Becker# et Cristina liberi quondam Johannis dicti die Heirde 

pistoris (dg: here) cum tutore hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie letare Jherusalem [et in] Busco tradendum de 

dimidio jugero terre sito in parochia de Os in loco dicto Dure opten Camp 

inter hereditatem Zeberti die Wael ex uno [et] inter (dg: he) communem 

stegam (dg: ex) ibidem ex! atque (dg: ex) de quadam pecia terre sita in 

dicta parochia inter hereditatem Gerardi Steenwech ex uno et inter 

predictam steg[am ex alio] .. sextariata terre siliginee capiente necnon 

de duobus hont sitis in dicta parochia in palude ibidem ante locum !locum 

dictum dat Laer [inter hereditatem] Arnoldi Luborgen soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Snagghe de Eescheren ex alio quem censum 

Enghelberna dicta de Essche [matertera] olim (dg: et primo) dictorum 

Johannis Becker et Cristine erga Arnoldum dictum de Oerscot filium 

Johannis de Espe emendo acquisiverat prout in litteris ....... ....... 

....... ....... de et quem censum eis de morte dicte quondam Enghelberna 

eorum matertere successione advolutum esse dicebant hereditarie 

supportaverunt Petro de 

 

1179 mf4 A 05 p. 197. 

 Tercia post epijphanie: dinsdag 10-01-1391. 

 Quarta post epiphaniam: woensdag 11-01-1391. 

 

BP 1179 p 197r 01 ±di 10-01-1391. 

....... ....... Berze cum litteris [et] jure promittentes cum tutore 

ratam et obligationem ex parte eorum et dicte quondam Enghelberne de 

Essche deponere ....... ....... ....... 

 

BP 1179 p 197r 02 di 10-01-1391. 

Henricus Bessellen soen ev Cristina ndv voornoemde Johannes Becker deed tbv 

voornoemde Petrus van Berze afstand van voornoemde cijns. 

 

Henricus (dg: de) Bessellen soen maritus et tutor legitimus Cristine sue 

uxoris filie naturalis dicti Johannis Becker super dicto censu et jure ad 

opus [dicti] Petri de Berze renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicte sue uxoris deponere. 

Testes Erpe et Steenwech datum tercia post ep[ijphanie]. 

 

BP 1179 p 197r 03 di 10-01-1391. 

Aleijdis dv Henricus Bake van Oij maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 100 oude schilden, die Gerardus van Tephelen overgedragen 
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had aan Adam van Mierde, tbv voornoemde Aleijdis. 

 

Aleijdis filia Henrici Bake de Oij hereditarium censum centum aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum quem Gerardus de 

Tephelen supportaverat Ade de Mier[de] ad opus dicte Aleijdis prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 197r 04 di 10-01-1391. 

Petrus zvw Petrus gnd Scampart verkocht aan Paulus van Heijst de helft van 

een hofstad, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Elizabeth 

van Breda enerzijds en erfgoed van Gerardus gnd Lange anderzijds, te weten 

de helft naast voornoemd erfgoed van Gerardus Lange, van deze helft echter 

uitgezonderd een stukje erfgoed 67½ voet lang, welke helft aan verkoper was 

verkocht door Johannes Cnope. 

 

Petrus filius Petri quondam dicti S[c]ampart medietatem cuiusdam 

domistadii siti in Buscoducis ad aggerem vici Vuchtensis inter 

hereditatem Elizabeth de Breda ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti 

Lang[e] ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta 

(dg: h) dictam hereditatem dicti Gerardi Lange (dg: venditam) minus tamen 

[de] dicta medietate quadam particula hereditatis sexaginta septem et 

dimidiam pedatas in longitudine continente venditam sibi a Johanne Cnope 

prout in litteris (dg: supportavit Hermanno Oeden soen) #vendidit Paulo 

de Heijst# cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Loze et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 197r 05 di 10-01-1391. 

Hermannus Oeden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hermannus Oeden soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 197r 06 di 10-01-1391. 

Voornoemde Paulus beloofde aan voornoemde verkoper 71¾ Hollandse gulden of 

de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 26-03-1391) en de andere 

helft met Pinksteren aanstaande (zo 14-05-1391). 

 

Dictus Paulus (dg: promisit dicto ven et de) promisit dicto !emptori 

septuaginta duos Hollant gulden (dg: seu v) minus quarta parte unius (dg: 

g una) Hollant gulden seu (dg: vacorem) valorem mediatim pasche et 

mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 197r 07 wo 11-01-1391. 

Johannes van den Per van Gheffen zvw Willelmus van den Perre verkocht aan 

Petrus Pels (1) een huis, tuin en schuur met andere gebouwen, in Geffen, 

naast de plaats gnd die Vlijnde, tussen een zekere Spijringus Emonts soen 

en Gerardus Keppen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een tuin, in 

Geffen, beiderzijds tussen wijlen Johannes van de Nuwelant, belast met 5 

schelling aan de naburen van Geffen. 

 

Johannes van den Per de Gheffen filius quondam Willelmi van den Perre 

domum ortum horreum cum ceteris eorum edificiis sitos in parochia de 

Geffen (dg: ad lo) iuxta locum dictum die (dg: Vlijend) Vlijnde inter 

hereditatem dicti Spijringi Emonts soen et Gerardi Keppen ex uno et inter 

communem platheam ex alio atque quendam ortum situm in dicta parochia 

inter hereditatem quondam Johannis de Nuwelant ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit Petro Pels promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis quinque solidis vicinis de 

Geffen inde solvendis. Testes Erpe et Dicbier datum quarta post 

epiphaniam. 
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BP 1179 p 197r 08 wo 11-01-1391. 

Gerardus Keppen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Keppen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 197r 09 wo 11-01-1391. 

Willelmus zvw Willelmus van den Perre deed tbv voornoemde Petrus Pels 

afstand van het voornoemde. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi van den Perre super premissis et jure 

ad opus dicti Petri Pels hereditarie renunciavit promittens ratam servare 

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

 

BP 1179 p 197r 10 wo 11-01-1391. 

Bernardus zvw Weenmarus van Dieghden en zijn broers Petrus en Gerardus 

maakten een erfdeling van alle erfelijke goederen, aan hen behorend, die 

waren van wijlen Rijcwijndis wv voornoemde Wenmarus. 

Voornoemde Bernardus en Petrus kregen (1) de helft van een huis, dat 

behoorde aan voornoemde Weenmarus en Rijcwijndis, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Willelmus van Beerze enerzijds en erfgoed van wijlen 

Engbertus gnd Corver anderzijds, te weten de helft die strekt richting de 

sluis van Orthen, (2) 3 morgen land in Maren, tussen wijlen Amelius Meijsen 

soen enerzijds en Henricus van Hees anderzijds, met een eind strekkend 

richting een gemene steeg, (3) 2 hont land in Maren, ter plaatse gnd op het 

Blicken, tussen voornoemde wijlen Amelius enerzijds en Nicholaus gnd 

Hellinc anderzijds, (4) 5 hont in Maren, ter plaatse gnd in den Goert, (5) 

de helft van een b-erfcijns van 45 schelling oud ?geld, gaande uit een 

erfgoed in Lith, gnd Schoefs Erfenis, (6) de helft van een cijns van 9 

schelling ?oud geld, gaande uit voornoemd erfgoed gnd Schoefs Erfenis, 

welke cijns Hennekinus Berman moet betalen, (7) de helft van een hoeve met 

beemden, in Nistelrode, naast de villa van Hees, zoals die hoeve met 

beemden behoorde aan wijlen hr Gerardus Vosse kanunnik, (8) de helft van 3 

bunder beemd in Berlicum, ter plaatse gnd Leijns Broek, tussen Gerardus 

Witmeri en P...... Witmeri enerzijds en Walterus van Hijntam anderzijds. 

Voornoemde Bernardus en Petrus zullen de ene helft van het huis bezitten en 

hun broer Gerardus de andere helft, totdat de broers op het erfgoed van 

voornoemd huis opnieuw hebben laten bouwen. ?Ook daarna? zullen voornoemde 

Bernardus en Petrus een helft van het huis en Gerardus de andere helft 

bezitten. Voornoemde Bernardus en Petrus zullen voor elke morgen van 

voornoemde 3 morgen, 2 hont en 4 hont land een roede zegedijk onderhouden. 

 

Bernardus filius quondam Weenmari de Dieghden Petrus et Gerardus fratres 

dicti Bernardi palam recognoverunt se fecisse mutuo hereditariam 

divisionem de omnibus et singulis bonis hereditariis (dg: ad eos per 

mortem) #ad eos spectantibus que fuerant# Rijcwijndis #quondam# relicte 

dicti quondam Wenmari (dg: devolutis jure successionis hereditarie) #ut 

dicebant# mediante qua divisione medietas cuiusdam domus spectantis olim 

ad dictum quondam Weenmarum et Rijcwijndem site in vico Orthensi inter 

hereditatem Willelmi de Beerze ex uno latere et hereditatem Engberti 

quondam dicti Corver ex alio (dg: ut di) illa videlicet medietas que 

tendit versus sluzam Orthensem item tria jugera terre sita in parochia de 

Maren inter hereditatem Amelii quondam Meijsen soen ex uno et hereditatem 

Henrici de Hees ex alio tendentia cum uno fine versus quandam communem 

stegam ibidem consistentem item duo hont terre in dicta parochia de Maren 

sita ad locum dictum opt Blicken inter hereditatem dicti quondam Amelii 

ex uno et Nicholai dicti Hellinc ex alio item quinque hont sita in dicta 

parochia de Maren ad locum dictum in den Goert item medietas annui et 

hereditarii census XLV solidorum antiqui m[?onete] (dg: quem solvere te) 

solvendi ex hereditate quadam sita in parochia de Lit dicta Scoefs 

Erfenisse item medietas #annui census# IX solidorum monete an[?tique] ex 

hereditate iamdicta nuncupata Scoefs Erfenisse quem censum IX solidorum 
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Hennekinus Berman solvere tenetur item medietas mansi cum suis pratis 

siti in parochia de Nijsterle contigue juxta villam de Hees prout et 

secundum quod? huiusmodi mansus cum suis pratis ad dominum quondam 

Gerardum Vosse canonicum etc dum vixerit spectare consuevit (dg: simul) 

necnon (dg: unu) medietas trium bonariorum prati sitorum in parochia de 

Berlichem ad locum dictum Leijns Broec inter hereditatem Gerardi Witmeri 

et P...... Witmeri ex uno et Walteri de Hijntam ex alio #dictis Bernardo 

et Petro cesserunt in partem ut palam reco[gnoverunt]# condicione addita 

quod dicti Bernardus et Petrus obtinebunt dictam medietatem et dictus 

Gerardus eorum frater aliam medietatem domus huiusmodi secundum quod 

prescribitur quousque ipsi fratres equaliter et consimili manu in 

hereditate dicte domus duxerint de novo edificare vel edificari facere. 

Quo facto dicti Bernardus et Petrus unam medietatem d[icte] domus cum 

suis attinentiis et Gerardus aliam medietatem consimilem dicte domus cum 

attinentiis equaliter obtinebunt item dicti Bernardus et Petrus 

portab[unt] et portare tenebuntur pro quolibet jugere de dictis tribus 

jugeribus duo #hont# et quatuor hont terre onera unius virgate pro 

conser[vacione] aggeris dicte! Zeechdijcs (dg: cesserunt in partem) super 

quibus bonis dictis Bernardo et Petro in partem cessis ut dictum est 

atque super jure d[icto] Gerardo (dg: B et P) in illis competente quovis 

modo ad opus dictorum Bernardi et Petri hereditarie renunciavit modo 

consueto promittens super omnia quod ipse Gerardus ....... et ....... 

.......  

{in margine sinistra:} observabit condicione annexa si dicti Bernardus et 

Petrus de dictis bonis eis in partem cessis ut premittitur imposterum 

aliquid via juris seu per sententiam scabinorum de Busco [evinceritur 

omnia dampna] exinde provenienda dictus Gerardus simul et equaliter cum 

dictis Bernardo et Petro portare tenebitur et portabit (dg: q) etc. 

Testes Uden et Ghemert quarta post epiphaniam Domini. 

 

BP 1179 p 197r 11 wo 11-01-1391. 

Voornoemde Gerardus kreeg (1) de andere helft van voornoemd huis, met 

toebehoren, rechten en voorwaarden zoals vastgesteld, (2) 1 morgen land, in 

Maren, in een kamp gnd Cort Merhovel, dat .. morgen groot is, en om het 

jaar behoorde aan wijlen voornoemde Weenmarus, (3) een hoeveelheid land, in 

Maren, in den Goert, (4) een halve gemeint in een eiland van Maren ....... 

....... ....... 1½ vadem op de plaats gnd ....... {p.198} ....... roede 

zegedijk zal onderhouden. 

 

Mediante qua divisione dicto (dg: P) Gerardo reliqua medietas domus 

predicte cum suis attinentiis #?iuribus# condicionibus suprascriptis de 

dicta domo factis unum juger terre situm in parochia de Maren in campo 

nuncupato Cort Merhovel (dg: prout et secundum quod huiusmodi) ....... 

jugera continente prout ibidem alternatis annis (dg: pertinet ad) 

pertinuit ad dictum quondam Weenmarum item quanti[tas] terre in dicta 

parochia de Maren in den Goert item dimidiam! communitatem! in insula de 

Maren ....... ....... ....... juribus ad quantitatem unius cum dimidia 

vadem super (dg: lo agge) locum dictum ....... ....... 

 

1179 mf4 A 06 p. 198. 

 Quarta post epiphaniam: woensdag 11-01-1391. 

 Quinta post epijphaniam: donderdag 12-01-1391. 

 

BP 1179 p 198v 01 wo 11-01-1391. 

....... [vir]gatam Zeeghdijcs portare tenebitur cesserunt in partem super 

quibus bonis ?ut dicto Gerardo in p[artem cessis] dicti Bernardus et 

Petrus indivisi ad opus Gerardi eiusdem renunciaverunt etc ac totum jus 

ad partem eis in dictis bonis competenes Gerardo supportaverunt 

effestucando addita condicione si dicto Gerardo aliquid de dictis bonis 

Gerardo in partem cessis evinceritur ipsi Bernardus et Petrus omnia 

dampna exinde evenienda equaliter portabunt et portare tenebuntur (dg: 
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pro rata) cum Gerardo eorum fratre predicto (dg: et consimili dictus 

Gerardus promisit al fratribus). Testes Uden et Ghemert datum quarta post 

epiphanie. 

 

BP 1179 p 198v 02 wo 11-01-1391. 

Philippus gnd die Sceper van Gherwen verkocht aan Herbertus gnd Hepken zvw 

Johannes gnd Happen soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-

1392), gaande uit (1) een schuur met aangelegen tuin, in Gerwen, tussen een 

gemene weg enerzijds en kvw Deenkinus gnd Scoteldonc anderzijds, (2) 2 

strepen of stukjes akkerland, 1 zester rogge groot, in Gerwen, gnd die 

Noudsch, tussen welke strepen een erfgoed gelegen is van Arnoldus Everarts 

soen, (3) een erfgoed, gnd Berloect, in Gerwen, ter plaatse gnd op het 

Laar, rondom naast de gemeint aldaar, (4) een stukje akkerland, 1 zester 

rogge groot, in Gerwen, ter plaatse gnd in het Rode, (5) een hieraan 

gelegen kamp, (6) een streep land, gelegen op ten Hezeakker, in Gerwen, met 

een aangelegen beemd, (7) ¼ deel van een kamp, in Gerwen, gnd optie Hostat, 

(8) een tuin, in Gerwen, tussen Theodericus Heijnkens soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (9) een jaarlijkse pacht van 9 lopen rogge, maat van 

Gerwen, die Petrus Enghelen soen van Gerwen moet leveren, door voornoemde 

Herbertus te behouden, welke pacht voornoemde verkoper overdroeg aan 

voornoemde koper, de goederen reeds belast met een jaarlijkse cijns van 6 

pond aan de weduwe van Henricus van den Elsbroec, een b-erfpacht van 11 

lopen rogge, maat van Gerwen, aan een altaar in Hodonc en grondcijnzen. 

 

Philippus dictus die Sceper (dg: commer) de Gherwen hereditarie vendidit 

(dg: Hep) Herberto dicto Hepken filio Johannis quondam dicti Happen soen 

annuam et hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

et in Busco tradendam et deliberandam annuatim purificationis et pro 

primo solucionis termino de proxima purificatione ultra annum ex !orreo 

quodam cum orto illi adiacente sito in parochia de Gerwen inter quandam 

communem stratam seu plateam ibidem consistentem ex uno et hereditatem 

liberorum #quondam# Deenkini dicti (dg: q) Scoteldonc ex alio item ex 

duabus strepis ?seu particulis terre #arabilis# (dg: d) unum sextarium 

siliginis in semine capientibus sitis in dicta parochia de Gerwen 

nuncupatis die Noudsch inter quas duas strepas #quedam# hereditas Arnoldi 

Everarts soen est situata item ex quadam hereditate dicta Berloect sita 

in dicta parochia de Gerwen ad locum dictum opt Laer juxta communitatem 

ibidem circumquaque tendentem item ex quadam particula terre #arabilis# 

sextarium siliginis in semine capiente sita in dicta parochia ad locum 

dictum int Rode atque quodam campo hic particule adiacente item ex quadam 

strepa terre sita opten Hezeacker in dicta parochia cum quodam prato ei 

adiacente item ex quarta parte cuiusdam campi siti in dicta parochia de 

Gerwen nuncupati optie Hostat item ex quodam orto sito in dicta parochia 

inter hereditatem Theoderici Heijnkens soen ex uno et communem plateam ex 

alio item ex annua paccione IX lopinorum siliginis mensure de Gerwen quam 

solvere tenetur ipsi venditori #Petrus# (dg: item) Enghelen soen de 

Gerwen #per dictum Herbertum habenda etc# dictamque paccionem dictus 

venditor dicto emptori supportaverat effestucando promittens super omnia 

(dg: ratum tenere etc) warandiam premissis et omnem obligationem in 

dictis hereditatibus existentem exceptis annuo censu sex librarum relicte 

Henrici quondam van den Elsbroec et annua paccione XI lopinorum siliginis 

mensure de Gerwen altari in Hodonc et censibus dominorum fundi #prius 

exinde de jure solvendis# dicto emptori deponere omnino (dg: testes datum 

supra) atque hereditatem sufficientem et valentem semper efficere etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 198v 03 wo 11-01-1391. 

Jacobus gnd van den Plac beloofde aan zijn broer Johannes gnd van den Plac 

6 mud rogge, Bossche maat, met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te leveren. 
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Jacobus dictus van den Plac promisit ut debitor principalis super omnia 

Johanni dicto van den Plac suo fratri sex modios siliginis mensure 

Buscensis ad festum pasce proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 198v 04 do 12-01-1391. 

Henricus gnd Paeds verkocht aan Wiskinus zvw Theodericus Neve een 

n-erfcijns1 van 4 pond geld etc, een helft te betalen met Sint-Jan-Baptist 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van verkoper, 

in Den Bosch, in de Oude Futselmenger Straat, tussen erfgoed van Arnoldus 

Clokinc enerzijds en Nijcholaus gnd Coel Riemsleger anderzijds, reeds 

belast met (1) een b-erfcijns van 6 pond 10 schelling aan Ghevardus 

Stumken, (2) een b-erfcijns van 52 schelling voornoemd geld aan Ludingus 

van Uden, (3) een b-erfcijns van 12 schelling aan Willelmus Scilder, (4) 

een b-erfcijns van 4 schelling voornoemd geld aan de kanunniken in Den 

Bosch. 

 

Henricus dictus (dg: Pad) Paeds hereditarie vendidit Wiskino filio 

Theoderici quondam Neve annuum censum quatuor librarum monete etc 

solvendum annuatim mediatim baptiste et mediatim nativitatis Domini ex 

domo #et area# cum suis attinentiis ad dictum (dg: ve) venditorem 

spectante sita #in Busco# in vico dicto Aude Futselmenger Straten inter 

hereditatem Arnoldi (dg: Cle) Clokinc ex uno et Nicholai dicti Coel 

Riemsleger ex alio supportavit et effestucando ratum etc promittens 

dictus venditor super omnia (dg: ratum tenere) ac warandiam et omnem 

obligationem in dictis domo et area cum attinentiis existentem excepto 

annuo censu sex librarum et X solidorum Ghevardo Stumken necnon annuo et 

hereditario censu (dg: Ludingo d) LII solidorum dicte monete Ludingo (dg: 

Dicbier filio quondam Jacobi) de Uden (dg: Willelmo Scilder) #et# annuo 

censu XII solidorum Willelmo Scilder et (dg: cen ecce) annuo ac 

hereditario censu quatuor solidorum dicte monete (dg: de jure) #canonicis 

Buscensibus# prius exinde solvendis dicto emptori deponere omnino 

promisit insuper sufficientem (dg: ve) facere etc. Testes Loze et Gemert 

datum quinta post epijphaniam. 

 

BP 1179 p 198v 05 do 12-01-1391. 

Henricus zvw Theodericus gnd Cnoep verkocht aan Johannes Meijke zvw 

Johannes Meij de helft van 3 kamers in een straatje, gnd Art Keijts 

Streten, tussen erfgoed van (dg: wijlen Arnoldus Koijt) voornoemde Henricus 

enerzijds en erfgoed van (dg: Nicolaus Librechs soen) Stephanus Weerts 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Stephanus {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Henricus filius (dg: J) Theoderici quondam dicti Cnoep medietatem trium 

camerarum sita in quodam viculo nuncupato Art Keijts Streten inter 

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

hereditatem (dg: Nicolai Librechs soen ex alio) Stephani Weerts ex alio 

ut dicebat (dg: hereditarie vendidit) illa videlicet medietas que sita 

est contigue juxta hereditatem dicti Stephani ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Meijke filio Johannis quondam Meij ab eodem emptore 

possidendam supportavit. 

 

BP 1179 p 198v 06 do 12-01-1391. 

Henricus zvw Theodericus Cnoep verkocht2 aan Johannes gnd Meijke zvw 

Johannes gnd Meij de helft van 3 kamers met ondergrond, in Den Bosch, in 

een straatje dat loopt van de Hinthamerstraat, langs erfgoed van Arnoldus 

gnd Koijt, tussen erfgoed van Gerardus gnd Kanghieter enerzijds en erfgoed 

                         
1 Zie → BP 1181 p 069r 07 za 15-12-1397, overdracht van de cijns. 
2 Zie → BP 1179 p 046v 09 vr 17-02-1391, overdracht van deze zelfde helft! 

Het lijkt erop dat deze overdracht vernaderd zal zijn? 
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van Godefridus gnd van Loet anderzijds, te weten de helft naast erfgoed van 

voornoemde Gerardus Canghieter, welke helft voornoemde Henricus verworven3 

had van Johannes Boijen ev Margareta dvw Franco bakker. 

 

Henricus filius quondam Theoderici Cnoep medietatem trium camerarum cum 

eius fundo sitarum in Busco quodam viculo tendente a vico Hintamensi 

iuxta hereditatem Arnoldi dicti Koijt inter hereditatem Gerardi dicti 

Kanghieter ex uno et hereditatem Godefridi dicti de Loet ex alio scilicet 

illam medietatem cum eius fundo dictarum trium camerarum que sita est 

contigue juxta hereditatem predicti Gerardi Canghieter ut dicebat quam 

medietatem primodictam dictus Henricus erga Johannem Boijen [maritum] et 

tutorem legitimum ut asserebat Margarete sue uxoris filie quondam 

Franconis pistoris #acquisiverat# prout in litteris ?etc legitime et 

hereditarie vendidit Johanni dicto Meijke [filio Johannis] quondam dicti 

Meij ab eodem possidendam supportavit cum dictis litteris et jure et 

ratam et effestucando promittens #super habita et habenda# obligationem 

(dg: ex parte sui deponere) et impeticionem [ex parte] sui et 

quorumcumque heredum deponere. Testes Loze et Steenwech datum quinta post 

(dg: nativitatis D) epijphaniam. 

 

BP 1179 p 198v 07 do 12-01-1391. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.4v, 12-01-1391; monete pro tempore 

solutionis huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Gerisius zv Willelmus van Herpen smid verkocht aan Henricus van Merlaer een 
!n-erfcijns van 4 pond geld etc, een helft te betalen met Sint-Jan-Baptist 

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

24-06-1391), gaande uit een huis en erf van voornoemde Gerasius, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, naast de Pijnappels Poort, tussen een gemene 

hofstad enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus van Herpen anderzijds, 

{p.199r} reeds belast met een cijns van 36 schelling. 

 

[Ger]isius] filius legitimus Willelmi de Herpen fabri annuum et 

hereditarium censum quatuor librarum monete etc solvendum annuatim 

mediatim nativitatis Johannis baptiste et [mediatim nativi]tatis Domini 

et primo nativitatis Johannis proxime futuro ex domo et area cum 

attinentiis dicti !Geriisii sita in Busco in vico Hijntamensi iuxta 

portam [dictam Pij]nappels Porte inter quoddam commune domistadium ex uno 

et hereditatem Henrici quondam de Herpen ex alio hereditarie vendidit 

Henrico de Merlaer 

 

1179 mf4 A 07 p. 199. 

 Quinta post epijphaniam: donderdag 12-01-1391. 

 

BP 1179 p 199r 01 do 12-01-1391. 

....... ab eodem habendum supportavit #[Henrico de Merlaer]# etc 

promittens warandiam et obligationem aliam excepto censu annuo !censu 

XXXVI solidorum P...... ....... omnino sufficientemque efficere promisit 

et satis securum. Testes Dicbier et Aa datum quinta post epiphaniam. 

 

BP 1179 p 199r 02 do 12-01-1391. 

Hr Theodericus Boest zvw Arnoldus gnd Boest priester droeg over aan zijn 

broer Arnoldus zvw voornoemde Arnoldus Boest een lijfrente van 12 oude 

Franse schilden, op het leven van voornoemde hr Theodericus, een helft te 

betalen met Sint-Jan-Baptist en de andere helft met Kerstmis, welke 

lijfrente Geerlacus zvw voornoemde Arnoldus Boest, tbv voornoemde hr 

Theodericus, verworven4 had van Arnoldus Rover zvw Emondus. 

 

Dominus Theodericus Boest filius quondam Arnoldi dicti Boest presbiter 

annuam et vitalem pensionem XII denariorum aureorum antiquorum communiter 

                         
3 Zie ← BP 1177 f 173v 07 do 05-01-1385, verkoop van deze helft. 
4 Zie ← BP 1177 f 179v 14 wo 22-02-1385, verkoop van de lijfrente. 
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scilde vocatorum monete regis Francie boni auri et justi ponderis vel 

alterius pagamenti etc solvendam anno quolibet ad vitam eiusdem domini 

Theoderici et non ultra mediatim nativitatis Johannis baptiste [et 

mediatim] nativitatis Domini quam annuam et vitalem pensionem predictam 

Geerlacus filius quondam dicti Arnoldi Boest ad opus dicti domini 

Theoderici erga Arnoldum Rover filium quondam Emondi acquisiverat prout 

in litteris ?etc supportavit Arnoldo filio dicti quondam Arnoldi Boest 

suo fratri cum dictis litteris et jure ratam promitten ratam tenere etc 

(dg: Testes Erpe et Ghemert datum supra) obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Erpe. 

 

BP 1179 p 199r 03 do 12-01-1391. 

Walterus zvw Arnoldus Wouters soen van Essche verkocht aan Theodericus Scut 

van Bucstel een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te leveren, 

voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), gaande uit (1) een huis en 

tuin, in Boxtel, in Liemde, ter plaatse gnd Vrilichoven, tussen Lambertus 

Monic enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 3 lopen roggeland, 

aldaar, tussen Arnoldus zv Henricus gnd Mans soen enerzijds en Berta van 

der ?Vlasvoert anderzijds, (3) 2 lopen roggeland, aldaar, tussen voornoemde 

Lambertus Monic enerzijds en voornoemde Bertha anderzijds, de 5 lopen land 

belast met cijnzen en pachten. 

 

Walterus filius quondam Arnoldi Wouters #soen# de Essche hereditarie 

vendidit Theoderico Scut de Bucstel hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie purificationis et primo termino ultra annum 

ex domo et orto sitis in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde 

in loco dicto Vrilichoven inter hereditatem Lamberti Monic ex uno et 

inter communem plateam ex alio atque ex (dg: quinque) #tribus# lopinatis 

terre siliginee sitis ibidem inter hereditatem Arnoldi filii Henrici 

dicti (dg: di Mann) Mans soen ex uno et inter hereditatem Berte van der 

[?V]lasvoert ex alio atque ex duobus lopinatis terre siliginee sitis 

ibidem [inter] hereditatem dicti Lamberti Monic ex uno et inter 

hereditatem dicte Berthe ex alio promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: censu dominorum 

fundi) censibus et paccionibus ex dictis quinque lopinatis #terre# de 

jure solvendis et sufficientem facere. Testes Loze et Steenwech datum 

(dg: supra) quinta post epijphanie. 

 

BP 1179 p 199r 04 do 12-01-1391. 

Johannes van den Broecke zvw Willelmus van der Donc verkocht aan Johannes 

die Smit van Lijeshout en zijn zoon Petrus een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

akker in Lieshout, ter plaatse gnd die Braken, tussen Henricus van der Oest 

enerzijds en Willelmus zv Johannes van der Espendonc anderzijds, en een 

daaraan gelegen eusel, reeds belast met de grondcijns. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Johannes van den Broecke filius quondam Willelmi van der Donc legitime 

vendidit Johanni die Smit de Lijeshout #et Petro suo filio (dg: ad opus 

ui et ad opus Petri sui filii)# vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum emptorum et 

non ultra Remigii et in Busco tradendam ex quodam agro (dg: sit et .) 

sito in parochia de Lijeshout in loco dicto die Brake inter hereditatem 

(dg: Heij) Henrici van der (dg: Mis) Oest ex uno et inter hereditatem 

Willelmi filii Johannis van der Espendonc ex alio atque ex pecia pascue 

dicte eeusel dicto agro adiacente ut dicebat promittens super omnia 

#habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu dominorum fundi et sufficientem et (dg: cum) dictus (dg: emptor) 

alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes (dg: datum supra) 
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Loze et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 199r 05 do 12-01-1391. 

Walterus Didden soen en Katherina dvw Johannes gnd Didden soen verkochten 

aan Elizabeth Snoijs een stukje beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd de 

Weibeemd, tussen kvw Johannes van Sceepstael investiet van Helvoirt 

enerzijds en Wolterus Claes soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Walterus Didden soen et Katherina filia quondam Johannis dicti Didden 

soen cum tutore (dg: peciam terre seu dimidiam lopinatam terre silig) 

particulam prati sitam in parochia de Helvoert in loco dicto in (dg: die) 

den Weijbeemt inter hereditatem (dg: lib) puerorum quondam Johannis de 

Sceepstael! investiti de Helvoert ex uno et inter hereditatem Wolteri 

Claes soen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Elizabeth Snoijs 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 199r 06 do 12-01-1391. 

Petrus zvw Petrus Barniers soen van Erpe verkocht aan zijn broer Arnoldus 

een n-erfpacht5 van 2 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), gaande uit (1) een 

akker, gnd die Peijckel, in Erp, tussen Henricus Goeswijns soen enerzijds 

en Thomas Mont anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd die Luijtsel Beemd, in 

Erp, tussen kvw Willelmus Berniers soen enerzijds en Marcelius Vilt en zijn 

kinderen anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Petri Barniers soen (dg: here) de Erpe hereditarie 

vendidit Arnoldo suo fratri hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de (dg: B) Erpe solvendam hereditarie purificationis et 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra #annum# et in Erpe 

tradendam ex quodam agro dicto die Peijckel sito in parochia de Erpe (dg: 

in loco dicto) inter hereditatem Henrici Goeswijns soen ex uno et inter 

hereditatem Thome Mont ex alio item ex pecia prati (dg: sit) dicta die 

Luijtsel Beemt sita in dicta parochia inter hereditatem (dg: W) liberorum 

quondam Willelmi Berniers soen ex uno et inter hereditatem Marcelii Vilt 

et eius liberorum ex alio promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 199r 07 do 12-01-1391. 

Theodericus zvw Johannes gnd Moelner beloofde aan Johannes van Zanbeke zvw 

Theodericus van Zanbeke 22 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

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

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Moelner promisit Johanni de 

Zanbeke filio quondam Theoderici de Zanbeke XXII Gelre gulden seu valorem 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 199r 08 do 12-01-1391. 

Johannes van Eijndoven zvw hr Johannes van Eijndoven ridder, Baudekinus van 

Alem, Jacobus Yudaes en Baudekinus Comans soen beloofden aan hr Henricus 

Buc priester 30 oude schilden of ander gouden paijment van dezelfde waarde, 

een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (wo 22-02-1391) en de andere 

helft met Pinksteren aanstaande (zo 14-05-1391). 

 

Johannes de Eijndoven filius quondam domini Johannis de Eijndoven militis 

Baudekinus de Alem Jacobus (dg: Yud) Yudaes Baudekinus Comans soen 

promiserunt domino Henrico Buc presbitro (dg: ad) XXX aude scilde seu 

aliud aureum pagamentum eiusdem valoris mediatim Petri ad cathedram et 

                         
5 Zie → BP 1179 p 738v 03 do 09-07-1394, overdracht van de erfpacht. 
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mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 199r 09 do 12-01-1391. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 199r 10 do 12-01-1391. 

Godefridus zvw Johannes van Overmere verkocht aan Thomas gnd Willems soen 

een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde zoals de stad zal nemen en 

heffen etc, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) een huis, erf en 

tuin, 1 morgen groot, in Lithoijen, ter plaatse gnd op den Weijen, tussen 

Brijeno van Tefelen enerzijds en Elizabeth wv Bernardus die Hoessche 

anderzijds, reeds belast met 20 schelling gemeen paijmemt, (2) 4 hont land, 

aldaar, met een eind strekkend aan voornoemd huis en tuin, tussen voornoemd 

huis en tuin enerzijds en Gerardus Mudekens soen anderzijds. 

 

Godefridus filius quondam Johannis de Overmere hereditarie vendidit Thome 

dicto Willems soen hereditarium censum II aude scilde #scilicet# seu 

valorem quales oppidum capiet et levabit etc solvendum hereditarie (dg: 

L) Remigii (dg: et i) ex domo area et orto (dg: sitis) unum (dg: .) juger 

terre competentibus sitis in parochia de Lijttoijen in loco dicto op den 

Weijen inter hereditatem Brijenonis de Tefelen ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth (dg: dicte Bers) relicte quondam Bernardi die 

Hoessche ex alio item ex quatuor hont terre dicti venditoris #sitis 

ibidem# tendentibus cum uno fine (dg: ad supra) ad dictos (dg: iuger 

terre inter inter exinde iuger terre) domum et ortum inter (dg: here) 

dictos domum et ortum ex uno et inter hereditatem Gerardi Mudekens soen 

ex alio promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis XX solidis communis !ex dictis domo et orto prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 199r 11 do 12-01-1391. 

Goeswinus van Brakel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus de Brakel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 199r 12 do 12-01-1391. 

Destijds had Johannes van Halle rademaker in pacht uitgegeven aan Johannes 

zv Martinus gnd van Halle alle erfgoederen, die hij onder Boxtel, over het 

water gnd die Aa, aan de kant richting de villa van Boxtel, had liggen, 

voor de onraad, voor een b-erfcijns van 1 oude schild en een b-erfpacht van 

3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. Johannes, Everardus, 

Henricus en Aleijdis, kvw voornoemde Johannes van Halle, stemden thans met 

die uitgifte in. Ze beloofden dat hun broer ?Theodericus zv eerstgenoemde 

Johannes, zodra hij meerderjarig is, met de uitgifte zal instemmen. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Johannes de Halle rotifex omnes et singulas 

suas hereditates quas ipse infra parochiam de Bucstel ultra aquam dictam 

communiter die Aa in latere versus villam de Bucstel habet sitas dedisset 

ad hereditariam paccionem Johanni filio Martini dicti de Halle pro 

oneribus dictis onraet annuatim exinde faciendis et solvendis et pro 

hereditario censu unius (dg: den) aurei denarii antiqui communiter scilt 

vocati boni auri et iusti ponderis necnon pro hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Busco danda et solvenda primodicto Johanni 

a dicto (dg: dicto) Johanne filio Martini predicti [her]e[ditari]e 

purificationis ex hereditatibus predictis prout in litteris constituti 

igitur coram scabinis infrascriptis Johannes Everardus Henricus et 

Aleijdis liberi dicti quondam Johannis [de] Halle cum tutore (dg: cons) 
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dicte donacioni ad pactum consentierunt promittentes cum tutore dictam 

donacionem ad pactum perpetue ratam servare et quod ipsi [?Theod]e[ri]cum 

eorum fratrem filium (dg: dicti) primodicti Johannis quamcito ad annos 

pubertatis pervenerit dicte donacioni ad pactum facient consentire. 

Testes Loze et Aa datum supra. 

 

1179 mf4 A 08 p. 200. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1179 p 200v 01 do 12-01-1391. 

Albertus van Lijt ev Luijtgardis dvw Bartholomeus van Bladel droeg over aan 

Johannes Kesselman zvw Gerardus Kesselman 24 schelling b-erfcijns, die 

behoorde aan Johannes van Bladel, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in die 

Oude Huls, naast erfgoed van Henricus gnd Moelner, welke cijns voornoemde 

wijlen Bartholomeus tezamen met twee delen van een bank in Den Bosch, in 

het gewanthuis, aan de kant van de Markt, op het eind naar het woonhuis van 

wijlen hr Theodericus Rover ridder, in cijns gekregen had van zijn vader, 

voornoemde Johannes van Bladel, en welke cijns van 24 schelling voornoemde 

Albertus nu bezit. 

 

[Alber]tus de Lijt maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris 

filie quondam Bartholomei de Bladel (dg: hereditarium censum) viginti 

quatuor solidos hereditarii census qui spectabat ad Johannem de Bladel 

solvendi anno quolibet hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

de domo quadam et area sita in Busco in vico dicto die Haude Huls 

contigue iuxta hereditatem Henrici dicti Moelner quem censum atque duas 

partes cuiusdam stalli siti in Busco supra domum pannorum in latere 

versus forum in fine ad domum habitationis quondam (dg: Th) domini 

Theoderici Roveri militis (dg: erga) dictus quondam Bartholomeus erga 

dictum Johannem de Bladel suum patrem ad censum acquisiverat prout in 

litteris et quem censum XXIIII solidorum dictus Albertus nunc ad se 

spectare dicebat supportavit Johanni Kesselman filio quondam Gerardi 

Kesselman cum litteris et jure occacione etc promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 200v 02 do 12-01-1391. 

Thomas Goeswijns soen van Eijndoven en Ghibo zv Ghibo van den Eijnde 

beloofden aan Johannes van den Loe 35 Gelderse gulden6 of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Thomas Goeswijns soen de Eijndoven Ghibo filius Ghibonis van den Eijnde 

promiserunt Johanni van den Loe XXXV Gelre gulden seu valorem ad pasca 

proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1179 p 200v 03 do 12-01-1391. 

Alveradis wv Arnoldus Dapper van der Kemennaden: haar vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan Petrus gnd Dapper bv voornoemde Arnoldus gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde broer Arnoldus, resp. die aan hem zullen 

komen na overlijden van voornoemde Alveradis {niet afgewerkt contract}. 

 

Alveradis relicta quondam Arnoldi #(dg: Dapper) Dapper# van der 

Kemennaden (dg: .......) cum tutore (dg: omnia) suum usufructum sibi 

competentem in omnibus bonis que Petro dicto dicto Dapper (dg: de m) 

fratri olim dicti Arnoldi de morte eiusdem quondam Arnoldi sui fratris 

successione advolutis et post mortem dicte Alveradis successione 

advolvendis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat. 

 

                         
6 Zie → BP 1179 p 240v 13 wo 05-04-1391, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1179 p 200v 04 do 12-01-1391. 

Vervolgens beloofde Johannes van den Loe {niet afgewerkt contract}. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit dictus igitur Johannes van den 

Loe promisit super omnia. 

 

BP 1179 p 200v 05 do 12-01-1391. 

Alveradis wv Arnoldus gnd Dapper van der Kemennaden droeg over aan Petrus 

Dapper (1) haar vruchtgebruik in de helft van de navolgende erfgoederen, 

welke helft aan voornoemde Petrus Dapper gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde broer Arnoldus, (1a) een akker, gnd des Fraijen Akker, in Aarle, 

tussen een zuster van wijlen voornoemde Arnoldus enerzijds en Johannes van 

Arle anderzijds, (1b) een stuk land, in Aarle, naast kv Henricus gnd Kuijs 

enerzijds en (dg: kv Johannes gnd Goeswijns anderzijds), (1c) een stuk 

land, in Aarle, tussen kv Johannes Goeswijns soen enerzijds en kinderen gnd 

des Fraijen Kijnderen anderzijds, (1d) een stuk beemd, in Aarle, achter de 

plaats gnd die Bijes Horst, tussen Arnoldus van den Vine Eijken enerzijds 

en kinderen gnd Franssen Kijnderen anderzijds, (1e) een stuk beemd, gnd die 

Dunge after die Hoeve, in Aarle, (1f) de helft van een huis, tuin, stuk 

land en stuk aangelegen beemd, in Helmond, tussen de dijk gnd die 

Kloosterdijk enerzijds en Gerardus Weggeman anderzijds, (2) de helft die 

aan haar behoort in voornoemd huis, tuin, stuk land en stuk beemd. 

 

Alveradis relicta quondam Arnoldi dicti Dapper van der Kemennaden cum 

tutore suum usufructum (dg: sibi competentem #compe) sibi competentem in 

medietate hereditatum infrascriptarum que medietas Petro Dapper de morte 

dicti quondam Arnoldi sui fratris successione est advoluta scilicet# in 

(dg: #medietate# pecia terre) agro dicto des Fraijen Acker sito in 

parochia de (dg: Arle Rijxstel) Arle inter hereditatem (dg: domini so Ka) 
!sororis dicti quondam Arnoldi ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Arle ex alio item in #(dg: meditate)# pecia terre sita in dicta parochia 

#contigue# iuxta hereditatem liberorum (dg: qu) Henrici dicti Kuijs (dg: 

ex uno et inter hereditatem Johannis liberorum Johannis dicti Goeswijns 

ex alio atque) atque (dg: in #in medietate#) pecia terre sita in dicta 

parochia inter hereditatem liberorum Johannis Goeswijns soen ex uno et 

inter hereditatem liberorum dictorum des Fraijen Kijnderen ex alio atque 

(dg: #in medietate# in prato sito in dicta parochia) pecie (dg: terre) 

prati sita in dicta parochia (dg: s inter) retro locum dictum die Bijes 

(dg: Horst Ho) Horst inter hereditatem Arnoldi van den Vine Eijken ex uno 

et inter hereditatem liberorum dictorum Franssen Kijnderen ex alio atque 

(dg: #in medietate#) in pecia prati (dg: sita in dicta parochia) dicta 

die Dunghe after die Hoeve sita in dicta parochia (dg: inter hereditatem 

atque in omnibus aliis #atque medietatem ad dictam Alveradem jure 

hereditario# atque medietatem ad se jure hereditario spectantem in 

hereditatibus predictis ut dicebat supportavit #dicto# Petro Dapper 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte in deponere) 

atque in medietate domus orti pecie terre et pecie prati sibi adiacentis 

sitorum in (dg: Helmont) parochia de Helmont inter aggerem dictum die 

Cloesterdijc ex uno et inter hereditatem Gerardi Weggeman ex alio (dg: 
?atque) atque medietatem ad se jure hereditario spectantem in (dg: alia 

medietate dictarum) domus orti pecie terre pecie prati ut dicebat 

hereditarie supportavit Petro Dapper predicto promittens (dg: .......) 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Loze et Aa 

datum supra. 

 

BP 1179 p 200v 06 do 12-01-1391. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Alveradis een lijfpacht van 4½ 

mud rogge en 3 mud gerst, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond te 

leveren, gaande uit geheel de voornoemde erfgoederen en uit zijn andere 

erfgoederen. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1391 05. 

 

19 

Dictus Petrus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicte Alveradi vitalem (dg: quatuor et dim) pensionem quatuor et dimidii 

modiorum siliginis (dg: mensure de Helmont) et trium modiorum ordei 

mensure de Helmont anno quolibet ad vitam dicte Alveradis et non ultra 

purificationis et primo termino ultra annum ex predictis integris 

hereditatibus atque ex ceteris suis bonis quibuscumque #et in Helmont 

tradendam# promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem 

facere et cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 200v 07 do 12-01-1391. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Alveradis 80 Hollandse gulden of 

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

 

Dictus Petrus promisit dicte Alveradi (dg: -s) octoginta Hollant gulden 

seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos (dg: p). Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 200v 08 do 12-01-1391. 

Johannes van den Loe zvw Arnoldus van Loe gaf uit aan Arnoldus van den Loe 

zvw Henricus gnd Mechtelden soen (1) een huis, gnd Blokhuis, met ondergrond 

en de sloot rondom het huis, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, 

ter plaatse gnd ter Borch, (2) een stuk eusel, naast voornoemde sloot 

gelegen, (3) een tuin, gnd de Lange Hof, naast voornoemd stuk eusel 

gelegen, (4) een stuk land, aldaar, naast voornoemd huis gelegen, gnd dat 

Bouwhuis, (5) een poort en schuur met ondergrond, in voornoemd stuk eusel 

gelegen, zoals deze goederen behoorden aan wijlen Arnoldus van den Loe, met 

recht van weg over een weg aldaar, vanaf het Blokhuis tot aan de gemene 

weg; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(vr 02-02-1392), belast met rechten van weg. Eerstgenoemde Johannes behoudt 

een stukje erfgoed, tussen voornoemde sloot en het bouwhuis. 

 

Johannes van den Loe (dg: domum cum dictam) filius quondam Arnoldi de Loe 

domum dictam Blochuus cum suo fundo et fossatum circum dictam domum 

consistentem sitas in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Houthem 

ad locum dictum ter Borch et peciam pascue dicte eeusel sitam (dg: iuxta 
?locum) iuxta hanc fossatum et ortum dictum den Langen Hof (dg: situm) 

dicte pecie pascue adiacentem atque peciam terre sitam ibidem (dg: inter 

dictum fossatum) #iuxta# dictam domum dictam blochuus (dg: et inter 

#iuxta#) domum dictam dat Bouhuus (dg: prout dicta domus) atque portam 

ibidem sitam atque horreum cum suo fundo situm ibidem in dicta pecia 

pascue prout premissa ibidem sunt sita et ad quondam Arnoldum van den Loe 

spectare consueverunt simul cum (dg: via) jure eundi redeundi ambulandi 

pergendi (dg: ad ?omnia ?premissa) per viam tendentem ibidem a dicta domo 

dat Blochuus vocata usque ad communem plateam dedit ad hereditariam 

paccionem Arnoldo van den Loe filio quondam Henrici dicti Mechtelden soen 

ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione quinque 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et 

primo termino ultra annum (dg: ex premis) et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere #exceptis viis per dictam (dg: ..) peciam pascue ....... ....... 

....... de jure transeuntibus# et alter repromisit super omnia habita et 

habenda sufficientem facere salva (dg: hereditate sita) primodicto 

Johanni (dg: hereditate) particula hereditatis sita (dg: ?in) inter dictum 

fossatum et inter domum dictam dat Bouhuus ibidem sita. Testes (dg: Aa 

et) Loze et Aa datum supra. 

 

BP 1179 p 200v 09 do 12-01-1391. 

Reijnerus Lanen soen en Marcelius zvw Henricus Bulle verkocht aan 

Godescalcus Arts soen ¼ deel in een stuk erfgoed, gnd Bollekens Horstken, 

in Vught Sint-Petrus, tussen Gerardus Werner enerzijds en kv Lambertus 
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Moerken anderzijds. 

 

Reijnerus Lanen soen (dg: p particulam prati sitam in p) et Marcelius 

(dg: Nerinc) filius quondam Henrici Bulle (dg: peciam prati sitam in 

parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Bollekens Horstken inter 

hereditatem Godescalci Aerts soen ex utroque late) quartam partem ad se 

spectantem in pecia hereditatis dicta Bollekens Horstken sita in parochia 

de Vucht sancti Petri inter hereditatem Gerardi Werner ex uno et inter 

liberorum Lamberti Moerken ex alio hreditarie vendidit Godescalco Arts 

soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Loze et Gemert 

datum supra. 

 

1179 mf4 A 09 p. 201. 

 Quinta post epijphaniam: donderdag 12-01-1391. 

 in octavis epijphanie: vrijdag 13-01-1391. 

 

BP 1179 p 201r 01 do 12-01-1391. 

Herbertus gnd Happe zvw Henricus Happen soen ev Katherina dvw Ancelmus [van 

der] Heelderdonc verkocht aan Arnoldus zvw voornoemde Ancelmus alle 

goederen, die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Ancelmus, in Gemert. 

 

Herbertus dictus Happe filius quondam Henrici Happen soen maritus et 

tutor Katherine sue uxoris filie quondam Ancelmi [van der] Heelderdonc 

omnia bona sibi (dg: de mort) et dicte Katherine sue uxoris de morte 

quondam (dg: d) Ancelmi predicti successione advoluta quocumque in 

jurisdictione de Gemert consistentia sive sita vendidit Arnoldo filio 

dicti quondam Ancelmi promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: da) Loze et (dg: Aa) #?Gerijt# datum quinta 

post epiphanije. 

 

BP 1179 p 201r 02 do 12-01-1391. 

Johannes Balijart zvw Johannes Balijart van Dijnter verkocht aan Albertus 

Lemkens soen timmerman een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-

1392), gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Dinther, ter 

plaatse gnd Vorstenbos, ter plaatse gnd in Vijnsscot, tussen kvw Metta van 

Zochel enerzijds en het gemene broek anderzijds, reeds belast met 4 pond 

geld, gaande uit voornoemde !beemden. 

 

Johannes Balijart filius quondam Johannis Balijart (dg: -s) de Dijnter 

hereditarie vendidit Alberto Lemkens soen #carpentario# hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex domo 

et orto et hereditatibus sibi adiacentibus dicti venditoris sitis in 

parochia de Dijnter ad locum dictum Vorstenbossche in loco dicto in 

Vijnsscot inter hereditatem (dg: Me quondam) liberorum quondam Mette de 

Zochel ex uno et inter (dg: hereditatem) communem paludem ex alio 

promittens (dg: warandiam et ob) super habita et habenda warandiam et 

(dg: sufficientem facere) et obligationem deponere exceptis quatuor 

libris monete ex (dg: premissis solvendis et s) dictis !pratis de jure 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 201r 03 do 12-01-1391. 

Johannes Francken soen van Gheldorp schoenmaker gaf uit aan Jacobus zvw 

Henricus van der Moelen (1) een stuk land, in Geldrop, ter plaatse gnd in 

die Hostat, tussen hr Henricus van Gheldorp priester enerzijds en kv 

Egidius van Braechusen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 penning 

cijns en thans voor een n-erfpacht van 11 lopen rogge, maat van Geldrop, 

met Lichtmis in Geldrop te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-

1392). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Jacobus tot onderpand (2) 1 
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lopen roggeland, in Geldrop, achter de tuin van voornoemde hr Henricus van 

Gheldorp enerzijds en Johannes zv Metta gnd Colen anderzijds. Beide brieven 

overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes Francken soen de Gheldorp sutor peciam prati sitam in parochia 

de Gheldorp (dg: -e) in loco dicto in die Hostat inter hereditatem domini 

Henrici de (dg: Helmont prebitri ex) Gheldorp presbitri ex uno et inter 

hereditatem liberorum Egidii de Braechusen ex alio (dg: de) dedit ad 

pactum hereditarium Jacobo filio quondam Henrici van der Moelen ab eodem 

hereditarie possidendam pro duobus denariis census et pro hereditaria 

paccione XI lopinorum siliginis mensure de Gheldorp danda (dg: d) sibi ab 

alio hereditarie purificationis et pro primo termino ultra annum et in 

Gheldorp tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Jacobus 

unam lopinatam terre siliginee sitam in dicta parochia (dg: in) retro 

ortum dicti domini Henrici (dg: inter) de Gheldorp #ex uno et# inter 

hereditatem Johannis filii Mette dicte Colen ex !uno (dg: et inter) ad 

pignus imposuit. Testes datum supra. Tradentur ambe littere dicto 

Johanni. 

 

BP 1179 p 201r 04 ±do 12-01-1391. 

Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen van Kessel en zijn kinderen Arnoldus 

en Gerardus verkocht aan mr Wolphardus van Ghiessen (1) een stuk land, in 

Maren, ter plaatse gnd op die Hoge Vrancmere, tussen Yda Willems enerzijds 

en Mechtildis Louwers anderzijds, (2) 4 hont land, gnd Alarts Kempken, in 

Maren, tussen voornoemde Mechtildis Louwers enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds, (3) een erfgoed, gnd een half deel, in Maren, ter plaatse gnd 

die Delen, tussen Hugo gnd Swartoge enerzijds en Reijnkinus zvw Johannes 

gnd Oemen anderzijds, (4) 8 vadem, in Maren, ter plaatse gnd die Delen, 

tussen Goeswinus Hillen soen enerzijds en voornoemde mr Wolphardus van 

Ghiessen anderzijds, belast met zegedijken, op het eind van voornoemde 

erfgoederen gelegen, en waterlaten, tegenover voornoemde erfgoederen 

gelegen. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi Lodewijchs soen de Kessel Arnoldus et 

Gerardus eius liberi peciam terre (dg: si dictam die Hage Brant inter) 

sitam in parochia de Maren in loco dicto op die Hoge Vrancmere inter 

hereditatem Yde Willems ex uno et inter hereditatem Mechtildis [Lou]wers 

ex alio item quatuor hont terre (dg: sita in dicta pa) dicta Alarts 

Kempken sitam in dicta parochia inter hereditatem Mechtildis Louwers 

predicte ex uno et inter communem stegam ex alio atque hereditatem dictam 

een half deel sitam in dicta parochia in loco dicto die Delen inter 

hereditatem Hugonis dicti Swartoge ex uno et inter hereditatem (dg: 

liberorum quondam) Reijnkini filii quondam Johannis dicti Oemen ex alio 

item octo mensuras dictas (dg: me was) vadem sitas in dicta prochia in 

loco dicto die Delen inter hereditatem Goeswini Hillen soen ex uno et 

inter hereditatem magistri Wolphardi de Ghiessen ex alio ut dicebat 

vendidit dicto magistro Wolphardo de Ghiessen promittens (dg: warandiam) 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

Zeghediken (dg: supra dicta fi) ad finem dictarum hereditatum sitis et 

aqueductibus (dg: et slusis) in opposito dictarum hereditatum sitis (dg: 

atque aggeribus Moze s) ad premissa spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 201r 05 ±do 12-01-1391. 

Henricus van Hedel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Hedel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 201r 06 do 12-01-1391. 

Destijds hadden Gevardus van Achel en zijn zoon Henricus verhuurd aan 

Henricus gnd die Rademaker en Arnoldus zv Petrus Reijners soen 5 dagmaten 
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beemd, ter plaatse gnd die Maet, op 3 plaatsen gelegen, voor een periode 

van 4 jaar, per jaar voor 8½ Hollandse gulden, met Sint-Martinus te 

betalen. Voornoemde Gevardus droeg zijn helft in voornoemd geld, van de 

laatste twee jaar, over aan zijn voornoemde zoon Henricus. 

 

Notum sit universis quod #cum# Gevardus de Achel et Henricus eius filius 

quinque diurnatas prati #ad se spectantes# sitas in loco dicto die Maet 

in (dg: loco) tribus locis ibidem locassent Henrico dicto die (dg: die) 

Rademaker et Arnoldo filio Petri Reijners soen ad spacium quatuor annorum 

anno quolibet eorundem [quatuor] annorum pro (dg: .) octo et dimidio 

aureis florenis communiter gulden vocatis monete Hollandie dandis dictis 

Gevardo et Henrico eius filio a dictis Henrico [die Rademaker] et Arnoldo 

anno quolibet dictorum quatuor annorum Martini prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Gevardus (dg: m) 

medietatem ad se spectantem in dicta pecunia dicte locacionis de duobus 

ultimis annis dictorum quatuor annorum supportavit dicto Henrico suo 

filio cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 201r 07 do 12-01-1391. 

Theodericus Writer verkocht aan Arnoldus van Scijnle 1½ bunder, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Biekendonk, naast voornoemde Theodericus, met 

een eind strekkend aan voornoemde Theodericus en met het andere eind aan 

erfgoederen gnd die Oude Beemden, in welk kamp 2 andere bunder behoren aan 

voornoemde Arnoldus van Scijnle, voorzover die 1½ bunder in dat kamp, boven 

voornoemde 2 bunder, aanwezig zijn, belast met 1½ oude groot grondcijns. 

Bij het afmeten van de 1½ bunder worden de sloten niet meegenomen; 

voornoemde Arnoldus zal die sloten hebben. 

 

(dg: d) Theodericus Writer unum et dimidium bonaria ad se spectantia (in 

quodam campo) sita in parochia de Scijnle in loco dicto Bijekendonc (dg: 

inter) iuxta hereditatem dicti The[oderici] (dg: ex uno et inter he) ex 

alio #tendentia cum uno fine ad (dg: hereditatem) hereditatem dicti 

Theoderici et cum reliquo fine ad hereditates dictas die (dg: Gemeijn 

Hoijbeemde) Aude Beemde# et in quo (dg: dicto) campo relique duo (dg: 

duo) bonaria in eodem campo sita spectant ad Arnoldum de Scijnle prout 

#et in quantitate# huiusmodi unum et dimidium bonaria in dicto campo 

ultra dicta duo bonaria ad dictum Arnoldum (dg: de H) spectantia sunt 

sita simul cum fossato iuxta dicta unum et dimidium bonaria situato# ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo de Scijnle promittens #super 

habita et habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis unum! et 

dimidium! grossos! antiquos! domino fundi exinde solvendis tali condicione 

quod mensurando dicta (dg: u) unum et dimidium bonaria fossata ibidem non 

mensurentur scilicet dictus Arnoldus huiusmodi fossata habebit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 201r 08 vr 13-01-1391. 

De gezusters Hilla en Heijlwigis, kvw Johannes gnd Braem, verkochten aan 

Godefridus zvw Arnoldus gnd Bovincs soen van Tiel een huis7,8 en erf, 

eertijds van wijlen Willelmus Mesmaker, in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

dat wijlen Alardus van Wentelberch van Leuwen mesmaker in cijns verkregen 

had van Elizabeth wv Willelmus Mesmaker, en dat voornoemde wijlen Johannes 

Braem gekocht had van Walterus Delijen soen van Os en zijn vrouw Elizabeth 

wv voornoemde Alardus, en dat aan voornoemde Hilla en Heijlwigis gekomen 

was na overlijden van wijlen hun voornoemde vader Johannes Braem, belast 

met cijnzen in schepenbrieven vermeld. 

 

                         
7 Zie ← BP 1178 f 170r 04 do 01-12-1390, afstand van het huis tbv de 

gezusters Heilwigis en Hilla, dvw Johannes Braem. 
8 Zie → BP 1181 p 651r 10 za 31-01-1400, verkoop van het huis en erf. 
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Hilla et Heijlwigis sorores liberi quondam Johannis (dg: dicti) dicti 

Braem #cum tutore# domum et aream que fuerant quondam Willelmi Mesmaker 

sitam in Buscoducis in vico Vuchtensi quam (dg: dictus) quondam Alardus 

[de] Wentelberch de Leuwen cultellifex erga Elizabeth relictam quondam 

Willelmi Mesmaker ad censum acquisiverat et quam domum et aream dictus 

quondam Johannes Braem erga Walterum Delijen soen de Os et Elizabeth eius 

uxorem relictam dicti quondam Alardi emendo acquisiverat prout in 

litteris [et quam domum] et aream dicte Hilla et Heijlwigis eis de morte 

dicti quondam Johannis Braem earum patris successione advolutam esse 

dicebant hereditarie vendiderunt Godefrido filio quondam Arnoldi dicti 

Bovincs soen de Tiel (dg: fabr) supportaverunt vum litteris et aliis et 

jure promittentes cum tutore ratam [servare et obligationem] et 

impeticionem ex parte sui et dicti quondam Johannis Braem deponere 

#exceptis censibus in dictis litteris contentis#. Testes Dicbier et 

Steenwech datum in octavis epijphanie. 

 

BP 1179 p 201r 09 ±vr 13-01-1391. 

Wijnricus die Plaetmaker ev Rutghera dvw Rutgherus Mesmaker verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. Voornoemde koper zal de brief hebben waarin Johannes 

Becker en anderen afstand deden. 

 

Wijnricus die Plaetmaker tamquam maritus legitimus Rutghere sue uxoris 

filie quondam Rutgheri Mesmaker prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

Iste emptor habebit litteras in quibus Johannes Becker et alii super 

premissis renunciaverunt. 

 

1179 mf4 A 10 p. 202. 

 in octavis epijphanie: vrijdag 13-01-1391. 

 Quarta post Marcelli: woensdag 18-01-1391. 

 

BP 1179 p 202v 01 ±vr 13-01-1391. 

Niet geschreven. 

Johannes Snoec zvw Johannes Sneggelen de oudere verkocht aan Willelmus nzvw 

Johannes Loijer een n-erfcijns van 3 pond geld, in een b-erfcijns van 7 

pond 10 schelling voornoemd geld, welke cijns van 7 pond 10 schelling 

wijlen voornoemde Johannes Sneggelen en Wellinus die Weent schoenmaker 

beurden, een helft met Lichtmis en de andere helft met Pinksteren, gaande 

uit de helft, die aan wijlen voornoemde Johannes Sneggelen en Wellinus 

behoorde, van een stuk land, dat was van wijlen voornoemde Goddinus smid, 

18 schreden breed, in Nuland, op de plaats gnd Groot Nieuweland, tussen 

Rodolphus van Tula enerzijds en Elizabeth Hels anderzijds, met een eind 

strekkend op de sloot gnd Hoefgrave en met het andere eind aan de plaats 

gnd Wolfsdijk, welke helft van voornoemd stuk land wijlen voornoemde 

Johannes Sneggelen en Wellinus in cijns uitgegeven hadden aan Ambrosius zvw 

Johannes zv Ambrosius van Nuweant, voor voornoemde cijns van 7 pond 10 

schelling. 

 

Nec concepta nec scripta. 

Johannes Snoec filius quondam Johannis Sneggelen senioris hereditarium 

censum trium librarum monete ad se spectantem in annuo et hereditario 

censu septem librarum et decem solidorum dicte monete quem censum septem 

librarum et X solidorum dictus quondam Johannes Sneggelen #et Wellinus 

die Weent sutor# solvendum habuerunt hereditarie mediatim purificationis 

et mediatim penthecostes de et ex medietate que ad dictum quondam 

Johannem Sneggelen (dg: et Elizabeth eius uxorem filiam quondam Godini 

fabri) et Wellinum spectabat cuiusdam pecie terre que fuerat dicti 

quondam Goddini #fabri# decem et octo passus in latitudine continentis 

site in parochia de Nuwelant super locum dictum Groet Nuwelant inter 

hereditatem Rodolphi de Tula ex uno et inter hereditatem Elizabeth Hels 

ex alio tendentis cum uno fine supra fossatum dictum Hoefgrave et cum 
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reliquo fine ad locum dictum Wolfsdijke et quam medietatem dicte pecie 

terre dicti (dg: Joh) quondam Johannes Sneggelen et Wellinus dederant ad 

censum Ambrosio filio quondam Johannis filii Ambrosii de Nuweant scilicet 

pro predicto censu septem librarum et X solidorum prout in litteris 

vendidit Willelmo filio naturali quondam Johannis Loijer (dg: cum 

litteris et) supportavit cum litteris et jure occacione promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte et (dg: suorum) 
?quorumcumque heredum dictorum quondam Johannis Sneggelen et Wellini 

deponere. 

 

BP 1179 p 202v 02 ±vr 13-01-1391. 

Niet geschreven. 

Godefridus zvw Godefridus schoenmaker van Lijt en zijn vrouw Katherina dvw 

Arnoldus Sneggelijn zvw Johannes Sneggelijn droeg over aan voornoemde 

Willelmus nzvw Johannes Loijer een n-erfcijns van 15 schelling geld, in 

voornoemde cijns van 7 pond 10 schelling geld. 

 

Nec concepta nec scripta. 

Godefridus filius quondam Godefridi sutoris de Lijt maritus legitimus 

Katherine filie quondam Arnoldi Sneggelijn filii quondam Johannis 

Sneggelijn atque Katherina cum eodem tamquam cum tutore hereditarium 

censum (dg: ad) quindecim solidorum monete ad se spectantem in dicto 

censu septem librarum et X solidorum monete supportaverunt dicto Willelmo 

emptori (dg: s) cum litteris et jure occacione etc promittentes ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et aliorum heredum 

dictorum Johannis Sneggelijn et Wellini deponere. 

 

BP 1179 p 202v 03 vr 13-01-1391. 

Hepkinus zvw Johannes gnd Happen soen en zijn zoon Bertoldus verkochten aan 

Rijcoldus Borchgrave een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-

1392), gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen kamp, in Gerwen, rondom 

tussen de gemeint, (2) een stuk land, in Gerwen, ter plaatse gnd in het 

Loden, tussen wijlen hr Rutgherus van Ouden enerzijds en Theodericus Hannen 

soen van den Broec anderzijds, (3) een akker, 8 lopen rogge groot, en een 

aangelegen stuk beemd, 4 vrachten hooi groot, in Gerwen, ter plaatse gnd 

aan de Scoerdijk, tussen kv Walterus Ghiben soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (4) alle andere erfgoederen van voornoemde verkoper, in Gerwen, 

reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge aan voornoemde koper, een 

b-erfcijns van 3 pond gemeen paijment, en een b-erfpacht van 7 lopen rogge. 

 

Hepkinus filius quondam Johannis dicti Happen soen et Bertoldus eius 

filius hereditarie vendiderunt Rijcoldo Borchgrave hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradendam de et ex domo et orto et campo sibi adiacente 

sitis in parochia de Gherwen inter (dg: hereditatem) communitatem 

circumquaque coadiacentem item ex pecia terre sita in dicta parochia in 

loco dicto int Loden inter hereditatem (dg: Arnoldi Hac) quondam domini 

Rutgheri de Ouden ex uno et inter hereditatem Theoderici Hannen soen van 

den Broec ex (dg: uno) #alio# item ex agro octo lopina siliginis in 

semine capiente et (dg: ex) pecia prati sibi adiacente quatuor plaustra 

feni continente in (dg: p) dicta parochia (dg: inter) in loco dicto aen 

den Scoer-(dg: donc)-dijc inter hereditatem liberorum Walteri Ghiben soen 

ex uno et inter communitatem ex alio atque ex #omnibus# aliis 

hereditatibus dicti venditoris quibuscumque infra dictam parochiam sitis 

promittentes super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius modii siliginis 

dicto emptori et hereditario censu trium librarum communis pagamenti (dg: 

exinde prius solven et sufficientem) et hereditaria paccione septem 

lopinorum siliginis exinde solvendis et sufficientem facere. Testes 
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Dicbier et Steenwech datum in octavis epijphanie. 

 

BP 1179 p 202v 04 vr 13-01-1391. 

Godefridus zvw Johannes van Derentheren verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Godefridus filius quondam Johannis de (dg: Der) Derentheren prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 202v 05 vr 13-01-1391. 

Paulus van Heist en zijn vrouw Elizabeth dvw Petrus Plaetmaker van 

Moudewijc verkochten aan Arnoldus zvw voornoemde Petrus Plaetmaker hun deel 

in een huis, erf en tuin van voornoemde wijlen Petrus Plaetmaker, in Den 

Bosch, in de Zadelmakerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Mijngen 

enerzijds en erfgoed van Walterus Heijnen soen anderzijds. 

 

Paulus de Heist maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie 

quondam (dg: J) Petri Plaetmaker de Moudewijc et dicta Elizabeth cum 

eodem tamquam cum tutore (dg: et H Arnoldus filius dicti quondam Petri 

omnia) totam partem et omne jus eis competentes quovis modo in die 

presenti in domo area et orto dicti quondam Petri Plaetmaker sitis in 

Busco in vico selliparorum inter hereditatem Johannis de Mijngen ex uno 

et inter hereditatem Walteri Heijnen soen ex alio ut dicebant vendiderunt 

Arnoldo filio dicti quonda Petri Plaetmaker #cum litteris et jure# 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Ghemert et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 202v 06 vr 13-01-1391. 

Arnoldus zvw Petrus gnd Plaetmaker verkocht aan Lambertus Plaetmaker van 

Moudewijc een n-erfpacht van 2½ mud9 rogge, Bossche maat, in een b-erfpacht 

van 8 mud rogge, Bossche maat, welke pacht10 van 8 mud rogge voornoemde 

wijlen Petrus beurde, ¼ deel met Pasen, ¼ deel met Sint-Jan, ¼ deel met 

Sint-Remigius en ¼ deel met Kerstmis, gaande uit een watermolen in Den 

Bosch, aan de Vughterstraat, naast die Molenbrug die bij deze molen 

behoort, welke watermolen met brug voornoemde Petrus had uitgegeven aan mr 

Johannes van Herlaer timmerman, voor (1) een b-erfcijns van 13 pond geld, 

(2) voornoemde pacht van 8 mud rogge te leveren aan voornoemde Petrus, (3) 

een lijfpacht van 2 mud rogge aan Elizabeth dvw Johannes van Gheffen. 

 

Arnoldus filius (dg: Pe) quondam Petri dicti Plaetmaker hereditariam 

paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco ad se 

spectantem in hereditaria paccione octo modiorum siliginis mensure de 

Busco quam paccionem octo modiorum siliginis dictus quondam Petrus 

solvendam habuit hereditarie pro una quarta parte in festo pascue pro 

secunda quarta parte in festo nativitatis Johannis pro tercia quarta 

parte in festo Remigii et pro quarta parte in festo nativitatis Domini ex 

molendino aquatili sito in Busco ad vicum Vuchtensem iuxta pontem dictum 

die Molenbrugge cum dicto ponte die Molenbrugge vocato ad dictum 

molendinum spectante atque cum ceteris attinentiis eiusdem molendini 

aquatilis singulis et universis quod (dg: ..) molendinum aquatile cum 

dicto ponte et ceteris suis attinentiis dictus Petrus dederat ad pactum 

#magistro# Johanni de Herlaer carpentario scilicet pro hereditario censu 

tredecim librarum monete exinde prius solvendo et pro predicta paccione 

octo modiorum siliginis (dg: ..) dicto Petro exinde solvenda et pro 

vitali pensione duorum modiorum siliginis Elizabeth filie quondam 

                         
9 Zie → BP 1180 p 605r 02 za 14-10-1396, overdracht van een deel 

(waarschijnlijk dit deel) in de erfpacht. 
10 Zie ← BP 1178 f 361v 02 do 03-03-1390, verkoop van een erfpacht van 2 mud 

rogge uit de erfpacht van 8 mud; tevens vermelding van erfcijns van 13 pond 

en lijfpacht van 2 mud rogge. 
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Johannis de Gheffen ad vitam eiusdem eiusdem Elizabeth exinde solvendis 

prout in litteris #hereditarie# vendidit (dg: Jo) Lamberto Plaetmaker de 

Moudewijc (dg: cum) supportavit cum litteris et jure (dg: occacione) 

#virtute dictarum litterarum in dicta paccione duorum et dimidii# 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 202v 07 vr 13-01-1391. 

Petrus van Heijst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Heijst prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 202v 08 wo 18-01-1391. 

Elizabeth dvw Johannes van der Bruggen wv Henricus Arts soen en haar zonen 

Reijnerus en Johannes verkochten aan Walterus van den Nuwenhuze een stuk 

land en een aangelegen stuk beemd, in Helvoirt, tussen voornoemde Walterus 

enerzijds en Ghibo met Gemake anderzijds, belast met 4½ penning oude cijns 

aan het klooster van Sint-Truiden in Leuven. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis van der Bruggen relicta quondam Henrici 

Arts soen cum tutore #Reijnerus# et Johannes eius filii (dg: -us) peciam 

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

Helvoert inter hereditatem Walteri van den Nuwenhuze ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis met (dg: den) Gemake ex alio hereditarie vendiderunt 

dicto Waltero promiserunt cum tutore super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis quatuor et dimidio denariis antiqui census 

(dg: dic) conventui sancte Gertrudis in (dg: Helvoert) #Lovanio# exinde 

solvendis (dg: et quod ipsi Reijnerum filium dictorum Elizabeth et 

quondam Henrici super premissis et jure #competente et competituro# ad 

opus dicti emptoris faciet renunciare et promittere warandiam etc. Testes 

Ghemert .. ....... datum supra). Testes Erpe et Gemert datum quarta post 

Marcelli. 

 

BP 1179 p 202v 09 wo 18-01-1391. 

(dg: Paulus van Heijst verwerkte zijn recht tot vernaderen. Voornoemde 

Reijnerus). 

 

(dg: Paulus de Heijst prebuit et reportavit. Testes datum supra. Dictus 

Reijnerus). 

 

BP 1179 p 202v 10 wo 18-01-1391. 

Lambertus Plaetmaker van Moudewijc beloofde aan Paulus van Heijst 30 

Gelderse gulden met het octaaf van Pasen (zo 02-04-1391) en 80 Gelderse 

gulden of de waarde met het octaaf van Pinksteren aanstaande (zo 21-05-

1391) te betalen. 

 

Lambertus Plaetmaker de (dg: Moude) Moudewijc promisit Paulo de Heijst 

XXX Gelre gulden (dg: in festo pasce) #ad octavas pasche# et octoginta 

florenos (dg: Hol) Gelre gulden seu (dg: g) valorem ad #octavas# 

penthecostes proxime futuras persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1179 p 202v 11 wo 18-01-1391. 

Johannes Vrient van Helmont verkocht aan Egidius van Mechlinea een huis en 

erf in Den Bosch, over het kerkhof van Sint-Jan-Evangelist, tussen erfgoed 

van Walterus van Oesterwijc enerzijds en erfgoed van de pupillen gnd 

vondelingen anderzijds, belast met de hertogencijns en 43 schelling gemeen 

paijment. 

 

Johannes Vrient de Helmont domum et aream sitam in Busco ultra 

cijmiterium sancti Johannis ewangeliste inter hereditatem Walteri de 

Oesterwijc ex uno et inter hereditatem pupillorum dictorum vundelingen ex 
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alio vendidit Egidio de Mechlinea promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

(dg: h) XLIII solidis communis pagamenti exinde de jure solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 202v 12 wo 18-01-1391. 

Antonius van de Doorn beloofde aan Godefridus Marcelijs soen 15 Gelderse 

gulden of de waarde op Palmzondag aanstaande (zo 19-03-1391) te betalen. 

 

Antonius de Spina promisit (dg: Godefrido di) Godefrido Marcelijs soen XV 

Gelre (dg: se) gulden seu valorem ad dominicam palmarum proxime futuram 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 A 11 p. 203. 

 in octavis epijphanie: vrijdag 13-01-1391. 

 in crastino octavarum epijphanie: zaterdag 14-01-1391. 

 in die Marcelli: maandag 16-01-1391. 

 

BP 1179 p 203r 01 vr 13-01-1391. 

Willelmus van Langelaer verhuurde aan Johannes Buc en Petrus van Maren alle 

erfgoederen11 van wijlen hr Arnoldus Rover ridder, onder Lithoijen, voor een 

periode van 6 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391), per 

jaar voor 54 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Martinus en de andere helft met Pasen. Johannes en Petrus zullen de wilgen 

hoogstens tweemaal per jaar knotten. Ze zullen het eiland dat bij de 

goederen hoort hoogstens 3 keer per jaar ?scheuren? in voornoemde 6 jaar. 

Johannes en Petrus zullen alle lasten van dijken, zowel maasdijken als 

zegedijken, waterlaten en sloten op zich nemen. 

 

Willelmus de Langelaer omnes (dg: heredes) hereditates quondam domini 

Arnoldi Rover militis (dg: quondam) quocumque locorum infra parochiam de 

Lijttoijen sitas locavit Johanni Buc et Petro de Maren ab eisdem ad 

spacium sex annorum post festum Martini proxime futurum sine medio (dg: 

de) sequentium anno quolibet [dictorum] sex annorum pro LIIII Hollant 

gulden seu valorem dandos sibi ab aliis anno quolibet dictorum sex 

annorum mediatim Martini #et# mediatim pasche et primo termino a Martini 

proxime futuro ultra annum promittens warandiam (dg: pro pre et aliam 

obligationem dep) contra quascumque personas jure comparere et stare 

volentes et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi 

super omnia additis condicionibus sequentibus quod dicti Johannes et 

Petrus non secabunt quod exponetur cnoten salices supra dictas 

hereditates consistentes nisi bis dicto spacio pendente (dg: item .) et 

quod ipsi (dg: ins) insulam ad dictas hereditates spectantem non scindet 

nisi (dg: ..) tribus vicibus dictis sex annis durantibus et quod Johannes 

et Petrus omnia onera aggeris (dg: aqueductuum fo) tam Mose quam 

zegediken et aqueductuum et fossatorum ad premissa spectantia dictis sex 

annis durantibus in bona disposicione observabunt ut ipsi recognoverunt 

et super omnia promiserunt indivisi. Testes Uden et Hubertus datum (dg: 

sup) in octavis epiphanie. 

 

BP 1179 p 203r 02 vr 13-01-1391. 

Jordanus van Hoculem droeg over aan Hubertus Graets een b-erfpacht van 2½ 

mud rogge, maat van Waderle, die voornoemde Hubertus gnd Graets beloofd had 

aan voornoemde Jordanus, met Lichtmis in Waderle te leveren, gaande uit (1) 

een stuk beemd gnd Geen Werde, in Waderle, naast het water gnd die Dommel 

enerzijds en Willelmus zv Arnoldus gnd Moelner anderzijds, (2) een akker 

gnd dat Luttel Voortke, in Waderle, tussen Johannes Heijlwigen soen 

enerzijds en Johannes gnd Voegs anderzijds, (3) een akker gnd die Eikenloo, 

in Waderle, tussen Walterus gnd Smit enerzijds en Goeswinus gnd van 

                         
11 Zie → BP 1179 p 213r 06 di 24-01-1391, deze goederen waren kennelijk tot in 1391 verhuurd 
aan Petrus gnd Kolne. 
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Laervenne anderzijds. 

 

Jordanus de Hoculem hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Waderle quam Hubertus dictus Graets promisit se 

daturum et soluturum dicto Jordano hereditarie purificationis et in 

Waderle traditurum ex pecia prati dicta Gheen Werde sita in parochia de 

Waderle iuxta aquam dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem 

Willelmi filii Arnoldi dicti Moelner ex alio atque ex agro terre dicto 

dat Luttel Voertken sito in (dg: p) dicta parochia inter hereditatem 

Johannis Heijlwigen soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Voegs 

ex alio atque ex agro terre dicto die Eijkenloe sito in dicta parochia 

inter hereditatem Walteri dicti Smit ex uno et inter hereditatem Goeswini 

dicti de Laervenne ex alio prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Huberto Graets cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 203r 03 vr 13-01-1391. 

Voornoemde Hubertus Graets beloofde aan voornoemde Jordanus van Hoculem, 

zijn vrouw Elizabeth en hun zoon Theodericus een lijfpacht van 4½ mud 

rogge, maat van Waderle, met Lichtmis in Waderle te leveren, gaande uit 

voornoemd stuk beemd, akker en akker en voorts uit een stuk beemd van 

voornoemde Hubertus, gnd dat Geronde, in Waderle, tussen het water gnd die 

Dommel enerzijds en voornoemde Hubertus anderzijds. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Dictus Hubertus Graets promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Jordano de Hoculem Elizabeth eius uxori et Theoderico filio 

eorundem (dg: Theoderici) #Jordani# et Elizabeth seu eorum alteri diutius 

viventi vitalem pensionem (dg: quinqu) quatuor et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Waderle anno quolibet (dg: dictorum) ad vitam 

dictorum Jordani Elizabeth et Theoderici seu alterius eorundem et non 

ultra purificationis et primo termino ultra anum et in Waderle tradendam 

ex predictis pecia prati agro et agro necnon de et ex pecia prati dicti 

Huberti dicta dat Geronde sita in dicta parochia (dg: in loco) inter 

aquam dictam die Dommel et inter hereditatem dicti Huberti ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem 

facere et alter eorum diutius vivens integraliter possidebit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 203r 04 vr 13-01-1391. 

Johannes die Groet zv Willelmus van Loen verkocht aan Albertus van Maren 

een n-erfcijns van 3 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit 2½ morgen land in Maren, ter plaatse gnd op Loets 

Weide, tussen Johannes zv mr Wolphardus van Ghiessen enerzijds en wijlen 

jkvr Aleijdis Aijkens anderzijds. 

 

Johannes die Groet filius Willelmi de Loen hereditarie vendidit Alberto 

de Maren hereditarium censum trium Hollant gulden seu valorem solvendum 

hereditarie Martini ex duobus et dimidio iugeribus terre sitis in 

parochia de Maren in loco dicto op Loets Weijde inter hereditatem 

Johannis filii magistri Wolphardi de Ghiessen ex uno et inter hereditatem 

quondam domicelle Aleijdis Aijkens ex alio promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 203r 05 za 14-01-1391. 

Thomas Goeswijns soen en Ghibo zv Ghibo van den Eijnde beloofden aan 

Johannes van den Loe 35 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 26-03-1391) te betalen. 
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Thomas Goeswijns soen et Ghibo filius (dg: quondam) Ghibonis van den 

Eijnde promiserunt indivisi super omnia Johanni van den Loe XXXV Gelre 

gulden seu valorem ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes Loze et 

Hubertus datum in crastino octavarum epijphanie. 

 

BP 1179 p 203r 06 za 14-01-1391. 

Johannes van den Loe beloofde Arnoldus Lanen soen schadeloos te houden van 

alle beloften en geldsommen, aan Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus 

beloofd door Johannes van den Velde, zijn vrouw Lana, voornoemde Arnoldus 

en zijn zuster Batha. 

 

Johannes (dg: de) van den Loe promisit super omnia Arnoldo Lanen soen 

quod ipse eundem Arnoldum indempnem servabit ab omnibus promissionibus et 

obligationibus et pecuniarum summis promissis Arnoldo de Eijndoven filio 

quondam Ghevardi a Johanne van den (dg: Ve) Velde Lana eius uxore ac 

dicto (dg: Ard) Arnoldo et (dg: Lan) Batha eius sorore in litteris 

scabinorum de Busco ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 203r 07 za 14-01-1391. 

Arnoldus zvw Walterus van Nuenrebeke ev Aleijdis dvw Goeswinus Metten soen 

deed tbv Thomas zv voornoemde Goeswinus afstand van de goederen, die aan 

voornoemde Arnoldus en Aleijdis gekomen waren na overlijden van de ouders 

van voornoemde Aleijdis. Ze zullen lasten afhandelen, behalve een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die hieruit was verkocht. De 

koopsom is voldaan. 

 

Arnoldus filius quondam Walteri de Nuenrebeke maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris filie quondam Goeswini Metten soen (dg: .) super 

omnibus bonis dictis Arnoldo et Aleijdi de morte parentum dicte Aleijdis 

successione advolutis quocumque sitis ad opus Thome filii dicti Goeswini 

renunciaverunt promittentes ratam servare #et obligationem deponere 

excepta hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco 

ab eodem exinde vendita# et recognovit se de pretio acquisitionis 

dictorum bonorum per dictum Thomam sibi fore satisfactum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 203r 08 ma 16-01-1391. 

Destijds hadden hr Arnoldus ridder enerzijds en Henricus van den Dijk 

anderzijds de kwestie van de afgrenzing van hun erfgoederen in Den Bosch, 

aan de Markt, in handen gelegd van Arnoldus van Waderle en Gerardus Vos, 

namens hr Arnoldus Rover, en van Arnoldus Dicbier en Henricus Stierken, 

namens Henricus van den Dijk. 

Deze scheidslieden beslisten dat (1) buiten de muur van het stenen huis van 

voornoemde hr Arnoldus Rover, strekkend met een eind aan de oude stadsmuur, 

richting het erfgoed van voornoemde Henricus den den Dijk, ter lengte van 

voornoemd stenen huis, een strook van 1½ voet zal zijn voor de osendrup tbv 

voornoemde hr Arnoldus én Henricus, (2) dat de stenen kamer die hr Johannes 

van Plasse ridder gebouwd heeft op het erfgoed van voornoemde hr Arnoldus 

Rover in het eind van het stenen huis van voornoemde hr Arnoldus richting 

de Markt, zal blijven staan zoals thans het geval is, (3) dat voornoemde 

Arnoldus buiten de muur van voornoemde kamer richting het erfgoed van 

voornoemde Henricus, ½ voet voor de osendrup zal hebben, (4) dat de overige 

gebouwen van voornoemde hr Arnoldus en Henricus zullen blijven zoals die 

destijds waren, zoals in de brief. 

Thans droeg Willelmus van Langelaer ev jkvr Aleijdis dvw voornoemde hr 

Arnoldus Rover zijn deel in voornoemde zaken over aan Arnoldus Groet Art, 

Johannes van Hemert en Willelmus van Ghiessen, voorzover die hun 

erfgoederen betreffen. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum dominus Arnoldus miles ex una et Henricus de 
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Aggere ex altera super omnibus et singulis causis litigiosis actionibus 
?questionibus et querulis inter ipsas partes habitis (dg: se) sive motis 

(dg: a quocumque evoluto usque ad diem hid promis) videlicet (dg: .) 

occacione limitationis hereditatum ipsorum scilicet domini Arnoldi et 

Henrici predictorum sitarum in Busco ad forum compromisissent ut 

debitores principales super se et bona sua omnia in discretos viros 

videlicet in Arnoldum de Waderle et Gerardum Vos a dicto domino Arnoldo 

Rover et in Arnoldum Dicbier et Henricum Stierken ab [Henrico] de Aggere 

electos tamquam (dg: .) in eorum arbitros arbitratores seu amicabiles 

compositores se ratum et firmum perpetue sine contradictione observaturos 

qu[ecumque] (dg: arbit) arbitratores seu amicabiles compositores inter 

dictas partes unanimiter dixerint seu pronunciaverint occacione 

premissorum et cum deinde dicti arbitri arbitratores seu amicabiles 

compositores dictum eorum seu arbitrum inter dictas partes unanimiter 

pronunciassent in modum quod sequitur [primo videlicet] quod extra (dg: 

murum) murum domus lapidee dicti (dg: quo) domini Arnoldi Rover site in 

dicta hereditate sua tendens cum uno fine ad antiquum murum oppidi de 

Busco versus hereditatem dicti Henrici de Aggere et in longitudinem 

eiusdem domus lapidee perpetue manebit spacium unius et dimidii pedatarum 

pro stillicidio ad opus dictorum domini Arnoldi et Henrici quodque camera 

lapidea quam dominus Johannes de Plasse miles edificaverat in hereditate 

dicti domini Arnoldi Rover in fine domus lapidee eiusdem domini Arnoldi 

versus forum stabit et stare manebit sicut protunc stabat et quod dictus 

Arnoldus extra murum dicte camere usque hereditatem dicti Henrici 

dimidiam pedatam pro stillicidio perpetue habebit et obtinebit et quod 

cetera edificia ipsorum domini Arnoldi et Henrici manebunt sicut protunc 
?fuerunt prout in litteris constituti (dg: .) coram scabinis 

infrascriptis Willelmus de Langelaer maritus et tutor legitimus domicelle 

Aleijdis sue uxoris filie dicti quondam domini Arnoldi Rover totam partem 

et omne jus sibi in premissis #vigore dicti arbitrii quovis modo# 

competentes supportavit Arnoldo Groet Art Johanni de Hemert et Willelmo 

de Ghiessen scilicet (dg: cul) unicuique eorum in quantum premissa 

concernunt (dg: eius) eius hereditates #cum litteris et jure# promittens 

ratam servare salvis tamen omnibus condicionibus et promissionibus prius 

a dicto Willelmo factis et promissis in suo vigore permansuris. Testes 

Erpe et Hubertus (dg: test) datum in die Marcelli. 

 

1179 mf4 A 12 p. 204. 

 in crastino octavarum epijphanie: zaterdag 14-01-1391. 

 

BP 1179 p 204v 01 za 14-01-1391. 

Maria ndvw hr Egidius van den Waag priester droeg over aan Heijlwigis dvw 

Johannes gnd Braem die Mesmaker een b-erfcijns van 5 pond geld, een helft 

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

huis en erf, eertijds van Willelmus gnd Mesmaker, in Den Bosch in de 

Vughterstraat. Theodericus van den Hovel zvw Marcelius van den Hovel had 

deze cijns gekocht van Johannes Scraghe en zijn vrouw Elizabeth wv 

voornoemde Willelmus Mesmaker; de cijns behoort nu aan voornoemde Maria. 

Voornoemde Theodericus van den Hovel deed afstand. 

 

Maria (dg: relicta) filia naturalis quondam (dg: Egi) domini Egidii de 

Statera presbitri cum tutore hereditarium censum quinque librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area (dg: que fuerat si sita in Busco in vico Vuchtensi) que fuerat 

Willelmi dicti Mesmaker sita in Busco in vico Vuchtensi quem censum 

censum Theodericus van den (dg: Hoevel) #Hovel# filius quondam Marcelii 

van den (dg: Hoeve) Hovel erga Johannem Scraghe et Elizabeth eius uxorem 

relictam dicti quondam Willelmi Mesmaker emendo acquisiverat prout in 

litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Heijlwigi filie (dg: dicti) quondam Johannis dicti Braem die 

Mesmaker (dg: s) cum litteris et aliis et jure promittens (dg: ratam s) 
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cum tutore ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

dicti (dg: quond) Theoderici van den Hovel deponere. Quo facto dictus 

Theodericus van den Hovel super dicto censu et jure ad opus dicte (dg: 

emptri) Heijlwigis renunciavit promittens ratam servare. Testes Erpe et 

Uden datum in crastino octavarum epijphanie. 

 

BP 1179 p 204v 02 za 14-01-1391. 

Johannes van Os die Plattijnmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Os die Plattijnmaker prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 204v 03 za 14-01-1391. 

(dg: Henricus van den Noerde en zijn zoon Remboldus verwekt bij Elizabeth 

zijn). 

 

(dg: Henricus van den Noerde et Remboldus eius filius ab eodem Henrico et 

Elizabeth eius). 

 

BP 1179 p 204v 04 za 14-01-1391. 

Henricus van den Oirde droeg over aan Godefridus zv Arnoldus gnd Bode van 

Herlaer een b-erfcijns12 van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande 

uit een akker gnd die Molenakker, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, 

tussen het huis van Johannes Moelner enerzijds en de windmolen aldaar 

anderzijds, welke cijns Gerardus zv Johannes gnd van Uden vogelaar gekocht 

had van Hermannus zv Theodericus molenaar van Vucht svw Johannes die 

Moelner van Spoerdonc, en welke cijns nu aan hem behoort. Voornoemde 

Henricus zal zijn zoon Remboldus (waarschijnlijk verwekt bij Elizabeth) van 

deze cijns afstand laten doen. 

 

Henricus van den Oirde hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie in festo pasce de quodam agro dicto communiter die Molenacker 

sito in parochia de Oerscot ad locum dictum Spoerdonc inter domum (dg: 

dicti) Johannis Moelner ex uno et inter (dg: hereditatem) molendinum 

venti (dg: e) ibidem consistens ex alio quem censum Gerardus filius 

Johannis dicti de Uden aucupis erga Hermannum filium Theoderici multoris 

de Vucht generi Johannis die Moelner de Spoerdonc emendo acquisiverat 

prout in litteris et quem ad se #pertinere dicebat# supportavit Godefrido 

filio Arnoldi dicti Bode de Herlaer cum litteris #et aliis# et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et quod 

ipse Remboldum suum filium super dicto censu et jure (dg: ad) ad (dg: G) 

opus dicti Godefridi faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 204v 05 za 14-01-1391. 

(dg: Voornoemde Godefridus). 

 

(dg: Dictus Godefridus). 

 

BP 1179 p 204v 06 za 14-01-1391. 

Walterus Spijerinc ev Mechtildis dvw Rodolphus Roesmont droeg over aan zijn 

broer Nijcholaus Spijerinc 1/8 deel, dat aan hem en zijn vrouw gekomen was 

na overlijden van Ghisbertus Roesmont bv voornoemde Mechtildis, in ¼ deel13, 

van voornoemde wijlen Ghisbertus, van een moer gnd Stalbergs Moer, in 

Oisterwijk. 

 

                         
12 Zie → BP 1180 p 131r 06 vr 13-02-1394, overdracht van een (deze?) cijns 

van 40 schelling. 
13 Zie ← BP 1177 f 203r 03 wo 19-07-1385, waarschijnlijk dit ¼ deel werd 

overgedragen aan Ghisbertus bv Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont. 
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Walterus Spijerinc maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie 

quondam Rodolphi Roesmont unam octavam partem sibi (dg: de morte) et 

dicte sue uxori de morte quondam Ghisberti Roesmont #fratris dicte 

Mechtildis# successione advolutam in una quarta parte #dicti quondam 

Ghisberti# cuiusdam hereditatis dicte moer dicte Stalberchs Moer (dg: 

dicti quondam quondam) site in parochia de Oesterwijc supportavit 

Nijcholao Spijerinc suo fratri promittens ratam (dg: et o) servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 204v 07 za 14-01-1391. 

Goeswinus gnd Kaelstaf zv Theodericus gnd Wrans steenbakker droeg over aan 

voornoemde Theodericus, tbv diens vrouw Elizabeth en kv voornoemde 

Theodericus verwekt bij Elizabeth, het deel, dat aan hem en zijn kinderen 

behoort, in alle goederen, die voornoemde Theodericus thans bezit, 

verworven heeft en zal nalaten. 

 

Goeswinus dictus Kaelstaf filius Theoderici dicti Wrans lapicide totam 

partem et omne jus sibi et suis liberis competentes (dg: quovis modo in 

omnibus) ac competituras in omnibus bonis que dictus (dg: He) Theodericus 

ad presens (dg: pr) possidebat et que dictus Theodericus acquisiverat et 
!sua morte post se relinquet quocumque consistentibus sive sitis 

supportavit dicto Theoderico ad opus Elizabeth sue uxoris et ad opus 

liberorum ab eisdem Theoderico et Elizabeth pariter genitorum et 

generandorum promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et suorum liberorum et heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 204v 08 za 14-01-1391. 

Lambertus van Uden zv Hubertus van Uden kaarsmaker beloofde aan Berisius 

bakker, gedurende 10 jaar, ingaande heden, elk jaar 2 gulden te betalen, 13 

Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis. 

 

Lambertus de Uden filius (dg: qu) Huberti de Uden candelatoris promisit 

super omnia #habita et habenda# se daturum et soluturum Berisio pistori 

ad spacium decem annorum (dg: pro) datam presentium sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum X annorum duos florenos communiter gulden vocatos 

scilicet XIII Vlaemsche placken pro quolibet dictorum (dg: fal) 

florenorum computato mediatim Johannis et mediatim Domini persolvendos et 

primo termino in festo nativitatis Johannis proxime futuro. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 204v 09 za 14-01-1391. 

Johannes zvw Gerardus nzvw Tielkinus gnd Ysebout klerk droeg over aan zijn 

broer Gerardus de helft in 30 Hollandse gulden, aan voornoemde Johannes en 

zijn broer Gerardus beloofd14 door Godefridus zvw Godefridus Marcelijs soen. 

 

Johannes filius quondam Gerardi filii naturalis quondam Tielkini dicti 

Ysebout clerici medietatem ad se spectantem in triginta aureis florenis 

communiter gulden vocatis monete Hollandie (dg: boni) promissis dict[o] 

Johanni et Gerardo eius fratri a Godefrido filio quondam Godefridi 

Marcelijs soen prout in litteris supportavit dicto Gerardo sui fratri cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 204v 10 za 14-01-1391. 

Henricus van Zulikem verkocht aan Goeswinus nzvw Theodericus Rover Bernts 

soen een n-erfcijns van 5 oude Franse schilden of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit (1) 4 

mudzaad roggeland met gebouwen, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

                         
14 Zie ← BP 1178 f 329v 08 vr 03-12-1389, belofte op 24-06-1390 30 Holland 

gulden te betalen. 
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Rumel, beiderzijds tussen een gemene weg, (2) 6 bunder heide, aldaar, 

tussen Albertus van den Placke enerzijds en een akker gnd die Loekart 

anderzijds, reeds belast met 3 oude groten grondcijns. 

 

Henricus de Zulikem hereditarie (dg: Goe) vendidit Goeswino filio (dg: 

quondam) naturali quondam Theoderici Rover Bernts soen hereditarium 

censum quinque aude scilde Francie (dg: .) vel valorem solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim (dg: Domini) Remigii ex quatuor 

modiatis terre siliginee sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer ad 

locum (dg: d) Rumel inter communem plateam ex utroque latere coadiacentem 

atque ex (dg: attinentiis domo di) edificiis supra dictas quatuor 

modiatas terre consistentibus atque ex sex bonariis terre mericalis sitis 

ibidem inter hereditatem Alberti van den Placke ex uno et inter agrum 

dictum die Loekart ex alio promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus grossis antiquis domino fundi ex 

premissis solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 204v 11 za 14-01-1391. 

Zegherus van Puppel verkocht aan zijn zuster Truda een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf, 

eertijds van Johannes Sticker, thans van verkoper, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Willelmus van Oijen wever enerzijds en 

erfgoed van wijlen Arnoldus van Berlikem anderzijds, reeds belast met 2½ 

pond voornoemd geld b-erfcijns. 

 

Zegherus de Puppel hereditarie vendidit Trude sue sorori hereditarium 

censum XX solidorum #monete# solvendum hereditarie nativitatis Johannis 

ex domo et area que fuerat Johannis Sticker nunc ad dictum venditorem 

spectante sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem 

Willelmi de Oijen textoris ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi de 

Berlikem ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis IIJ libris dicte monete hereditarii census 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 204v 12 za 14-01-1391. 

Voornoemde Zegherus verkocht aan zijn zuster voornoemde Truda een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

voornoemd huis en erf. 

 

Dictus Zegherus hereditarie vendidit dicte Trude sue sorori hereditarium 

censum XX (dg: ..) solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex dicta domo et area promittens super omnia ut immediate. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 204v 13 za 14-01-1391. 

Metta wv Johannes van Gherwen droeg over aan haar kinderen Johannes en 

Gerardus het vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, naast erfgoed van Metta gnd Cappaerts, aan voornoemde Johannes 

van Gherwen verkocht door Heijlwigis dvw Franco Rademaker. De brief 

overhandigen aan eerstgenoemde Metta. 

 

Metta relicta quondam Johannis de Gherwen cum tutore suum usufructum sibi 

competentem in domo et area sita in Busco in aggere vici Vuchtensis iuxta 

hereditatem Mette dicte (dg: Cappaer) Cappaerts vendita dicto Johanni de 

Gherwen ab Heijlwige filia quondam Franconis rotificis prout in litteris 

supportavit (dg: J) Johanni et Gerardo (dg: suis) liberis (dg: d) 

primodicte Mette et quondam Johannis de Gherwen promittens cum tutore 

ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera primodicte Mette. 

 

BP 1179 p 204v 14 za 14-01-1391. 

Willelmus gnd Godevarts soen van Halle verkocht aan Goddo gnd Godde Claes 
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soen een deel van een erfgoed15,16 in Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, 

achter de huizinge van Elizabeth mvw Willelmus Vrancken, tussen erfgoed van 

Gerardus Mutsart enerzijds en de stal van Johannes Dicbier en erfgoed dat 

Johannes van Haren had richting de Vismarkt anderzijds, van welk deel 

eerstgenoemde Willelmus een helft gekocht had van Egidius zv Willelmus gnd 

Cuper en de andere helft van Elizabeth dvw Johannes van Haren visser. 

 

Willelmus dictus Godevarts soen de Halle quandam partem cuiusdam 

hereditatis que hereditas sita est in Busco in vico (dg: sep) 

scriniparorum retro mansionem Elizabeth #?matris# quondam Willelmi 

Vrancken inter hereditatem Gerardi Mutsart ex uno (dg: et inter) versus 

stabulum Johannis Dicbier et inter hereditatem Johannis de Haren habere 

consuevit versus forum piscium ex alio de qua parte predicta primodictus 

Willelmus unam medietatem erga Egidium filium Willelmi dicti Cuper et 

reliquam medietatem erga Elizabeth filiam quondam Johannis de Haren 

piscatorem emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit 

Goddoni dicto Godde Claes soen supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Dicbier et Steenwech datum in (dg: oct) crastino octavarum epijphanie. 

 

1179 mf4 A 13 p. 205. 

 in crastino octavarum epijphanie: zaterdag 14-01-1391. 

 anno nonagesimo primo mensis januarii die XV pontificis Bonifacii 

  anno secundo: zondag 15-01-1391. 

 in die Marcelli: maandag 16-01-1391. 

 Secunda post octavas epiphanie: maandag 16-01-1391. 

 

BP 1179 p 205r 01 za 14-01-1391. 

Truda wv Mijchael van Berlikem verkocht aan Johannes van Best zvw Willelmus 

Broeder een n-erfcijns17 van 3 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis en erf18 in Den Bosch, over het kerkhof van 

Sint-Jan-Evangelist, tussen erfgoed van Arnoldus van Brede enerzijds en 

erfgoed van Johannes die Steenmetser anderzijds, reeds belast met 3 pond 15 

schelling gemeen paijment. 

 

Truda relicta quondam Mijchaelis de Berlikem cum tutore hereditarie 

#vendidit# Johanni de Best filio quondam Willelmi Broeder hereditarium 

censum trium [19Holland gulden] seu valorem solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo et area cum suis attinentiis sitis in Busco 

ultra cijmiterium sancti Johannis ewangeliste inter hereditatem Arnoldi 

de Brede ex uno et inter hereditatem (dg: Pr) Johannis die Steenmetser ex 

alio promittens cum tutore super omnia warandiam et aliam obligationem 

                         
15 Zie ← BP 1176 f 061v 15 ±do 22-04-1378, verkoop van een deel uit dit erfgoed. 
16 Zie → VB 1799 f 210v 01 ma 11-01-1417, meester Goijart van Rode mechtich daer toe was 
ghericht … aen erfnisse Lijsbetten wedue Jans wilner Francken ende Willems hoers soens 

ghelegen in sHertogenbosch in die Screijnmakerstraet after die woninge der vors Lijsbetten 

ende Willems tuschen den erve wilner Claus Mutsart in uno latere videlicet in latere versus 

stabulum Johannis Dicbier ende tuschen den erve welc Jan van Haren die scoenmaker voirtijts te 

hebben ende te besitten plach in alio latere videlicet in latere versus forum piscium 

adiacentem in die welcken drije cameren te staen plagen overmijts gebreck eens erfs cijns van 

vijer lib ende tijen scillingen grosso Turonensi denario antiquo pro sedecim denariis in hiis 

computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris welc erfniss voirs Jan geheiten Feijntken 

tege die voirg Elisabeth wedue Jans wilner Vrancken ende Willem heuren soen voir den voirg 

cijns tot tsijnse gecregen had prout in litteris quarum data continet anno Domini Mo CCCo 

tricesimo secundo in vigilia penthecostes (za 06-06-1332). 
17 Zie → VB 1799 f 099r 07, ma 19-04-1395, Jan van Best soen wilner Willems 

Broeder was gericht aen huus ende erve met sijnre toebehoerten gelegen in 

tsHertogenbossche over der kerchof sent Jans ewangelist tusschen den erve 

der kijnder wilner Arts van Brede ende tusschen den erve Jans die 

Steenmetser overmids gebrecke van erfcijns die hij dair aen heeft. 
18 Zie → BP 1181 p 520v 01 ma 13-10-1399, afstand doen van het huis en erf 

tbv Johannes van Best zvw Willelmus Broeder. 
19 Aanvulling op basis van BP 1181 p 542v 02. 
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deponere exceptis tribus libris et quindecim solidis (dg: mo) communis 

pagamenti exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Dicbier 

et Steenwech datum in crastino octavarum epiphanie. 

 

BP 1179 p 205r 02 zo 15-01-1391. 

En hij kan geheel de cijns of een deel ervan terugkopen, gedurende 4 jaar 

vanaf heden, met 30 Hollandse gulden of de waarde en met de cijns van het 

jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer van de klerken, in aanwezigheid 

Petrus Pulslauwer, Willelmus zvw Willelmus Loijer, Johannes zvw Johannes 

van Zidewijnde, Henricus van Megen en Godefridus zv Theodericus Storme. 

 

A. 

Et poterit redimere #in parte vel in toto# ad spacium quatuor datam 

presentium (dg: s) sine medio sequentium semper dictis quatuor durantibus 

cum XXX Hollant gulden [seu] valorem et cum censu anni redempcionis et 

cum arrestadiis ut in forma. Acta in camera clericorum Buscensium anno 

nativitatis (dg: nat) nonagesimo primo mensis januarii die XV hora 

complete pontificis Bonifacii anno secundo presentibus Petro Pulslauwer 

Willelmo filio quondam Willelmi Loijer Johanne filio quondam Johannis de 

Zidewijnde Henrico de Megen et Godefrido filio Theoderici Storme 

testibus. 

 

BP 1179 p 205r 03 zo 15-01-1391. 

Godde gnd Godde Claes soen beloofde aan Willelmus zvw Godefridus van Halle 

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

betalen. 

 

Godde dictus Godde Claes soen promisit (dg: Gode) Willelmo filio quondam 

Godefridi de Halle XXVII Hollant gulden seu valorem [ad] nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 205r 04 ma 16-01-1391. 

Willelmus van Ouden verkocht aan Petrus Pels verwer 2 morgen land, die 

waren van wijlen hr Godefridus van Os ridder, in Oss, ter plaatse gnd in 

Osser Broek, tussen wijlen hr Johannes zvw voornoemde hr Godefridus van Os 

enerzijds en Hermannus zvw voornoemde hr Godefridus van Os anderzijds. 

 

Willelmus de Ouden duo iugera terre que fuerant quondam domini Godefridi 

de Os militis sita in parochia de Os in loco dicto in Osser Broec inter 

hereditatem domini quondam Johannis filii dicti quondam domini Godefridi 

de Os ex uno et inter hereditatem Hermanni filii dicti quondam domini 

Godefridi de Os ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt et ad 

dictum quondam dominum Godefridum de Os spectare conseverunt ut dicebat 

vendidit Petro Pels tinctori promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Uden et Steenwech datum in die Marcelli. 

 

BP 1179 p 205r 05 ma 16-01-1391. 

Willelmus zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Willelmus filius Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 205r 06 ma 16-01-1391. 

Voornoemde Petrus koper beloofde aan voornoemde Willelmus van Ouden 49 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te 

betalen. 

 

Dictus Petrus emptor promisit super omnia dicto Willelmo de Ouden 

quadraginta novem Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 
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persolvendos. Testes Uden et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 205r 07 ma 16-01-1391. 

Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp droeg over aan Wellinus van 

Beke zijn helft20 in (1) een geheel erfgoed met gebouwen, in Den Bosch, aan 

de Markt, tussen erfgoed van Goeswinus Steenwech enerzijds en erfgoed van 

Walterus Bac smid anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts tot 

aan de oude stadsmuur, (2) een deel van de oude stadsmuur, (3) een deel van 

een erfgoed buiten de oude stadsmuur gelegen, achter eerstgenoemd geheel 

erfgoed, tussen erfgoederen van voornoemde Goeswinus en Walterus Bacs, 

strekkend van de oude stadsmuur tot aan de stroom, welk geheel erfgoed, 

deel van de stadsmuur en deel van het erfgoed eerstgenoemde Johannes en 

voornoemde Wellinus van Beke gekocht hadden van Johannes van Brolijo zvw 

Waelwinus van Brolijo; deze helft was belast met de helft van een 

b-erfcijns van 15 oude schilden en de helft van nog een b-erfcijns21 van 15 

oude schilden, welke cijnzen eerstgenoemde Johannes en voornoemde Wellinus 

aan voornoemde Johannes van Brolijo uit de gehele onderpanden beloofd 

hadden. 

 

Johannes de Gheldorp filius quondam Johannis de Gheldorp medietatem ad se 

spectantem in tota hereditate sita in Busco ad forum inter hereditatem 

Goeswini Steenwech ex uno et inter hereditatem #Walteri# Bac fabri ex 

alio tendente a communi platea retrorsum ad antiquum murum oppidi de 

Busco simul cum omnibus et singulis edificiis in dicta tota hereditate 

consistentibus atque quandam partem supradicti antiqui muri oppidi de 

Busco predicti necnon quandam partem cuiusdam hereditatis site extra 

dictum antiquum murum retro primodictam totam hereditatem (dg: re) inter 

hereditates predictorum Goeswini et Walteri Bacs tendentis a dicto 

antiquo muro ad aquam (dg: d) ibidem fluentem (dg: ven) quas totam 

hereditatem partem dicti antiqui muri atque dictam partem hereditatis 

predicte primodictus Johannes et Wellinus de Beke (dg: erga) erga 

Johannem de Brolijo filium quondam Waelwini de Brolijo emendo 

acquisiverant prout in litteris (dg: hereditatem) hereditarie supportavit 

dicto Wellino de Beke cum litteris et (dg: jure) aliis [et] jure 

occacione dicte medietatis premissorum promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis medietate hereditarii census 

XV aude scilde et medietate hereditarii census XV aude scilde quos census 

primodictus Johannes et dictus Wellinus promiserunt dicto Johanni de 

Brolijo ex dictis integris totis hereditatibus parte antiqui muri et 

parte hereditatis prout in litteris dicebat contineri. Testes Erpe et 

Steenwech datum secunda post octavas epiphanie. 

 

BP 1179 p 205r 08 ma 16-01-1391. 

Jacobus zvw Jacobus van Engelant verklaarde, met zijn vrouw Hilla dv 

Lambertus Buc, ontvangen te hebben van zijn voornoemde schoonvader 

Lambertus 30 Gelderse gulden. Hij beloofde dit bedrag in te brengen bij de 

deling van de goederen, die Enghela ev voornoemde Lambertus heeft nagelaten 

resp. die voornoemde Lambertus zal nalaten. 

 

Non scribatur quia noluit solvere. 

Jacobus filius quondam Jacobi de Engelant recognovit se (dg: rel) 

recepisse a Lamberto Buc (dg: cum) suo socero (dg: s) cum Hilla eius 

uxore filia dicti Lamberti nomine dotis ad jus oppidi de Busco XXX Gelre 

gulden (dg: s) et promisit primodictus Jacobus super omnia dicto Lamberto 

ad opus (dg: om) aliorum suorum heredum quod si ipse Jacobus primodictus 

#et dicta Hilla aut eorum liberi# ad divisionem faciendam de bonis que 

(dg: primodictus Jacobus in sua morte post) Enghela uxor predicti 

                         
20 Zie → BP 1179 p 138v 09 za 09-03-1392, Wellinus van Beke verkocht geheel deze goederen aan 
Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp en Albertus zv voornoemde Wellinus. 
21 Zie → BP 1175 f 081v 18 wo 14-08-1392, verkoop van een van de erfcijnzen 

van 15 oude schilden. 
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Lamberti in sua morte post se reliquit et que dictus Lambertus in sua 

morte post se relinquet venire voluerit et dicta (dg: dic) bona 

condividere extunc primodictus Jacobus seu #dicta# Hilla eius uxor aut 

eius liberi ad huiusmodi divisionem venientes reimportabunt (dg: ad h) 

XXX Gelre gulden seu valorem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 205r 09 ma 16-01-1391. 

Willelmus Kemmer verkocht aan Nicholaus der Kijnder den Plaetmaker een 

b-erfcijns van 13 schelling geld, met Sint-Lambertus te betalen, gaande uit 

een beemd, ter plaatse gnd die Maet, tussen Willelmus Vleminc enerzijds en 

Arnoldus van Cnode anderzijds, welke cijns aan Willelmus van den Hoernic 

was verkocht door Johannes gnd Brodeken, en welke cijns nu behoort aan 

eerstgenoemde Willelmus. 

 

Willelmus Kemmer hereditarium censum tredecim solidorum monete solvendum 

hereditarie Lamberti de quodam prato sito in loco dicto die Maet inter 

terram Willelmi Vleminc (dg: ex uno) et inter hereditatem Arnoldi de 

Cnode (dg: ex alio) venditum Willelmo van den Hoernic a (dg: ..) Johanne 

dicto Brodeken prout in litteris et quem censum primodictus Willelmus 

nunc ad se spectare dicebat vendidit Nicholao der Kijnder den Plaetmaker 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui et heredum dicti quondam Willelmi van den Hoernic deponere. 

Testes (dg: datum ut supra) Erpe et Steenwech datum secunda post octavas 

epiphanie. 

 

BP 1179 p 205r 10 za 21-01-1391. 

Theodericus Posteel enerzijds en Beatrix wv Matheus Posteel, Gertrudis wv 

Henricus Posteel en Jordanus gnd Leuwe anderzijds legden de oplossing van 

hun geschillen in handen van Willelmus zv Arnoldus Tielkini en Arnoldus van 

Scijnle, door voornoemde Theodericus gekozen, en Albertus Wael en Johannes 

zvw Godefridus van Erpe, door voornoemde Beatrix, Gertrudis en Jordanus 

gekozen. Voornoemde Theodericus moet zijn visie inbrengen uiterlijk morgen 

over een week en dan moet de andere partij binnen 8 dagen reageren. Aan wat 

de arbiters vervolgens binnen 8 dagen eendrachtig zullen uitspreken, zullen 

partijen zich houden, op straffe van 200 Brabantse dobbel aan de hertogin. 

Maar komen de arbiters binnen die 8 dagen niet tot een eendrachtige 

uitspraak, dan {p.206v} zullen ze een hoofdarbiter kiezen, die vervolgens 

binnen 8 dagen een uitspraak zal doen, waaraan partijen zich zullen houden, 

op voornoemde straf. Zou een van de arbiters wegvallen, dan wordt voor hem 

een plaatsvervanger gekozen, door de betrokken partij. 

 

Theodericus Posteel ex una parte et Beatrix relicta Mathei Posteel et 

Gertrudis relicta quondam Henrici Posteel cum tutore et Jordanus (dg: 

filius quo) dictus Leuwe ex altera parte super omnibus causis litigiosis 

querulis et contraversionibus habitis in dictas partes #(dg: quacumque) 

seu inter dictum Theodericum et inter dictos quondam Matheum et Henricum 

quacumque occacione# occacione (dg: quorumcumque bonorum quondam 

Godefridi Posteel ut dic) a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem ut dicebant compromiserunt in Willelmum filium Arnoldi Tielkini 

et Arnoldum de Scijnle ad hoc a dicto Theoderico et in Albertum Wael et 

Johannem filium quondam Godefridi de Erpe ad hoc a dictis Beatrice 

Gertrude (dg: -s) et [Jordano] electos et assumptos se ratum et firmum 

perpetue servare quecumque dicti arbitri (dg: pro) concorditer 

pronunciaverint inter dictas partes (dg: occacione premissorum) super 

premissis tali condicione quod (dg: quelibet dictorum partium) #dictus 

Theodericus# suas querulas et suam veritatem #et testimonium# apportabit 

ad dictos arbitros infra hinc (dg: d) et (dg: dominicam diem proxime 

futuram) #a die crastino !?crasti[no] ultra octo inclusive# et (dg: ex) 

super huiusmodi querulas et veritatem et testimonium dicti Theoderici 

(dg: dic) altera pars infra octo dies extunc sine medio sequentes super 

querulas et veritatem et testimonium dicti Theoderici revidebunt et 
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huiusmodi revisionem revidebunt et huiusmodi revisionem apud dictos 

arbitros portabunt et (dg: extunc ar) et quecumque extunc dicti arbitri 

concorditer pronunciaverunt super premissis inter dictas partes 

infra (dg: dominicam a dominica proxime futura ultra octo a die a 

dominica die proxime futura ultra oct sine medio) #octo dies extunc sine 

medio sequentes# sequentes hoc dicte partes promiserunt ratum servare 

perpetue et adimplere sub pena IIc Brabant dobbel domine ducisse a parte 

resiliente dandis et persolvendis scilicet si dicti arbitri non 

concordaverunt infra dictum terminum inter dictas partes super premissis 

extunc (dg: Hubertus Steenwech de Gemert erit arbiter superior et) 

 

1179 mf4 B 01 p. 206. 

 in festo Agnetis: zaterdag 21-01-1391. 

 in die Marcelli: maandag 16-01-1391. 

 ipso die beati Antonii: dinsdag 17-01-1391. 

 Quarta post octavas epiphanie: woensdag 18-01-1391. 

 

BP 1179 p 206v 01 za 21-01-1391. 

[ex]tunc dicti arbitri eligent arbitrum superiorem et quecumque huiusmodi 

arbiter superior extunc infra octo (dg: ..) dies (dg: ex) dictum terminum 

sine medio sequentes hoc dicte partes promiserunt cum tutore ratum 

servare sub pena predicta. Conventum est eciam quod si aliquis (dg: 

dictarum partium) dictorum arbitrorum vacare non posset in pronunciando 

super premissis (dg: s) inter dictas partes extunc pars que illum elegit 

loco illius alium arbitrum eligat (dg: testes l Gemert et Steenwech datum 

supra). Testes Dicbier et Hubertus datum in festo Agnetis. 

 

BP 1179 p 206v 02 ma 16-01-1391. 

Sophija wv Bertoldus Bertouts soen handschoenmaker, en haar kinderen 

Bertoldus en Laurencius, droegen over aan Lambertus van Goiderheijle het 

deel, dat aan hen en andere kvw voornoemde Bertoldus toebehoort, resp. aan 

hen zal toebehoren na overlijden van Hilla wv Henricus Marinen, in een 

hofstad in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Rutgherus van 

Boemel enerzijds en erfgoed van Nijcholaus van Stakenborch anderzijds. 

Johannes, Henricus, Theodericus, Walterus, Godefridus en Ermgardis, kvw 

voornoemde Bertoldus, zullen22 afstand doen. Verkopers erkenden dat het hun 

wil was dat de hofstad gerechtelijk verkocht werd door de rechter, met 

vonnis van schepenen in Den Bosch. 

 

Sophija relicta quondam Bertoldi Bertouts soen cijrothecarii cum tutore 

Bertoldus Laurencius #eius liberi totam partem et jus# (dg: medietatem) 

eis (dg: de morte predicti Henrici Marine) et aliis liberis dicti quondam 

Bertoldi competentes et post mortem Hille relicte quondam Henrici Marinen 

competentes in (dg: qudam) quodam domistadio (dg: sito in) cum suis 

attinentiis sito in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem 

Rutgheri de Boemel ex uno et inter hereditatem Nijcholai de Stakenborch 

ex alio supportaverunt Lamberto de Goiderheijle promittentes cum tutore 

super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et quod ipsi Johannem Henricum Theodericum Walterum Godefridum 

et Ermgardem #liberos dicti quondam Bertoldi# super dictis tota parte et 

jure eis competente et competituris in dicto domistadio ad opus dicti 

Lamberti facient renunciare et eos tales habebunt quod nunquam presument 

se jus in premissis habere insuper recognoverunt se id fore sue 

voluntatis quod dictum domistadium vendatur per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco. Testes (dg: Ste) Gemert et Steenwech datum 

in die Marcelli. 

 

                         
22 Zie → BP 1181 p 618v 02 za 10-01-1400, overdracht van een deel in een 

huis en erf op deze plaats, door Godefridus en Ermegardis, kvw Bertoldus 

gnd Bertouts soen. 
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BP 1179 p 206v 03 ma 16-01-1391. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Bertoldus en Laurencius 20 

Hollandse gulden of de waarde, te betalen zodra Theodericus, Walterus, 

Godefridus en Ermardis, kvw voornoemde Bertoldus, meerderjarig zijn dan wel 

overleden zijn. 

 

Dictus Lambertus promisit dictis Bertoldo et Laurencio fratribus XX 

Hollant gulden seu valorem quamcito Theodericus Walterus Godefridus et 

Ermardis (dg: ad annos pubertatis pervenerint persolvendos testes datum 

supra) liberos dicti quondam Bertoldi (dg: qu) ad annos pubertatis 

pervenerint seu decesserint persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 206v 04 di 17-01-1391. 

Henricus gnd Hoessch gaf uit aan Gerardus Bolant en Egidius zvw Johannes 

van der Hoven 3 stukjes land, in Vught Sint-Petrus, (1+2) tussen Elizabeth 

wv Reijnerus Willems enerzijds en Reijnkinus zvw Henricus Reijners soen 

anderzijds, (3) tussen heren Theu... enerzijds en Arnoldus Stamelart van 

den Spanct anderzijds; de uitgifte gechiedde voor 7 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(vr 02-02-1392). Henricus beloofde lasten af te handelen, uitgezonderd het 

onderhoud van een hek en zand, aldaar, en een b-erfpacht van 1 zester 

rogge, Bossche maat, aan Theodericus van den Porten. Slechts op te geven 

met 3 mud rogge. 

 

Henricus dictus Hoessch tres particulas terre ad dictum Henricum 

spectantes sitas in parochia de Vucht sancti Petri quarum due inter 

hereditatem Elizabeth relicte quondam Reijneri Willems ex uno et 

hereditatem Reijnkini filii quondam Henrici Reijners soen ex alio et 

tercia inter hereditatem dominorum Theu...orum ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Stamelart van den Spanct ex alio sunt situate ut 

dicebat (dg: locavit here) #dedit ad annuam et hereditariam paccionem# 

Gerardo Bolant et Egidio flio quondam Johannis van der Hoven #pro septem 

sextariis siliginis mensure Busco et ibidem tradendis etc# annuatim 

purificationis et primo purificationis ultra annum per ipsos habendas 

promittens dictus Henricus warandiam et #aliam# obligationem (dg: 

deponere) excepto onere conservacionis (dg: medietatem unius) repaguli 

dicti hecken et arene ibidem consistentis et (dg: uno) hereditaria 

paccione unius sextarii siliginis dicte mensure Theoderico van den Porten 

prius exinde de jure solvendis deponere omnino condicione apposita si 

dicti Gerardus et Egidius dictis bonis renunciare voluerint et illa 

dimittere quod hoc facerent et facere deberent mediantibus tribus modiis 

siliginis dicte mensure prefato Henrico per ipsos deliberandis. Quo facto 

dicti Gerardus et Egidius promiserunt dicto Henrico dicta septem sextaria 

siliginis termino predicto annuatim persolvere. Testes Erpe et Aa datum 

ipso die beati Antonii. 

 

BP 1179 p 206v 05 di 17-01-1391. 

Arnoldus gnd van den Venne en zijn zoon Henricus droegen over aan Arnoldus 

zv voornoemde Arnoldus gnd van den Venne een b-erfcijns van 3 gulden 

hellingen of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Jan-Baptist te 

betalen, aan voornoemde Arnoldus, tbv hem en zijn kinderen, verkocht door 

Albertus gnd van Geffen. 

 

Arnoldus dictus van den Venne et Henricus eius filius annuum et 

hereditarium censum trium florenorum aureorum communiter gulden hellinge 

vocatorum boni auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum anno quolibet hereditarie nativitatis Johannis baptiste 

venditum dicto Arnoldo ad opus sui et suorum liberorum per Albertum 

dictum de Geffen prout in litteris supportaverunt Arnoldo filio dicti 

Arnoldi dicti van den Venne et ratum servare effestucando #cum litteris 

et jure etc# promittentes ratam etc ac omnem obligationem ex parte sui 



Bosch’ Protocol jaar 1391 05. 

 

40 

deponere. Testes Dicbier et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 206v 06 di 17-01-1391. 

Theodericus gnd die Clerke maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis in Hilvarenbeek te 

leveren, aan hem overgedragen door zijn broer Henricus Haen. 

 

Theodericus (dg: die K) dictus die Clerke annuam et hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure ?vero de Hilwarenbeke solvendam 

hereditarie purificatonis et in Hilwarenbeke tradendam et deliberandam 

(dg: prout in litteris monuit de tribus annis proxime preteritis 

supportatam) #supportatam sibi# per Henricum Haen #eius fratrem# prout in 

litteris monuit de tribus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 206v 07 wo 18-01-1391. 

Johannes Lisscap en Ghisbertus Lisscap de jongere beloofden aan Henricus 

Molle zvw Johannes van Loen 28 oude schilden met Pasen over een jaar (zo 

14-04-1392) te betalen. 

 

(dg: Gh) Johannes Lisscap et Ghisbertus Lisscap junior promiserunt 

Henrico Molle filio quondam Johannis de Loen XXVIII aude scilde vel 

valorem (dg: ad) ad pasca proxime futurum ultra annum persolvendos. 

Testes Erpe et Dicbier datum quarta post octavas epiphanie. 

 

BP 1179 p 206v 08 wo 18-01-1391. 

Elisabeth wv Johannes gnd Coex van Eersel en haar kinderen Godefridus en 

Arnoldus verkochten aan Arnoldus Hoernken een n-erfcijns van 4 Hollandse 

gulden of de waarde, met Maria-Hemelvaart te betalen, gaande uit (1) een 

huis en tuin, in Eersel, naast de gemene weg aldaar, tussen Johannes 

Marselis soen enerzijds en Johannes Stevens tsHertogen Swager en Walterus 

Hannen soen anderzijds, (2) een beemd, in Eersel, gnd Molijmans Beemd, 

tussen Petrus Nagel enerzijds en mr Lambertus van Rode en zijn vrouw 

Heilwigis anderzijds, (3) een stuk land, gnd een bocht, in Eersel, 

tegenover de kerk aldaar, tussen Johannes gnd Maechmans en Johannes Hoeman 

enerzijds en Walterus Ranse anderzijds, reeds belast met grondcijnzen en 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Eersel, aan de H.Geest in Eersel, 

gaande uit voornoemd huis met toebehoren. 

 

Elisabeth relicta Johannis quondam dicti Coex de Eersel cum tutore 

Godefridus #et# Arnoldus liberi dicte Elisabeth hereditarie vendiderunt 

Arnoldo Hoernken hereditarium censum quatuor florenorum Hollandie vel 

valorem annuatim ad festum (dg: a) beate virginis assumptionem etc ex 

domo et orto cum attinentiis sitis in parochia de Eersel (dg: inter) 

juxta communem plateam ibidem inter hereditatem Johannis Marselis #soen# 

ex uno et inter Johannis Stevens tsHertogen Swager et Walteri Hannen 

#soen# ex alio et ex quodam prato sito in dicta parochia nuncupato 

Molijmans Beemt inter hereditatem Petri Nagel ex uno et (dg: Heilwigis) 

hereditatem magistri Lamberti de Rode et Heilwigis sue uxoris ex alio 

item ex quadam pecia terre dicta een bocht sita in dicta parochia de 

Eersel (dg: int) in opposito ecclesie ibidem inter hereditatem Johannis 

dicti Maechmans et Johannis Hoeman ex uno et Walteri Ranse ex alio (dg: 

pro) supportaverunt #promittentes cum tutore# (dg: ratam servare pro) 

warandiam et aliam obligationem exceptis #censibus dominorum fundi et# 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Eersel mense sancti spiritus 

in Eersel ex dicta domo cum attinentiis 

 

1179 mf4 B 02 p. 207. 

 Quarta post Marcelli: woensdag 18-01-1391. 

 Quinta post octavas epiphanie: donderdag 19-01-1391. 

 Quinta post Marcelli: donderdag 19-01-1391. 
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BP 1179 p 207r 01 wo 18-01-1391. 

prius de jure solvendis sufficientem efficere #super habita et habenda# 

(dg: ?etc). Testes Erpe et Gemert datum quarta post Marcelli. 

 

BP 1179 p 207r 02 wo 18-01-1391. 

Arnoldus van Amerzoijen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Amerzoijen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 207r 03 wo 18-01-1391. 

De broers Reijnerus en Johannes, zvw Henricus gnd Arts soen, beloofden aan 

hun moeder Elizabeth een lijfrente van 4 pond geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit al hun goederen. 

 

Solvit. 

Reijnerus #et Johannes fratres# (dg: filius) !quondam Henrici dicti Arts 

soen promiserunt #indivisi# super habita et habenda se daturos et 

soluturos Elizabeth eorum matri vitalem pensionem #quatuor librarum 

monete# ad vitam dicte Elizabeth et non ultra nativitatis (dg: .) 

#Johannis# ex omnibus suis bonis habitis et habendis et cum mortua fuerit 

etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 207r 04 wo 18-01-1391. 

Hermannus zvw Johannes van Scijnle verkocht aan Ghibo Kesselman zv Ghibo 

Kesselman zager een n-erfcijns van 8 pond geld, een helft te betalen met 

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

voornoemde wijlen Johannes, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed 

van Henricus Hadewigen soen enerzijds en een gemeen straatje aldaar 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 3 pond 

10 schelling geld. 

 

Hermannus filius quondam Johannis de Scijnle hereditarie vendidit (dg: 

Ghisberto) Ghiboni (dg: de Kesselle) Kesselman filio Ghibonis Kesselman 

(dg: juniori) #sarratoris# hereditarium censum octo librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area cum suis attinentiis dicti quondam Johannis sita in Busco in vico 

ecclesie inter hereditatem Henrici Hadewigen soen ex alio et inter 

communem viculum tendentem #ibidem# ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: trib) censu 

domini ducis (dg: here) et hereditaro censu III librarum et X solidorum 

monete exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Uden et 

Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 207r 05 wo 18-01-1391. 

Johannes zvw Johannes van Scijnle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Scijnle prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 207r 06 do 19-01-1391. 

Hubertus de Ghemert beloofde aan zijn zuster Bela dat hij, zonder 

toestemming van voornoemde Bela, niet zal verkopen, noch vervreemden, noch 

belasten, noch verhuren de helft, die hem aan zal komen na overlijden van 

jkvr Mabelia Langvelt, van een erfgoed dat was van wijlen Bertoldus van 

Huesden, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, over het water, tussen 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en erfgoed van Gheerlacus 

Cnode zvw Gheerlacus met den Brode anderzijds. Zou voornoemde Hubertus dat 

toch doen dan moet hij aan voornoemde Bela 2½ Brabantse dobbel betalen. 

Voornoemde Hubertus en Bela zullen voornoemd erfgoed gelijkelijk bezitten, 

zoals het aan hen door hr Gheerlacus van Ghemert dekaan van Sint Oedenrode 

vermaakt was. 
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Zou voornoemde Hubertus zijn helft willen verkopen, dan kan dit alleen aan 

voornoemde Bela, en voor de prijs waarvoor hij die aan een ander zou kunnen 

verkopen. 

 

Hubertus de Ghemert promisit super omnia Bele sue sorori quod ipse 

Hubertus medietatem sibi post mortem #domicelle Mabelie Langvelt# 

competituram hereditatis que fuerat quondam Bertoldi de Huesden site in 

Busco in vico Hijnthamensi ultra aquam inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco ex uno et hereditatem Gheerlaci Cnode filii quondam 

Gheerlaci met den Brode ex alio (dg: tendentis v) non vendet neque 

alienabit nec obligationem super eandem faciet quovis modo neque alicui 

persone locabit sive concedet sine consensu et voluntate dicte Bele et si 

dictus Hubertus dictam medietatem alicui sine consensu et voluntate dicte 

Bele vendiderit alienaverit obligationem super eandem fecerit aut 

locaverit vel concesserit extunc et immediate dictus Hubertus prefate 

Bele IIJ Brabant dobbel ad ipsius Bele monitionem solvet et solvere 

tenebitur prout idem Hubertus recognovit et promisit hoc tamen addito 

quod dicti Hubertus et Bela dictam hereditatem equaliter possidebunt 

prout huiusmodi hereditas ipsis Huberto et Bele a domino Gheerlaco de 

Ghemert decano Rodensi fuit legata hoc et eciam addito si dictus Hubertus 

dictam medietatem vendere voluerit extunc idem Hubertus eandem medietatem 

nulli vendet nec alienabit nisi dicte Bele pro tali pretio pro quali 

alteri vendere posset. Testes Erpe et Loze datum quinta post octavas 

epiphanie. 

 

BP 1179 p 207r 07 do 19-01-1391. 

Bela dv Johannes van Ghemert beloofde hetzelfde aan haar broer Hubertus. 

 

Bela filia Johannis de Ghemert cum tutore promisit super omnia Huberto 

suo fratri in omnibus et per omnia simili quod Hubertus dicte Bele 

promiserat in contractu supradicto. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 207r 08 do 19-01-1391. 

De broers Walterus en Gerardus, kvw Gerardus van Eersel, en Godefridus 

Berkelman ev Yda, dvw voornoemde Gerardus van Eersel, verkochten aan 

Nijcholaus van Laerven? de helft, die aan verkopers gekomen was na 

overlijden van Henricus van Mierde zvw voornoemde Gerardus van Eersel, in 

(1) een hoeve lands van wijlen Petrus van den Laer, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, tussen Willelmus van Ghestel enerzijds en Hessello 

gnd Snabbe en Johannes Moelner anderzijds, strekkend aan voornoemde 

Johannes Moelner, (2) in beemden van voornoemde Petrus van den Laer, in 

Udenhout, tussen erfgoederen van het klooster van Tongerlo enerzijds en 

Nijcholaus van Baerle anderzijds, (3) een hoeve heidelands in Tilburg 

tussen voornoemde Willelmus van Ghestel enerzijds en de gemeint van Tilburg 

anderzijds, (4) een deel, behorend aan Walterus gnd van den Laer, in Peter 

Loders Hoeve, in Udenhout, echter voor voornoemde Walterus van den Laer 

gereserveerd (5) een huis en tuin in voornoemde beemden, op het einde van 

die beemden, richting de weg naar Tilburg, zoals afgepaald, (6) een stuk 

beemd in voornoemde beemden, direct achter voornoemd huis en tuin, welk 

huis, tuin en stuk beemd strekken van voornoemde gemene weg achterwaarts 

tot aan de Wersgraaf die in voornoemde beemden ligt, (7) de Wersgraaf. Deze 

erfgoederen, uitgezonderd voornoemd huis, tuin en stuk beemd, had 

voornoemde wijlen Henricus van Mierde in pacht verkregen van voornoemde 

Walterus van den Laer zvw voornoemde Petrus van den Laer, te weten voor de 

onraad, die voornoemde wijlen Petrus van den Laer uit voornoemde (gehele) 

erfgoederen betaalde, voor de cijnzen uit voornoemd gedeelte, aan 

voornoemde Walterus behorend, in Peter Loders Hoeve, en voor een b-erfpacht 

van 7 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis door voornoemde Henricus te 

leveren aan voornoemde Walterus. 

Voornoemde Nijcholaus zal deze helft niet opgeven, tenzij met 15 Gelderse 
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gulden en met de helft van voornoemde pacht. 

 

Walterus Gerardus fratres liberi quondam liberi quondam Gerardi de Eersel 

et Godefridus Berkelman maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie 

dicti quondam Gerardi de Eersel medietatem eis de morte quondam Henrici 

de Mierde filii dicti quondam Gerardi de Eersel successione advolutam in 

hereditatibus #infrascriptis videlicet# quodam manso terre quondam Petri 

van den Laer sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto (dg: Ude) 

Udenhout inter hereditatem Willelmi de Ghestel ex uno et inter 

hereditates (dg: conventus de Tongherlo ex a) Hessellonis dicti Snabbi et 

Johannis Moelner ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem dicti 

Johannis Moelner atque in pratis dicti quondam Petri van den Laer sitis 

in dicto loco Udenhout vocato inter hereditatem conventus de Tongherlo ex 

uno et inter hereditatem Nijcholai de Baerle ex alio atque in manso terre 

mericalis sito in parochia de Tilborch inter hereditatem Willelmi de 

Ghestel predicti ex uno et inter communitatem de Tilborch ex alio atque 

#in# tota (dg: parte) et integra parte (dg: d) Waltero dicto van den Laer 

competente in manso dicto (dg: Peter) Peter Loders Hoeve sito in dicto 

loco Udenhout vocato salvis tamen dicto Waltero van den Laer et sibi 

reservatis domo et orto sitis in dictis pratis in fine eorundem pratorum 

versus communem plateam tendentem i[bidem?] versus Tilborch prout 

huiusmodi domus et ortus siti ibidem siti et limitati et salva eciam 

eidem Waltero van den Laer (dg: pra) pecia prati sita in dictis pratis 

contigue (dg: de) retro domum et ortum predictos et qui domus ortus et 

pecia prati jamdicti tendens a (dg: communi) dicta communi platea 

retrorsum usque ad quoddam fossatum dictum dWersgrave in dictis pratis 

(dg: s) consistens simul cum eodem fossato dWersgrave vocato dicto 

Waltero eciam reservato quas hereditates predictas dictus quondam 

Henricus de Mierde minus dictis domo orto et pecia prati erga dictum 

Walterum van den Laer filium dict quondam Petri van den Laer ad pactum 

acquiserat (dg: prout in litteris) scilicet pro omnibus oneribus dictis 

onraet que dictus quondam Petrus van den Laer ex omnibus integris 

hereditatibus antedictis annuatim de jure solvere consuevit et tenebatur 

atque pro censibus ex dicta integra parte dicto Waltero in in dicto manso 

Peter Loders Hoeve vocato competente de jure solvendis atque pro 

hereditaria paccione septem modiorum siliginis mensure de Busco danda 

dicto Waltero a dicto (dg: Hen) Henrico hereditarie purificationis prout 

in litteris quas vidimus vendiderunt Nijcholao de Lae[r/ven] cum litteris 

et jure occacione promittentes super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte (dg: eorum deponere quo facto) eorum et dicti quondam Henrici 

[deponere exceptis] dicta paccione et condicione et promissione in dictis 

litteris contentis. Quo facto promisit dictus Nijcholaus super omnia quod 

ipse dictam medietatem premissorum [non resignabit nec] #dimitteret# pro 

solucione dictorum onerum et pro medietate dicte hereditarie paccionis 

septem modiorum siliginis nisi (dg: cum XXV Gelre gulden seu valorem 

dictis venditoribus cum) in termino solucionis dicte paccionis cum 

medietate dicte paccionis in huiusmodi termino proveniende et cum XV 

Gelre gulden seu valorem dictis venditoribus in hoc eventu a dicto (dg: 

e) Nijcholao emptore dandis et exsolvendis. Testes Erpe et Loze datum 

(dg: supra) quinta post Marcelli. 

 

BP 1179 p 207r 09 do 19-01-1391. 

Johannes zv Nijcholaus van Laerven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Nijcholai de Laerven prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 207r 10 do 19-01-1391. 

Een brief maken van de belofte, door voornoemde Nijcholaus gedaan. 
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Et fiet littera de dicta repromissione facta per dictum Nijcholaum. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf4 B 03 p. 208. 

 Quinta post Marcelli: donderdag 19-01-1391. 

 

BP 1179 p 208v 01 do 19-01-1391. 

De broers Petrus, Willelmus en Walterus Bac, kvw Hermannus die Ridder, 

gaven uit aan Godefridus zvw Arnoldus gnd Necker (1) een stuk land in 

Middelbeers, tussen Johannes Willems soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een stuk beemd gnd die Beemd van Hoerne, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Spoordonk, tussen Aleijdis van Casteren en haar kinderen 

enerzijds en Lambertus Snorken anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Middelbeers op genoemd stuk land te leveren. 

 

Solverunt ambo. 

Petrus Willelmus et Walterus Bac fratres liberi quondam Hermanni die 

Ridder peciam terre sitam in parochia de Middelberze inter hereditatem 

Johannis Willems #soen# ex uno et inter communitatem ex alio atque peciam 

prati (dg: #dictam# sitam in dicta parochia de Oester Oerscot in loco 

dicto) dictam die Beemt van Hoerne sitam in parochia de Oerscot in loco 

dicto Spoerdonc inter hereditatem Aleijdis de Casteren et eius liberorum 

ex uno et inter hereditatem Lamberti Snorken ex alio ut dicebant dederunt 

ad hereditariam paccionem Godefrido filio quondam Arnoldi dicti Necker ab 

eodem hereditarie possidendam pro censibus dominorum fundi dandis etc 

atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco 

danda eis ab alio hereditarie purificationis et in parochia de (dg: Oe) 

Middelberze super dictam peciam terre tradenda ex premissis promittentes 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Erpe et Steenwech datum quinta post Marcelli. Tradetur 

littera fratrum dicto Petro. 

 

BP 1179 p 208v 02 do 19-01-1391. 

Lambertus zvw Johannes Bonarts droeg over aan Nijcholaus gnd Colen 

Conderman het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn oom 

Walterus Melijs soen, in een b-erfcijns van 3 pond, die Willelmus die Volre 

met Maria-Hemelvaart betaalde aan wijlen voornoemde Walterus, gaande uit 

een kamp, gnd des Volres Kamp, in Uden, naast de plaats gnd de Moggelen 

Beemd, met een eind strekkend aan de plaats gnd op die Loren. 

 

Lambertus filius quondam Johannis Bonarts totam partem sibi de morte 

quondam Walteri Melijs soen sui avunculi successione advolutam in 

hereditario censu trium librarum quem Willelmus die Volre dicto quondam 

Waltero solvere consuevit hereditarie assumptione Marie ex quodam campo 

dicto des Volres Camp sito in parochia de Uden #iuxta locum dictum den 

Moggelen Beemt# tendente cum uno fine ad locum dictum op die Loren (dg: 

atque ex supportavit Nijch) supportavit Nijcholao dicto Colen Conderman 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Erpe et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 208v 03 do 19-01-1391. 

Voornoemde Lambertus zvw Johannes Bonarts deed tbv Nijcholaus gnd Coel 

Condermans afstand van erfgoederen, in Uden, ter plaatse gnd Scouvelt, 

zoals die erfgoederen ten deel gevallen waren aan zijn zuster Mechtildis ev 

voornoemde Nijcholaus. 

 

Dictus Lambertus super hereditatibus sitis in parochia de Uden in loco 

dicto Scouvelt prout huiusmodi (dg: hereditate) hereditates Mechtildi sue 

sorori uxori Nijcholai dicti Coel Condermans cesserunt in partem ad opus 

dicti Nijcholai Coel renunciavit promittens ratam servare (dg: ..). 
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Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 208v 04 do 19-01-1391. 

Johannes zvw Ghibo gnd Kesselman droeg over aan Ghibo Kesselman snijder een 

b-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, die Gerardus van Eersel 

beloofd23 had aan voornoemde Johannes met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit 3 stukken land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, (1) op de 

plaats gnd Meijnne, (2) in de plaats gnd die Witbrake, (3) tusen Johannes 

Lijsbetten soen enerzijds en Johannes Venman anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis dicti Kesselman hereditariam paccionem 

trium sextariorum siliginis mensure de Busco (dg: so) quam Gerardus de 

Eersel promisit se daturum et soluturum #dicto Johanni# hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex tribus peciis terre sitis in 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel quarum una supra locum 

dictum Meijnne secunda in loco dicto die Witbrake et tercia inter 

hereditatem Johannis Lijsbetten soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

Venman ex alio (dg: i) prout in litteris hereditarie supportavit Ghiboni 

Kesselman sartori cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 208v 05 do 19-01-1391. 

De broers Johannes en Cristianus, kvw Rutgherus gnd Voet, verkochten aan 

Theodericus zvw Matheus van Empel een stuk land, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Wijbos, tussen Paulus szv Nijcholaus van den Wijbossche enerzijds en 

voornoemde Johannes en Cristianus anderzijds, met de helft van de sloten 

rondom dit stuk land. 

 

Johannes et Cristianus fratres liberi quondam (dg: quo) Rutgheri dicti 

Voet peciam terre sitam in parochia de Scijnle in loco Wijbossche inter 

hereditatem Pauli generi Nijcholai van den Wijbossche ex uno et inter 

hereditatem dictorum Johannis et Cristiani (dg: ex) fratrum ex alio simul 

cum medietate fossatorum circum dictam peciam terre consistentium 

vendiderunt Theoderico filio quondam Mathei de Empel promittentes 

warandiam et obligationem deponere. Testes Erpe et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 208v 06 do 19-01-1391. 

Willelmus Coelner maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Henricus van den Broecke zvw Ghibo van den Broec van Rixstel en 

Ghibo zv voornoemde Henricus met hun goederen. 

 

Willelmus Coelner omnes vendiciones et alienacions factas per Henricum 

van den Broecke filium quondam Ghibonis van den Broec de Rixstel et 

Ghibonem (dg: -s) filium dicti Henrici seu eorum alterum cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 208v 07 do 19-01-1391. 

Voornoemde Willelmus Coelner, voor zich en namens zijn vrouw Heijlwigis, 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door 

Theodericus Milter van Lijshout met zijn goederen. 

 

Dictus Willelmus Coelner #(dg: ...) quam pro se quam nomine Heijlwigis 

sue uxoris# omnes vendiciones et alienaciones factas per Theodericum 

Milter de Lijshout cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 208v 08 do 19-01-1391. 

Voornoemde Willelmus Coelner, voor zich en namens zijn vrouw Heijlwigis, 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door 

                         
23 Zie ← BP 1177 f 384r 15 ±do 27-07-1385, uitgifte voor de pacht. 
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Jacobus zvw Henricus van der Heijden met zijn goederen. 

 

Dictus Willelmus (dg: pro se et #tamquam) pro se et pro Heijlwige sua 

uxore# omnes vendiciones et alienaciones factas per Jacobum filium 

quondam Henrici van der Heijden cum suis bonis calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 208v 09 do 19-01-1391. 

Theodericus Scout schoenmaker maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Arnoldus Ruver met zijn goederen. 

 

Theodericus Scout (dg: -he) sutor omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Arnoldum Ruver cum suis bonis calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 208v 10 do 19-01-1391. 

Voornoemde Theodericus Scout schoenmaker maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Johannes van Kuijc van Gewanden 

szv Henricus Wouters soen. 

 

Dictus Theodericus omnes vendiciones factas per (dg: a) Johannem (dg: .) 

d[e] (dg: ...) Kuijc de Gewanden (dg: cum suis bonis calup) generum 

Henrici Wouters soen calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 208v 11 do 19-01-1391. 

Rodolphus zvw Arnoldus gnd Vrient beloofde aan Nijcholaus zv Johannes gnd 

Boudens soen van den Water 13 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi dicti Vrient promisit super omnia 

Nijcholao filio Johannis dicti Boudens soen van den Water XIII Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 208v 12 do 19-01-1391. 

Gerardus van Essche smid verkocht aan Henricus Machiels soen, Johannes 

Godevarts soen, Cristianus Pauwels soen en Gertrudis en Johannes, nkvw hr 

Eligius gnd Loij van den Aker priester, (1) 1/3 deel in een beemd gnd 

Tongelen, in Esch, tussen Laurencius van Bruggen enerzijds en erfg vw 

Henricus van den Aker anderzijds, (2) 1/3 deel in een beemd gnd die 

Moerbeemd en in aangelegen erfgoederen gnd Driessen, in Esch, tussen 

Arnoldus Buckinc enerzijds en wijlen voornoemde hr Eligius anderzijds, 

belast met 1/3 deel van ½ vracht tiendhooi. De brief overhandigen aan 

Henricus Machiels soen. 

 

Gerardus de Essche faber terciam partem ad se spectantem in prato dicto 

(dg: d) Tongelen sito in parochia de Essche inter hereditatem Laurencii 

de Bruggen ex uno et inter hereditatem heredum quondam Henrici van den 

Aker ex alio atque terciam partem ad se spectantem in prato dicto die 

Moerbeemt #et in hereditatibus dictis Driesschen dicto prato 

adiacentibus# sitis in dicta parochia inter hereditatem Arnoldi Buckinc 

ex uno et inter hereditatem quondam domini Eligii dicti Loij van den Aker 

presbitri ex alio (dg: atque in hereditatibus dictis Driesschen sitis 

ibidem inter) ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Machiels soen 

Johanni Godevarts soen Cristiano Pauwels #soen# et Gertrudi #et Johanni 

pueris# (dg: filio) naturalibus dicti quondam domini Eligii (dg: et Jo) 

promittens warandia et obligationem deponere excepta tercia parte unius 

#dimidii# plaustri feni decimalis ex dictis tercia parte et tercia parte 

solvendis. Testes datum supra. Tradetur littera Henrico Machiels soen. 
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BP 1179 p 208v 13 do 19-01-1391. 

Theodericus van den Assche zvw Henricus van den Broec deed tbv Willelmus 

zvw Willelmus van Beke afstand van erfgoederen, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd ten Heuvel, tussen het water gnd die Dommel enerzijds en wijlen 

Walterus die Koc en Arnoldus die Stercke anderzijds. 

 

Theodericus van den Assche filius quondam Henrici van den Broec super 

hereditatibus sitis in parochia de Ghestel (dg: ad) prope Herlaer ad 

locum dictum ten Hoevel inter aquam dictis die Dommel et inter 

hereditatem quondam Walteri die Koc et Arnoldi die Stercke ex alio et 

super jure ad opus Willelmi (dg: de) filii quondam Willelmi de Beke 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 208v 14 do 19-01-1391. 

Nijcholaus van Baerle droeg over aan Gobelinus van den Berge een stuk land 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen voornoemde Gobelinus van den 

Berge enerzijds en Johannes van den Loe anderzijds, belast met 5 penningen 

cijns. 

 

Nijcholaus de (dg: Lae) Baerle peciam terre sitam in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Berkel inter hereditatem Gobelini van den Berge 

ex uno et inter hereditatem Johannis van den (dg: Loe e) Loe ex alio 

hereditarie supportavit dicto Gobelino promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis quinque denariis census exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 208v 15 do 19-01-1391. 

Voornoemde Gobelinus van den Berge droeg over aan Nijcholaus van Baerle een 

stuk land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Johannes Daneels 

soen enerzijds en Johannes Vannijns anderzijds, belast met 5 penningen 

cijns. 

 

Dictus Gobelinus van den Berge peciam terre sitam in parochia de 

Oesterwijc #in loco dicto Udenhout# inter hereditatem Johannis Daneels 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis Vannijns ex alio supportavit 

Nijcholao de Baerle promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis quinque denariis census exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 B 04 p. 209. 

 Quinta post Marcelli: donderdag 19-01-1391. 

 Quinta post invocavit: donderdag 16-02-1391. 

 

BP 1179 p 209r 01 do 19-01-1391. 

Emondus zv Henricus van Rode en zijn vrouw Truda wv Johannes gnd Francken 

soen van den Dunghen droegen over aan Arnoldus zvw voornoemde Johannes 

Vrancken soen het vruchtgebruik in (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan wijlen voornoemde Johannes 

Francken soen verkocht door Arnoldus zvw Ghibo van der Eijkendonc, met 

achterstallige termijnen van 2 jaar, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, aan wijlen voornoemde Johannes Francken soen verkocht door 

Johannes zv Leijta gnd van den Yvelaer. 

 

Solvit. 

Emondus filius Henrici de Rode maritus legitimus Trude sue uxoris (dg: f) 

relicte quondam Johannis dicti Francken soen van den Dunghen (dg: 

hereditariam paccionem unius ..) et dicta Truda cum eodem tamquam cum 

tutore usufructum sibi competentem in hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis vendita 

dicto quondam Johanni Francken soen ab Arnoldo filio quondam Ghibonis van 

der Eijkendonc (dg: prout in litteris) atque in hereditaria paccione 
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unius modii siliginis dicte [mensure] vendita dicto quondam Johanni 

Francken soen a Johanne filio (dg: Lij) Leijte dicte van den Yvelaer 

prout in litteris #(et ?cum arrastagiis sibi deficientibus)# + 

#{ondergeschreven:} et cum arrestadiis duorum annorum in (dg: ..) 

priomodicta paccione unius modii siliginis deficientibus# supportaverunt 

Arnoldo filio dicti quondam Johannis Vrancken soen promittentes ratam 

servare. Testes Dicbier et Steenwech datum quinta post Marcelli. 

 

BP 1179 p 209r 02 do 19-01-1391. 

Arnoldus Roelofs soen verkocht aan Gerongius Betten soen 1 zesterzaad 

roggeland in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Aleijdis Goetkijnts 

enerzijds en Johannes Arts soen anderzijds, belast met 1 penning 

hertogencijns. 

 

Solvit 3 grossos. 

Arnoldus (dg: Rel) Roelofs soen unam sextariatam terre siliginee sitam in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem (dg: Ard) 

Aleijdis Goetkijnts ex uno et inter hereditatem Johannis Arts soen ex 

alio hereditarie vendidit Gerongio (dg: Bet) Betten soen promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto uno denario census domini 

ducis exinde solvendo. Testes Dicbier et Steenwech datum quinta post 

Marcelli. 

 

BP 1179 p 209r 03 do 19-01-1391. 

Johannes van Heze en zijn zwager Willelmus Gobels soen deden afstand. 

 

Johannes de Heze et Willelmus Gobels soen eius sororius super dicta 

sextariata terre ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 209r 04 do 19-01-1391. 

Gerardus zv Goeswinus van den Oevenken verkocht aan Johannes Kepken 

Lijsbetten soen van Gheffen een hofstad in Hintham, tussen Albertus zvw 

Nijcholaus gnd Daems soen enerzijds en Jacobus Loze anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemeint, aan hem overgedragen24,25 door Rodolphus Bever 

zvw Henricus Alarts soen. 

 

Gerardus filius (dg: quo) Goeswini van den Oevenken domistadium quoddam 

situm in Hijntam inter hereditatem Alberti filii quondam Nijcholai dicti 

Daems soen ex uno et inter hereditatem Jacobi Loze ex alio tendens cum 

uno fine ad communitatem (dg: datum ad censum) supportatum sibi Rodolpho 

Bever filio quondam Henrici Alarts soen prout in litteris (dg: sup) 

vendidit Johanni Kepken Lijsbetten soen (dg: Gheffen) #Gheffen# 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et Steenwech datum 

supra. 

 

BP 1179 p 209r 05 do 19-01-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan de secretaris, tbv Henricus van Goderheijle 

verwer, 7 Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond (di 07-02-1391) te 

betalen, 7 Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren (zo 14-05-1391) en 

15 Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande (vr 01-11-

1392). 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit (dg: dicto emptori #mihi# septem Gel) Henrico de 

Goderheijle tinctori septem Gelre (dg: se) gulden seu valorem ad 

                         
24 Zie ← BP 1178 f 135r 05 do 13-01-1390, overdracht van deze hofstad. 
25 Zie → BP 1179 p 594v 10 wo 20-08-1393, overdracht van een erfcijns uit 

deze hofstad. 
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carnisprivium et septem Gelre gulden seu valorem ad penthecostes atque XV 

(dg: ?-I) Gelre gulden seu valorem ad omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 209r 06 do 19-01-1391. 

Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen beloofde aan Johannes, Theodericus, 

Gerardus, Johannes en Boudewinus, kvw voornoemde Johannes Vrancken soen, 

dat hij een b-erfpacht van 2 mud rogge, die Willelmus die Wit eertijds 

verworven had van Truda wv voornoemde Johannes Vrancken soen en haar 

kinderen, voor de duur van het leven van voornoemde Truda zal leveren. 

 

Solvit -. 

Arnoldus filius quondam Johannis Vrancken soen promisit super omnia 

#Johanni Theoderico Gerardo Johanne Boudewino liberis dicti quondam 

Johannis Vrancken soen# (dg: suos fratres et sorores indempnes ad here) 

#quod ipse# paccionem duorum modiorum siliginis quam Willelmus die Wit 

pridem erga Trudam relictam dicti Johannis Vrancken soen et eius liberos 

acquisiverat prout in litteris ut dicebat ad vitam dicte Trude taliter 

dabit et exsolvet quod dictis Trude et suis liberis ad vitam dicte Trude 

dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 209r 07 do 19-01-1391. 

Hr Gerardus Groij priester kanunnik in Den Bosch verkocht aan Johannes zvw 

Ghibo Melijs soen een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Speelberg, 

tussen Henricus Priem enerzijds en voornoemde Johannes zvw Ghibo Melijs 

soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Dominus Gerardus Groij presbiter canonicus Buscensis peciam terre (dg: 

dictam die Speel) sitam in parochia de Roesmalen in loco dicto Speelberch 

inter hereditatem Henrici Priem ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii quondam Ghibonis Melijs soen ex alio vendidit dicto Johanni filio 

quondam Ghibonis Melijs soen promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 209r 08 do 19-01-1391. 

Albertus zvw Godefridus gnd Hoefman en zijn zoon Engbertus beloofden aan 

Ghibo Keijot 12½ Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-

03-1391) te betalen. 

 

-. 

Albertus filius quondam Godefridi dicti Hoefman #et# Engbertus eius 

filius promiserunt Ghiboni Keijot (dg: X) XII et dimidium Hollant gulden 

seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 209r 09 do 19-01-1391. 

Arnoldus Roelofs soen deed tbv zijn broer Johannes van Heze en zijn zwager 

Willelmus Gobels soen afstand van 4 hont beemd, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Heze, tussen Aleijdis Goetkijnts enerzijds en Philippus van Hijnen 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Arnoldus Roelofs soen super quatuor hont prati sitis in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem Aleijdis Goetkijnts ex uno 

et inter hereditatem Philippi de Hijnen ex alio et super jure ad opus 

Johannis de Heze sui fratris et Willelmi Gobels soen sui (dg: sororii) 

sororii renunciavit promittens ratam servare. Testes Dicbier et Steenwech 

datum quinta post (dg: p) Marcelli. 

 

BP 1179 p 209r 10 do 16-02-1391. 

Hr Petrus Lebben priester en zijn natuurlijke zoon Johannes maakten bezwaar 
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tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Ghevardus van den 

Vorstenbossche met zijn goederen. 

 

-. 

Dominus Petrus Lebben presbiter et Johannes eius filius naturalis omnes 

vendiciones t alienaciones factas per Ghevardum van den Vorstenbossche 

cum suis (dg: bon) bonis calumpniaverunt. Testes Erpe et Aa datum quinta 

post invocavit. 

 

BP 1179 p 209r 11 do 16-02-1391. 

Hr Petrus Lebben priester, voor zich en zijn natuurlijke dochter Katherina, 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door 

Henricus zv Petrus gnd Lommelman met zijn goederen. 

 

-. 

Dominus Petrus Lebben presbiter tam pro se quam pro Katherina sua filia 

naturali omnes vendiciones et alienaciones facts per Henricum filium 

Petri dicti Lommelman cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 209r 12 vr 17-01-1391. 

Nijcholaus van Baerle enerzijds en Willelmus zv Johannes gnd die Wert van 

Venloen met zijn vrouw Eefsa wv Henricus van Mierde zvw Gerardus van Eersel 

anderzijds maakten een erfdeling van erfgoederen die voornoemde wijlen 

Henricus van Mierde in pacht gekregen had van Walterus van den Laer zvw 

Petrus van den Laer. 

Eefsa kreeg (1) de helft van een heidekamp, van voornoemde wijlen Henricus 

van Mierde, in Tilburg, te weten de helft richting Tilburg, (2) het 

woonhuis met ondergrond, mesthopen, tuin en stuk land van voornoemde wijlen 

Henricus, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, (3) een stuk land naast 

erfgoed van Franco van Ghestel, strekkend van een gemene weg achterwaarts 

tot aan voornoemde Nijcholaus van Baerle, dat aan voornoemde Nijcholaus ten 

deel viel, zoals afgepaald, (4) de helft van een beemd van voornoemde 

wijlen Henricus, in Udenhout, tussen eerstgenoemde Nijcholaus en Johannes 

die Moelner enerzijds en Franco van Ghestel anderzijds, te weten de helft 

richting Helvoirt, met recht van weg over de andere helft, die aan 

voornoemde Nijcholaus behoort. 

Voornoemde Nijcholaus heeft recht van weg over voornoemd deel van de 

mesthoop die aan Eefsa ten deel viel. En Eefsa mag over het deel van 

Nijcholaus. 

Eefsa betaalt een helft van alle lasten die voornoemde wijlen Henricus van 

Mierde uit de gehele erfgoederen betaalde, en de helft van een erfpacht van 

7 mud rogge, die voornoemde Henricus aan voornoemde Walterus van den Laer 

uit de gehele erfgoederen betaalde. 

Voornoemde Nijcholaus heeft recht van weg over de erfgoederen die aan 

voornoemde Eefsa ten deel vielen tot aan het stuk land dat aan hem ten deel 

viel, achter de erfgoederen van voornoemde Eefsa gelegen, in Udenhout?. 

 

Nijcholaus de Baerle ex una parte et Willelmus filius Johannis dicti die 

Wert de (dg: Lo) Venloen maritus legitimus Eefse sue uxoris relicte 

quondam Henrici de Mierde filii quondam (dg: Egidii de E) Gerardi de 

Eersel (dg: ex alia) et dicta Eefsa cum eodem tamquam cum tutore (dg: be) 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam 

hereditatibus quas dictus quondam Henricus de Mierde erga (dg: Nijcholaum 

de Arle filium #quondam# Petri de Arle) Walterum van den Laer filium 

quondam Petri van den Laer ad pactum acquisiverat nunc ad ipsos 

spectantibus ut dicebant mediante qua divisione una (dg: qua divisione 

..) medietas cuiusdam campi terre mericalis (dg: siti in parochia) dicti 

quondam Henrici de Mierde siti in parochia de Tilborch scilicet illa 

medietas que sita est versus Tilborch item domus (dg: cum) habitationis 

cum suo fundo (dg: et ortus) #et sui fimarii et ortus et pecia terre# 
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dicti quondam Henrici siti in parochia de Oesterwijc in loco Udenhout 

(dg: prout huiusmodi domus habitationis cum suo fundo pars fimarii et 

ortus ibidem sunt limitati item pecia terre sita ibidem inter dictum 

ortum inter hereditatem Hessellonis dicti Sua prout l ibidem siti sunt et 

limitati tende) #et pecia terre# iuxta hereditatem Franconis de Ghestel 

tendens a communi platea retrorsum usque ad hereditatem dicti Nijcholai 

de Baerle que eidem Nijcholao mediante eadem divisione cessit in partem 

prout ibidem siti sunt et limitati item medietas prati #dicti quondam 

Henrici# siti in (dg: parochia) dicto loco Udenhout vocato inter 

hereditatem (dg: primod) primodicti Nijcholai et Johannis die Moelner ex 

uno et inter hereditatem Franconis de Ghestel ex alio scilicet illa 

medietas que sita est versus villam de Helvoert cum jure pergendi #ad 

minus dampnum# eundi et redeundi et ambulandi cum suis bestiis per 

reliquam medietatem ad dictum Nijcholaum spectantem prati predicti 

quotiens indigebit ut dicebat dicte Eefse cesserunt in partem ut 

recognovit promittens ratam servare additis condicionibus sequentibus 

videlicet quod dictus (dg: Pet) Nijcholaus libere poterit #perpetue# ire 

redire ambulare et pergere per dictam partem dicti fimarii dicte Eefse in 

partem cessam quotiens indigebit et simili modo dicta Eefsa poterit 

libere perpetue ire redire ambulare et pergere per reliquam partem (dg: 

dicti fimarii) #fimarii [predicti]# spectantem ad dictum Nijcholaum 

quotiens indigebit item quod dicta Eefsa solveret (dg: perp) singulis 

annis et perpetue unam medietatem omnium onerum dictorum onraet que 

dictus quondam Henricus de Mierde ex dictis integris hereditatibus 

solvere consuevit (dg: he) medietatem hereditarie paccionis septem 

modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus Henricus dicto Waltero 

(dg: de) van den Laer ex dictis integris hereditatibus per dictas partes 

diversis solvere consuevit et (dg: q) tenebatur sic quod dict[o 

Nijcholao] et supra hereditates dicto Nijcholao mediante eadem divisione 

in partem cessis dampna exinde non eveniant quovis modo et simili modo 

dictus Nijcholaus solveret annuatim reliquam medietatem huiusmodi onerum 

et paccionis septem modiorum siliginis sic quod dicte Eefse et supra 

dictas hereditates eidem Eefse in partem [cessas damp] 

 

1179 mf4 B 05 p. 210. 

 Sexta post Marcelli: vrijdag 17-01-1391. 

 in festo Agnetis: zaterdag 21-01-1391. 

 

BP 1179 p 210v 01 vr 17-01-1391. 

na non eveniant quovis modo in futurum ut (dg: ipsi mutuo) dictus 

Nijcholaus ex una et dicti Willelmus et Eefsa (dg: ex) cum eodem tamquam 

cum tutore (dg: dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum) mutuo 

super omnia promiserunt salva eciam dicto Nijcholao via libere perpetue 

eundi redeundi ambulandi et pergendi per dictas hereditates dicte Eefse 

in partem cessas usque ad (dg: he) peciam terre dicto Nijcholao in partem 

cessas! sitam retro dictas hereditates dicte Eefse in partem cessas sitas 

in Uden!. Testes (dg: Dicbier et Ste) Aa #et Steenwech# datum sexta post 

Marcelli. 

 

BP 1179 p 210v 02 vr 17-01-1391. 

Voornoemde Nijcholaus van Baerle kreeg (1) de helft van een heidekamp van 

voornoemde wijlen Henricus, in Tilburg, te weten de helft richting 

Helvoirt, (2) de schuur met ondergrond van voornoemde wijlen Henricus, (3) 

een deel van de mesthoop aldaar, (4) een erfgoed naast voornoemde schuur, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, direct naast erfgoed van Hessello 

gnd Snabbe, strekkend van de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed dat 

aan voornoemde Eefsa ten deel viel, (5) een stuk land aldaar, in Udenhout, 

tussen Franco van Ghestel enerzijds en Johannes Moelner anderzijds, (5) 

twee stukken land van voornoemde wijlen Henricus, in Udenhout, in een hoeve 

van wijlen Arnoldus gnd Brekelman, (6) de helft van een beemd van 

voornoemde wijlen Henricus, in Udenhout, tussen Franco van Ghestel 
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enerzijds en voornoemde Nijcholaus en Johannes Moelner anderzijds, te weten 

de helft richting Tilburg; voornoemde Eefsa heeft recht van weg over deze 

helft van de beemd, tot aan de andere helft, die haar ten deel viel. 

 

Et mediante qua divisione una medietas cuiusdam campi terre mericalis 

dicti quondam Henrici siti in parochia de Tilborch scilicet illa medietas 

que sita est versus Helvoert item horreum cum suo fundo dicti quondam 

Henrici et pars fimarii ibidem (dg: prout ibidem siti sunt et limitati) 

et hereditas sitas! iuxta dictum horreum sita in parochia de Oesterwijc 

in loco dicto Udenhout #contigue# iuxta hereditatem (dg: Joh) Hessellonis 

dicti Snabbe (dg: p) tendentes a communi platea retrorsum ad hereditatem 

dicte Eefse !eidem Eefse mediante eadem divisione in partem cessam item 

peciam! terre sitam ibidem in dicto loco dicto Udenhout vocato inter 

hereditatem Franconis de Ghestel ex uno et inter hereditatem Johannis 

Moelner ex alio item due pecie terre dicti quondam Henrici site in dicto 

loco Udenhout nuncupato in (dg: .) manso quondam Arnoldi dicti Brekelman 

item medietas prati dicti quondam Henrici siti in dicto loco Udenhout 

vocato (dg: scilicet illa medietas) inter hereditatem Franconis de 

Ghestel ex uno et inter hereditates dicti Nijcholai et Johannis Moelner 

ex alio scilicet illa medietas que sita est versus Tilborch ut dicebant 

dicto (dg: Y) Nijcolao cesserunt in partem ut alii etc promittentes cum 

tutore ratam servare additis condicionibus sequentibus hoc addito eciam 

quod dicta Eefsa libere poterit ire redire pergere et ambulare per dictam 

medietatem dicto Nijcholao in partem cessam prati predicti ad reliquam 

medietatem dicte Eefse mediante eadem divisione in partem cessam ad minus 

dampnum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 210v 03 za 21-01-1391. 

Henricus, zvw Godefridus van den Dale en ev Heijlwigis dvw Petrus die 

Mandemaker, verkocht aan Gerardus zvw Johannes gnd Gerardinen soen bakker 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

de helft in een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan deze zijde van de 

Visbrug, tussen erfgoed van voornoemde Gerardus koper enerzijds en erfgoed 

van Johannes die Mandemaker anderzijds, het hele huis reeds belast met de 

hertogencijns, een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, een b-erfcijns 

van 20 schelling gemeen paijment en 21 schelling gemeen paijment, en 

voornoemde helft reeds belast met een b-erfcijns van 3 pond gemeen 

paijmemnt. 

 

Henricus (dg: ma) filius quondam Godefridi van den Dale #maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Petri die Mandemaker# 

hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Johannis (dg: filii) dicti 

Gerardinen soen pistori hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex medietate ad dictum venditorem 

spectante in domo area orto sitis in Busco citra pontem piscium inter 

hereditatem dicti Gerardi emptoris ex uno et inter hereditatem Johannis 

die Mandemaker ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu XXti solidorum 

antique pecunie et hereditario censu XX solidorum communis pagamenti et 

XXI solidorum communis pagamenti (dg: exinde solve) ex integra domo area 

et orto annuatim solvendis et hereditario censu trium librarum communis 

pagamenti ex dicta medietate prius solvenda et sufficientem facere. 

Testes Dicbier et Hubertus datum in festo Agnetis. 

 

BP 1179 p 210v 04 vr 17-01-1391. 

Hr Walterus Meelman investiet van Waderle en Wedart verkocht aan Johannes 

zvw Walterus Oerlemans soen en Henricus Cuken van Waderle de korentiende, 

aan hem en aan de investituur aldaar behorend, in de villa van Waderle, 

Wedert en Loen, van het komende (paas-)jaar, in de zomer na Sint-Jan. Hij 

beloofde garantie vanaf Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) tot aan Maria-
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Geboorte aanstaande (vr 08-09-1391) . 

 

Dominus Walterus Meelman investitus de Waderle et Wedart decimam #bladi# 

ad se spectantem #tamquam ad investituram ibidem# in villis de Waderle de 

Wedert et de (dg: Ve) Loen et in anno proxime futuro post festum 

nativitatis Johannis in estate proveniendam vendidit Johanni (dg: Wouters 

soen et Henrico de Waderle et) filio quondam Walteri Oerlemans soen et 

Henrico Cuken de Waderle promittens warandiam a festo nativitatis 

Johannis proxime futuro usque ad festum nativitatis Beate Marie virginis 

proxime futurum. Testes (dg: datum supra) Dicbier et Aa datum sexta post 

Marcelli. 

 

BP 1179 p 210v 05 vr 17-01-1391. 

Voornoemde Johannes en Henricus beloofden aan voornoemde hr Walterus 75 mud 

rogge, maat van Waderle, in Waderle te leveren, een helft met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1391) en de andere helft met Lichtmis over een jaar 

(vr 02-02-1392). 

 

Dicti Johannes et Henricus promiserunt indivisi super omnia dicto domino 

Waltero septuaginta quinque modios siliginis mensure de Waderle (dg: ad) 

mediatim Domini et (dg: mediatim purificationis proxime futurum) proxime 

futurum et mediatim a purificationis futuro ultra annum persolvendos et 

in Waderle tradendos. Testes (dg: datum supra) Aa et Steenwech datum 

sexta post Marcelli. 

 

BP 1179 p 210v 06 vr 17-01-1391. 

Johannes zvw Henricus van Arle en Jacobus zvw Jacobus van Baest beloofden 

aan hr Willelmus van Aa ridder 100 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Johannes (dg: H) filius quondam Henrici de Arle et Jacobus filius quondam 

Jacobi de Baest promiserunt domino Willelmo de Aa militi centum Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 210v 07 vr 17-01-1391. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus servabit alium indempnem (dg: -s) servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 210v 08 vr 17-01-1391. 

Johannes van Meijelsvoert en Arnoldus van den Venne beloofden aan Henricus 

van den Velde 36 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 

24-06-1391) te betalen. 

 

Johannes de Meijelsvoert et Arnoldus van den Venne promiserunt Henrico 

van den Velde XXXVI Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 210v 09 vr 17-01-1391. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Walterus gnd van den Laer 

zvw Petrus gnd van den Laer” en Willelmus die Wert van Venloen en zijn 

vrouw Eefsa wv Henricus van Mierd zvw Gerardus van Eersel beloofden, zo 

nodig, de brief ter hand te stellen aan Nijcholaus van Baerle. 

 

Et fiet vidimus de littera Walterus dictus van den Laer filius quondam 

Petri dicti van den Laer et Willelmus die Wert van Venloen (dg: ma) et 

Eefsa eius uxor relicta quondam Henrici de Mierd filii quondam Gerardi de 

Eersel cum eodem tamquam cum tutore promiserunt indivisi super habita et 

habenda Nijcholao de Baerle tradere ut in forma. Testes Aa et (dg: Goe) 
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Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 210v 10 za 21-01-1391. 

Jacobus Stevens beloofde aan Thomas Willems soen 25 Gelderse gulden of de 

waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Jacobus Stevens promisit Thome Willems soen XXV Gelre gulden seu valorem 

ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Hubertus et (dg: Jac) 

Steenwech datum in festo Agnetis. 

 

BP 1179 p 210v 11 za 21-01-1391. 

Gheerlacus Cnode zv Gheerlacus Cnode scolasticus in Den Bosch beloofde aan 

zijn oom Johannes Cnode 100 oude schilden en 50 Brabantse dobbel of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Gheerlacus Cnode filius Gheerlaci Cnode scolasticus in Busco promisit 

Johanni Cnode suo avunculo centum aude scilde et quinquaginta Brabant 

dobbel seu valorem ad monitionem dicti Johannis persolvendos. Testes Erpe 

et Dicbier datum in festo Agnetis. 

 

BP 1179 p 210v 12 za 21-01-1391. 

Hr Gheerlacus Cnode scolasticus beloofde aan Theodericus Berwout 17 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dominus Gheerlacus Cnode scolasticus promisit Theoderico Berwout XVII 

Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 210v 13 za 21-01-1391. 

Henricus Crabbart ev Gertrudis dvw Johannes Lambrechts soen 

wollenklerenwever, Wouterus nzv hr Johannes Koeke priester, en Erardus gnd 

Erijt zv Godefridus Grieten soen maakten een erfdeling van een huis en erf 

in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen een weg die loopt tegenover 

erfgoed van wijlen Arnoldus Koijt richting Windmolenberg enerzijds en 

erfgoed van Johannes Lambrechts soen die Cuper anderzijds. 

Voornoemde Henricus kreeg het voorste deel van het huis en erf, gelegen 

richting de Hinthamerstraat, 29 voet lang, te meten vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts; uit dit deel moet een N-erfcijns van 3 pond 

geld worden betaald, welke cijns aan voornoemde Walterus ten deel valt. 

Voornoemde Henricus, Walterus en Erardus zullen elk 1/3 deel betalen van 

een b-erfcijns van 50 schelling geld, die uit het hele huis en erf gaat. 

Zou een van de drie deelders (Gertrudis, Walterus en Erardus) kinderloos 

overlijden, dan gaat diens deel naar de anderen. 

 

Henricus Crabbart (dg: ..) maritus et tutor Gertrudis filie quondam (dg: 

Johannis d) Johannis (dg: de Dijest) #Lambrechts soen# textoris laneorum 

Wouterus filius naturalis domini Johannis Koeke presbitri (dg: Ge) 

Erardus dictus Erijt filius (dg: quondam) Godefridi Grieten soen palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de domo et area 

sita in Busco in vico Hijntamensi inter (dg: vic) plateam tendentem (dg: 

a) in opposito hereditatis quondam Arnoldi Koijt versus Wijnmolenborch ex 

uno et inter hereditatem Johannis Lambrechts soen #die Cuper# ex alio ut 

dicebant mediante qua divisione anterior pars dicte domus et aree (dg: 

sit) que pars sita est versus vicum Hijnthamensem et que pars anterior 

continet XXIX pedatas in longitudine mensurando a (dg: co) dicto vico 

Hijnthamensi retrorsum ut dicebant [dicto] Henrico cessit in partem ut 

alii recognoverunt ex qua tamen anteriori parte hereditarius census trium 

librarum monete est annuatim solvendus qui census dicto Waltero mediante 

hereditaria (dg: .) divisione cessit in partem promittentes ratam servare 

salvo tamen dicto Waltero dicto censu trium librarum dicte monete tali 

condicione quod dictus Henricus unam terciam partem et dictus Walterus 
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unam terciam partem et dictus Erardus unam terciam singulis annis dabunt 

de hereditario censu (dg: q) quinquaginta solidorum monete quem censum L 

solidorum ex dicta integra domo et area de jure est solvendus sic quod 

aliis dampna exinde non eveniant tali condicione [annexa quod] (dg: si) 

si aliquis vel aliqui dictorum Gertrudis Walteri et Erardi (dg: des) 

decesserit sine prole ab eo genita vel ?generanda superviva remanente 

extunc dictum jus et tota pars eidem competentes seu ad partem mediante 

huiusmodi divisione (dg: competen et) in partem cesse ad alios eorundem 

supervivos remanentes pleno jure et sine obligatione huiusmodi decedentis 

#seu dicti Henrici# devolvetur. Testes Dicbier et Steenwech datum supra. 

 

1179 mf4 B 06 p. 211. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1179 p 211r 01 za 21-01-1391. 

Voornoemde Walterus kreeg (1) het middelste deel van voornoemd huis en erf, 

24 voet lang, te meten vanaf het voorste deel dat aan voornoemde Henricus 

Crabbart ten deel viel tot aan het achterste deel dat aan voornoemde 

Erardus ten deel viel, (2) een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te 

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

voorste deel van het huis en erf, dat aan voornoemde Henricus Crabbart ten 

deel viel. 

 

Et mediante qua divisione (dg: . mea) #quadam# pars dicte domus et aree 

que scilicet pars sita circum medium dicte domus et aree et que pars 

continet XXIIII pedatas in lo[ngitudine] mensurando ab anteriori parte 

(dg: s) competente ad dictum Henricum Crabbart versus posteriorem partem 

dicte et aree spectantem ad dictum Erardum atque hereditarius census 

trium librarum monete solvendus hereditarie mediatim Domini (dg: ..) #et# 

mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini ex dicta anteriori 

parte que dicto Henrico Crabbart mediante eadem divisione cessit in 

partem domus et aree predicte dicto Waltero cessit in partem ut (dg: di) 

alii promiserunt per totum ut immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 211r 02 za 21-01-1391. 

Voornoemde Erardus kreeg het achterste deel van voornoemd huis en erf, 

strekkend vanaf het middelste deel dat ten deel viel aan voornoemde 

Walterus, tot aan het erfgoed van Willelmus van Volkel. 

 

Et mediante qua divisione posterior pars dicte domus et aree scilicet 

illa pars que tendit a parte que dicto Waltero mediante eadem divisione 

cessit in partem usque ad hereditatem Willelmi (dg: van) de Volkel (dg: 

cum) dicto Erardo cessit in partem promittens per totum ut immediate. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 211r 03 za 21-01-1391. 

Goeswinus zvw Theodericus van Vlimen verkocht aan Thomas zvw Willelmus 

Veren Ghisenraden soen een n-erfcijns van 4 oude schilden evenveel als de 

stad zal nemen en ontvangen etc, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

(1) 4 hont land, in Empel, ter plaatse gnd den Hornics Kamp, tussen een 

gemene dijk enerzijds en Gerardus zvw Theodericus van Vlimen anderzijds, 

(2) 7 hont 20 roeden land, in Empel, ter plaatse gnd de Roedse Kamp, tussen 

voornoemde Gerardus zvw Theodericus van Vlimen enerzijds en Johannes 

Stevens soen anderzijds, (3) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Hintham, tussen Johannes van Geffen enerzijds en wijlen Henricus Maes soen 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 3 pond gemeen paijment en 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, (4) een steeg, tussen erfgoed gnd der 

Zieker Beemd enerzijds en de plaats gnd Peper anderzijds. 

 

Goeswinus filius quondam Theoderici de Vlimen hereditarie vendidit Thome 

filio quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen hereditarium censum quatuor 
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aude scilde tantum quantum oppidum capiet et recipiet etc solvendum 

hereditarie Martini ex (dg: pecia) #quatuor hont# terre sitis in parochia 

de Empel in loco dicto den Hornics Camp inter hereditatem communem 

aggerem ex uno et inter hereditatem (dg: Theoderici de) Gerardi filii 

quondam Theoderici de Vlimen ex alio atque ex septem hont et (dg: se) XX 

virgatis terre sitis in dicta parochia in loco dicto de Roedssche Camp 

inter hereditatem (dg: Theoderici) #dicti# Gerardi filii quondam 

Theoderici de Vlimen ex uno et inter hereditatem Johannis Stevens soen ex 

alio item domo et orto (dg: d) et hereditatibus sibi adiacentibus sitis 

in (dg: Hij) Hijntam inter hereditatem Johannis de Geffen ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici Maes soen ex alio atque ex quadam stega sita 

inter hereditatem dictam der Zieker Beemt ex uno et inter locum dictum 

(dg: Peper) Peper ex alio promittens super omnia habita (dg: et habenda) 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario censu trium 

librarum communis pagamenti et hereditaria paccione unius modii siliginis 

ex dictis !et orto prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 211r 04 za 21-01-1391. 

Jacobus Stevens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Stevens soen prebuit (dg: p) et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 211r 05 za 21-01-139126. 

Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlimen verkocht aan Jacobus van Berze van 

der Horst een n-erfcijns van 10 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit een kamp van 2 bunder, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Dungen, tussen wijlen Gerardus van Berze enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Godescalcus filius Ghiselmari de Vlimen hereditarie vendidit Jacobo de 

Berze (dg: al d) van der Horst hereditarium censum X librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quodam campo duo bonaria 

continente sito infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Dungen 

inter hereditatem quondam Gerardi de Berze ex uo et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebat promittens (dg: 

warandiam) super habita et habenda warandiam et aliam (dg: d) 

obligationem deponere (dg: et sufficientem) excepto (dg: dn) censu domini 

ducis et sufficientem facere (dg: testes datum supra). Testes Dicbier et 

Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 211r 06 za 21-01-1391. 

Henricus zv Ghiselmarus van Vlimen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Ghiselmari de Vlimen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 211r 07 za 21-01-1391. 

Nijcholaus van Kessel beloofde aan Thomas Willems soen 20 Gelderse gulden 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Nijcholaus de Kessel promisit Thome Willems soen XX Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 211r 08 za 21-01-1391. 

Godefridus zvw Johannes Gobens soen droeg over aan Henricus Mostel (1) een 

stuk eusel, in Helmond, tussen Johannes nzvw hr Adam investiet van Den 

Bosch enerzijds en Henricus ?Fuelkens anderzijds, met een eind strekkend 

aan erfgoed gnd Kalver Eusel en met het andere eind aan een weg gnd 

                         
26 GAH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.124v, 21-01-1391. 
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Pijnstraat, welk stuk eusel voornoemde Godefridus in cijns verkregen had 

van Henricus Stakenborch van Beirgelen, voor een b-erfcijns van 5 pond, 1 

gulden voor 5 pond en 5 schelling gerekend, en voor een cijns aan het 

altaar van de H.Maria in Helmond, belast met voornoemde cijns van 5 pond. 

 

Godefridus filius quondam Johannis Gobens soen peciam hereditatis dicte 

eeusel sitam in Helmont inter hereditatem Johannis filii naturalis 

quondam domini Ade investiti olim de Busco ex uno et inter hereditatem 

Henrici [?Fu]elkens ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dictam 

Calver Eeusel et cum reliquo fine ad plateam dictam Pijnstraet quam 

peciam (dg: terre) hereditatis dictus Godefridus erga Henricum 

Stakenborch de Beirgelen ad censum acquisiverat #scilicet# (dg: pro) 

scilicet pro hereditario censu quinque librarum scilicet uno floreno 

dicto gulden gravis ponderis pro quinque libris et quinque solidis (dg: 

compet) computato #et pro censu altari beate Marie in Helmont exinde 

solvendo# ut dicebat hereditarie supportavit Henrico Mostel promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto dicto censu 

quinque (dg: solidorum) librarum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 211r 09 za 21-01-1391. 

Adam van Mierd gaf uit aan Henricus Pape zvw Johannes Baliart een hofstad 

in Den Bosch, ter plaate gnd Beurde, tussen een weg van voornoemde Adam die 

loopt van de gemene weg tot aan het woonhuis van voornoemde Adam enerzijds, 

en erfgoed van wijlen Aleijdis wv Lambertus van Pettelaer anderzijds, 

strekkend van de gemene weg tot aan de stadsmuur; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfcijns27 van 9 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

Henricus beloofde een huis op voornoemde hofstad zetten, op het oude stenen 

fundament dat ligt naast voornoemde weg. Dit huis kan zijn osendrup op 

voornoemde weg afvoeren ;angs een verwijderbare druppe, echter niet met een 

gebouw gnd zalij. 

Henricus zal zijn gebouwen dekken met een dak gnd “int cort”. 

Henricus mag op de hofstad nooit een molen bouwen. 

 

Adam de Mierd quoddam domistadium situm in Busco ad locum dictum Boerde 

inter quandam viam (dg: ten sp) dicti Ade tendentem ibidem [a] communi 

platea ad domum habitationis dicti Ade ex uno et inter hereditatem 

quondam Aleijdis relicte quondam Lamberti de Pettelaer ex alio tendens a 

communi platea etc usque ad murum oppidi de Buscoducis ut dicebat dedit 

ad hereditarium censum Henrico Pape filio quondam Johannis Baliart ab 

eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu novem librarum et X 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit tali condicione quod dictus 

Henricus situabit suam (dg: edif) #domum# super dictum domistadium sursum 

situandam (dg: supra) inter antiquum lapideum fundamentum situm iuxta 

dictam viam ad longitudinem (dg: domus) dicte domus supra dictum (dg: 

domistadium si edifican) #(dg: scilicet ab huiusmodi de iuxta dictum 

murum dicta via manebit prout est limitata)# et huiusmodi domus poterit 

stillare supra dictam viam removabili stillicidio dicto druppe (dg: sn) 

tamen sine edificio dicto zalij item quod dictus Henricus edificia supra 

dictam domum edificanda #perpetue# teget #et# de tecto dicto int cort et 

idem Henricus numquam (dg: p) edificabit neque situabit supra dictum (dg: 

domis...) domistadium molendinum (dg: item quod dictus Henricus) ut 

recognovit. Quo facto promisit dictus Henricus quod ipse supra dictum 

                         
27 Zie → VB 1799 f 128v 07, ma 13-01-1399, Adaem van Mierde was gericht aen een hostat gelegen 
in sHertogenbosch ter straten geheijten Buerde tusschen den wech tot den voirs Adaem 

behuerende ende tusschen den erve wilner Aleijten wijf wilner Lambrecht geheijten van den 

Pettelaer welc hostat strect van den voirs gemeijnre straten afterwart totter stat mueren 

aldair overmids gebrec van erfcijns welc die voirs Adaem dair aen had ende die selve Daem 

heeft des mechtich gemaect Arnt Rover Boest. 
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domistadium unam domum situari faciet et procurabit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 211r 10 za 21-01-1391. 

Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken droeg over aan Willelmus van 

Bakel en Henricus van Uden zv Theodericus van Uden (1) een deel maasdijk, 

in Maren, ter plaatse gnd Gewande, tussen de dijk van voornoemde Willelmus 

van Bakel aan een eind en de dijk van Petrus van Os aan het andere eind, 

(2) een erfgoed dat bij dit deel van de dijk behoort, aldaar, binnen 

voornoemde dijk gelegen, reikend van voornoemd deel van de dijk tot aan een 

gemene steeg aldaar, (3) een erfgoed bij voornoemd deel van de dijk 

behorend, buiten de dijk gelegen, strekkend vanaf voornoemd deel van de 

dijk tot aan de Maas, met de aanwas van dit erfgoed, buiten de dijk 

gelegen. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Rodolphi Rover de Vladeracken quandam partem 

aggeris Mose #(dg: que pars)# sitam in parochia de Maren in loco dicto 

Gewanden inter (dg: q) aggerem Willelmi de Bakel cum uno fine et (dg: in) 

inter aggerem Petri de Os cum reliquo fine in ea quantitate qua dicta 

pars aggeris ibidem est sita et quandam hereditatem ad dictam partem 

aggris spectantem sitam ibidem (dg: dictum ag) #infra# dictam partem 

aggeris tendentem a dicta parte aggeris usque ad communem stegam ibidem 

atque quandam hereditatem ad dictam partem aggeris spectantem sitam 

ibidem extra dictam partem aggeris tendentem a dicta parte aggeris ad 

(dg: ..) Mosam cum accrescentia dicta aenwas eiusdem hereditatis extra 

dictam partem aggeris sita (dg: prout in) ut dicebat supportavit dicto 

Willelmo de Bakel et Henrico de Uden filio (dg: quondam He) Theoderici de 

Uden promittens (dg: wa) ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 211r 11 za 21-01-1391. 

Voornoemde Willelmus en Henricus van Uden beloofden aan eerstgenoemde 

Henricus voornoemd deel van de dijk te onderhouden. Ze zullen direct naast 

de dijk een hofstad “aenwegen” en daarop een huis bouwen ter waarde van ?15 

gulden, tussen nu en Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391). 

 

Dicti Willelmus et Henricus de Uden promiserunt indivisi super omnia 

primodicto Henrico quod ipsi dictam partem aggeris perpetue in bona 

disposicione observabunt sic [quod] nec dicto Henrico filio Rodolphi 

Rover neque supra hereditates et bona quecumque eiusdam Henrici dampna 

(dg: exin) exinde eveniant quovis modo in futurum et quod ipsi (dg : 

supra) contigue iuxta dictam partem aggeris aggerabunt quod exponetur 

aenwegen unum domistadium et supra huiusmodi domistadium unam d[omum? ad 

valorem] XV? gulden s[itu]abunt infra hinc et Remigii proxime futurum. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf4 B 07 p. 212. 

 in festo Agnetis: zaterdag 21-01-1391. 

 in crastino Agnetis: zondag 22-01-1391. 

 Secunda post Agnetis: maandag 23-01-1391. 

 

BP 1179 p 212v 01 za 21-01-1391. 

Henricus die Haen en zijn vader Theodericus die Clercke beloofden aan Otto 

Herbrechts soen 78 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Henricus die Haen Theodericus die Clercke eius pater promiserunt Ottoni 

Herbrechts soen septuaginta octo Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Dicbier 

datum in festo Agnetis. 
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BP 1179 p 212v 02 za 21-01-1391. 

Johannes van den Moelen, Jacobus zv Johannes van Neijnsel en Gerardus die 

Wilde beloofden aan Otto Herbrechts soen 78 Hollandse gulden of de waarde 

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

 

Johannes van den Moelen Jacobus filius Johannis de Neijnsel et Gerardus 

die Wilde promiserunt Ottoni Herbrechts soen LXXVIII Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 212v 03 za 21-01-1391. 

Baudewinus gnd Hoet van Bijnderen beloofde aan Godefridus nzvw Arnoldus zvw 

Godefridus van Erpe, tbv hem, zijn zuster Luijtgardis ndvw voornoemde 

Arnoldus en Willelma ndv Johannes zvw voornoemde Godefridus van Erpe, 60 

Hollandse gulden of de waarde na maning van voornoemde Godefridus, 

Luijtgardis en Willelma te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Boudewinus, niet aan de ander. Zou hij in tussentijd overlijden, dan de 

brief overhandigen aan de crediteuren. 

 

Baudewinus dictus (dg: Hoef) Hoet de (dg: Be) Bijnderen promisit super 

omnia Godefrido filio naturali #quondam# Arnoldi filii quondam Godefridi 

de Erpe ad opus sui et ad Luijtgardis (dg: W) sue sororis filie naturalis 

dicti quondam Arnoldi et ad opus (dg: Willelmi) Willelme filie naturalis 

Johannis filii dicti quondam Godefridi de Erpe sexaginta Hollant gulden 

seu valorem ad monitionem predictorum Godefridi Luijtgardis et Willelme 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Boudewino et non 

(dg: ul) alteri et si interim decesserit tradetur littera dictis 

creditoribus. 

 

BP 1179 p 212v 04 za 21-01-1391. 

Godefridus zvw Johannes gnd Goben soen verkocht aan Hubertus zvw Petrus van 

Lijeshout ½ bunder beemd, in Helmond, ter plaatse gnd in den Wert, tussen 

Henricus gnd Stocke enertzijds en het water gnd die Aa anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. Is de knecht en ontvanger van de heer van 

Helmond. 

 

Godefridus filius quondam Johannis dicti Goben soen dimidium bonarium 

prati situm in parochia de Helmont in loco dicto in den Wert inter 

hereditatem Henrici dicti Stocke ex uno et inter aquam dictam die Aa ex 

alio ut #ipse# dicebat #hereditarie# vendidit Huberto filio quondam Petri 

de Lijeshout promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi #annuatim (dg: ..) de jure# exinde solvendo. Testes Dicbier 

et Hubertus datum supra. Iste est famulus et receptor domini de Helmont. 

 

BP 1179 p 212v 05 za 21-01-1391. 

Johannes van Gemert de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Gemert junior prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 212v 06 zo 22-01-1391. 

Walterus zvw Henricus Wouters soen en zijn kinderen Henricus, Godefridus, 

Walterus, Engbertus en Postelmia droegen over aan Arnoldus zvw Godefridus 

Heerkini een b-erfcijns van 8 pond geld, die voornoemde Godefridus Heerkini 

aan eerstgenoemde Walterus beloofd had, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

huis en tuin in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, in een straatje gnd 

Gruitstraat, tussen erfgoed van Jacobus Aven soen enerzijds en voornoemd 

straatje anderzijds, strekkend aldaar tot aan de stroom. 

 

Walterus filius quondam Henrici Wouters soen Henricus Godefridus Walterus 

Engbertus #et# Postelmia liberi primodicti Walteri cum tutore 

hereditarium censum (dg: octo) octo librarum monete quem Godefridus 
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Heerkini (dg: se) promiserat se daturum et soluturum primodicto Waltero 

hereditarie purificationis ex domo et orto sitis in Busco in vico 

Hijnthamensi in viculo dicto communiter Gruijtstraet inter hereditatem 

Jacobi Aven soen ex uno et inter dictum viculum ex alio tendentibus 

ibidem ad aquam (dg: cu sil) fluentem prout in litteris supportaverunt 

Arnoldo filio dicti quondam Godefridi Heerkini cum litteris et jure 

promittens (dg: ratam) cum tutore ratam servare et obligationem #et 

impeticionem# ex parte eorum deponere. Testes Aa et Hubertus datum in 

crastino Agnetis. 

 

BP 1179 p 212v 07 zo 22-01-1391. 

Walterus van Griensvenne zv Johannes van Oerle en Henricus van den Velde 

beloofden aan hr Willelmus van Aa 43 Hollandse gulden of de waarde met 

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

 

Walterus de Griensvenne (dg: et Henricus v) filius Johannis de Oerle et 

Henricus van den Velde promiserunt domino Willelmo de Aa XLIII Hollant 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 212v 08 ma 23-01-1391. 

Peter Woutens soen beloofde aan Godefridus van den Boegarde een n-erfpacht 

van 5 lopen rogge, maat van Oerle, met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd die Herken Kloot, in Mierfelt, 

tussen wijlen Henricus Kijst enerzijds en Mijchael molenaar anderzijds, (2) 

een stuk land, in Zeelst, tussen wijlen Walterus van Oerle enerzijds en 

wijlen voornoemde Henricus Kijst anderzijds, (3) een stuk land, in 

Mierfelt, tussen wijlen voornoemde Walterus van Oerle enerzijds en 

Katherina Pauwels anderzijds. Ter meerdere zekerheid stelde Walterus zv 

voornoemde Petrus Woutens ev Elizabeth dv Luppertus van der Teijnden tot 

onderpand (4) alle goederen, die aan hem en zijn vrouw Elizabeth gekomen 

waren, na overlijden van Elizabeth mv voornoemde Elizabeth, gelegen onder 

Mierfelt en Zeelst. 

 

Solvit. Tradetur littera Theoderico sartori. {Dit contract is met een 

haal verbonden met BP 1179 p 212v 09 t/m 12}. 

Peter Woutens soen (dg: et Walterus eius filius) promisit se daturum et 

soluturum Godefrido van den Boegarde (dg: Johannes van Cobbeke Arnoldus 

de Lievendael Theodericus et Johannes fratres filii quondam Lupperti van 

der Teijnden) hereditariam paccionem (dg: XXV) #quinque# lopinorum 

siliginis mensure de Oerle hereditarie purificationis et !in supra 

hereditates infrascriptas tradendam ex pecia terre dicta die Herken Cloet 

sita in parochia de Mierfelt inter hereditatem Henrici (dg: Ke) quondam 

Kijst ex uno et inter hereditatem Mijchaelis multoris ex alio atque ex 

pecia terre sita in parochia de Zeelst inter hereditatem #quondam# 

Walteri de Oerle ex uno et inter hereditatem dicti quondam Henrici Kijst 

ex alio item ex pecia terre sita in dicta parochia de Mierfelt inter 

hereditatem dicti quondam Walteri de Oerle ex uno #et inter hereditatem 

Katherine Pauwels ex !uno# promittens super omnia sufficientem facere et 

ad maiorem securitatem Walterus filius dicti Petri Wout[ens] maritus et 

tutor Elizabeth sue uxoris filie (dg: dicti) Lupperti van der Teijnden 

omnia bona sibi et dicte Elizabeth sue uxori de morte (dg: di) quondam 

Elizabeth matris olim dicte Elizabeth successione advoluta quocumque 

locorum infra parochias de Mierfelt et de Zeelst sita ut dicebat ad 

pignus imposuit. Testes Erpe et Gemert datum secunda post Agnetis. 

 

BP 1179 p 212v 09 ma 23-01-1391. 

Voornoemde Peter Woutens soen beloofde aan Johannes van Cobbeke een 

n-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Oerle, precies zoals hierboven. De 

brief overhandigen aan Theodericus snijder. 
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Solvit. 

Dictus Petrus promisit se daturum et soluturum Johanni de Cobbeke 

hereditariam paccionem quinque lopinorum siliginis dicte mensure per 

totum ut immediate et de eius filio. Testes datum supra. Traditur 

Theoderico sartori. 

 

BP 1179 p 212v 10 ma 23-01-1391. 

Voornoemde Peter Woutens soen beloofde aan Arnoldus van Lievendael een 

n-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Oerle, precies zoals hierboven. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus promisit se daturum et soluturum Arnoldo de Lievendael 

hereditariam paccionem quinque lopinorum siliginis per totum ut (dg: inf) 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 212v 11 ma 23-01-1391. 

Voornoemde Peter Woutens soen beloofde aan Theodericus zv Luppertus van der 

Teijnden precies hetzelfde zoals hierboven. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus promisit se daturum et soluturum Theoderico filio Lupperti 

(dg: van den Eijnde) van der Teijnden (dg: h) tantum eodem modo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 212v 12 ma 23-01-1391. 

Voornoemde Peter Woutens soen beloofde aan Johannes zv Luppertus van der 

Teijnden precies hetzelfde zoals hierboven. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus promisit se daturum et soluturum Johanni filio Lupperti van 

der Teijnden tantum eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 212v 13 ma 23-01-1391. 

De broers Nijcholaus en Arnoldus, kv Arnoldus van Zochel zvw Nijcholaus van 

Zochel, en Franco zv Johannes van Oijen ev Elizabeth dv voornoemde Arnoldus 

van Zochel droegen over aan voornoemde Arnoldus van Zochel, tbv hem, zijn 

vrouw Ermgardis en de kinderen van hen samen, het deel dat aan hen behoort 

of aan hen zal komen na overlijden van voornoemde Arnoldus van Zochel, in 

(1) een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd die Oude Raect, tussen Wellinus 

Hennens soen enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, 

(2) een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd die Nieuwe Raect, tussen Petrus 

Doncker enerzijds en Hadewigis van Scijnle anderzijds, (3) 1 lopen 

roggeland, in Hees, tussen de gemeint van Hees enerzijds en Johannes van 

Ghemert anderzijds. Zouden alle voornoemde kinderen overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan gaat de pacht naar eerstgenoemde Nijcholaus, 

Arnoldus en Franco. 

 

Nijcholaus et Arnoldus fratres liberi Arnoldi de Zochel filii quondam 

Nijcholai de Zochel et Franco (dg: de) filius Johannis de Oijen maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti Arnoldi de Zochel 

totam partem et omne jus eis quovis modo competentes ac post mortem dicti 

Arnoldi de [Zochel] competituras in (dg: duabus peciis) pecia terre sita 

in parochia de Hees in loco dicto die Aude Raect inter hereditatem 

Wellini Hennens soen ex uno et inter [hereditatem] mense sancti spiritus 

in Busco ex alio (dg: atque in p) atque in pecia terre sita in dicta 

parochia in loco dicto die Nuwe Raect inter hereditatem Petri Doncker [ex 

uno] et inter hereditatem Hadewigis de Scijnle ex alio atque in una 

lopinata terre siliginee sita in dicta parochia inter communitatem de 

Hees ex uno et inter hereditatem Johannis [de] Ghemert ex alio (dg: atque 

in pe agro uno iugero terre dicti Arnoldi sit in quodam) supportaverunt 

dicto Arnoldo de Zochel ad opus #sui et ad opus# (dg: Elizab liberorum 
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[dicti] Ar) Ermgardis sue uxoris et ad opus liberorum ab eisdem Arnoldo 

et Ermgarde pariter genitorum et generandorum promittentes ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum liberorum deponere 

tali condicione quod alter dictorum Arnoldi de Zochel et Ermgardis 

diutius vivens dictas hereditates ad eius vitam integraliter possidebit 

post decessum eorundem Arnoldi (dg: ex) et Ermgardis amborum ad dictos 

eorum liberos (dg: pariter) ab eis pariter genitos et generandos 

hereditarie devolvendas hoc eciam addito si dicti liberi (dg: geniti et 

generandi) a dicto Arnoldo de Zochel et Ermgarde pariter geniti et 

generandi decesserint omnes sine prole legitima extunc dite hereditates 

ad primodictos (dg: Ar) Nijcholaum Arnoldum fratres et Franconem pleno 

jure devolventur et succedent. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 B 08 p. 213. 

 Secunda post Agnetis: maandag 23-01-1391. 

 Tercia post Agnetis: dinsdag 24-01-1391. 

 

BP 1179 p 213r 01 ma 23-01-1391. 

Johannes van Enode droeg over aan Gerardus van Berkel alle beesten van hr 

Rijcoldus Koc ridder, aan Johannes gnd Muijl, tbv eerstgenoemde Johannes, 

overgedragen. 

 

Johannes de Enode omnes et singulas bestias domini Rijcoldi Koc militis 

quocumque locorum consistentes supportatas Johanni dicto Muijl ad opus 

primodicti Johannis prout in litteris supportavit Gerardo de Berkel cum 

litteris et jure promittens ratam servare. Testes Erpe et Gemert datum 

secunda post Agnetis. 

 

BP 1179 p 213r 02 ma 23-01-1391. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan Johannes van Enode, tbv hem en Gerardus 

Kepken, ingeval voornoemde Johannes en Gerardus Kepken worden aangesproken 

vanwege voornoemde beesten van wijlen hr Rijcoldus Koc, die stonden op 

goederen van wijlen voornoemde Rijcoldus, in Geffen, dat hij hen dan te 

hulp zal schieten met de brief, waarin voornoemde hr Rijcoldus de beesten 

had overgedragen aan Johannes Muijlken, tbv voornoemde Johannes van Enode. 

 

Dictus Gerardus promisit Johanni de Enode ad opus sui et ad opus Gerardi 

Kepken quod si dictus (dg: Gerardus) Johannes et Gerardus Kepken seu 

eorum alter impetentur occacione bestiarum quondam domini Rijcoldi Koc 

que fuerant supra bona dicti quondam Rijcoldi sita in parochia de Geffen 

quod extunc primodictus Gerardus (dg: d) subveniet et adiuvabit eos cum 

litteris scabinorum de Busco in quibus dictus dominus Rijcoldus Johanni 

Muijlken ad opus dicti Johannis [de] Enode supportaverat (dg: testes 

datum) suas bestias. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 213r 03 ma 23-01-1391. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Eijcman van Doerne en zijn kinderen Johannes, 

Arnoldus, Rutgherus en Henricus verkochten aan Arnoldus zv Hermannus gnd 

Eijcman ¼ deel in de helft van een huis28,29 en erf in Den Bosch, in de 

Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus Goes enerzijds en 

erfgoed van Johannes Cuper anderzijds. Elizabeth dv eerstgenoemde Arnoldus 

zal geen rechten hierop doen gelden. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Eijcman de Doerne Johannes 

Arnoldus Rutgherus et Henricus eius liberi quartam partem ad (dg: ipsos) 

se spectantem in medietate domus et aree site in Busco in vico 

                         
28 Zie ← BP 1176 f 231v 08 di 10-12-1381 (1), verkoop van een ander deel in 

dit huis. 
29 Zie → BP 1179 p 459r 13 ma 01-07-1392, overdracht van een deel in ¼ deel 

in de helft van dit huis. 
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scriniparorum inter hereditatem quondam Henrici Goes ex uno et inter 

hereditatem Johannis Cuper ex alio vendiderunt Arnoldo filio Hermanni 

dicti Eijcman promittentes warandiam et obligationem ex parte eorum 

deponere et quod ipsi Elizabeth filiam primodicti Arnoldi perpetue talem 

habebunt quod nunquam presumet se jus in dicta quarta parte habere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 213r 04 ma 23-01-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan Arnoldus zvw Johannes Eijcman 18 Gelderse 

gulden of de waarde, 1/3 deel te betalen met Vastenavond (di 07-02-1391), 

1/3 deel met Pasen (zo 26-03-1391) en 1/3 deel met Sint-Jan aanstaande (za 

24-06-1391). 

 

Dictus emptor promisit Arnoldo filio quondam Johannis Eijcman XVIII Gelre 

gulden seu valorem pro una tercia ad carnisprivium pro secunda tercia 

parte in festo pasce et pro ultima tercia parte in festo nativitatis 

Johannis proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 213r 05 ma 23-01-1391. 

(dg: Willelmus). 

 

BP 1179 p 213r 06 di 24-01-1391. 

Destijds had Willelmus van Langelaer verhuurd aan Petrus gnd Kolne alle 

erfgoederen30 van wijlen zijn schoonvader hr Arnoldus Rover ridder, in 

Lithoijen, voor een periode van 6 jaar, per jaar voor 68 Hollandse gulden 

of ander paijment van dezelfde waarde met Pasen te betalen. Voornoemde 

Willelmus droeg thans over aan Willelmus van Orten de 68 Hollandse gulden 

van het laatste jaar. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus de Langelaer omnes hereditates 

quondam domini Arnoldi Rover militis sui soceri et in quibus idem quondam 

dominus Arnoldus Rover decessit sitas in parochia de Lijttoijen locasset 

Petro dicto Kolne ab ab eodem Petro ad spacium !annorum tunc sequentium 

possidendas anno quolibet dictorum sex annorum pro sexaginta octo 

florenis aureis communiter gulden vocatis monete Hollandie boni auri et 

iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris dandis dicto 

Willelmo a dicto Petro anno quolibet dictorum sex annorum in festo pasche 

prout hic et alia in litteris continentur constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Willelmus sexaginta oct florenos aureos 

communiter gulden vocatos monete Hollandie sibi competentes et in ultimo 

anno dictorum sex annorum sibi proveniendos vigore dicte locacionis 

supportavit Willelmo de Orten cum litteris et jure occacione etc. Testes 

Aa et Steenwech datum in (dg: prof) tercia post Agnetis. 

 

BP 1179 p 213r 07 di 24-01-1391. 

Voornoemde Willelmus van Langelaer beloofde aan Willelmus van Orten 82 

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

betalen. 

 

Dictus Willelmus (dg: promisit dicto W) de Langelaer promisit Willelmo de 

Orten LXXXII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 213r 08 di 24-01-1391. 

Willelmus van Langelaer verhuurde aan Johannes Vijnninc goudsmid voor een 

periode van 6 jaar31, ingaande Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391), zijn 

                         
30 Zie ← BP 1179 p 203r 01 vr 13-01-1391, deze goederen werden miv Sint-Martinus (za 11-11-
1391) verhuurd aan Johannes Buc en Petrus van Maren. 
31 Zie → BP 1179 p 613r 01 ma 27-10-1393, verhuur van de molen ter 

Nedervonder voor één jaar ingaande Kerstmis 1393. Zie → BP 1179 p 613r 03 
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windmolen in Oisterwijk. 

 

Willelmus de Langelaer molendinum suum venti situm in parochia de 

Oesterwijc ut dicebat locavit Johanni (dg: Vun) Vijnninc aurifabro ab 

eodem Johanne ad spacium sex annorum a festo nativitatis Domini proxime 

futuro sine medio sequentium #possidendum# (dg: anno quoli) promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 213r 09 di 24-01-1391. 

Henricus van de Kloot, gemachtigd door de abdis van het klooster van Sint-

Clara in Den Bosch, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns, 

geschat op een totaal van 9 pond, aan Gerardus Coster szvw Boudewinus 

Appelman verkocht door Godefridus zvw Johannes zv Lucas van Erp, welke 

cijns behoort aan Elizabeth wv voornoemde Gerardus en kloosterlinge van 

voornoemd klooster. 

 

Henricus de Globo (dg: H) ad hoc potens factus ab abbatissa et conventu 

sancte Clare in Busco (dg: hereditarium) ut dicebat hereditarium censum 

(dg: novem librarum) ad summas novem librarum taxatum venditum Gerardo 

Coster genero Boudewini quondam Appelman a Godefrido filio quondam 

Johannis filii Luce de Erp prout in litteris et quem censum ad Elizabeth 

relictam dicti quondam Gerardi (dg: nunc spectare) monialem dicti 

conventus sancte Clare spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 213r 10 di 24-01-1391. 

Hermannus zv Albertus zvw Johannes Hermans soen van Merwijc verkocht aan 

Johannes Akerijns soen mesmaker een n-erfcijns van 1 oude schild geld van 

de koning van Frankrijk of de waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande 

uit (1) een huis en tuin, in Empel, ter plaatse gnd Meerwijk, tussen 

voornoemde verkoper enerzijds en Gerardus van Stijn anderzijds, reeds 

belast met een cijns van 1 oude schild aan de heer van Meerwijk, (2) 4 hont 

land, in Empel, tussen een gemene weg enerzijds en Rodolphus van Gravia 

anderzijds, (3) 5 hont land, in Empel, ter plaatse gnd op de Aelst, tussen 

Elizabeth Boudens enerzijds en Johannes zv Henricus Hoefts anderzijds. 

 

Hermannus (dg: A) filius Alberti #filii# quondam Johannis Hermans soen de 

Merwijc hereditarie vendidit Johanni (dg: Acrijns) #Akerijns# soen 

cultellifici annuum et hereditarium censum unius aude scilt monete regis 

Francie val! valorem boni auri solvendum Martini hiemalis et (dg: pro 

primo termino Martini proxime venturo) ex domo et orto cum suis 

attinentiis sitis in parochia de Empel ad locum dictum Merwijc inter 

hereditatem dicti venditoris ex uno et Gerardi de Stijn ex alio et #ex# 

quatuor hont terre (dg: ...) sitis in dicta parochia inter (dg: do et dom 

ortum ex uno) communem plateam ibidem ex uno et hereditatem (dg: ...) 

#Rodolphi# de Gravia ex alio #atque ex quinque hont terre sitis in dicta 

parochia in loco dicto op den Aelst inter hereditatem Elizabeth Boudens 

ex uno et inter hereditatem Johannis filii Henrici Hoefts ex alio# 

supportavit (dg: rp) promittens warandiam et omnem aliam obligationem 

excepto annuo censu unius (dg: sc) aud! scilt veterum domino de Merewijc 

prius solvendo (dg: d) #ex domo et orto# solvendo et sufficientem facere. 

Testes Uden et Loze datum (dg: datum) #supra#. 

 

BP 1179 p 213r 11 di 24-01-1391. 

Hermannus Broes soen verkocht aan Johannes Akerijns soen mesmaker een 

n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Empel, voor het kasteel van 

Meerwijk, tussen Johannes van Gelre enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

                         

ma 27-10-1393, een van de huurders beloofde aan Johannes Vinninc goudsmid 2 

mud rogge ter leveren. 
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(2) 4 hont, in Empel, tussen Gerardus van Driel enerzijds en Margareta 

Hornics anderzijds. 

 

Hermannus Broes soen hereditarie vendidit Johanni Akerijns soen 

cultellifici hereditarium censum unius aude scilt monete Francie seu 

valorem solvendum hereditarie Martini ex (dg: huus) #domo# et orto dicti 

venditris sitis in parochia de Empel ante castrum de Merwijc inter 

hereditatem Johannis de Gelre ex uno et inter communem plateam ex alio 

item (dg: de) ex (dg: pecia terre) quatuor hont dicti venditoris sitis in 

dicta parochia inter hereditatem (dg: Petri de Loe) Gerardi de Driel ex 

uno et inter hereditatem Margarete Hornics ex alio promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 213r 12 di 24-01-1391. 

Johannes van Os die Plattijnmaker verkocht aan Thomas gnd Willems soen een 

erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis32 en 

erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Lambertus 

van der Rijt enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Braem smid 

anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 40 schelling 

voornoemd geld. 

 

Johannes de Os die Plattijnmaker hereditarie vendidit Thome dicto Willems 

soen hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem (dg: quondam Johannis .. ... Heijlwigis) quondam Lamberti van 

der Rijt ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Braem fabri ex alio 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditario censu XL solidorum dicte monete exinde 

solvendis prius et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 213r 13 di 24-01-1391. 

Johannes van den Audenhuus en Johannes van den Loe beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinaris etc, 16 oude Franse schilden met Pasen 

aanstaande (zo 26-03-1391; 7+28+26=61 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes van den Audenhuus et Johannes van den Loe promiserunt mihi ad 

opus (dg: .) Thome Asinaris etc XVI aude scilde Francie ad pas[ca proxime 

futurum] persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 213r 14 di 24-01-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit II plac. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 B 09 p. 214. 

 Tercia post Agnetis: dinsdag 24-01-1391. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 26-01-1391. 

 

BP 1179 p 214v 01 di 24-01-1391. 

Ghevardus van Achel droeg over aan zijn zoon Henricus zijn vruchtgebruik in 

een b-erfcijns van 1 oude groot Tournoois of ander paijment etc en een 

b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, welke cijns en pacht Arnoldus 

zvw Johannes gnd Lemken beloofd had, met Lichtmis te leveren aan voornoemde 

Ghevardus en na zijn overlijden aan zijn voornoemde zoon Henricus, gaande 

                         
32 Zie → BP 1182 p 007r 04 do 26-02-1400, verkoop van een cijns van 30 

schelling uit dit huis, dat nu was belast met de hertogencijns en een 

erfcijns van 40 schelling ; de cijns van 4 pond wordt hier dus niet 

vermeld. 
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uit een stuk land, gnd dat Eigen, in Vught Sint-Lambertus, tussen Petrus 

Ludinc enerzijds en erfgoed van Sophia wv Arnoldus van de Kloot en van het 

gasthuis in Den Bosch anderzijds. 

 

Ghevardus de Achel suum usufrutum atque totum jus sibi competentes in 

hereditario censu unius antiqui grossi Turonensis vel alterius pagamenti 

etc atque in hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de 

Busco quos Arnoldus filius quondam Johannis dicti Lemken promisit se 

daturum et soluturum dicto Ghevardo ad eius vitam et post eius vitam 

Henrico filio dicti Ghevardi hereditarie purificationi ex quadam pecia 

terre dicta dat Eijghen sita in parochia sancti Lamberti de Vucht inter 

hereditatem Petri Ludinc ex uno et inter hereditatem Sophie relicte 

quondam Arnoldi de Globo et hospitalis in Busco ex alio prout in litteris 

supportavit dicto Henrico suo filio cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et !i Dicbier 

datum (dg: q) tercia post Agnetis. 

 

BP 1179 p 214v 02 di 24-01-1391. 

Voornoemde Ghevardus van Achel droeg over aan zijn voornoemde zoon Henricus 

zijn vruchtgebruik in een b-erfcijns van 2 oude groten en een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, welke cijns en pacht Johannes Scoerman van 

Gemert beloofd had met Lichtmis te leveren aan voornoemde Ghevardus en na 

zijn overlijden aan zijn voornoemde zoon Henricus, gaande uit een stuk 

land, in Vught Sint-Lambertus, voor het hek gnd Ynde, tussen erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en erfgoed van het gasthuis in Den 

Bosch anderzijds. 

 

Dictus Ghevardus suum usufructum et totum jus sibi competentes in 

hereditario censu duorum grossorum antiquorum vel alterus pagamenti etc 

et in hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco quos 

Johannes S[co]erman de Gemert promisit se daturum et soluturum dicto 

Ghevardo (dg: et Hen) ad eius vitam et post eius (dg: decem) vitam 

Henrico filio dicti Ghevardi hereditarie purificationis ex predicta pecia 

terre sita in Vucht in parochia sancti Lamberti ante repagulum dictum 

Ynde inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad hospitale in Busco ex alio prout in litteris 

supportavit dicto Henrico suo filio cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 214v 03 di 24-01-1391. 

Ghisbertus van de Doorn droeg over aan Goeswinus Moedel geheel het erfgoed 

van Petrus van Bardwijc, ter plaatse gnd Rumel, onder Gestel bij Herlaer, 

naast hr Nijcholaus gnd Coel priester, en het resterende erfgoed of land 

van voornoemde Petrus, waar ook gelegen, aan hem gerechtelijk verkocht door 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus. 

 

Ghisbertus de Spina totam hereditatem Petri de Bardwijc sitam ad locum 

dictum Rumel infra parochiam de Ghestel prope Herlaer contigue iuxta 

hereditatem domini Nijcholai dicti Coel presbitri (dg: ex) sitam atque 

totam (dg: hereditatem) reliquam hereditatem sive terram predicti Petri 

quocumque locorum consistentem venditas sibi a Goeswino Moedel filio 

quondam Bertoldi filii Theoderici per judicem (dg: per) mediante 

sententia scabinorum (dg: etc) #in Buscoducis# prout in litteris 

supportavit dicto Goeswino Moedel cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 214v 04 di 24-01-1391. 

Ghisbertus van de Doorn droeg over aan Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv 

Theodericus (1) een huis en tuin van Petrus van Bardwijc wollenklerenwever 

in Gestel, ter plaatse gnd Rumel, naast hr Nijcholaus van Aa priester, met 

een weg ertussen, (2) alle erfgoederen van voornoemde Petrus, gelegen onder 
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Rumel, aan hem gerechtelijk verkocht door voornoemde Goeswinus Moedel. 

 

Ghisbertus de Spina domum et ortum Petri de Bardwijc textoris laneorum 

sitos in parochia de Ghestel ad locum dictum Rumel contigue iuxta 

hereditatem domini Nijcholai de Aa presbitri quadam platea interiacente 

cum attinentiis predictarum domus et aree singulis et universis atque 

omnes et singulas hereditates dicti Petri quocumque locorum tam in humido 

quam in sicco infra dictum locum Rumel vocatum consistentes venditas sibi 

a Goeswino Moedel filio quondam Bertoldi filii Theoderici per judicem 

#mediante sententia scabinorum in Buscoducis# etc prout in litteris 

supportavit dicto Goeswino Moedel cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 214v 05 di 24-01-1391. 

Ghevardus van Achel en zijn zoon Henricus droegen over aan Henricus 

Hoessche kramer een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Margareta 

dv voornoemde Henricus Hoessche beloofd had met Lichtmis te leveren aan 

voornoemde Ghevardus en na zijn overlijden aan zijn voornoemde zoon 

Henricus, gaande uit 5 stukken land, in Vught Sint-Petrus (1) tussen 

Godescalcus Arts soen enerzijds en Rodolphus Godevarts soen anderzijds, (2) 

tussen Reijnerus gnd Heijnen soen enerzijds en Godefridus die Wever 

anderzijds, (3) tussen wijlen Goeswinus Cnode enerzijds en erfgoed van de 

commendator van Vught anderzijds, (4) tussen Elizabeth Reijners enerzijds 

en wijlen Goeswinus Cnode anderzijds, (5) ter plaatse gnd op het Zand, met 

een eind strekkend aan Margareta Buekels en met het andere eind aan een hek 

gnd hekken aldaar. 

 

Ghevardus de Achel et Henricus eius filius hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco (dg: s) quam Margareta filia Henrici 

Hoessche promisit se daturam et soluturam dicto Ghevardo ad eius vitam et 

post eiusdem Ghevardi decessum dicto Henrico eius filio hereditarie 

purificationis ex quinque peciis terre sitis in parochia de Vucht sancti 

Petri quarum una inter hereditatem Godescalci Arts soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: Goeswini Cnode) Rodolphi Godevarts soen ex alio secunda 

inter hereditatem Reijneri dicti Heijnen soen ex uno et inter hereditatem 

Godefridi die Wever ex alio tercia inter hereditatem quondam Goeswini 

Cnode ex uno et inter hereditatem commendatoris de Vucht ex alio quarta 

inter hereditatem Elizabeth Reijners ex uno et inter hereditatem quondam 

Goeswini Cnode ex alio et quinta (dg: ..) ad locum dictum opt Sant (dg: 

inter) tendens cum uno fine ad hereditatem Margarete Buekels et cum 

reliquo fine ad quoddam repagulum dictum hecken ibidem ex alio prout in 

litteris supportaverunt dicto Henrico Hoessche institori cum litteris et 

jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 214v 06 di 24-01-1391. 

Jacobus zvw Petrus gnd Bruijnninc en zijn kinderen Petrus en Johannes van 

Driel verkochten aan mr Wolphardus van Ghijessen een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een huis en tuin 

in Den Bosch, in een straat die loopt achter het klooster van de 

Minderbroeders, van de stenen brug gnd Eelkens Brug richting Korenmarkt, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes van Megen enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus Hermans soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld. 

 

Jacobus filius quondam Petri dicti Bruijnninc Petrus et Johannes de Driel 

eius liberi hereditarie vendiderunt magistro Wolphardo de Ghijessen 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie Remigii ex 

domo et orto sitis in Busco in vico tendente retro conventum fratrum (dg: 

f) minorum a ponte lapideo dicto Eelkens Brugge versus forum bladi inter 

hereditatem quondam Johannis de Megen ex uno et inter hereditatem Arnoldi 
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Hermans soen ex alio ut dicebant promittentes super habita et habenda 

warandiam et obligationem (dg: de) aliam deponere exceptis (dg: 

hereditario) censu domini ducis et hereditario censu quatuor librarum 

monete predicte exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 214v 07 di 24-01-1391. 

Destijds had Hubertus zvw Hubertus van Goubordingen overgedragen aan 

Johannes Bloijs zv Henricus Bloijs van Zeelst (1) het deel, behorend aan 

zijn moeder jkvr Margareta wv voornoemde Hubertus, haar zoon Jacobus en 

Hubertus gnd Voernts soen ev Beatrix, dvw voornoemde Hubertus en jkvr 

Margareta, in 25 mud rogge b-erfpacht, maat van Oerle, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit goederen in Blaerthem Sint-Severinus, 

die waren van wijlen Walterus Coman, (2) het deel, dat aan eerstgenoemde 

Hubertus in voornoemde 25 mud rogge behoort resp. na overlijden van zijn 

voornoemde moeder jkvr Margareta zal behoren. Voornoemde Johannes Bloijs 

droeg thans 1/3 deel van voornoemde delen van voornoemde 25 mud rogge over 

aan Henricus die Heijst. 

 

Notum sit universis quod #cum# Hubertus filius quondam Huberti de 

Goubordingen totam partem et omne jus domicelle Margarete sue matri 

relicte dicti quondam Huberti Jacobo eius filio atque Huberto dicto 

Voernts soen marito et tutori legitimo Beatricis sue uxoris filie quondam 

Huberti et domicelle Margarete predictorum quovis modo competentes in 

(dg: vinti) viginti quinque modiis siliginis annue et hereditarie 

paccionis mensure de Oerle solvende hereditarie in festo purificationis 

et supra bona infrascripta tradende ex bonis sitis in Blaerthem sancti 

Severini que fuerant quondam Walteri Coman atque totam partem et omne jus 

primodicto Huberto in predictis viginti quinque modiis modiis dicte 

paccionis competentes atque post mortem dicte domicelle Margarete sue 

matris quovis modo competituras hereditarie supportasset Johanni Bloijs 

filio Henrici Bloijs de Zeelst prout in litteris quas vidimus constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes Bloijs unam terciam 

partem dictarum partium et jurum (dg: s) dictorum XXV modiorum siliginis 

dicte paccionis supportavit Henrico die Heijst cum litteris et (dg: jure) 

aliis jure occacione promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 214v 08 di 24-01-1391. 

Voornoemde Johannes Bloijs droeg thans verder 1/3 deel van voornoemde delen 

over aan Petrus Wouten soen van Zeelst. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur dictus 

Johannes Bloijs (dg: totum) unam terciam partem dictarum partium et jurum 

dictorum XXV modiorum siliginis hereditarie paccionis supportavit Petro 

Wouten soen de Zeelst cum litteris et jure occacione etc promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 214v 09 do 26-01-1391. 

Gerardus Kepken van Nuwelant verkocht aan Johannes zv Rutgerus Moeren van 

Vlochoven een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, die thans aan 

voornoemde verkoper behoren, gelegen in de villa van Geffen, tussen kvw 

Johannes van Nuwelant enerzijds en een zekere ?Spuirinc Emonts soen 

anderzijds, (2) 1 morgen land, in Geffen, ter plaatse gnd in den Liede?, in 

een kamp gnd Donkse Kamp, tussen een gemene weg of steeg enerzijds en 

Winricus van den Hecke anderzijds, (3) 1 morgen land, in voornoemd kamp, 

tussen Johannes Winkelman en Johannes van Zelant enerzijds en Gerardus zvw 

Gerardus Heijlen soen anderzijds, reeds belast met een cijns van 20 

schelling gemeen paijment van Den Bosch, aan Hermannus van Waetselaer, 
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gaande uit een stukje land, behorend bij voornoemde tuin. 

 

Gerardus Kepken de Nuwelant hereditarie vendidit Johanni filio Rutgeri 

M[o]eren de Vlochoven hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco et in Busco tradendam nativitatis Domini ex domo area et 

orto #ad ?nunc venditorem spectantibus# sitis in villa de Geffen inter 

hereditatem liberorum Johannis quondam de Nuwelant ex (dg: alio) uno et 

inter hereditatem dicti ?Spuirinc Emonts soen ex alio et (dg: duo) uno 

jugero terre sito in dicta parochia ad locum dictum in den Liede? in 

campo nuncupato Doncssche Campe inter communem plateam seu stegam ex uno 

et hereditatem Winrici van den Hecke ex alio atque ex uno iugero terre 

sito in campo predicto inter hereditatem Johannis Winkelman et Johannis 

de Zelant ex uno et inter hereditatem Gerardi (dg: Gher ..) filii quondam 

Gerardi Heijlen soen ex alio ut dicebat #supportavit etc# promittens 

#ratam servare# warandiam et omnem aliam obligationem excepto annuo censu 

XX solidorum communis pagamenti de Busco Hermanno de Waetselaer ex quadam 

particula terre ad dictum ortum spectante prius solvendo deponet omnino 

sufficientem efficere. Testes Erpe et Dicbier datum quinta post 

conversionem Pauli. 

 

1179 mf4 B 10 p. 215. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 26-01-1391. 

 

BP 1179 p 215r 01 do 26-01-1391. 

Johannes gnd Ansems soen droeg over aan Mijchael zvw Johannes Duijster een 

huis en schuur, met ondergronden, tuin en misse, in ......., tussen 

Johannes gnd van den Campe enerzijds en Mijchael zvw Johannes gnd Duijster 

anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint, welke goederen hij 

verworven had van Jutta wv Henricus gnd Hak en Elisabeth en Jutta, kv 

Willelmus zvw Lucas gnd van Erpe. 

 

Johannes dictus Ansems soen domum (dg: ortum) #orreum# cum suis (dg: 

attinentiis) fundis atque ortum et fimarium dictum missen sitos in 

parochia de (dg: Zonne) ..... inter hereditatem Johannis dicti van den 

Campe ex uno et inter hereditatem Mijchaelis filii quondam Johannis dicti 

Duijster ex alio latere tendentes cum utroque fine ad communitatem prout 

domus horreum cum suis fundis ortus et fimarium ibidem sunt situati quas 

quidem domum ?orreum cum suis fundis ortum et fimarium erga Juttam (dg: 

quonda) relictam Henrici quondam dicti Hak Lucam Elisabeth et Juttam 

liberos Willelmi filii quondam Luce dicti de Erpe acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Mijchaeli (dg: q) filio Johannis quondam 

Duijster simul cum litteris et jure promittens #etc# obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Erpe et Dicbier datum quinta post conversionem 

Pauli. 

 

BP 1179 p 215r 02 do 26-01-1391. 

Otto zv Wernerus Elkens soen van Gewanden verkocht aan Aleidis wv Henricus 

Maes soen van Hijntham een n-erfpacht van ½ mud gerst, Bossche maat, met 

Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin in 

Gewande, tussen Albertus gnd van Gewanden enerzijds en Gertrudis wv 

Henricus Wouters soen anderzijds, zoals hij thans in voornoemd huis woont, 

reeds belast met een b-erfcijns van 3 pond gemeen paijment van Den Bosch 

aan Jacobus van Hedel. De brief overhandigen aan Ghisbertus van Hees. 

 

Otto filius Werneri Elkens soen de Gewanden hereditarie vendidit Aleidi 

relicte Henrici quondam Maes soen de Hijntham hereditariam paccionem (dg: 

unius maldi) #dimidii modii# ordei mensure de Busco et Busco tradendam et 

deliberandam annuatim Martini hiemalis ex domo et orto cum suis 

attinentiis sitis in villa de Gewanden inter hereditatem Alberti dicti de 

Gewanden ex uno et inter hereditatem Gertrudis relicte Henrici quondam 

Wouters soen ex alio prout ad presens moratur in domo predicta cum 
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attinentiis promittens warandiam et omnem aliam obligationem omnino annuo 

censu trium librarum communis pagamenti de Busco Jacobo de Hedel prius 

solvendo dicte emptrici deponet omnino et sufficientem efficere. Testes 

datum supra. Traditur Ghisberto de Hees. 

 

BP 1179 p 215r 03 do 26-01-1391. 

Johannes van Cranenborch maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen van hr Willelmus heer van Perwijs en 

Duffel ridder. 

 

Johannes de Cranenborch omnes vendiciones et alienaciones quascumque 

factas de bonis quibuscumque domini Willelmi domini de Perweijs et de 

Duffel militis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 215r 04 do 26-01-1391. 

Arnoldus zvw Godefridus van ?Binckem verkocht aan Henricus zv Arnoldus gnd 

Henrics soen van Mille een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd die Runne, 

tussen Franco Herinc enerzijds en een weg gnd die Runne anderzijds. 

 

- Solvit. 

Arnoldus filius quondam Godefridi de ?Binckem peciam terre sitam in 

parochia de (dg: Geffe) Geffen ad locum dictum die Runne inter 

Franco#nis# Herinc ex uno et communem plateam die Runne #vocatam# ex alio 

ut dicebat vendidit Henrico filio (dg: quo Henrici) Arnoldi dicti Henrics 

soen de Mille promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Erpe 

et Uden datum supra. 

 

BP 1179 p 215r 05 do 26-01-1391. 

Godefridus Ackerman gaf uit aan Willelmus Sciet (133) de helft in een stuk 

land gnd die Mortel, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen voornoemde 

Willelmus Sciet enerzijds en Johannes Ackerman en diens zuster Aleijdis 

anderzijds, (2) de helft in een stuk land gnd dat Zoerland, gelegen ten 

einde van voornoemd stuk land gnd die Mortel, tussen voornoemde Willelmus 

Sciet enerzijds en voornoemde Johannes Ackerman en diens zuster Aleijdis 

anderzijds, te weten van beide helften de helft die ligt direct naast 

voornoemde Willelmus Sciet, (3) een stuk land gnd dat Breexken, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen voornoemde Johannes Ackerman 

enerzijds en Willelmus Scet anderzijds, (4) een stuk land gnd dat Kalver 

Lookt, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Johannes Moelner enerzijds 

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

mud 10 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Best te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Willelmus Sciet tot onderpand (5) een 

b-erfpacht van 2 lopen rogge, maat van Oirschot, gaande uit een stuk land 

gnd dat Kromstuk, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Henricus van 

der Horst enerzijds en Johannes Hake anderzijds. 

 

(dg: Scribatur. Nota non est scriptum). 

Godefridus Ackerman medietatem ad se spectantem in pecia terre dicta die 

Mortel #(dg: in)# sita in parochia de Oerscot (dg: sit) in loco dicto 

Best inter hereditatem Willelmi Sciet ex uno et inter hereditatem 

Johannis (dg: fratris) Ackerman et Aleijdis eius sororis ex alio atque 

medietatem ad se spectantem in pecia terre dicta dat Zoerlant sita ad 

(dg: sp) finem dicte pecie terre die Mortel vocate inter hereditatem 

dicti Willelmi Sciet ex uno et inter hereditatem dictorum Johannis 

Ackerman et Aleijdis eius sororis ex alio scilicet illam medietatem 

dictarum duarum peciarum terre que medietas sita est contigue juxta 

dictam (dg: di) hereditatem Willelmi Sciet atque peciam terre dictam dat 

Breexken sitam in (dg: p) dictis parochia et loco inter hereditatem 

                         
33 Zie ← BP 1177 f 063r 05 do 30-07-1383 (4), de helft van de Mortel en van 

het Zoerland al belast met een erfpacht van 2 mud rogge. 
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Johannis Ackerman predicti ex uno et inter hereditatem Willelmi Scet ex 

alio item peciam terre dictam (dg: Ka) dat Kalver Loect (dg: sitam in) 

sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem Johannis Moelner ex 

uno et inter communitatem ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Willelmo Sciet ab eodem heredirarie possidendas pro 

hereditaria paccione trium modiorum et decem lopinorum siliginis mensure 

de (dg: Oest) Oerscot danda sibi ab alio hereditarie purificationis et 

(dg: pro) et in Best predicta tradenda ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere #et alter# repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Willelmus Sciet hereditariam paccionem duorum 

lopinorum siliginis dicte mensure (dg: quam Henricus? van der Moest sibi 

solvere tenetur ex pecia terre) solvendam hereditarie ex pecia terre 

dicta dat Crumstuc sita in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter 

hereditatem Henrici van der Horst ex uno et inter hereditatem Johannis 

Hake ex alio ad pignus imposuit. Testes Erpe et Uden datum supra. 

 

BP 1179 p 215r 06 do 26-01-1391. 

Elizabeth gnd Bubnageld wv Henricus des Papen soen van den Kerchoven en 

haar kinderen Rutgherus van Bubnagel en Henricus gnd Pape verkochten aan 

Wiskinus zvw Theodericus Neven snijder een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een 

huis, tuin en aangelegen stuk land, in Hees, tussen Gheerlacus Boest 

enerzijds en Henricus Rutten anderzijds, (2) een kamp gnd Hein Smeets 

Kampke, aldaar, tussen voornoemd stuk land enerzijds en Arnoldus Maes soen 

anderzijds, (3) een stuk land gnd die Hei, in Hees, tussen kv Wautgherus 

Ghiselen soen enerzijds en de gemeint anderzijds, het huis en de tuin reeds 

belast met 3 lopen rogge, en de goederen belast met de hertogencijns. 

 

Elizabeth #dicta Bubnageld# relicta quondam Henrici des (dg: Pap) Papen 

soen van den Kerchoven (dg: cum) #cum tutore# Rutgherus de Bubnagel et 

Henricus dictus Pape eius liberi hereditarie vendiderunt Wiskino filio 

quondam Theoderici Neven sartori hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Buscoducis tradendam ex domo et orto et pecia terre sibi adiacente sitis 

in parochia de Hees inter hereditatem Gheerlaci (dg: Boest) Boest ex [uno 

et inter] hereditatem Henrici Rutten ex alio atque ex campo dicto Heijn 

Smeets Kempken sito (dg: in parochia de Hees) ibidem (dg: inter 

hereditatem mense sancti spiritus ....... in Busco) inter dictam peciam 

terre ex uno et inter hereditatem Arnoldi Maes soen ex alio item #ex# 

pecia terre dicta die Heij sita in dicta parochia inter hereditatem (dg: 

W) liberorum Wautgheri Ghiselen soen ex uno et inter communitatem ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis tribus lopinis siliginis ex dictis domo et orto et censu domini 

ducis (dg: p) ex premissis solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 215r 07 do 26-01-1391. 

Denkinus Scuerman en Robbertus van Neijnsel beloofden aan Henricus 

Steijmpel 31 Engelse nobel en 100 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Jacobus aanstaande (di 25-07-1391) te betalen. 

 

Denkinus Scuerman et Robbertus de Neijnsel promiserunt Henrico Steijmpel 

XXXI nobel monete (dg: Holl) regis Anglie et centum Hollant gulden seu 

valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 215r 08 do 26-01-1391. 
Vergelijk: Archief Abdij van Tongerlo, charter 963, 26-01-1391. 

Walterus zvw Walterus van Os wollenklerenwever droeg over aan Margareta van 

Riel een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, te leveren binnen de 4 

feestdagen van Pinksteren, voor het eerst over een jaar, gaande uit twee 

mud rogge b-erfpacht, Bossche maat, binnen de 4 feestdagen van Pinksteren 

te leveren, gaande uit 4 mud rogge b-erfpacht, binnen de 4 feestdagen van 
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Pinksteren te leveren, gaande uit de tiende in Tilburg, welk erfpacht van 1 

mud rogge voornoemde wijlen Walterus gekocht had van Hilla dvw Ghisbertus 

gnd Sorghe, en welke pacht transportant nu bezit. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os textoris laneorum hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

infra quatuor dies [festinos] festivitatis penthecostes #et pro primo 

termino ultra annum# ex duobus modiis siliginis hereditarie paccionis 

(dg: me) dicte (dg: .) mensure solvendam annuatim termino (dg: ?solu) 

predicto ex quatuor modiis siliginis hereditarie paccionis dicte mensure 

que annuatim solvetur predicto termino de decima in Tilborch consistente 

quam paccionem unius modii siliginis dictus quondam [Walterus] erga 

Hillam filiam quondam Ghisberti dicti Sorghe emendo acquisiverat prout in 

litteris et quam nunc ad se spectare dicebat supportavit (dg: Margra) 

Margarete de [Riel] cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem #et impeticionem# ex parte sui et aliorum heredum 

dicti quondam Walteri de Os deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 215r 09 do 26-01-1391. 

Ghevardus Coninc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Ghevardus) Ghevardus Coninc prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 215r 10 do 26-01-1391. 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan 

Ghisbertus van Scijnle verkocht door Henricus gnd Wijsse, welke nu aan hem 

behoort. 

 

Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini hereditariam paccionem (dg: ..) 

quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis venditam Ghisberto de Scijnle ab Henrico dicto Wijsse 

prout in litteris et quam nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. 

Testes (dg: datum supra) Erpe et Uden datum supra. 

 

BP 1179 p 215r 11 do 26-01-1391. 

Arnoldus die Writer verhuurde34 aan Godefridus Punder zijn achterhuis met 

ondergrond in Den Bosch, in de Orthenstraat, achter het woonhuis van 

voornoemde Arnoldus, met recht een weg te gebruiken die loopt van de 

Vismarkt naar voornoemd achterhuis, tussen erfgoed van Martinus Monics 

enerzijds en erfgoed van Ancelmus zv Henricus Willems anderzijds, voor een 

periode van 8 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391), voor 5 

Hollandse gulden of de waarde per jaar, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis. 

 

Arnoldus die Writer domum suam posteriorem cum suo fundo sitam in Busco 

in vico Orthensi retro domum habitationis dicti Arnoldi #cum jure utendi 

via (dg: sua) tendente a foro piscium usque ad dictam domum posteriorem 

inter hereditatem Martini Monics et inter hereditatem Ancelmi filii 

Henrici Willems# locavit Godefrido Punder ab eodem ad spacium octo 

annorum post festum nativitatis (dg: D) beati Johannis proxime futurum 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum octo annorum pro quinque 

Hollant gulden seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

octo annorum mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino 

nativitatis Johannis proxime futuro promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere dicto spacio pendente et (dg: aliam obligationem 

deponere) et alter repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

                         
34 Zie → BP 1179 p 273r 12 do 13-07-1391, overdracht van de huur. 
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1179 mf4 B 11 p. 216. 

 in crastino conversionis Pauli: donderdag 26-01-1391. 

 anno nonagesimo primo mensis januarii in crastino conversionis Pauli 

  pontificis Bonifacii anno secundo: donderdag 26-01-1391. 

 

BP 1179 p 216v 01 do 26-01-1391. 

Benedictus gnd Bits en Elizabeth, kvw Johannes Bits soen, verkochten aan 

Johannes zvw Paulus gnd Aelbrechts soen ¼ deel in 2 morgen land, in Nuland, 

ter plaatse gnd die Korthoeven, tussen Batha Loden enerzijds en kvw 

Johannes Kakel van Os anderzijds. 

 

Benedictus dictus Bits et Elizabeth liberi quondam Johannis Bits soen cum 

tutore unam quartam partem ad se spectantem in duobus iugeribus terre 

sitis in parochia de Nuwelant in loco dicto die Corthoeven inter 

hereditatem Bathe Loden ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis Kakel de Os ex alio hereditarie vendiderunt Johanni filio 

quondam Pauli dicti Aelbrechts soen promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere. Testes Erpe et Uden datum in crastino conversionis 

Pauli. 

 

BP 1179 p 216v 02 do 26-01-1391. 

Petrus zvw Petrus gnd Reijners soen van Vucht verkocht aan Johannes van Hal 

rademaker een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Johannes zv 

Willelmus van Hoek beloofd had aan eerstgenoemde Petrus, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit de helft van 2 kamers met ondergrond en tuin, in 

Hintham, tussen Gerardus van Geffen molenaar enerzijds en Johannes gnd Han 

Lemmens soen anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemde Johannes 

Han Lemmens soen. 

 

Petrus filius quondam Petri dicti Reijners soen de Vucht hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam Johannes filius 

Willelmi de Hoek promisit se daturum et soluturum primodicto Petro 

hereditarie purificationis ex medietate duarum camerarum cum suis fundis 

et orti sitorum in Hijntam inter hereditatem Gerardi de Geffen multoris 

ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Han Lemmens soen ex alio 

scilicet ex illa medietate que sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti Johannis Han Lemmens soen prout in litteris vendidit Johanni de Hal 

rotifici cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 216v 03 do 26-01-1391. 

Petrus zvw Petrus Reijners soen verkocht aan Johannes van Hal rademaker een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

kamp, achter de plaats gnd die Hoge Donk, tussen Arnoldus Hoernken 

enerzijds en Arnoldus Ysebout anderzijds, welke cijns aan eerstgenoemde 

Petrus was verkocht door Theodericus van der Heijden. 

 

Petrus filius quondam Petri Reijners soen hereditarium censum quadraginta 

solidorum monete (dg: quem Theodericus van der Heijden promisit se 

daturum et soluturum primodicto Petro) #solvendum# hereditarie 

nativitatis Johannis ex quodam campo (dg: d) sito (dg: e) retro locum 

dictum die Hoghe Donc inter hereditatem Arnoldi Hoernken ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Ysebout ex alio venditum primodicto Petro a 

Theoderico van der Heijden prout in litteris vendidit Johanni de Hal 

rotifici cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 216v 04 do 26-01-1391. 

Marcelius van der Straten en Arnoldus van Tefelen beloofden aan Ghibo 

Kesselman de jongere 42 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, 
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met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391) te betalen. 

 

Marcelius van der Straten et Arnoldus de Tefelen promiserunt Ghiboni 

Kesselman juniori XLII gulden scilicet XXX communes placken pro quolibet 

gulden computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 216v 05 do 26-01-1391. 

Henricus Boen wonend in Hintham en zijn zoon Theodericus beloofden aan Adam 

van Orthen 4 mud rogge, Bossche maat, met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) 

te leveren. 

 

Henricus Boen commorans in Hijntam et Theodericus eius filius promiserunt 

Ade de Orthen IIII modios siliginis mensure de Busco ad festum pasche 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 216v 06 do 26-01-1391. 

Henricus Watermael droeg over aan Arnoldus Avemari de helft van zijn 

tiende, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, in het komend jaar verschijnend. 

 

Henricus Watermael medietatem sue decime siliginis consistentis in 

parochia de Roesmalen (dg: sup) #in loco dicto Heze# proveniende in anno 

proxime futuro supportavit Arnoldo Avemari promittens warandiam sic quod 

suum manipulum libere poterit deducere et reducere et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 216v 07 do 26-01-1391. 

De broers Johannes, Nijcholaus en Petrus, kvw Nijcholaus van Bredelaer de 

jongere, verkochten aan Nijcholaus zv Wautgherus van den Bredelaer een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), gaande uit een 

akker, gnd Colen Hostat, 2 akkers, gnd die Groot Colen Akker en een stuk 

aangelegen beemd, in Veghel, tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde 

Wautgherus van Bredelaer anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Johannes Nijcholaus et Petrus fratres liberi quondam Nijcholai de 

Bredelaer junioris hereditarie vendiderunt (dg: v) Nijcholao filio (dg: 

quo) Wautgheri van den Bredelaer hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum (dg: et in Busco tradendum) supra hereditates 

infrascriptas tradendam (dg: ex #duobus# agris dictis Coln Hostat #manso 

dicto# sito in parochia de Vechel inter hereditatem Wautgheri de j 

Bredelaer primodicti ex uno et inter communem plateam ex alio .) ex agro 

terre dicto Colen Hostat et duobus agris dictis die Groet Colen Acker et 

pecia (dg: terre) #prati# eis adiacente sitis in parochia de Vechel inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem dicti Wautgheri de Bredelaer 

(dg: pro) ex alio promittentes super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 216v 08 do 26-01-1391. 

Roverus zvw Ghibo gnd Rovers soen, gemachtigd door Eefsa wv Johannes van 

den Borne al haar cijnzen, pachten en tegoeden te manen, maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, die wijlen voornoemde Johannes van den Borne gekocht 

had van Johannes gnd Peilser van Bockelaer, en die nu aan voornoemde Eefsa 

behoort. 

 

Solvit. 

Roverus filius quondam Ghibonis dicti Rovers soen potens factus ab Eefsa 
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relicta quondam Johannis van den Borne scilicet monendi levandi et 

percipiendi omnes et singulos census et pacciones que Eefse et credita 

quecumque que debentur dicte Eefse a personis quibuscumque (dg: ut d) 

prout in litteris hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis quam paccionem dictus quondam 

Johannes van den Borne erga (dg: dictum) Johannem dictum (dg: Pelser) 

Peilser de Bockelaer emendo acquisiverat prout in litteris et quam 

paccionem nunc spectat ad dictam Eefsam ut dicebat monuit de 3 annis. 

 

BP 1179 p 216v 09 do 26-01-1391. 

En hij kan terugkopen gedurende 7 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (do 

02-02-1391), met 44 Hollandse gulden of de waarde en met de pacht van het 

jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, 

Petrus Pulslauwer, Gerardus zv Paulus van Bruggen en Theodericus van den 

Hoevel zvw Lambertus. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 216v 07}. 

A. 

Et poterit redimere ad spacium septem annorum post purificationis proxime 

futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

quadraginta quatuor Hollant gulden seu valorem et cum paccione anni 

redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus scabinis Petro 

Pulslauwer Gerardo filio Pauli de Bruggen Theoderico van den Hoevel filio 

(dg: Marcelii) quondam Lamberti datum anno nonagesimo primo mensis 

januarii (dg: die) in crastino conversionis Pauli hora vesperarum (dg: 

an) pontificis Bonifacii anno secundo. 

 

BP 1179 p 216v 10 do 26-01-1391. 

Rodolphus zvw Willelmus Claes soen van Enghelen verkocht aan hr Johannes 

van Orthen priester een lijfrente35,36,37 van 4 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 1 morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd die Germen, 

tussen Johannes Scriver van Enghelen enerzijds en Hubertus Comans soen 

anderzijds. 

 

Rodolphus filius quondam Willelmi Claes soen de Enghelen hereditarie 

vendidit domino Johanni de Orthen presbitro vitalem pensionem quatuor 

librarum monete solvendam anno quolibet ad vitam (dg: dominorum) dicti 

domini Johannis et non ultra nativitatis Domini ex uno jugero terre sito 

in jurisdictione de Merewijc in loco dicto (dg: op t) die Ghermen inter 

hereditatem Johannis Scrive[r] de Enghelen ex uno et inter hereditatem 

Huberti Comans soen ex alio promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere et sufficientem facere et cum mortuus 

fuerit. Testes Dicbier et Aa datum supra. 

 

BP 1179 p 216v 11 do 26-01-1391. 

Henricus Groveken verkocht aan Matheus Stuke zvw Henricus Stuke de helft 

van een akker die was van Henricus Stempel van den Hovel, in Gestel, ter 

plaatse gnd Hezelaar, tussen Henricus van Uden enerzijds en Theodericus 

                         
35 Zie → VB 1799 f 078v 04, ma 12-01-1394, her Jan van Orthen prijster was 

gericht aen enen morgen lants gelegen in den gericht van Meerwijc in een 

stat geheijten die Gherwen tusschen den erve Jans Scrivers van Enghelen 

ende tusschen den erve Hubrechts Comans soen overmids gebrec van 

lijfpensien. 
36 Zie → VB 1799 f 103r 05, ma 10-01-1396, her Jan van Orthen prijster was 

gericht aen enen margen lants gelegen in den gericht van Meerwijc in der 

stat geheijten die Ghermen tusschen den erve Jans Scrivers van Engelen ende 

tusschen den erve Hubrechts Comans soen overmids gebrecke van lijfpensien 

die her Jan vors dair aen hadde. 
37 Zie → VB 1799 f 114v 01, ma 05-06-1396, waarschijnlijk werd hij voor de 

derde maal gericht. 
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Greve anderzijds, welke helft aan hem uitgegeven was door Arnoldus van 

Haenwijc, voor een b-erfcijns van 4 pond 4 schelling, belast met voornoemde 

cijns. 

 

Henricus Groveken medietatem cuiusdam agri terre qui quondam fuerat 

Henrici (dg: Ste van de) Stempel van den Hovel sitam in parochia de 

Gestel (dg: prope H) ad locum dictum Hezelaer inter hereditatem Henrici 

de Uden ex uno et inter hereditatem Theoderici Greve ex alio datam sibi 

ad censum ab Arnoldo de Haenwijc scilicet pro hereditario censu quatuor 

librarum et quatuor solidorum dicto Arnoldo exinde solvendo prout in 

litteris #hereditarie# vendidit Matheo Stuke filio quondam Henrici Stuke 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepto dicto censu. Quo f. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 216v 12 do 26-01-1391. 

De koper beloofde voornoemde cijns te betalen, zó dat voornoemde Henricus 

Groveken en zijn erfgoederen daarvan geen schade ondervinden. 

 

Quo facto repromisit dictus emptor quod ipse dictum censum perpetue 

taliter dabit et (verbeterd uit: ex) exsolvet sic quod dicto Henrico 

Groveken et supra suas hereditates dampna exinde non eveniant in futuro. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 216v 13 do 26-01-1391. 

Henricus Groveken droeg over aan Matheus gnd Stuke zvw Henricus Stuke (1) 

de helft van een akker, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezelaar, 

tussen Henricus van Uden enerzijds en Theodericus die Grove anderzijds, te 

weten de helft naast voornoemde Theodericus, (2) een b-erfcijns van 4 

schelling geld, die Metta wv Theodericus gnd Ruijssch met Sint-Michael moet 

betalen aan Johannes Groet van Herlaer en Petrus Stempel van den Hovel, 

welke erfgoederen en cijns en nog 2 cijnshoenderen, die Henricus Groveken 

verschuldigd is aan voornoemde Johannes en Petrus, voornoemde Johannes 

Groet en Petrus Steijmpel uitgegeven hadden aan Henricus Groveken voor 6 

penning, 1 oude groot Tournoois voor 9 penningen gerekend, en voor een 

b-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, aan voornoemde Johannes Groet en 

Petrus te betalen, {p.217r} voor hem gereserveerd voornoemde 2 

cijnshoenderen. 

 

Henricus Groveken medietatem cuiusdam agri terre siti in parochia de 

Ghestel prope Herlaer ad locum dictum Hezelaer (dg: ad locum dictum 

Hezelaer) inter hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter hereditatem 

Theoderici die Grove ex alio scilicet illam medietatem dicti agri que 

sita est contigue iuxta hereditatem dicti Theoderici atque hereditarium 

censum quatuor solidorum monete quem Metta relicta quondam Theoderici 

dicti Ruijssch (dg: .) Johanni Groet de Herlaer et Petro Stempel van den 

Hovel solvere tenetur hereditarie in die beati Mijchaelis archangeli (dg: 

datos ad censum dicto Henrico Groveken a) #quos hereditates et censum 

atque duos pullos censuales quos Henricus Groveken dictis Johanni et 

Petro solvere tenetur# dicti (dg: -s) Johannes Groet et Petrus Steijmpel 

(dg: scilicet pro sex denariis grosso Turonensi denario pro novem 

denariis in ipsis computato atque atque pro here) dederunt ad censum 

Henrico Groveken pro sex denariis grosso Turonensi denario antiquo pro 

novem denariis in ipsis computato et pro hereditario censu quatuor 

librarum et decem solidorum monete dictis Johanni Groet et Petro solvendo 

prout 

 

1179 mf4 B 12 p. 217. 

 Sexta post conversionem beati Pauli: vrijdag 27-01-1391. 

 in octavis Agnetis: zaterdag 28-01-1391. 

 

BP 1179 p 217r 01 do 26-01-1391. 
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[in litteris] (dg: supportavit) reservatis tamen sibi dictis duobus 

pullis censualibus supportavit Matheo dicto Stuke filio quondam Henrici 

Stuke cum litteris et jure promittens ....... et obligationem ex parte 

sui deponere exceptis dictis censibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 217r 02 do 26-01-1391. 

Voornoemde Matheus beloofde voornoemde cijnzen van (1) 6 penning, 1 oude 

groot voor 9 penning gerekend, (2) 4 pond 10 schelling geld, te betalen. 

Voorts zal voornoemde Matheus de helft, behorend bij erfgoederen van 

voornoemde Henricus Groveke, van een hek gnd veken, in Gestel, ter plaatse 

gnd Hezelaar, naast Arnoldus Dons et wijlen Henricus van Uden onderhouden. 

 

Quo facto dictus Matheus promisit super omnia quod ipse dictos census sex 

denariorum (dg: antiq) grosso antiquo pro novem denariis computato et 

quatuor librarum et X solidcorum monete perpetue taliter exsolvet sic 

quod dicto Henrico (dg: dampna ex) #neque supra suas hereditates# 

Groveken dampna exinde non eveniant in futuro et quod ipse Matheus 

(dg: ?Maht) medietatem [spec]tantem ad hereditates dicti Henrici Groveke 

cuiusdam repaguli dicti (dg: h) veken siti in parochia de Gestel ad locum 

dictum Hezelaer iuxta hereditatem Arnoldi Dons et .... hereditatem 

quondam Henrici de Uden perpetue in bona et laudabili disposicione 

observabit sic quod dicto Henrico et supra hereditates dicti Henrici 

dampna exinde (dg: ev) non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 217r 03 do 26-01-1391. 

Voornoemde Matheus beloofde aan Henricus Groveken een n-erfrente van 4 

hoenderen, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit een huis en tuin in 

Gestel, bij de kerk, tussen het water gnd die Dommel enerzijds en Petrus 

die Coster anderzijds. 

 

Dictus Matheus promisit se daturum et soluturum Henrico Groveken 

hereditarium redditum quatuor pullorum hereditarie Remigii ex domo et 

orto dicti Mathei sitis in [p]arochia de Ghestel (dg: opt in loco inter 

hereditatem) prope ecclesiam ibidem inter aquam dictam die Dommel ex uno 

et inter hereditatem Petri die Coster ex alio. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 217r 04 do 26-01-1391. 

Johannes die Moelner van Straten beloofde aan Henricus Teijen 19 gulden, 30 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, en 6 plakken, met Pinksteren 

aanstaande (zo 14-05-1391) te betalen. 

 

Johannes die Moelner de Straten promisit super omnia Henrico Teijen XIX 

gulden scilicet XXX communes placken pro quolibet gulden #et sex placken# 
!computato ad penthe[costes] proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 217r 05 do 26-01-1391. 

Jordanus zvw Theodericus van Herende, Katherina dvw voornoemde Theodericus, 

Elizabeth, Hadewigis, Mechtildis en Johannes Boden, kv voornoemde 

Katherina, en Lambertus van Aelst ev Aleijdis dv voornoemde Katherina 

verkochten aan Johannes van Cranenborch een deel van een eusel, in Beek bij 

Aarle, ter plaatse gnd Bemmer, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes 

Godevarts soen van der Donc, voornoemde Johannes van Cranenborch en andere 

naburen anderzijds, met een eind strekkend aan Willelmus die Wever en met 

het andere eind aan Johannes van Cranenborch, te weten het deel naast 

Johannes van Cranenborch, zoals afgepaald, dit deel belast met 5 penning 

oude cijns aan de heer van Helmond. De brief overhandigen aan hem of aan 

Johannes van den Borch. 

 

Jordanus filius quondam Theoderici de Herende Katherina filia eiusdem 

quondam Theoderici (dg: cum tutore Hadewigis fili) #Elizabeth et 
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Hadewigis et Mechtildis et Johannes Boden liberi# dicte Katherine cum 

tutore Lambertus de Ae[38lst] (dg: filius Math) maritus et (dg: f) tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie dicte Katherine (dg: medietatem) 

#quandam partem# hereditatis dicte eeusel site in parochia de Beke prope 

Arle in loco dicto Bemmer inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno 

et inter hereditatem Johannis (dg: f) Godevarts soen van der Donc et 

Johannis de (dg: Cranend Craendonc) Cranenborch et aliorum vicinorum 

ibidem ex alio tendentis cum uno fine ad hereditatem Willelmi die Wever 

et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis de Cranenborch (dg: prout h) 

scilicet illam partem que sita est contigue juxta iamdictam hereditatem 

Johannis de Cranenborch prout huiusmodi pars ibidem sita est et limitata 

hereditarie (dg: s) vendiderunt dicto Johanni de Cranenborch promittentes 

cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis quinque denariis 

antiqui census domino de Helmont de dicta parte solvendis. Testes datum 

supra. Tradetur littera sibi vel Johanni van den Borch. 

 

BP 1179 p 217r 06 do 26-01-1391. 

Voornoemde Jordanus zvw Theodericus van Herende deed tbv Katherina dvw 

Theodericus, haar kinderen Hadewigis, Elizabeth, Mechtildis en Johannes 

Boden, en Lambertus van Aelst afstand van een deel van voornoemde eusel, in 

Beek bij Aarle, te weten het deel naast voornoemde Willelmus die Wever, 

zoals afgepaald. Hij zal schaden voor de helft op zich nemen. De brief 

overhandigen aan hr Andreas kloosterling in Berne. 

 

Solvit. 

Dictus Jordanus filius quondam Theoderici de Herende super quadam parte 

dicte hereditatis eeusel vocate site in parochia de Beke prope Arle (dg: 

in lo) scilicet (dg: ...) super illa parte que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Willelmi die Wever prout ibidem sita est et 

limitata ut dicebat (dg: vendidit) ad opus Katherine filie quondam 

Theoderici Hadewigis Elizabeth Mechtildis et Johannis Boden (dg: et 

Lamberti d) eius liberorum et Lamberti de Aelst renunciavit promittens 

ratam servare (dg: et dampna equaliter portabunt) et obligationem ex 

parte sui deponere et dampna pro media parte portabit. Testes datum 

supra. Tradetur littera domino Andree monacho in Berna. 

 

BP 1179 p 217r 07 do 26-01-1391. 

Voornoemde Johannes van Cranenborch beloofde aan voornoemde Jordanus een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Schijndel te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), gaande uit voornoemd 

deel van voornoemde eusel, dat aan voornoemde Johannes was verkocht. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 217r 05}. 

(dg: Solvit). 

Dictus Johannes de Cranenborch promisit se daturum et soluturum dicto 

Jordano hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de 

Helmont hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in 

Scijnle tradendam de dicta parte dicte hereditatis sibi Johanni (dg: sup) 

vendita ut prefertur. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 217r 08 do 26-01-1391. 

De gezusters Elizabeth en Katherina, dvw Johannes van der Heggen, deden tbv 

Thomas nzv Dragherus van der Donc afstand van een huis, erf, tuin en 

aangelegen akker, in Beek bij Aarle, tussen een gemene weg enerzijds en 

Emondus van Hellu anderzijds. 

 

Solvit. 

Elizabeth et Katherina sorores filie quondam Johannis van der Heggen cum 

tutore super domo #area# et orto et agro sibi adiacente sitis in parochia 

                         
38 Aanvulling op basis van BP 1179 p 217r 06. 
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de Beke prope Arle inter (dg: hereditatem) communem (dg: co) plateam ex 

uno et inter hereditatem Emondi de Hellu ex alio et super jure ad opus 

Thome filio naturali Dragheri van der Donc renunciaverunt promittentes 

cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 217r 09 do 26-01-1391. 

Jordanus zvw Theodericus van Herende gaf uit aan Henricus van Evershoet een 

kamp, gnd Berlaar, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Herende, tussen een 

gemene weg enerzijds en voornoemde Henricus van Evershoet anderzijds, met 

een eind strekkend aan Johannes Kerner en met het andere eind aan 

Theodericus van den Broec; de uitgifte geschiedde voor (1) 5 penning oude 

cijns aan de heer van Helmond, (2) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(vr 02-02-1392), (3) een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Schijndel te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-

1392). 

 

Solvit Jordanus. 

Jordanus filius quondam Theoderici de Herende quendam campum #dictum 

Berlaer# situm in parochia de Beke prope Arle in loco dicto Herende inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex [uno] et inter hereditatem Henrici 

de Evershoet ex alio #tendente cum uno fine ad hereditatem Johannis 

Kerner et cum reliquo fine ad hereditatem Theoderici van den Broe[c]# 

dedit ad hereditariam paccionem dicto Henrico de Evershoet ab eodem 

hereditarie possidendum pro quinque denariis antiqui census domino de 

Helmont (dg: exinde solvendis dandis etc) #exinde solvendis# atque pro 

hereditaria paccione (dg: duorum) dimidii modii siliginis mensure #de 

Busco# danda dicto Jordano purificationis et primo termino ultra annum et 

in Busco tradenda atque pro hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Scijnle tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 217r 10 do 26-01-1391. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Jordanus 34 Gelderse gulden of 

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

 

Solvit. 

Dictus Henricus promisit dicto Jordano XXXIIII Gelre gulden seu valorem 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 217r 11 do 26-01-1391. 

Johannes gnd Hoevel, Johannes Philips soen en Hilla dvw Henricus van der 

Hautart verkochten aan Jordanus zv Theodericus van Herende een stuk beemd, 

in Schijndel, ter plaatse gnd Eirde, tussen voornoemde Jordanus enerzijds 

en Rijcardus Agnesen soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes dictus Hoevel et Johannes Philips soen (dg: peciam prati sitam 

in parochia de Sc) et Hilla filia Henrici quondam van der Hautart cum 

tutore peciam prati sitam in parochia de Scijnle in loco dicto (dg: int) 

Eirde inter hereditatem Jordani filii Theoderici de Herende ex uno et 

inter hereditatem (dg: Eneva) Rijcardi Agnesen soen ex alio hereditarie 

vendiderunt dicto Jordano promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 217r 12 vr 27-01-1391. 

Leonius Snavel beloofde aan Johannes van Mijddegael, tbv jkvr Mabilia wv 

Leonius van Langvelt, 14½ pond oude moneta met Pasen aanstaande (zo 26-03-
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1391) te betalen. 

 

Leonius Snavel promisit super omnia Johanni de Mijddegael ad opus 

domicelle Mabilie relicta quondam Leonii de Langvelt quatuordecim et 

dimidiam libras monete antique ad festum pasce proxime futurum 

persolvendas. Testes Uden et Ghemert datum sexta post conversionem beati 

Pauli. 

 

BP 1179 p 217r 13 za 28-01-1391. 

Theodericus zvw Hermannus Heijlen soen verkocht aan Albertus Ketellere en 

zijn dochter Elizabeth een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit (1) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd 

Westerveld, tussen Henricus Custer enerzijds en Zanderus Bake anderzijds, 

(2) 5 hont land in Oss, ter plaatse gnd Operen Poel, tussen Andries Vos 

enerzijds en Johannes zv Willelmus Smeets van Hees anderzijds. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Theodericus filius (dg: H) quondam Hermanni Heijlen soen legitime 

vendidit Alberto Ketellere et (dg: eius f) Elizabeth eius filie vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam dictorum emptorum et non ultra nativitatis Domini ex pecia terre 

sita in parochia de Os in loco dicto Westervelt inter hereditatem Henrici 

Custer ex uno et inter hereditatem Zanderi Bake ex alio atque ex quinque 

hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto Operen Poel inter 

hereditatem [A]ndries Vos ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

Willelmi Smeets de Hees ex alio (dg: ut) promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere 

et alter diutius! integraliter possidebit et cum ambo morti fuerint. 

Testes Hubertus et Steenwech datum (dg: f) in octavis Agnetis. 

 

BP 1179 p 217r 14 za 28-01-1391. 

Godefridus zvw Johannes van Zanbeke verkocht aan Albertus die Ketellere zvw 

Adam een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Osserbroek, ter plaatse gnd in 

den Poel Akker, tussen Arnoldus Heijme enerzijds en Nijcholaus Rodekens 

soen anderzijds. 

 

-. 

Godefridus (dg: de Zoemeren) filius quondam Johannis de Zanbeke peciam 

terre sitam in parochia de Os in loco dicto Osserbroec in loco dicto in 

den Poel Acker inter hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai Rodekens soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Alberto die Ketellere filio quondam Ade promittens wa[randiam] 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 217r 15 za 28-01-1391. 

Theodericus Hermans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Hermans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 B 13 p. 218. 

 in octavis Agnetis: zaterdag 28-01-1391. 

 Secunda post conversionem Pauli: maandag 30-01-1391. 

 

BP 1179 p 218v 01 za 28-01-1391. 

Johannes Paeschdach zv Godefridus Vleminc verkocht aan Henricus van den 

Hoevel zv Corstianus van den Hoevel een n-erfcijns van 40 schelling geld, 

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

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

tussen erfgoed van Stephanus van Berze enerzijds en erfgoed van Elizabeth 

van Berze anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns 
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van 40 schelling geld. 

 

Johannes Paeschdach filius Godefridi Vleminc hereditarie vendidit Henrico 

van den Hoevel filio Corstiani van den Hoevel hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo area et orto sitis in Busco in (dg: vico) fine vici (dg: 

Hijnthamensis) #Vuchtensis# inter hereditatem Stephani de Berze ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth de Berze ex alio promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem aliam deponere exceptis censu domini et 

hereditario censu XL solidorum monete exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Hubertus et Steenwech datum (dg: se) in octavis Agnetis. 

 

BP 1179 p 218v 02 za 28-01-1391. 

Arnoldus Andries soen en Johannes Cloet nzvw Arnoldus van de Kloot 

beloofden aan Marcelius van der Broec 26 lichte schilden, 12 gemene plakken 

voor 1 schild gerekend, een helft te betalen met Pinksteren (zo 14-05-1391) 

en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391). 

 

Arnoldus Andries soen #et# Johannes Cloet filius naturalis quondam 

Arnoldi de Globo promiserunt Marcelio van der Broec XXVI #licht# scilde 

(dg: scilt) XII communes placken pro quolibet scilt computato (dg: ad) 

mediatim penthecostes et mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 218v 03 za 28-01-1391. 

Henricus Zelen soen en zijn kinderen Jacobus en Aleijdis verkochten aan 

Mijchael zvw Johannes gnd Noijdekens 1/3 deel in een stuk land, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Hermannus van Oerscot 

enerzijds en Ghibo Wouters soen en zijn broer Johannes anderzijds, belast 

met de hertogencijns. 

 

Henricus Zelen soen Jacobus et Aleijdis eius liberi cum tutore (dg: 

medietatem) #terciam partem# ad se spectantem in pecia terre sita in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem Hermanni de Oerscot ex uno et inter hereditatem Ghibonis 

Wouters #soen# et Johannis sui fratris ex alio ut dicebat vendiderunt 

(dg: Mijcholao) #Mijchaeli# filio quondam Johannis dicti Noijdekens 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini ducis ex (dg: -in) dicta tercia parte solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 218v 04 za 28-01-1391. 

Henricus zvw Henricus Sceelwart van Os verkocht aan Theodericus Hermans 

soen 1/3 deel van een stuk land, gnd Sceelwarts Akker, in Oss, tussen 

voornoemde Theodericus Hermans soen en Johannes zv Baudewinus gnd Ridder 

enerzijds en Johannes gnd Telen en Johannes die Gruijter anderzijds, met 

beide einden strekkend aan een gemene weg, te weten het 1/3 deel naast 

voornoemde Theodericus Hermans soen en Johannes zv Baudewinus Ridder. 

Verkoper en zijn moeder Agnes beloofden lasten af te handelen. 

 

Henricus filius quondam Henrici Sceelwart de Os (dg: J domistadium situm) 

#unam terciam partem# pecie (dg: -am) terre dictam (dg: Scel) Sceelwarts 

Acker sitam in #parochia de# Osse inter hereditatem Theoderici Hermans 

soen et Johannis (dg: Baudew) filii Baudewini dicti Ridder ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Telen et Johannis die Gruijter ex alio 

tendentis cum utroque fine ad communem plateam (dg: ut dicebat) 

hereditarie (dg: vendidit) scilicet illam terciam partem que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Theoderici Hermans soen et 

Johannis filii Baudewini Ridder ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

(dg: Th) Theoderico Hermans soen promittentes #et cum eo Agnes eius 

mater# super habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1179 p 218v 05 za 28-01-1391. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 218v 06 za 28-01-1391. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus Sceelwart van Os verkocht aan Godefridus 

zvw Johannes van Zanbeke 1/3 deel van voornoemde stuk land, te weten het 

1/3 deel dat in het midden ligt. 

 

Dictus Henricus unam terciam partem dicte pecie terre scilicet illam (dg: 

m) terciam partem que sita est in medietate dicte pecie terre ut dicebat 

vendidit Godefrido filio quondam Johannis de Zanbeke promittens ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 218v 07 za 28-01-1391. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 218v 08 za 28-01-1391. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus Sceelwart van Os verkocht aan Johannes gnd 

Telen 1/3 deel van voornoemd stuk land, te weten het 1/3 deel naast 

voornoemde Johannes en Johannes die Gruijter. 

 

Dictus Henricus unam terciam partem dicte pecie terre scilicet illam 

terciam partem que sita est contigue iuxta dictas hereditates Johannis 

dicti Telen et Johannis die Gruijter ut dicebat vendidit (dg: J) dicto 

Johanni (dg: d) Telen promittens ut immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 218v 09 za 28-01-1391. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 218v 10 za 28-01-1391. 

Johannes van Colen die Plattijnmaker beloofde aan Arnoldus Nolleken Geroncs 

22 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te 

betalen. 

 

Johannes de Colen die Plattijnmaker promisit Arnoldo Nolleken Geroncs 

XXII Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 218v 11 ma 30-01-1391. 

Godefridus zvw Andreas van Grotel van Helmont droeg over aan Nicholaus 

Nouden zvw Henricus Nouden handschoenmaker (1) een huis, erf en tuin met 

toebehoren, in Helmond, tussen Rutgerus szvw Johannes van Heerzel enerzijds 

en Johannes zvw Johannes Neefs anderzijds, (2) een nieuwe akker, 3 lopen 

rogge groot, in Helmond, tussen Hubertus Kerstiaens enerzijds en Hermannus 

van Arle anderzijds, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Someren, 

met Lichtmis in Someren te leveren, die Johannes Zweenken zvw Jutta Swaens 

moet leveren, (4) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Someren, met 

Lichtmis in Someren te leveren, die Johannes gnd Vosse moet leveren, gaande 

uit een huis, tuin en schuur, behorend aan voornoemde Johannes Vosse, in 

Someren, tussen Heijmericus Cremer enerzijds en een gemene weg aldaar 

anderzijds, (5) een b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit een stuk land, gnd Fijen Broek 

van den Dike, in Beek bij Aarle, (6) alle goederen, die aan voornoemde 
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Godefridus gekomen waren na overlijden van zijn vader Andreas, resp. die 

aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder Elizabeth. 

 

Godefridus filius Andree quondam de Grotel de Helmont domum et aream ac 

ortum #cum attinentiis# ad ipsum spectantes sitos in parochia de Helmont 

inter hereditatem Rutgeri generi Johannis quondam de Heerzel ex uno et 

hereditatem Johannis filii quondam Johannis Neefs ex alio item unum novum 

agrum terre ad ipsum spectantem tres lopinos siliginis in semine 

capientem situm in dicta parochia inter hereditatem Huberti Kerstiaens ex 

uno et #inter# hereditatem Hermanni de Arle ex alio item annuam et 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Zoemeren et 

ibidem tradendam solvendam purificationis quam solvere tenetur Johannes 

(dg: filii) Zweenken filii! Jutte quondam Swaens atque hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Zoemeren (dg: et ibidem 

tradendam) purificationis et in Zoemeren tradendam quam solvere tenetur 

Johannes dictus Vosse ex domo orto et horreo ad dictum Johannem Vosse 

spectantibus sitis in dicta parochia de Zomeren inter hereditatem 

Heijmerici Cremer ex uno et inter hereditatem communem plateam ibidem ex 

alio item hereditariam paccionem X lopinorum siliginis mensure de Helmont 

solvendam purificationis et in Helmont tradendam ex pecia terre (dg: 

terre sita in parochia) nuncupata [F]ijen Broec van den Dike sita in 

parochia de Beke prope Arle item omnia et singula bona ad dictum 

Godefridum de morte quondam Andree sui patris successione advoluta et ad 

eum de morte Elizabeth sue matris successione advolvenda ut dicebat 

hereditarie supportavit Nicholao Nouden filio quondam Henrici Nouden 

cijrothecarii etc promittens dictus Godefridus super omnia ratam tenere 

et obligationem ac impeticionem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et 

Steenwech datum secunda post conversionem Pauli. 

 

BP 1179 p 218v 12 ma 30-01-1391. 

Johannes Scillinc maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 

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

een huis en tuin met toebehoren van wijlen Walterus Wellen Ysebouts vv 

Theodericus, in Helmond, in de Camstraet, tussen Thomas gnd die Hoghe 

enerzijds en Henricus gnd Baten soen anderzijds, welke pacht nu aan hem 

behoort. 

 

Johannes Scillinc (dg: omnem vendicionem et alienacionem factam) annuam 

et hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis et in Helmont tradendam ex domo et 

orto cum suis attinentiis Walteri quondam Wellen Ysebouts patris 

Theoderici filii quondam dicti Walteri sitis in Helmont in vico dicto 

Camstraet inter hereditatem Thome dicti die Hoghe ex uno et inter 

hereditatem (dg: dicti quondam Walteri prout in litteris monuit) Henrici 

dicti Baten soen ex alio nunc ad ipsum spectantem ut dicebat monuit de 

tribus annis etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 218v 13 ma 30-01-1391. 

Johannes nzvw hr Roverus van Broechoven investiet van de kerk van Erp 

priester verkocht aan Jacobus gnd Kesselman zv Ghisbertus gnd Kesselman een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), gaande uit (1) 3 

bunder beemd, in Erp, tussen Petrus Hillen soen en Mijchael Kerpers soen 

enerzijds en kvw Albertus Emonts soen anderzijds, (2) 1 malder land, in 

Erp, tussen Arnoldus van Loe enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, 

(3) een hofstad, gnd op Loe, in Erp, tussen Jordanus Matheus soen enerzijds 

en Matheus zv voornoemde Jordanus anderzijds, (4) een akker, in Erp, 11½ 

lopen rogge groot, tussen kvw mr Nicolai van Gravia enerzijds en wijlen 

Johannes van Hackennem anderzijds, (5) een stuk land, gnd dat Breet 

Stukske, in Erp, tussen Arnoldus van Dieperbeke enerzijds en wijlen 

voornoemde Johannes van Hackenem anderzijds, (6) een beemd, 2 vrachten hooi 
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groot, in Erp, tussen Johannes van Erp enerzijds en kvw voornoemde Johannes 

van Hackenen anderzijds, (7) een beemd, gnd dat Roestken, 8 vrachten hooi 

groot, in Erp, tussen kvw voornoemde Johannes van Hackenem enerzijds en de 

stroom gnd die Aa anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht {p.219r} van 

2 mud rogge, Bossche maat, gaande uit voornoemde akker van 11½ lopen, 

voornoemd stuk land gnd dat Breetstucsken en verschillende ....... die 

voornoemde verkoper verworven had van Wellinus Rover, en de grondcijns. 

 

[N]on scribatur [?littera] emptoris ...ste..erit. 

Johannes filius #naturalis# quondam domini Roveri de Broechoven investiti 

ecclesie de Erpe presbitri hereditarie vendidit Jacobo dicto Kesselman 

filio Ghisberti dicti Kesselman hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam purificationis et primo (dg: ultra) 

de proximo purificationis ultra annum et in Busco tradendam ex tribus 

bonariis prati sitis in parochia de Erpe inter hereditatem Petri Hillen 

soen et Mijchaelis Kerpers soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Alberti Emonts soen ex alio item ex (dg: una) maldrata terre site 

in dicta parochia inter hereditatem Arnoldi de Loe ex uno et hereditatem 

dicti venditoris ex alio item ex domistadio (?dg: si) nuncupato op Loe 

sito in dicta parochia inter hereditatem Jordani Matheus soen ex uno et 

inter hereditatem Mathei filii dicti Jordani ex alio item ex quodam agro 

terre sito in parochia predicta XIJ lopinos siliginis in semine capiente 

inter hereditatem liberorum magistri quondam Nicolai de Gravia ex !alio 

et hereditatem Johannis quondam de Hackennem ex alio item ex pecia terre 

(dg: sita in dicta parochia) nuncupata dat Breet Stucsken sita in dicta 

parochia inter hereditatem Arnoldi de Dieperbeke ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam Johannis de Hackenem ex alio item ex (dg: ex) 

prato duo plaustrata feni [continente] sita in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis de Erp ex uno et hereditatem liberorum Johannis 

quondam de Hackenen predicti ex alio item ex prato nuncupato dat Roestken 

octo plaustra feni continente sito in dicta parochia inter hereditatem 

liberorum dicti quondam Johannis de Hackenem ex uno et inter [aquam] 

dictam die Aa ibidem fluentem ex alio ut dicebat supportavit et etc 

promittens #super omnia habita et habenda# warandiam et obligationem 

aliam deponere excepta annua paccione 

 

1179 mf4 B 14 p. 219. 

 Secunda post conversionem Pauli: maandag 30-01-1391. 

 Sabbato post pascha: zaterdag 01-04-1391. 

 in profesto purificationis: woensdag 01-02-1391. 

 in die beate Agathe: zondag 05-02-1391. 

 feria tercia post festum beate Agathe virginis: dinsdag 07-02-1391. 

 Quinta post Agathe: donderdag 09-02-1391. 

 Quarta post Agathe: woensdag 08-02-1391. 

 

BP 1179 p 219r 01 ma 30-01-1391. 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco ex agro predicto XIJ lopinos 

(dg: continet) #in semine capiente# et ex pecia dicta dat Breetstucsken 

(dg: quas di) et quibusdam ....... ....... quas dictus venditor erga 

Wellinum Rover ut asserebat acquisiverat atque censu domini fundi prius 

inde solvendis omnino deponet sufficientem etc. Testes Erpe [et] Uden 

datum secunda post conversionem Pauli. 

 

BP 1179 p 219r 02 ma 30-01-1391. 

(dg: Elisabeth wv). 

 

(dg: Elisa relicta quondam). 

 

BP 1179 p 219r 03 za 01-04-1391. 

Voornoemde Jacobus gnd Kesselman zv Ghisbertus gnd Kesselman droeg 
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voornoemde pacht over aan Theodericus van der Ynden. 

 

Dictus Jacobus emptor dictam paccionem supportavit (dg: Egidio filio 

quondam Johannis dicti Andries soen et) Theoderico van der Ynden 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Loze et Hubertus datum sabbato post pascha. 

 

BP 1179 p 219r 04 ma 30-01-1391. 
Het contract BP 1179 p 219r 03 van za 01-04-1391 is later ertussen geschreven. Daarom BP 1179 

p 219r 04 op ma 30-01-1391 gehouden. 

Theodericus van der Ynden zvw Goeswinus van der Ynden verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Theodericus van der Ynden filius Goeswini quondam van der Ynden prebuit 

et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 219r 05 ma 30-01-1391. 

Elisabeth wv Jacobus van Uden maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 8 pond geld, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle 

goederen van Arnoldus Dicbier, aan wijlen voornoemde Jacobus beloofd door 

wijlen voornoemde Arnoldus. 

 

Elisabeth relicta Jacobi quondam de Uden hereditarium censum octo 

librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex omnibus et 

singulis bonis Arnoldi Dicbier ubicumque locorum consistentibus sive 

sitis (dg: prout in litteris etc in quantum) promissum dicto quondam 

Jacobo per dictum quondam Arnoldum prout in litteris tamquam relicta 

dicti quondam Jacobi monuit de tribus annis etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 219r 06 ma 30-01-1391. 

Jacobus Coptiten zvw Willelmus Coptiten maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen gnd ten Elshof, in Geffen, en goederen gnd ten 

Berg, in Geffen, welke pacht aan Adam van Mierde, tbv Willelmus Coptiten, 

was verkocht door hr Rijcoldus Koc ridder, en welke pacht aan voornoemde 

Jacobus was gekomen na overlijden van zijn voornoemde vader Willelmus. 

 

Jacobus Coptiten filius quondam Willelmi Coptiten annuam et hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

purificationis (dg: ....) et in Busco tradendam ex bonis dictis ten 

Elshof sitis in parochia de Geffen atque ex bonis dictis ten Bergh sitis 

in dicta parochia atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus venditam Ade de Mierde ad opus 

Willelmi Coptiten a domino Rijcoldo Koc milite prout in litteris quam 

paccionem predictam dictus Jacobus ad eum de morte dicti quondam Willelmi 

sui patris jure successionis hereditarie dicebat esse advolutam (dg: 

testes datum supra) monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 219r 07 ma 30-01-1391. 

Johannes van Orthen zvw Theodericus van Orten droeg over aan Arnoldus van 

Sondel een akker, in Berlicum, naast Jacobus gnd Keelbreker, door hem 

verworven van Willelmus zvw Andreas van Noddenvelt. 

 

Johannes de Orthen filius Theoderici quondam de Orten agrum terre ad se 

spectantem situm in parochia de Berlichem juxta hereditatem Jacobi dicti 

Keelbreker ab eo acquisitum erga Willelmum filium quondam Andree de 

Noddenvelt (dg: prout in quibusdam) ut dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo de Sondel et etc promittens super omnia supportacionem et etc etc 

tenere et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: .) Uden et 

Dicbier datum supra. 
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BP 1179 p 219r 08 wo 01-02-1391. 

Gerardus van der Zidewijnden zvw hr Johannes van Zidewijnden beloofde aan 

Gerardus van de Doorn 45½ Hollandse gulden of de waarde met Allerheiligen 

aanstaande (wo 01-11-1391) te betalen. 

 

Gerardus van der Zidewijnden filius quondam domini Johannis de 

Zidewijnden promisit Gerardo de Spina XLV et dimidium Hollant gulden seu 

valorem ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes Dicbier 

et Steenwech datum in profesto purificationis. 

 

BP 1179 p 219r 09 wo 01-02-1391. 

Katherina wv Johannes gnd Groet maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns39 van 30 schelling geld, die Arnoldus van den Brake zv Rutgerus 

gnd Lander met Lichtmis beurde uit een hoeve gnd Hedel, in Oirschot, welke 

cijns was overgedragen aan voornoemde wijlen Johannes Groet. 

 

Katherina relicta Johannis quondam dicti Groet annuum et hereditarium 

censum XXX solidorum monete quem censum Arnoldus van den Brake filius 

Rutgeri dicti Lander sibi solvere tenetur purificationis ex quodam manso 

dicto communiter Heedel sito in parochia de Oerscot supportatum dicto 

quondam Johanni Groet prout in litteris monuit de 3 annis. Testes (dg: Aa 

et Hu) Uden et Hubertus datum (dg: in pro) supra. 

 

BP 1179 p 219r 10 zo 05-02-1391. 

Johannes van Os van Panhedel beloofde aan Henricus van Eel schout van 

Oisterwijk 275 Gelderse gulden, die voor afgelopen Kerstmis (zo 25-12-1390) 

in Den Bosch gangbaar waren, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, 

waarvan 100 op zondag Letare aanstaande (zo 05-03-1391), 100 met Sint-Jan-

Baptist (za 24-06-1391) en 75 met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te 

betalen. 

 

Johannes de Os de Panhedel promisit Henrico de Eel sculteto de Oesterwijc 

IIc LXXV florenos Gelrie quales currebant in Busco (dg: ..) ante festum 

nativitatis Domini proxime (dg: futu) preteritum (dg: vl) XXX placken 

communes pro quolibet floreno centum videlicet florenos predictorum ad 

letare proxime #futuram# centum nativitatis beati Johannis baptiste et 

LXXV florenos ad festum nativitatis Domini proxime futura persolvendos. 

Testes Erpe et Loze in die beate Agathe. 

 

BP 1179 p 219r 11 di 07-02-1391. 

Jutta dvw Bertoldus van Huesden alias gnd Papen soen40 verkocht aan Johannes 

van den Dijk een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois van de 

koning voor 19 penningen gerekend of paijment van dezelfde waarde, met 

Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit een huis en erf van Arnoldus van 

Oesterwijc zv Elisabeth van Oesterwijc, in Den Bosch, in de straat gnd Oude 

Huls, welke cijns aan wijlen Arnoldus gnd Pape zvw Bertoldus van Hoesdinne 

was verkocht41, en welke cijns aan voornoemde Jutta gekomen was na 

overlijden van haar vader Bertoldus. 

 

Jutta filia quondam Bertoldi de Huesden alias dicti Papen soen #cum 

tutore# annuum et hereditarium censum XX solidorum grosso Turonensi 

denario regis antiquo pro decem et novem denariis semper in dicto censu 

                         
39 Zie ← BP 1178 f 010v 16 do 09-01-1388, overdracht van deze cijns. 
40 Zie ← VB 1799 f 048v 01, ma 25-04-1390; VB 1799 f 049v 08, ma 09-05-1390; VB 1799 f 050r 
05, ma 23-05-1390: Jan van Enode mechtich ghemaect van joffrou Jutten dochter wilner Bertouts 

van Hoesden was ghericht … aen erve Arts van Oesterwijc soen Lijsbetten van Oesterwijc 

gheleghen in tsHertogenbossche in der straten gheheijten die Aude Huls in die welc … Art te 

woenen plach overmids ghebrecke van erfcijns. 

41 Zie ← Camps, OvNB Meierij, 1305 mei 15, nr.688, p.822, Arnoldus van Oesterwijc zv Elijzabet 
gnd van Oesterwijc verkocht aan Arnoldus gnd Pape zvw Bertoldus van Hoosdinne een erfcijns van 

20 schelling, 1 oude groot Tournoois van de koning voor 19 penningen gerekend of paijment van 

dezelfde waarde, uit een huis en erf van eerstgenoemde Arnoldus in de Oude Huls. 
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computando vel pagamenti equivalentis solvendum anno quolibet in festo 

nativitatis beati Johannis baptiste de domo et area Arnoldi de Oesterwijc 

filii Elisabeth de Oesterwijc sita in Busco in vico dicto Aude Huls 

venditum Arnoldo quondam dicto Pape filio quondam Bertoldi de Hoesdinne 

prout in litteris et quem censum dicta Jutta de morte (dg: dicti) 

primodicti quondam Bertoldi sui patris ad (dg: ....) se jure successionis 

hereditarie advolutum esse dicebat hereditarie vendidit Johanni de Aggere 

supportavit cum litteris et jure et ratam promittens cum tutore super 

omnia (dg: ob) ?semper et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: 

Henrici Dicb) Loze et Dicbier datum feria tercia post festum beate Agathe 

virginis. 

 

BP 1179 p 219r 12 do 09-02-1391. 

Lambertus zvw Johannes gnd Bathen soen droeg over aan P Polslauwer, tbv 

Ghisbertus zv Johannes Baten soen, (1) een huis, tuin en aangelegen stuk 

land, in Berghem, ter plaatse gnd Aent Laer, tussen Stentskinus zv 

Folpertus enerzijds en Henricus gnd Leijten soen anderzijds, (2) 4 morgen 1 

hont land, in Berghem, tussen Marcelius zv Mijchael enerzijds en Elisabeth 

wv Marcelius gnd van Moenle anderzijds, (3) 7½ morgen heide, aldaar, tussen 

Folpertus zv Constancius enerzijds en Johannes gnd Hughe en zijn schoonzoon 

anderzijds, (4) ½ {maat niet vermeld} land, aldaar, tussen voornoemde 

Stenskinus enerzijds en Steijnskinus gnd Leijten soen anderzijds, welke 

erfgoederen aan Ghisbertus gnd van Cule gekomen waren na overlijden van 

zijn schoonzoon Jacobus zvw Ludingus zv Daniel van de Dijk, en welke 

erfgoederen voornoemde Lambertus gekocht had van voornoemde Ghisbertus gnd 

van Cule, (5) al het varend goed. 

 

Lambertus filius Johannis quondam dicti Bathen soen domum ortum atque 

peciam terre ipsis adiacentem sitos in parochia de Berchen ad locum 

dictum Aent Laer inter hereditatem Stentskini filii Folperti ex uno et 

inter hereditatem Henrici dicti Leijten soen ex alio atque quatuor jugera 

et unum hont terre sita in dicta parochia inter hereditatem Marcelii 

filii Mijchaelis ex uno et inter hereditatem Elisabeth relicte quondam 

Marcelii dicti de Moenle ex alio insuper septem et dimidium jugera merice 

sita ibidem inter hereditatem Folperti filii Constancii ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Hughe et eius generi ex alio preterea 

dimidium! terre situm ibidem inter hereditatem dicti Stenskini ex uno et 

inter hereditatem Steijnskini dicti Leijten soen ex alio quas hereditates 

predictas (dg: dictus) Ghisbertus dictus de Cule sibi de morte quondam 

Jacobi filii quondam Ludingi filii Danielis de Aggere sui generi jure 

successionis hereditarie advolutas esse dicebat et quas hereditates 

dictus Lambertus erga dictum Ghisbertum dictum de Cule emendo 

acquisiverat prout [in] litteris #item omnia et singula bona pecoralia 

quocumque locorum consistentia# legitime et hereditarie supportavit P 

Polslauwer ad opus Ghisberti filii Johannis Baten soen cum litteris et 

jure promittens servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Dicbier et Ghemert quinta post Agathe. 

 

BP 1179 p 219r 13 wo 08-02-1391. 

Arnoldus gnd Storiman gnd die Pundermaker verkocht aan Gerardus nzvw 

Willelmus Gerardi alias gnd Waumosticker! een huis en erf van wijlen 

Jacobus van Tijla, in Den Bosch, in de Vughterstraat, aan Goessuinus gnd 

Knode de oudere overgedragen door Mathias gnd Bac van Corvel, welk huis en 

erf aan Goessuinus gnd Knode zvw Heilwigis gnd uten Werde gekomen was na 

erfdeling na overlijden van zijn vader eerstgenoemde Gossuinus, welke 

erfgoederen Gossuinus gnd Knode zvw voornoemde Heilwigis overgedragen had 

aan voornoemde Arnoldus, belast met de hertogencijns en 6 pond geld. 

 

Arnoldus dictus Storiman dictus die Pundermaker domum et aream quondam 

Jacobi de Tijla #sitam# in Busco in vico Vuchtensi supportatam Goessuino 

dicto Knode seniori a Mathia dicto Bac de Corvel quam domum et aream 
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predictam Goessuinus dictus Knode filius quondam Heilwigis dicte uten 

Werde sibi de morte primodicti quondam Gossuini sui patris mediante 

quadam divisione hereditaria erga eius in hoc coheredes habita in partem 

cessisse dicebat et quas dictus Gossuinus dictus Knode filius dicte 

quondam Heilwigis dicto Arnoldo supportaverat prout in litteris legitime 

et hereditarie vendidit (dg: Gerardo filio quondam Willelmi) Gerardo 

filio naturali Willelmi quondam Gerardi alias dicti !Waumosticker unacum 

litteris #et cum# jure promittens !servare et omnem aliam obligationem! 

excepto censu do[mini] ducis et (dg: ..) sex libris monete exinde prius 

de jure solvendis annuatim solum? deponere. Testes Uden et Loze datum 

(dg: tercia post) quarta post Agath[e]. 

 

BP 1179 p 219r 14 wo 08-02-1391. 

P Pols verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

P Pols prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 219r 15 wo 08-02-1391. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Arnoldus 76 Hollandse gulden 

met Sint-Jan-Baptist aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit dicto Arnoldo LXXVI florenos Hollandie (dg: et 

t) ad festum Johannis baptiste proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 219r 16 wo 08-02-1391. 

Eveneens 76 gulden met Sint-Jan-Baptist over 1 jaar (ma 24-06-1392). 

 

Item LXXVI florenos (dg: ad) de festo Johannis baptiste proxime futuro 

ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 219r 17 wo 08-02-1391. 

Eveneens 76 gulden met Sint-Jan-Baptist over 2 jaar (di 24-06-1393). 

 

Item LXXVI florenos de festo Johannis proxime futuro ultra duos annos. 

Testes datum supra. Nota. De ?4 litteris ....... ....... 

 

1179 mf4 C 01 p. 220. 

 Quinta post Agathe: donderdag 09-02-1391. 

 Sexta post Agathe: vrijdag 10-02-1391. 

 Quinta post invocavit: donderdag 16-02-1391. 

 

BP 1179 p 220v 01 do 09-02-1391. 

Batha dvw Baudericus gnd Baten soen droeg over aan Henricus nzvw Rutgherus 

Scoemaker van Os een stuk land, in Geffen, tussen Heilwigis gnd Rolofs 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, dat Johannes gnd Rover van 

Vladeracken uitgegeven had aan voornoemde Batha, belast met de pacht in de 

brief vermeld (dg: van 5 lopen, Bossche maat, met Lichtmis te leveren). 

 

[Batha] filia quondam Bauderici dicti Baten soen #cum tutore# peciam 

terre sitam in parochia de Geffen inter hereditatem Heilwigis dicte 

Rolofs ex uno et inter communem [pl]ateam ex alio quam Johannes dictus 

Rover de Vladeracken dicte Bathe ad annuam et hereditariam paccionem 

dederat (dg: pro annua et hereditaria paccione quinque lopinorum 

[siliginis] mensure de Busco danda et solvenda dicto Johanni Rover a 

dicta Batha anno quolibet hereditarie purificationis) prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico filio naturali quondam [Ru]tgheri 

Scoemaker de Os cum litteris et jure ratam promittens super omnia servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris 

contenta. Testes Uden et Hubertus datum quinta post Agate. 
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BP 1179 p 220v 02 vr 10-02-1391. 

Gerardus zvw Theodericus van Vlijmen alias van Abinggen verkocht aan 

Arnoldus gnd Groet Art een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 8 hont land, in 

Empel, tussen Johannes Stevens en Goeswinus Dircs bv voornoemde verkoper 

enerzijds en Jacobus Luwe anderzijds, (2) 5 hont land, in Empel, tussen 

Arnoldus Hoernken enerzijds en Gerardus Hals anderzijds, (3) ½ morgen land, 

in Empel, tussen voornoemde verkoper enerzijds en voornoemde Gerardus Hals 

anderzijds, (4) ½ morgen land, in Empel, tussen Theodericus van Vlijmen 

enerzijds en Johannes Luwe zvw Theodericus Proest anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Theoderici de Vlijmen alias de Abinggen 

hereditarie vendidit Arnoldo dicto Groet Art annuam et hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco solvendam quolibet 

anno Martini hiemalis et in Busco tradendam et deliberandam ex (dg: 

tribus jugeribus et uno hont terre sitis in parochia de Empel) octo hont 

terre sitis in parochia de Empel inter hereditatem Johannis Stevens et 

Goeswini Dircs fratris dicti venditoris ex uno et hereditatem Jacobi Luwe 

ex alio atque ex quinque hont terre sitis in dicta parochia inter 

hereditatem Arnoldi Hoernken ex uno et inter hereditatem Gerardi Hals ex 

alio et ex dimidio jugero terre sito in dicta parochia inter hereditatem 

dicti venditoris ex uno et #inter hereditatem# Gerardi Hals predicti ex 

alio ac ex dimidio jugero terre sito in dicta parochia inter hereditatem 

Theoderici de Vlijmen ex uno et inter hereditatem Johannis Luwe filii 

Theoderici quondam Proest ex alio ut dicebat supportavit et ratam 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et omnem aliam 

obligationem deponere sufficientem efficere. Testes Loze et Ghemert datum 

feria sexta post Agathe. 

 

BP 1179 p 220v 03 vr 10-02-1391. 

Hr Godefridus van de Kameren kanunnik van Sint-Martinus in Luik machtigde 

Willelmus Loijer zvw Willelmus Loijer zijn renten, erfcijnzen, pachten en 

tegoeden te manen. 

 

Dominus Godefridus de Talamis canonicus sancti Martini Leodiendis dedit 

Willelmo Loijer filio quondam Willelmi Loijer potestatem et mandatum 

monendi petendi et levandi suos redditus et census #hereditarios# ac 

pacciones (dg: quo fo) et credita quecumque usque revocacionem. Testes 

Loze et Gemert datum feria sexta post Agathe. 

 

BP 1179 p 220v 04 vr 10-02-1391. 

Amelius gnd die Wilde zvw Walterus Berwout verkocht aan Eustatius van 

Hedecusen een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Petrus-

Stoel in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 roeden land, in Waalwijk, 

tussen Johannes die Rode enerzijds en Arnoldus Meeus soen en Bertrandis wv 

Arnoldus Robben soen en haar kinderen anderzijds, (2) een hofstad, 6 roeden 

breed, en 4 roeden aangelegen land waarop gebouwen, in Waalwijk, tussen 

voornoemde Johannes die Rode enerzijds en Arnoldus Meeus soen anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de plaats gnd die 

Overste Zandinge. 

 

Amelius dictus die Wilde filius quondam Walteri Berwout #hereditarie 

vendidit Eustatio de Hedecusen# annuam et hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam quolibet anno hereditarie 

in festo beati! ad cathedram et in Busco tradendam ex (dg: a) quatuor 

virgatis terre sitis in parochia de Waelwijc inter (dg: di) hereditatem 

Johannis die Rode ex uno et inter Arnoldi Meeus soen et (dg: Bert 

liberorum L) Bertrandis relicte quondam Arnoldi Robben soen et suorum 

liberorum ex alio atque quodam domistadio #continente sex virgatas in 

latitudine# et quatuor virgatis terre illi adiacentibus ac (dg: ec) 

edificiis in huiusmodi quatuor virgatis existentibus sitis (dg: inter) 
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#in# dicta parochia inter hereditatem Johannis #die Rode# predicti ex uno 

et Arnoldi Meeus soen ex alio tendentibus a communi platea retrorsum (dg: 

ad aggerem dictum Meerwijc) ad locum dictum #die# Overste Zandinge ibidem 

situatum supportavit et ratam promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere sufficientem efficere. Testes Erpe et Loze datum 

supra. 

 

BP 1179 p 220v 05 vr 10-02-1391. 

Theodericus gnd die Writer van Vechel verkocht aan Judocus Bruijstens een 

n-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een hoeve 

in Veghel, naast de plaats gnd aan die Heide, tussen wijlen Johannes Rover 

van Laer enerzijds en Elisabeth wv Rutgerus Conijnenpels en haar kinderen 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint van de villa van Veghel 

en met het andere eind aan de bunders aldaar, gnd Binselse? Boenre, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Jodo quitan.... 

Theodericus dictus die Writer de Vechel hereditarie vendidit [Ju]doco 

Bruijstens hereditarium censum sex librarum monete solvendum anno 

quolibet in festo nativitatis Domini ex quodam manso dicti venditoris cum 

suis attinentiis (dg: si) sito in parochia de Vechel juxta locum dictum 

aen die Heijde inter hereditatem Johannis quondam Rover de (dg: 

Vlederacken) #Laer# ex uno et inter #hereditatem# Elisabeth relicte 

Rutgeri quondam Conijnenpels et suorum liberorum ex alio tendente cum uno 

fine ad communitatem (dg: dicte) ville de Vechel et cum alio fine ad 

bonaria sita ibidem dicta [?Bi]nselssche Boenre ut dicebat supportavit et 

ratam promittens super omnia warandiam et aliam obligationem excepto 

censu domini fundi deponere et sufficientem efficere. Testes Loze et 

Gemert datum supra. 

 

BP 1179 p 220v 06 vr 10-02-1391. 

Theodericus zvw Lambertus gnd die Langhe verkocht aan Johannes Molle zvw 

Gerardus Molle een n-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, met Sint-

Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in 

Empel, ter plaatse gnd optie Weert, tussen Hugo Zwertoghe enerzijds en 

Hilla dvw Petrus die Langhe anderzijds, reeds belast met een cijns van 6 

penning, (2) 7 hont land, in Empel, ter plaatse gnd ten Hosteden, tussen 

Johannes Rogge enerzijds en Albertus van Henxtem anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Lamberti dicti die Langhe hereditarie vendidit 

#Johanni Molle filio quondam Gerardi Molle# hereditariam paccionem unius 

modii ordei mensure Busco solvendam quolibet anno Martini hiemalis et 
!Busco tradendam et deliberandam ex domo et orto (dg: si cum suis) dicti 

venditoris #cum attinentiis# sitis in parochia de Empel ad locum dictum 

optie Weert inter hereditatem Hugonis Zwertoghe ex uno et inter 

hereditatem Hille filie Petri quondam die Langhe ex alio atque septem 

hont terre sitis in dicta parochia ad locum dictum ten Hosteden inter 

hereditatem Johannis Rogge ex uno et inter hereditatem Alberti de Henxtem 

ex alio ut dicebat supportavit et ratam promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem excepto censu sex denariorum ex dictis domo et orto 

prius solvendo deponere et sufficientem. Testes Erpe et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 220v 07 vr 10-02-1391. 

Henricus van Hersel en zijn vrouw Machtildis dvw Henricus gnd Hoessch 

ontlastten Henricus Scilder van achterstallige termijnen. 

 

Henricus de Hersel maritus et tutor legitimus !Machtildis sue uxoris 

filie quondam Henrici quondam dicti Hoessch et ipsa Mechtildis cum dicto 

suo marito tamquam suo tutore quitaverunt Henricum Scilder de 

quibuscumque arrestadiis sibi deficientibus a tempore evoluto usque 

presentem diem clamantes ipsum Henricum quitum de arrestadiis antedictis 
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promittentes servare. Testes Erpe et Loe datum supra. 

 

BP 1179 p 220v 08 do 16-02-1391. 

Hr Willelmus van Aa ridder en Gerardus van Aa beloofden aan Bertoldus 

Voeght 70 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan-Baptist aanstaande (za 

24-06-1391) te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles et Gerardus de Aa promiserunt indivisi 

super omnia Bertoldo Voeght LXX gulden Gelrie bonos vel valorem 

nativitatis Johannis baptiste proxime persolvendos. Testes Erpe et Loze 

datum quinta post invocavit. 

 

BP 1179 p 220v 09 do 16-02-1391. 

Ludovicus van Eijndhouts verkocht aan Henricus Weijer een b-erfpacht van 1 

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

erfelijke goederen gnd Snepskinder Goed, in Asten, tussen erfgoed van het 

klooster van Bijnderen enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Ludovicus de Eijndhouts hereditarie vendidit Henrico Weijer hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Asten et in Asten tradendam 

solvendam purificationis ex quibusdam bonis hereditariis dictis 

Snepskinder Goet sitis in parochia de Asten inter hereditatem conventus 

de Bijndere ex uno et communem plateam ex alio (dg: promittens 

obligationem servare et obligationem) ut dicebat supportavit et ratam 

promittens super omnia servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Erpe et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 220v 10 do 16-02-1391. 

Willelmus van Stakenborch van Hoesscot deed tbv voornoemde Henricus Weijer 

afstand van deze pacht. 

 

Willelmus de Stakenborch de Hoesscot super dicta paccione et jure sibi in 

illa competente ad opus dicti Henrici Weijer renunciavit effestucando. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 220v 11 do 16-02-1391. 

Henricus Wouters soen van Lijttoien beloofde aan Godefridus Posteel 16 

lichte gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, op de dinsdag na 

Sint-Petrus-Stoel aanstaande (di 28-02-1391) te betalen, op straffe van 8 

gulden tbv de hertog. 

 

Henricus Wouters soen de Lijttoien promisit Godefrido Posteel XVI licht 

gulden XXX placken communibus pro uno floreno computatis ad feriam 

[te]rciam post Petri ad cathedram (dg: sub) proxime futuram sub pena octo 

florenorum consimilium ad opus domini persolvendorum. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 C 02 p. 221. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 23-02-1391. 

 Quinta post oculi: donderdag 02-03-1391. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 04-03-1391. 

 

BP 1179 p 221r 01 do 16-02-1391. 

Matheus Quappe zvw Franco Nollekens en Rijchmodis wv voornoemde Franco 

beloofden aan Johannes van Berke 96 Engelse nobel met Pinksteren aanstaande 

(zo 14-05-1391) te betalen. 

 

Matheus Quappe filius quondam Franconis Nollekens (dg: promisit Jo) et 

Rijchmodis relicta dicti quondam Franconis promiserunt indivisi super 

[omnia 42Johanni] de Berke nonaginta sex nobel aureos Anglie vel valorem 

                         
42 Aanvulling op basis van BP 1179 p 221r 02. 
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ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Hubertus datum 

s[upra]. 

 

BP 1179 p 221r 02 do 16-02-1391. 

Willelmus van Beke zvw Godefridus van Beke beloofde aan voornoemde Johannes 

van Berc 48 Engelse nobel of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 14-05-

1391) te betalen. 

 

Willelmus de Beke filius quondam Godefridi de Beke promisit super omnia 

dicto Johanni de Berc XLVIII nobel aureos Anglie vel [valorem] ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 221r 03 do 16-02-1391. 

Willelmus Delien soen van Os verkocht aan Gerardus gnd Peteren een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een stuk land, gnd die Brans Akker, in Oss, ter plaatse gnd Oesterveld, 

tussen Nicholaus Rodekens soen enerzijds en Johannes gnd Hens Andries soen 

anderzijds. 

 

Willelmus Delien soen de Os hereditarie vendidit Gerardo dicto Peteren 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

annuatim purificationmis ex pecia terre nuncupata die Brans Acker sita in 

parochia de Os ad locum dictum Oestervelt inter hereditatem Nicholai 

Rodekens soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti !Hens Andries 

soen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere sufficientem facere. Testes Aa et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 221r 04 do 16-02-1391. 

Lambertus van Engelant zvw Arnoldus van Engelant beloofde aan Gerardus van 

der Merendonc 3 mud rogge, Bossche maat, met Maria-Hemelvaart aanstaande 

(di 15-08-1391) te leveren. 

 

Lambertus de Engelant filius quondam Arnoldi de Engelant promisit Gerardo 

van der Merendonc tres modios siliginis mensure de Busco ad festum 

assumptionis beate Marie etc proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 221r 05 do 23-02-1391. 

Henricus die Writer verkocht aan Willelmus Kijnf een n-erfcijns van 1 oude 

schild of de waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit ½ morgen 

land, onder Empel, ter plaatse gnd Bergulen, tussen Deenkinus van Engelen 

enerzijds en Margareta wv Henricus Hornic anderzijds. 

 

Henricus die Writer hereditarie vendidit Willelmo Kijnf (dg: a) 

hereditarium censum unius aude scilt vel valorem solvendum hereditarie 

Remigii ex dimidio jugero terre sito infra parochiam de Empel ad locum 

dictum Bergulen inter hereditatem Deenkini de Engelen ex uno et Margarete 

relicte quondam Henrici Hornic ex alio ut dicebat supportavit et ratam 

promittens warandiam et obligationem aliam deponere sufficientem facere. 

Testes Uden et Dicbier datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 221r 06 do 23-02-1391. 

Petrus van Loen snijder beloofde aan Egidius van Mechlinia 42 Gelderse 

gulden met Sint-Jacobus (di 25-07-1391) en 59 Gelderse gulden met Sint-

Martinus aanstaande (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Petrus de Loen sartor promisit Egidio de Mechlinia XLII gulden Gelrie 

Jacobi et (dg: XLIX) LIX florenos Gelrie Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes Uden et Dicbier (dg: datum supra) datum supra. 
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BP 1179 p 221r 07 do 23-02-1391. 

Henricus gnd van Pol verkocht aan Johannes van den Broec zvw Willelmus van 

den Broec een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen akker, in Haaren, ter 

plaatse gnd Belver, tussen Johannes Priem enerzijds en Johannes Westerman 

en Petrus Venman anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 10 lopen 

rogge aan Engbertus van Crekelhoven. 

 

Solvit. 

Henricus dictus van Pol legitime vendidit Johanni van den Broec filio 

quondam Willelmi van den Broec vitalem pensionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam ad vitam dicti Johannis purificationis ex domo 

et orto et agro terre illis adiacente (dg: quo) sitis in parochia de 

Haren ad locum dictum Belver inter hereditatem Johannis Priem ex uno et 

inter hereditatem Johannis Westerman et Petri Venman ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

excepta #hereditaria# paccione decem lopinorum (dg: siliginis) siliginis 

Engberto de Crekelhoven solvenda deponere et sufficientem facere 

condicione apposita quando dictus Willelmus mortuus fuerit ?etc. Testes 

Uden et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 221r 08 do 02-03-1391. 

Arnoldus die Vogeleer beloofde aan Gerardus van Aa 261 Hollandse gulden of 

de waarde op zondag Quasimodo aanstaande (zo 02-04-1391) te betalen. 

 

Arnoldus die Vogeleer promisit Gerardo de Aa IIc et LXI florenos 

Hollandie vel valorem ad dominicam quasimodo proxime persolvendos. Testes 

Uden et Dicbier quinta post oculi. 

 

BP 1179 p 221r 09 do 02-03-1391. 

Johannes zvw Gerardus Roest en Hermannus zvw Ambrosius zvw Johannes van den 

Hornic beloofden aan Egidius Coptiten 20 Gelderse gulden of de waarde met 

Sint-Jan-Baptist aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Johannes filius Gerardi quondam Roest et Hermannus filius quondam 

Ambrosii filii Johannis quondam van den Hornic promiserunt super omnia 

Egidio Coptiten XX gulden Gelrie vel valorem ad Johannis baptiste proxime 

persolvendos. Testes Uden et Ghemert datum supra. 

 

BP 1179 p 221r 10 za 04-03-1391. 

Arnoldus van Enode zvw Johannes van Houweningen ev Heilwigis dvw Walterus 

van Os gewantnsijder droeg over aan Johannes nzvw Walterus van Erpe ½ 

morgen land, die was van wijlen Johannes zv Goeswinus van Os, in Oss, op de 

gemeint aldaar, ter plaatse gnd op ten Brant, welke ½ morgen aan Cristina 

wv voornoemde Walterus van Os was verkocht, en welke ½ morgen aan 

voornoemde Arnoldus en zijn vrouw gekomen was na erfdeling russen hem en 

zijn zwager Walterus van Os bv voornoemde Heilwigis. 

 

Arnoldus de (dg: Houwenningen) #Enode filius quondam Johannis de 

Houweningen# maritus et tutor legitimus Heilwigis sue uxoris filie 

quondam Walteri de Os #pannicide# dimidium juger terre quod fuerat 

quondam Johannis filii Goeswini de Os situm in parochia de Os supra 

communitatem ibidem ad locum opten Brant (dg: quod dimidium) venditum 

Cristine relicte quondam dicti Walteri de Os prout in litteris (dg: 

supportavit Johanni filio naturali quondam Walteri de Erpe simul cum) 

quod quidem dimidium juger terre predictum #dictus Arnoldus sibi et dicte 

sue uxori# mediante (dg: quadam) divisione hereditaria (dg: erga) #inter 

ipsum et !dictum# Walterum de Os (dg: fre) eius generum fratrem dicte 

Heilwigis habita #in partem# (dg: antedicto Arnoldo) cessisse (dg: in 

per) ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio naturali quondam 

Walteri de Erpe simul cum litteris et jure promittens servare et 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes Erpe et Uden datum sabbato 

post oculi. 

 

BP 1179 p 221r 11 za 04-03-1391. 

Johannes zvw Leonius van Erpe en zijn zoon Leonius droegen over aan 

Henricus Steenwech zvw Gerardus Monic een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve van Jacobus gnd Cop 

Govie, ter plaatse gnd Gesel, welke pacht aan voornoemde Johannes was 

verkocht door Henricus Dicbier. 

 

Johannes filius quondam Leonii de Erpe (dg: a) et Leonius eius filius 

annuam et hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex manso Jacobi dicti Cop Govie sito 

in loco dicto Ghesel et ex attinentiis eiusdem mansi universis venditam 

dicto Johanni ab Henrico Dicbier prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Henrico Steenwech filio quondam Gerardi (dg: Mo) Monic cum 

litteris et jure promittentes super omnia servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Dicbier et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 221r 12 za 04-03-1391. 

Henricus zvw Leonius van Erpe deed tbv voornoemde Henricus Steenwech 

afstand van voornoemde pacht. 

 

Henricus filius quondam Leonii de Erpe super dicta paccione et toto jure 

sibi in eodem competente ad opus dicti Henrici Steenwech renunciavit 

promittens (dg: te) servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf4 C 03 p. 222. 

 Tercia post letare: dinsdag 07-03-1391. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 04-03-1391. 

 anno nonagesimo primo mensis marcini die septima: 

   dinsdag 07-03-1391. 

 Quarta post letare: woensdag 08-03-1391. 

 Quinta post letare: donderdag 09-03-1391. 

 

BP 1179 p 222v 01 di 07-03-1391. 

Hilla wv Godefridus van Hedechusen droeg over aan Albertus Wale provisor 

van het Geefhuis, tbv het Geefhuis, een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

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

uit een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Johannes gnd Hackart enerzijds en erfgoed van Elisabeth gnd Cleijnaels 

anderzijds, welke cijns Gudula dvw Heilwigis gnd Hackarts verworven had van 

Margareta wv Petrus gnd Last, en welke cijns aan Lambertus zvw Arnoldus gnd 

Orten gekomen was na overlijden van voornoemde Gudula, mv voornoemde 

Lambertus, en welke cijns voornoemde Lambertus overgedragen had aan 

voornoemde Hilla, tbv haar voornoemde man Godefridus. 

 

[Hilla] relicta Godefridi quondam de Hedechusen #cum tutore# (dg: 

hereditarium) annuum et hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

anno quolibet hereditarie mediatim Johannis (dg: m) et mediatim Domini ex 

[domo] et area sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Johannis 

dicti Hack[a]rt ex uno et inter hereditatem Elisabeth dicte Cleijnaels ex 

alio quem censum XX solidorum dicte monete Gudula filia quondam Heilwigis 

dicte Hackarts erga Margaretam relictam quondam Petri dicti Last 

acquisiverat et quem censum XX solidorum dicte monete Lambertus filius 

quondam Arnoldi dicti Orten sibi de morte dicte quondam Gudule matris 

ipsius Lamberti jure successionis hereditarie advolutum esse dicebat (dg: 

prout in litteris) et quem censum predictum dictus Lambertus prefate 

Hille ad opus dicti Godefridi sui mariti supportaverat prout in litteris 

quemque censum predictum dicta Hilla de morte dicti quondam Godefridi sui 
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mariti ad eam jure successionis esse devolutum esse dicebat supportavit 

Alberto Wale provisori mense sancti spiritus in Busco ad opus dicte mense 

cum litteris et jure promittens servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Uden et Steenwech datum tercia post letare. 

 

BP 1179 p 222v 02 di 07-03-1391. 

Sophia wv Rutgerus van der Heijden en Stephania van Hedecusen, svw 

voornoemde Godefridus, deden tbv voornoemd Geefhuis afstand van deze cijns. 

 

Sophia relicta quondam Rutgeri van der Heijden et Stephania de Hedecusen 

sorores dicti quondam Godefridi #cum tutore# super dicto censu et jure 

eis in illo competente ad opus dicte mense renuncaverunt promittentes 

#cum tutore# servare et obligationem ac impeticionem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 222v 03 di 07-03-1391. 

Hilla dvw Bata van Vucht wv Godefridus gnd van Hedecusen droeg over aan 

Thomas Willems soen, tbv de armen van het Gasthuis naast de Gevangenpoort, 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

baptist en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van 

wijlen Johannes gnd Hackart, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Jacobus gnd Rogge enerzijds en erfgoed van Margareta wv Petrus 

gnd Last anderzijds, welke cijns aan voornoemde Hilla, tbv haar voornoemde 

man Godefridus, was verkocht door Johannes Hackart. 

 

Hilla filia Bate quondam de Vucht relicta Godefridi quondam dicti de 

Hedecusen #cum tutore# annuum et hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum anno quolibet hereditarie mediatim baptiste et mediatim Domini 

de domo et area Johannis quondam dicti Hackart sita in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Jacobi dicti Rogge ex uno et inter hereditatem 

Margarete relicte quondam Petri dicti Last ex alio (dg: ut) venditum 

dicte Hille ad opus dicti quondam Godefridi sui mariti a predicto Johanne 

Hackart prout in litteris quem censum ipsa Hilla ad eam de morte dicti 

quondam (dg: sui) Godefridi sui mariti jure successionis advolutum esse 

dicebat supportavit Thome Willems soen ad opus pauperum hospitalis siti 

juxta portam captivorum cum litteris et jure promittens cum tutore 

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

 

BP 1179 p 222v 04 di 07-03-1391. 

Voornoemde Sophia wv Rutgerus van der Heijden en Stephania van Hedecusen, 

svw voornoemde Godefridus, deden tbv voornoemd gasthuis afstand van deze 

cijns. 

 

Sophia et Stephania predicte super premissis ad opus dicte hospitalis 

renunciaverunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 222v 05 za 04-03-1391. 

Johannes Serijs van Erpe en Arnoldus Stamelart van Kelre beloofden aan 

Philippus Jozollo 32 oude Franse schilden met Sint-Jan-Baptist aanstaande 

(za 24-06-1391; 27+30+31+24=112 dgn) te betalen, op straffe van 2 oude 

schilden. 

 

Johannes Serijs de Erpe et Arnoldus Stamelart de Kelre promiserunt 

Philippo Jozollo XXXII aude scilde Francie ad nativitatis (dg: ba) 

Johannis baptiste proxime futurum persolvendos sub pena duorum aude 

scilde. Testes Uden et Dicbier datum sabbato post oculi. 

 

BP 1179 p 222v 06 za 04-03-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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X. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 222v 07 di 07-03-1391. 

Stephanus zvw Stephanus gnd Hake verkocht aan Walterus Coptiten (1) een 

huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat naar 

de huizinge van Ludingus van den Dijk, naast huis en erf van wijlen 

Gerardus van Darentheren, welk eerstgenoemd huis en erf wijlen Bartholomeus 

zv Theodericus, grootvader van eerstgenoemde Stephanus, verworven had van 

Antonius van Cathena, (2) 20 schelling erfcijns, gaande uit eerstgenoemd 

huis en erf, welke 20 schelling voornoemde wijlen Bartholomeus verworven 

had van Ludovicus zvw Albertus van Bustel, welk eerstgenoemd huis en erf en 

welke 20 schelling aan voornoemde Stephanus en zijn broer Bartholomeus 

gekomen waren na overlijden van hun voornoemde grootvader Bartholomeus. 

Arnoldus en Henricus, nkvw Theodericus zvw voornoemde Bartholomeus zv 

Theodericus, deden afstand. 

 

Stephanus filius quondam Stephani dicti Hake domum et aream (dg: quondam) 

sitam in Buscoducis in vico tendente de vico #Vuchtensi# versus mansionem 

Ludingi de Aggere juxta domum et aream quondam Gerardi de Darentheren 

quam domum et aream primodictam (dg: dictus Matheus) Bartholomeus quondam 

filius Theoderici avus olim (dg: dicti) primodicti Stephani erga Antonium 

de Cathena (dg: emendo) acquisiverat prout in litteris atque (dg: 

hereditarium censum) XX solidos hereditarii census solvendos hereditarie 

ex primodicta domo et area quos XX solidos dictus quondam Bartholomeus 

erga Ludovicum filium quondam Alberti de Bustel acquisiverat prout in 

litteris et quos domum et aream primodictam et XX solidos sibi de morte 

dicti Bartholomei sui avi successione esse dicebat et sibi #et 

Bartholomeo suo ....... fratri# mediante divisione hereditaria erga suos 

in hoc coheredes cessisse in partem prout in litteris quas vidimus 

vendidit Waltero Coptiten supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et suorum coheredum deponere. 

Quo facto Arnoldus et Henricus pueri naturales quondam Theoderici filii 

quondam #dicti# Bartholomei filii Theoderici super premissis domo et area 

et censu et super jure ad opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes 

(dg: r) super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum deponere. Testes Dicbier et Loze datum (dg: 

supra) tercia post letare. 

 

BP 1179 p 222v 08 di 07-03-1391. 

Goeswinus Moedel zv Bertoldus Dircs soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Goeswinus Moedel (dg: van der Donc prebuit et reportavit) #filius# 

Bertoldi (dg: so) Dircs soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 222v 09 di 07-03-1391. 

Een instrument hiervan maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Johannes van Neijnsel en 

Arnoldus Berwout. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Actum in camera presentibus scabinis 

Willelmo filio Arnoldi Tielkini Johanne de Neijnsel Arnoldo Berwout datum 

anno nonagesimo primo mensis marcini die septima hora vesperis. 

 

BP 1179 p 222v 10 di 07-03-1391. 

Walterus Coptiten koper beloofde aan Arnoldus en Henricus, nkvw Theodericus 

zv Bartholomeus, 173½ oude schild net zoveel als de stad Den Bosch zal 
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nemen en geven etc met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Walterus emptor promisit Arnoldo (dg: filio) #et Henrico naturalibus 

pueris# quondam Theoderici filii Bartholomei (dg: centum) centum et 

septuaginta tres et dimidium aude scilde scilicet tantum quantum oppidum 

de Busco capiet et dabit etc ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 222v 11 di 07-03-1391. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Arnoldus en Henricus 173½ oude 

schild net zoveel als de stad Den Bosch zal nemen en geven voor een oude 

schild met Allerheiligen aanstaande (wo 01-11-1391) te betalen. 

 

Dictus Walterus promisit dictis Arnoldo et Henrico pueris naturalibus 

(dg: ?centum centum) #centum# et septuaginta tres et dimidium aude scilde 

scilicet tantum quantum oppidum capiet et dabit pro aude scilde ad omnium 

sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 222v 12 di 07-03-1391. 

Een vidimus maken van de deelbrief die begint met “Theodericus zvw 

Bartholomeus zv Theodericus” en Stephanus zv Stephanus Hake beloofde, zo 

nodig, de brief ter hand te stellen van Walterus Coptiten. 

 

Et fiet vidimus de littera divisionis incipiente Theodericus filius 

quondam Bartholomei filii Theoderici et Stephanus filius Stephani Hake 

promisit (dg: .) tradere Waltero Coptiten ut in forma. 

 

BP 1179 p 222v 13 wo 08-03-1391. 
Vergelijk: GAH GZG regest 217, inv.nr. 2495, 08-03-1391. 

Ancelmus zvw Petrus van Bruggen deed tbv Henricus zvw Henricus Matheus soen 

afstand van (1) een stuk land in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse 

Heinxtstem, tussen Ghibo Melijs soen enerzijs en voornoemde wijlen Petrus 

van Bruggen anderzijds, welk stuk land voornoemde wijlen Petrus gekocht had 

van Hermannus Scuwijnc, (2) een stuk land van 5¼ hont, in Empel, tussen 

Cristianus van Meerwijc enerzijds en Petrus van Bruggen anderzijds, welk 

stuk land voornoemde wijlen Petrus gekocht had van Gerardus van Amerzoijen. 

 

Ancelmus filius quondam Petri de Bruggen (dg: pe su) #super# peciam terre 

sita in jurisdictione de Merewijc supra locum dictum (dg: Merewijc) 

Heijnxtstem inter hereditatem Ghibonis Melijs soen ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam (dg: de) Petri de Bruggen ex alio quam peciam 

terre dictus quondam Petrus erga Hermannum Scu-(dg: winc)-wijnc emendo 

acquisiverat item super (dg: hereditario censu) #pecia# quinque hont 

terre et quartam partem unius hont terre continente sita in parochia de 

Empel inter hereditatem Cristiani de Meerwijc ex uno et inter hereditatem 

Petri de Bruggen ex alio quam peciam terre dictus quondam Petrus erga 

Gerardum de Amerzoijen acquisiverat emendo prout in litteris (dg: ..) ad 

opus Henrici filii quondam Henrici Matheus soen renunciavit promittens 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti 

quondam Petri (dg: rat) #deponere#. Testes Dicbier et Loze datum quarta 

post letare. 

 

BP 1179 p 222v 14 do 09-03-1391. 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle beloofde aan Gerardus Broc zv Petrus 19 

Engelse nobel, een helft te betalen met Sint-Jan (za 24-06-1391) en de 

andere helft met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391). 

 

Hermannus filius Nijcholai de Baerle promisit Gerardo (dg: s Broc) Broc 

filio Petri XIX nobel monete regis Anglie seu valorem mediatim Johannis 

et mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes Erpe et Dicbier 

datum quinta post letare. 
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1179 mf4 C 04 p. 223. 

 Quarta post letare: woensdag 08-03-1391. 

 Quinta post letare: donderdag 09-03-1391. 

 

BP 1179 p 223r 01 wo 08-03-1391. 

Ancelmus zvw Petrus van Bruggen droeg over aan Henricus zvw Henricus 

Matheus (1) een b-erfcijns van 10 schelling geld, met Pasen te betalen, 

gaande uit een morgen land, in een kamp eertijds van Henricus Coenen?, gnd 

die Acht Morgen, naast het eind van een kamp gnd die Driesse Kamp, onder 

het district van Meerwijk, welke cijns aan voornoemde wijlen Petrus was 

verkocht door Henricus zvw Rodolphus van Zulikem, (2) een b-erfcijns van 20 

schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit voornoemde morgen land, 

welke cijns voornoemde wijlen Petrus gekocht had van Henricus zvw Rodolphus 

van Zulikem. 

 

Ancelmus filius quondam Petri de Bruggen hereditarium censum X solidorum 

monete solvendum hereditarie pasce ex quodam iugero terre sito in quodam 

campo olim Henrici Coen[en?] vocato conventualiter die Acht Margen iuxta 

finem campi dicti die Driessche Campe infra (dg: districtionem) 

districtum de Merewijc venditum dicto quondam Petro ab Henrico filio 

quondam Rodolphi de Zulikem prout in litteris et hereditarium censum 

viginti solidorum monete solvendum hereditarie termino solucionis 

predicto ex dicto jugero terre quem censum dictus quondam Petrus erga 

Henricum filium quondam Rodolphi de Zulikem emendo acquisiverat prout in 

litteris supportavit Henrico filio quondam Henrici Matheus [cum] litteris 

et jure promittens ratam servare et obigationem et impeticionem ex parte 

sui et dicti quondam Petri deponere. Testes Dicbier et Loze datum quarta 

post letare. 

 

BP 1179 p 223r 02 wo 08-03-1391. 

Henricus zvw Henricus Matheus ev Margareta dvw Adam van Mierde zvw Johannes 

deed tbv Ancelmus zvw Petrus van Bruggen afstand van alle goederen, waarin 

Petrus van Bruggen was overleden, uitgezonderd (1) voornoemde twee stukken 

land, (2) voornoemde cijnzen van 10 en 20 schelling, (3) de helft die 

gekomen was aan erfg vw Elizabeth wv voornoemde Petrus, na overlijden van 

voornoemde Petrus en Elizabeth, in een huis en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Egidius van Ghele enerzijds en erfgoed 

van wijlen Johannes Belen soen anderzijds, (4) goederen en erfgoederen die 

waren van wijlen Hermannus Cleijnael. 

 

Henricus filius quondam Henrici Matheus maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam Ade de Mierde #filii quondam Johannis# 

super omnibus bonis in quibus Petrus de Bruggen de Bruggen decessit 

exceptis (dg: sibi et re) dicto Henrico et sibi reservatis antedictis 

duabus peciis terre et dictis censibus X solidorum et XX solidorum atque 

medietate (dg : d) que heredibus quondam Elizabeth relicte dicti quondam 

Petri de morte eorum Petri et Elizabeth successione est advoluta in domo 

et area sita in Busco in vico Hijntamensi inter hereditatem Egidii de 

Ghele et inter hereditatem quondam Johannis Belen soen et (dg: 

hereditatibus) sibi reservatis eciam bonis et hereditatibus que fuerant 

(dg: q) quondam Hermanni Cleijnael [ut] dicebat ad opus Ancelmi filii 

dicti quondam Petri renunciavit promittens raam et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 223r 03 wo 08-03-1391. 

Goeswinus van Best droeg over aan Goeswinus van der Dijessen 16 Gelderse 

gulden, aan hem beloofd43 door Paulus zv Paulus gnd Kersmaker. 

 

                         
43 Zie ← BP 1178 f 145v 08 za 09-04-1390, belofte op 25-07-1390 16 Gelre 

gulden te betalen. 
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T. 

Goeswinus de Best sedecim aureos florenos communiter gulden vocatos 

monete Gelrie promissos sibi a Paulo filio Pauli dicti Kersmaker prout in 

litteris supportavit Goeswino van der Dijessen cum litteris et jure. 

Testes Dicbier et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 223r 04 do 09-03-1391. 

Jordanus die Leeuwe verkocht aan Johannes van der Raffendonc 5/6 deel van 

een akker gnd die Lerpakker, in Oirschot, naast de plaats gnd die Lerp 

enerzijds en wijlen Johannes Nouden soen anderzijds, van welke akker 

voornoemde Jordanus 1/6 deel verworven had van zijn broer hr Johannes 

Leeuwe priester, 2/6 deel van hr Willelmus van Herzel priester en diens 

broer Godefridus, 1/6 deel aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

ouders, en het vijfde 1/6 deel gekomen was aan zijn zuster Luijtgardis na 

overlijden van haar ouders (belast met de grondcijns). Hilla dv voornoemde 

Jordanus en Willelmus zvw Jacobus van Herle ev Aleijdis dv voornoemde 

Jordanus deden afstand. 

 

Jordanus die Leeuwe (dg: pe agrum) #quinque sexta partes cuiusdam agri# 

terre dicti (dg: -um) die Lerpacker situm in parochia de Oerscot (dg: 

inter) iuxta locum dictum die Lerp ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis Nouden soen ex alio et de (dg: q) quo agro dictus #Jordanus# 

unam sextam partem erga dominum Johannem Leeuwe presbitrum suum fratrem 

et duas sextas partes erga dominum Willelmum de Herzel presbitrum et 

Godefridum eius fratrem et (dg: unam sibi de mor) acquisiverat prout in 

litteris dicebat contineri et de quo agro dictus Jordanus unam sextam 

partem (dg: erga) sibi de morte quondam parentum suorum (dg: su) 

successione advolutam esse dicebat atque unam sextam partem (dg: 

Luijtgardi sue) Luijtgardi sue sorori de morte quondam (dg: quondam) 

parentum eiusdem Luijtgardis successione advolutam esse dicebat et quas 

nunc ad se spectare dicebat vendidit Johanni van der Raffendonc (dg: pro) 

supportavit cum dictis litteris promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Quo facto Hilla filia dicti Jordani #cum tutore# 

et Willelmus filius quondam Jacobi de Herle maritus et tutor Aleijdis 

eius uxoris fili dicti Jordani super dictis quinque (dg: sect) sextis 

partibus dicti agri et jure ad opus dicti emptoris renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere promiserunt insuper dictus Jordanus (dg: ?q) super omnia quod 

ipse dicto emptori de dicta sexta parte dicte Luijtgardi de morte suorum 

parentum successione advoluta prestabit warandiam et obligationem 

deponere excepto censu fundi exinde solvendo. Testes Erpe et Dicbier 

datum quinta letare. 

 

BP 1179 p 223r 05 do 09-03-1391. 

Mechtildis wv Ywanus Neven, haar kinderen Johannes en Truda, en Theodericus 

Vriese ev Elizabeth dv voornoemde Mechtildis droegen over aan Johannes van 

der Raffendonc 1/6 deel in voornoemde akker. 

 

Mechtildis relicta quondam Ywani Neven Johannes (dg: eius eius de) et 

Truda eius liberi (dg: eius) cum tutore et Theodericus Vriese maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti Mechtildis unam sextam 

partem ad se spectantem in dicto agro (dg: re) supportaverunt Johanni van 

der Raffendonc promittentes cum tutore warandiam et obligationem (dg: ..) 

ex parte eorum deponere deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 223r 06 do 09-03-1391. 

Voornoemde Johannes van der Raffendonc beloofde aan voornoemde Jordanus 22 

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

betalen. 
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Dictus Johannes van der Raffendonc promisit dicto Jordano XXII Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 223r 07 do 09-03-1391. 

Johannes Priker verklaarde dat hij eertijds de helft van een erfgoed in Den 

Bosch, ter plaatse gnd Beurde, tussen erfgoed van wijlen Zegherus Kant 

enerzijds en de gemene weg anderzijds, te weten de helft richting de 

Beurdse Straat, geschonken had aan zijn zoon Lambertus en diens vrouw 

Weijndelmoedis dvw Arnoldus zvw Lambertus bakker. 

 

Johannes Priker #palam recognovit se# medietatem (dg: d) cuiusdam 

hereditatis site in Busco ad locum (dg: Bo) dictum Boerde inter 

hereditatem quondam Zegheri Kant ex uno et inter communem plateam ex alio 

scilicet illam medietatem (dg: in) que sita versus (dg: dictum dictum) 

vicum dictum Boertsche Straet (dg: ..) dividendo dictam hereditatem per 

fines ?ut dicebat pridem dedisset Lamberto suo filio cum Weijndelmoede 

sua uxore filia quondam Arnoldi (dg: Len) filii #quondam# Lamberti (dg: 

pus) pistoris #nomine dotis# promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 223r 08 do 09-03-1391. 

Lambertus zv Johannes Priker gaf voornoemde helft van het erfgoed uit aan 

zijn broer Henricus Priker; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die 

eruit gaan (dg: 10 schelling geld) en thans voor een n-erfcijns van 4 pond 

geld, te betalen aan voornoemde Lambertus en na diens overlijden aan zijn 

zoon Arnoldus, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

Zodra Arnoldus meerderjarig zal zijn, zal hij hiermee instemmen. Zou 

voornoemde Arnoldus overlijden zonder wettig nageslacht, en ook nog voordat 

hij voornoemde cijns zou hebben verkocht of vervreemd, dan gaat voornoemde 

cijns terug naar zijn vader Lambertus. 

 

(dg: dicti) Lambertus filius Johannis Priker dictam medietatem (dg: a) 

dicte hereditatis dedit ad hereditarium censum Henrico Priker suo fratri 

ab eodem hereditarie possidendam (dg: pro X solidis monete) hereditarii 

censu censibus exinde solvendis dandis etc et pro hereditario censu IIII 

librarum monete solvendo (dg: hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini .) scilicet dicto Lamberto ad eius vitam et post eius decessum 

Arnoldo suo filio hereditarie mediatim Johannis #et# mediatim Domini ex 

dicta medietate promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere promisit insuper super habita et habenda quod ipse dictum 

Arnoldum suum filium dum ad annos pubertatis pervenerit dicte donacioni 

ad censum faciet consentire et ratam servare tali condicione si contingat 

dictum Arnoldum decedere sine prole legitima et antequam idem Arnoldus 

dictum censum vendiderit et alienaverit extunc dictus census ad dictum 

(dg: La) Lambertum suum patrem hereditario (dg: jure) jure devolvetur et 

Henricus repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 223r 09 do 09-03-1391. 

Voornoemde Johannes Priker schonk aan zijn zoon Henricus en diens vrouw 

Cristina dv Johannes gnd Wechter de andere helft van voornoemd erfgoed te 

weten de helft richting erfgoed van wijlen Henricus Moelner. 

 

Dictus Johannes Priker reliquam medietatem dicte hereditatis scilicet 

dividendo dictam hereditatem [per] fines illam medietatem que sita est 

(dg: ves) versus hereditatem quondam Henrici Moelner supportavit Henrico 

suo filio (dg: nomine) cum Cristina sua uxore filia (dg: quondam) 

Johannis [d]icti Wechter nomine dotis ad jus oppidi promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. 
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BP 1179 p 223r 10 do 09-03-1391. 

Voornoemde Lambertus zv Johannes Priker beloofde aan zijn ouders, 

voornoemde Johannes en Margareta, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn goederen. De 

langstlevende krijgt de helft. 

 

Dictus Lambertus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Johanni et Margarete suis parentibus vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco anno [quolibet] ad eorum vitam purificationis 

ex omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque (dg: sitis) 

consistentibus sive sitis et alter diutius vivens medietatem dicte 

pensionis possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 223r 11 do 09-03-1391. 

Voornoemde Henricus Priker beloofde aan zijn voornoemde ouders Johannes en 

Margareta een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren. De langstlevende krijgt de helft. 

 

Dictus Henricus Priker promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Johanni et Margarete suis parentibus vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure (dg: ..) de Busco anno quolibet ad eorum vitam et 

non ultra purificationis ex omnibus bonis habitis et habendis et alter 

eorum diutius vivens (dg: dictam) medietatem dicte pensionis possidebit. 

Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 223r 12 do 09-03-1391. 

Walterus zvw Walterus van Os en Emondus gnd Emonts soen van Nuwelant 

maakten een erfdeling van een kamp, 5 morgen 4 hont groot, in Nuland, ter 

plaatse gnd die Lange Dintherse Hoeve, tussen wijlen Petrus van Hijntam 

enerzijds en wijlen {hier staan twee puntjes} gnd Cnode van Vucht 

anderzijds, met een eind strekkend aan jkvr Theoderica ev Johannes van de 

Dijk. Walterus kreeg de helft, het kamp te delen door de einden, richting 

de dijk gnd de Voorste Hoeve Dijk. Walterus moet recht van weg verlenen aan 

voornoemde Emondus. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os et Emondus dictus Emonts soen de 

Nuwelant palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quodam campo quinque iugera et quatuor hont terre continente sita in 

parochia de Nuwelant in loco dicto die Langhe Dijnthersche Hoeve inter 

hereditatem quondam Petri de Hijntam ex uno et inter hereditatem quondam 

{hier staan twee puntjes} dicti Cnode de Vucht ex alio (dg: int) tendente 

cum uno fine ad hereditatem domicelle Theoderice (dg: s...) uxoris 

Johannis de Aggere mediante [qua divisione] una medietas dicti campi 

scilicet dividendo dictum campum per fines illa medietas que sita est 

versus aggerem dictum de Vorsten Hoeve Dijc ut dicebant dicto Waltero 

cessit in partem super qua etc promittens ratam servare tali condicione 

quod dictus Walterus #semper# tenebitur viare dictum Emondum scilicet 

vehendi per dictam medietatem ad reliquam medietatem spectantem ad dictum 

(dg: campum) Emondum campi dolo excluso. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 223r 13 do 09-03-1391. 

Voornoemde Emondus kreeg de andere helft, te weten de helft richting wijlen 

Johannes gnd Scrage van den Loeshoevel. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas scilicet que sita est versus! 

quondam Johannis dicti (dg: van) Scrage van den Loeshoevel dicto Emondo 

cessit in partem ut alter recognovit promittens ratam servare addita (dg: 

p) condicione predicta. Testes datum supra. 
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1179 mf4 C 05 p. 224. 

 Quinta post letare: donderdag 09-03-1391. 

 

BP 1179 p 224v 01 do 09-03-1391. 

Ghibo en Mechtildis, kvw Henricus Scuerman, verkochten aan Petrus Pels 

verwer ½ morgen land, in Geffen, op de gemeint van Geffen, tussen 

voornoemde Petrus Pels enerzijds en Rodolphus die Snider anderzijds. 

 

Ghibo et Mechtildis liberi quondam Henrici Scuerman cum tutore dimidium 

iuger terre situm in parochia de Geffen supra communitatem de Geffen 

inter hereditatem Petri Pels tinctoris ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi die Snider ex alio (dg: in qua pro) in ea quantitate qua ibidem 

situm est vendiderunt dicto Petro (dg: Pet) Pels promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Erpe et 

Dicbier datum quinta post letare. 

 

BP 1179 p 224v 02 do 09-03-1391. 

Voornoemde Ghibo en Mechtildis, kvw Henricus Scuerman, verkochten aan hun 

oom Denkinus Scuerman een hofstad, in Geffen, tussen kvw Henricus 

Aelbrechts soen enerzijds en Katherina Pauwels en haar kinderen anderzijds. 

 

Dicti Ghibo et Mechtildis cum tutore (dg: unm) quoddam domistadium situm 

in Geffen inter hereditatem liberorum quondam Henrici Aelbrechts soen ex 

uno et inter hereditatem Katherine Pauwels et eius liberorum ex alio ut 

dicebant vendiderunt Denkino Scuerman eorum avunculo promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 224v 03 do 09-03-1391. 

Ghibo Loden soen verhuurde aan Willelmus gnd Hezeacker 2 stukken land in 

Esch, (1) tussen Johannes Peters soen enerzijds en Gerardus van Vucht 

anderzijds, (2) tussen Johannes Aleijden soen enerzijds en Johannes die 

Smit anderzijds, voor een periode van 7 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis 

(do 02-02-1391), per jaar voor 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren. 

 

O {met puntje in midden}. Non scribatur [qu]ia ?Willelmus noluit solvere. 

Ghibo Loden soen duas pecias terre sitas in parochia de Essche quarum una 

inter hereditatem Johannis Peters soen ex uno et inter hereditatem 

Gerardi de Vucht ex alio et altera inter hereditatem Johannis Aleijden 

#soen# ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: dictum) die Smit ex alio 

sunt site locavit (dg: re) Willelmo dicto Hezeacker ab eodem ad spacium 

septem annorum post festum purificationis proxime (dg: futurum) 

#preteritum# deinceps sine medio sequentium possidendas anno quolibet 

dictorum septem annorum pro uno et dimidio modiis siliginis mensure de 

Busco dandis sibi ab alio anno quolibet dictorm septem annorum 

purificationis et primo termino purificationis proxime futuro promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 224v 04 do 09-03-1391. 

Hilla wv Henricus van Scijnle en Godefridus zvw voornoemde Henricus 

verkochten aan Johannes gnd Swart van Nijsterle een huis en erf in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Hinthamerstraat naar het klooster 

Porta Celi, tussen erfgoed van hr Henricus Loijt enerzijds en erfgoed van 

Willelmus Weijer anderzijds, aan voornoemde wijlen Henricus in cijns 

uitgegeven door Theodericus zvw Ywanus van Gravia als procurator van het 

Geefhuis in Den Bosch, en welk huis en erf voornoemde wijlen Henricus in 

zijn testament vermaakt had aan zijn voornoemde vrouw Hilla, belast met de 

cijns in de brief vermeld. 
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Hilla relicta quondam Henrici de Scijnle cum tutore et Godefridus filius 

dicti quondam Henrici domum et aream sitam in Busco in vico tendente a 

vico Hijnthamensi versus conventum de Porta Celi inter hereditatem domini 

Henrici Loijt ex uno et inter hereditatem (dg: The) Willelmi Weijer ex 

alio datam ad censum dicto quondam Henrico a Theoderico filio quondam 

Ywani de Gravia tamquam procuratore mense sancti (dg: sp) spiritus in 

Busco (dg: ..... conss ad censum acquisiverat) prout in litteris et quam 

domum et aream dictus quondam Henricus dicte Hille sue uxori legaverat in 

suo (dg: ?sund) testamento ut dicebant et quam domum et aream (dg: nun) 

dicti Hilla et Godefridus nunc ad se spectare dicebant vendiderunt 

Johanni dicto Swart de Nijsterle (dg: p) supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum et heredum dicti quondam Henrici deponere 

excepto censu in dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 224v 05 do 09-03-1391. 

De koper beloofde aan voornoemde Godefridus 9 Gelderse gulden of de waarde 

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

 

-. 

Dictus !venditor promisit dicto Godefrido novem Gelre gulden seu valorem 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 224v 06 do 09-03-1391. 

Henricus Raet beloofde aan zijn broer Johannes Raet 300 Hollandse gulden na 

maning te betalen. 

 

-. 

Henricus Raet promisit super omnia (dg: He) Johanni Raet suo fratri CCC 

Hollant gulden ad monitionem persolvendos. Testes atum supra. 

 

BP 1179 p 224v 07 do 09-03-1391. 

Wautgherus van Casteren verkocht aan Johannes van Holaer riemmaker een 

n-erfcijns van 50 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

akker, 12 lopen gerst groot, in Boxtel, ter plaatse gnd Zanendonk, tussen 

Walterus van Oerle enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds. 

 

Wautgherus de (dg: Z) Casteren hereditarie vendidit Johanni de Holaer 

corrigiatori hereditarium censum L solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex quodam agro duodecim lopinos ordei in semine 

capiente sito in parochia de Bucstel in loco dicto Zanendonc inter 

hereditatem Walteri (dg: Colen) de Oerle ex uno et inter hereditatem 

dicti venditoris ex alio ut dicebat promittens (dg: wa) super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: exceptis) et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 224v 08 do 09-03-1391. 

Johannes Clinckart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Clinckart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 224v 09 do 09-03-1391. 

Hubertus zvw Ancelmus van Nuwelant: een hofstad in Nuland, tussen de schuur 

van Theodericus van Os, minus een {niet afgewerkt contract}. 

 

Hubertus filius quondam Ancelmi de Nuwelant domistadium situm in parochia 

de Nuwelant inter (dg: hereditatem) #horreum# Theoderici de Os (dg: ex 

alio) minus (dg: vid undique) una. 

 

BP 1179 p 224v 10 do 09-03-1391. 

Ambrosius gnd Broes Balen soen, de broers Gerardus Hals en Johannes Hals, 
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kv Johannes Hals, en Johannes Danen soen maakten een erfdeling van 6 morgen 

land, ter plaatse gnd die Hoeven, naast de plaats gnd die Geer, tussen 

Willelmus Hels enerzijds en erfgoed gnd die Geer anderzijds. De broers 

Gerardus en Johannes, kv Johannes Hals, kregen 2 morgen richting de plaats 

gnd die Loefortse Hoeve, met 2 roeden zegedijk, naast de zegedijk van 

Johannes zv Ghibo gnd Melijs richting het oosten. 

 

Ambrosius dictus Broes (dg: van de) Balen soen et Gerardus Hals (dg: 

filius Johannis Hals) Johannes Hals fratres liberi Johannis Hals et 

Johannes (dg: Dan) Danen soen palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de (dg: q) sex iugeribus terre ad se 

spectantibus sitis in loco dicto die Hoeven iuxta (dg: here) locum dictum 

die Gheer inter hereditatem Willelmi Hels ex uno et #inter# hereditatem 

dictam die Gheer ex alio mediante qua divisione duo iugera terre de 

dictis sex iugeribus terre scilicet illa duo iugera que sita sunt versus 

locum dictum die Loefortsche Hoeve ut #+ {BP 1179 p 224v 11 invoegen}# 

dicebant dictis Gerardo et Johanni (dg: fili) fratribus liberis Johannis 

Hals cesserunt in partem ut alii recognoverunt promittentes ratam 

servare. Testes Erpe et Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 224v 11 do 09-03-1391. 

{Invoegen in BP 1179 p 224v 10}. 

+ cum duabus virgatis zeghedijc sitis iuxta zeghedijc Johannis filii 

Ghibonis (dg: soen) dicti Melijs versus oriens. 

 

BP 1179 p 224v 12 do 09-03-1391. 

Johannes Danen kreeg 2 morgen in het midden44 met 2 roeden zegedijk naast 

het erfgoed gnd Geer. 

 

Et mediante qua divisione !duo iugera terre (dg: sit) de dictis sex 

iugeribus terre scilicet illa duo iugeribus terre que sita sunt in medio 

dictorum sex iugerum (dg: dicto) et duas virgatas (dg: aggeris) Zeghedijc 

sitas juxta hereditatem dictam die Gheer dicto Johanni Danen cesserunt in 

partem ut alii recognoverunt promittentes ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 224v 13 do 09-03-1391. 

Petrus Mer verkocht aan zijn broer Walterus Mer een stuk land, in Gemonde, 

tussen erfgoed van het gasthuis in Den Bosch enerzijds en Marcelius van der 

Vloet anderzijds, belast met 2 hoenderen aan de heer van Boxtel. 

 

-. 

Petrus Mer peciam terre sitam in parochia de Ghemonden inter hereditatem 

(dg: Jo) hospitalis in Busco ex uno et inter hereditatem Marcelii van der 

Vloet ex alio ut dicebat vendidit Waltero Mer (dg: ex alio) suo fratri 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis duobus pullis 

domino de Bucstel exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 224v 14 do 09-03-1391. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Arnoldus Cnoden soen van Vucht droeg over aan 

Henricus van der Tommelen een huis, erf, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Roet, tussen Walterus van Oekel 

enerzijds en Paulus zv Henricus Wouters soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Arnoldi Cnoden soen de Vucht domum 

et aream et ortum et hereditates sibi adiacentes sitos in parochia de 

Vucht sancti (dg: sancti) Lamberti ad locum dictum die Roet inter 

                         
44 Kennelijk kreeg Ambrosius gnd Broes Balen soen de resterende 2 morgen. 

Maar hiervan is geen delingscontract. 
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hereditatem Walteri de Oekel ex uno et inter hereditatem Pauli filii 

Henrici Wouters soen ex alio ut dicebat (dg: dedit) supportavit Henrico 

van der Tommelen (dg: suo) promittens (dg: warandiam et) ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: Di) Erpe et Dicbier datum 

supra. 

 

BP 1179 p 224v 15 do 09-03-1391. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Nijcholaus Coel en diens vrouw 

Margareta een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit voornoemd huis, erf, tuin en erfgoederen. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Dictus Henricus promisit se daturum et soluturum dicto Nijcholao Coel et 

Margarete eius uxori vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Busco anno qolibet ad vitam dictorum Nijcholai et Margarete et non ultra 

purificationis ex dictis domo et area et orto #et hereditatibus# et alter 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 224v 16 do 09-03-1391. 

Godefridus van Beest zvw Willelmus van Beest verkocht aan Reijnerus Loesken 

zv Henricus Mudeken een b-erfcijns van 3 pond 3 schelling geld, met Sint-

Jan te betalen, gaande uit (1) 1 morgen land, waarop een huis staat, in 

Lith, ter plaatse gnd die Lijensvelden?, tussen Willelmus Balijart 

enerzijds en voornoemde Reijnerus Loesken zvw Henricus Mudeken anderzijds, 

(2) ½ morgen land, in Lith, ter plaatse gnd die Lange Weiden, tussen 

Margareta dvw Petrus gnd Kolne enerzijds en wijlen Johannes Peters soen en 

Batha van Haeften anderzijds. 

 

-. 

Godefridus de Beest filius quondam Willelmi de Beest hereditarium censum 

trium librarum et III solidorum monete (dg: so) quem se solvendum habere 

dicebat (dg: here) hereditarie nativitatis Johannis ex uno jugero (dg: 

si) terre sito in parochia de Lijt in loco dicto die L[?ij]ensvelden 

inter hereditatem Willelmi Balijart ex uno et inter hereditatem Reijneri 

[Loesken] filii quondam Henrici Mudeken ex alio et ex domo supra dictum 

iuger terre sita item ex dimidio iugero terre sito in dicta parochia ad 

locum dictum die Lange [We]ijden inter hereditatem Margarete filie 

quondam Petri dicti Kolne ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 

Peters soen (dg: ex alio) et Bathe de Haeften ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Reijnero Loesken filio Henrici Mudeken 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem in dicto 

censu existentem deponere et sufficientem facere. Testes Dicbier et 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 224v 17 do 09-03-1391. 

Godescalcus gnd Moelner zvw Arnoldus Kemmer droeg over aan zijn schoonzoon 

Johannes van den Berghe het vruchtgebruik in een b-erfpacht45 van 2 mud 

rogge, Bossche maat, die Gerardus van Melcrode beloofd had aan Heijlwigis 

wv voornoemde Arnoldus Kemmer resp. aan haar zoon, voornoemde Godescalcus, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1/5 deel van de 

goederen gnd te Melkrode van wijlen Johannes van Melcrode, vv voornoemde 

Gerardus, in Oirschot ter plaatse gnd Best, (2) voornoemde goederen gnd te 

Melkrode, behorend aan voornoemde Gerardus, welke goederen gnd te Melkrode 

voornoemde Gerardus tezamen met voornoemd 1/5 deel tot onderpand had 

gesteld. 

 

Godescalcus dictus Moelner #filius quondam Arnoldi Kemmer# suum 

usufructum sibi competentem in hereditario pactu duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco quem Gerardus de Melcrode promisit se daturum 

                         
45 Zie → BP 1179 p 752v 11 ma 27-07-1394, overdracht van deze erfpacht. 
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et soluturum Heijlwigi relicte dicti Arnoldi Kemmer quamdiu ipsa vixerit 

in humanis et post vitam dicte Heijlwigis dicto Godescalco eius (dg: 

....) filio hereditarie nativitatis Domini et in Busco traditurum de 

quinta parte bonorum dictorum te Melcrode quondam Johannis de Melcrode 

patris Gerardi predicti sitorum in parochia de Oerscot ad locum dictum 

conventualiter te Best et de attinentiis universis (dg: dic) eiusdem 

quinte partis bonorum predictorum atque ex prefatis bonis dicta 

communiter te Melcrode ad dictum Gerardum spectantibus que bona te 

Melcrode vocata dictus Gerardus simul cum dicta quinta parte pro 

solucione dicti pacti ad pignus imposuit prout in litteris supportavit 

Johanni van den Berghe suo genero [promittens] ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: d) Erpe et Dicbier datum 

supra. 

 

1179 mf4 C 06 p. 225. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1179 p 225r 01 do 09-03-1391. 

Albertus gnd Abe zvw Theodericus Belen soen gaf uit aan Johannes zvw 

Johannes gnd Gerijts soen de helft in een huis, erf en tuin, in Esch, 

tussen erfgoed gnd die Boenhof enerzijds en een ?gemene weg gnd die 

Poelsteeg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor ....... ....... cijns en 

1 hoen aan de hertog en thans voor een n-erfpacht van 5½ lopen rogge, 

Bossche maat, 2 penning oude cijns en een n-erfcijns van 11 schelling geld, 

met Lichtmis in Den Bosch te betalen. 

 

Albertus dictus Abe filius quondam (dg: B) Theoderici Belen soen 

medietatem ad se spectantem in domo area et orto sitis in parochia de 

Essche inter hereditatem die Boenhof e[x uno et inter ?communem] plateam 

dictam die Poelsteghe ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Johanni filio quondam Johannis dicti Gerijts soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro d...... ....... ....... census et uno pullo (dg: ex) 

domino duci ex dicta medietate de jure solvendis dandis etc (dg: dandis) 

et pro hereditaria paccione quinque et dimidii lopinorum siliginis 

mensure de B[usco et pro] duobus denariis antiqui census #et pro 

hereditario censu (dg: XI X s) XI solidorum monete# dandis sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradendis ex dicta medietate (dg: 

ex) promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Erpe et Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 225r 02 do 09-03-1391. 

Hubertus zvw Ancelmus van Nuwelant verkocht aan Wijnricus zv Lambertus 

Wijnrics soen een hofstad in Nuland, tussen een gemene steeg gnd Ansems 

Stege van Nuwelant enerzijds en Theodericus van Os anderzijds. De broers 
?Johannes, ....... en Paulus, kvw Theodericus zv Ghibo Pelsers, deden 

afstand. 

 

-. 

Hubertus filius quondam Ancelmi de Nuwelant domistadium situm in parochia 

de Nuwelant inter communem stegam dictam Ansems Stege van Nuwelant ex uno 

et inter hereditatem Theoderici de Os ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Wijnrico filio Lamberti Wijnrics soen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Quo facto (dg: Pa) ?Johannes ....... 

et Paulus fratres liberi quondam Theoderici filii Ghibonis Pelsers super 

dicto domistadio et jure ad opus dicti emptoris renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 225r 03 do 09-03-1391. 

Willelmus zv Lambertus Wijnrics soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Willelmus filius Lamberti Wijnrics soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 225r 04 do 09-03-1391. 

Engbertus zvw Johannes van Luijsel verkocht aan Walterus zvw Walterus van 

Os een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit (1) een huis, tuin en 1 zesterzaad aangelegen roggeland, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Cleijnre Liemde, tussen Johannes Moelenman enerzijds en ....... 

gemeint anderzijds, (2) 4 lopen roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Cleijnre Liemde, beiderzijds tussen Ermgardis des Bonthen, reeds belast met 

de grondcijns. 

 

Engbertus filius quondam Johannis de Luijsel hereditarie vendidit (dg: 

Joh) Waltero filio quondam Walteri de Os hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie (dg: p) nativitatis Johannis ex domo et orto 

et sextariata terre siliginee sibi adiacente sitis in parochia de Bucstel 

ad locum dictum Cleijnre Lijemde inter hereditatem Johannis Moelenman ex 

uno et inter ....... communitatem ex alio item ex quatuor lopinatis terre 

siliginee sitis in parochia et loco predictis inter hereditatem Ermgardis 

des Bonthen ex utroque latere coadiacentem (dg : item ex) promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes (dg: 

datum supra) Erpe et Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 225r 05 do 09-03-1391. 

Matheus zvw Johannes Kijtsart verkocht aan Arnoldus zv Gerardus van 

Vladeracken een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Sint-

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

van voornoemde wijlen Johannes Kijtsarts, in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van Henricus zvw Lambertus Rijxken enerzijds en erfgoed van 

wijlen Metta gnd Pels anderzijds, het hele huis reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld. De brief 

overhandigen aan broeder Rodolphus Roesmont. 

 

Matheus filius quondam Johannis Kijtsart hereditarie vendidit (dg: 

fratri) Arnoldo filio Gerardi de Vladeracken hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex medietate ad dictum venditorem spectante in domo et area dicti 

quondam Johannis Kijtsarts sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem Henrici filii quondam Lamberti Rijxken ex uno et inter 

hereditatem quondam Mette dicte Pels ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditario censu XL solidorum dicte monete ex dicta (dg: domo 

et area) integra domo et area de jure solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. Tradetur littera fratri Rodolpho Roesmont. 

 

BP 1179 p 225r 06 do 09-03-1391. 

Johannes van den Beirgelen ev Margareta ndv Henricus Watermael droeg over 

aan Rutgherus van der Hellen 1/3 deel in een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Rutgherus van der Hellen met Lichtmis moet 

leveren aan Elizabeth dvw Everardus gnd Rijc Everaet, gaande uit een akker 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen voornoemde 

Rutgherus enerzijds en kvw Mathijas van der Sporct anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes van den Beirgelen maritus et tutor maritus (dg: ..) Margarete 

sue uxoris filie #naturalis# (dg: quondam) Henrici Watermael terciam 

partem ad se spectantem in hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco quam paccionem dimidii modii siliginis Rutgherus van der 

Hellen Elizabeth (dg: dicte die) filie quondam Everardi dicti Rijc 

Everaet solvere tenetur hereditarie purificationis ex quodam agro sito 
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infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum #Dongen# inter 

hereditatem dicti Rutgheri ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Mathije van der Sporct ex alio ut dicebat supportavit dicto Rutghero van 

der Hellen promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

in dicta (dg: ?parte) tercia parte existentem deponere (dg: testes datum 

supra). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 225r 07 do 09-03-1391. 

Godefridus die Becker van Oerscot ev Aleijdis dvw Johannes nzvw hr 

Willelmus Vos eertijds scolasticus in Oirschot droeg over aan Willelmus van 

den Stadeacker de helft van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Oirschot, tussen 

Johannes gnd Walsche enerzijds en Rutgherus van den Stadeacker anderzijds, 

welke pacht voornoemde wijlen Johannes nzv hr Willelmus Vos gekocht had van 

voornoemde Willelmus van den Stadeacker. Aanspraken worden afgehandeld van 

de zijde van Margareta wv Johannes nzvw hr Willelmus Vos. 

 

Solvit. (dg: de). 

Godefridus die Becker de Oerscot maritus et tutor legitimus Aleijdis sue 

uxoris filie quondam Johannis filii naturalis quondam domini Willelmi Vos 

scolastici dudum in Oerscot medietatem hereditarie paccionis unius modii 

siliginis mensure de Busco solvende hereditarie purificationis ex domo et 

orto cum suis attinentiis sitis in parochia de Oerscot inter hereditatem 

Johannis dicti Walsche ex uno et inter hereditatem Rutgheri van den 

Stadeacker ex alio quam paccionem unius modii siliginis dictus quondam 

Johannes filius naturalis domini Willelmi Vos erga Willelmum van den 

Stadeacker emendo acquisiverat prout in litteris supportavit dicto 

Willelmo van den Stadeacker promittens (dg: ratam ...) ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et ex parte Margarete relicte 

quondam Johannis filii naturalis quondam domini Willelmi Vos deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 225r 08 do 09-03-1391. 

Willelmus van den Stadeacker verkocht aan Margareta dvw Theodericus van 

Arle een hofstad en tuin in Oirschot, ter plaatse gnd Aarle, tussen46 

Rutgherus van den Stadeacker enerzijds en Johannes die Walsche anderzijds, 

belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat. 

 

Solvit. 

Willelmus van den Stadeacker (dg: domum) #domistadium# et ortum (dg: cum 

suis attinentiis) sitos in parochia de Oerscot in loco dicto Arle inter 

hereditatem Rutgheri van den Stadeacker ex uno et inter hereditatem 

Johannis die Walsche #(dg: tend)# ex alio ut dicebat vendidit Margarete 

filie quondam Theoderici de Arle promittens warandiam et obligationem 

deponere excepta hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco exinde solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 225r 09 do 09-03-1391. 

Arnoldus Hoenken en zijn zoon Johannes Oghe beloofden aan Ludolphus van 

Boemel 106 Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 14-

05-1391) en 9 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-

06-1391) te betalen. 

 

Arnoldus Hoenken et Johannes (dg: Oghe) Oghe eius filius promiserunt 

Ludolpho de Boemel centum et sex Gelre gulden seu valorem ad penthecostes 

proxime futurum et novem Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. 

 

                         
46 Zie ← BP 1176 f 105r 02 wo 07-03-1380, verkoop van een lijfpacht uit een 

huis, tuin en 3 bunder ter plaatse. 
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BP 1179 p 225r 10 do 09-03-1391. 

Cristina, dvw Johannes die Heirde bakker, wv Johannes Uleman, en Henricus 

van Best ev Sophija, dv voornoemde Johannes Ulemans en Cristina, verkochten 

aan Johannes nzvw Walterus van Erpe, een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis 

en erf in Oss, tussen hr Godefridus van Os ridder enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (2) een stuk land, 2 morgen groot, gnd dat Pape Rutte, 

aldaar, tussen Rutgherus Pijn van Derenborch enerzijds en erfgoederen gnd 

Aanweinden anderzijds, welke pacht aan voornoemde wijlen Johannes die 

Heirde was verkocht door Arnoldus Koetman. Johannes zvw voornoemde Johannes 

die Heirde deed afstand. 

 

(dg: Johannes) Cristina (dg: rel) filia quondam Johannis die (dg: Hie) 

Heirde pistoris relicta quondam Johannis Uleman cum tutore et Henricus de 

Best maritus et tutor legitimus Sophije sue uxoris filie dicti Johannis 

(dg: die Heirde) #Ulemans et Cristine# hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendam ex domo et area sita in parochia de Os inter hereditatem 

domini Godefridi de Os militis ex uno et inter (dg: h) communem (dg: 

stegam) plateam ex alio atque ex quadam pecia terre duo iugera continente 

dicta dat Pape Rutte sita ibidem inter hereditatem Rutgheri Pijn de 

Derenborch ex uno et inter hereditates dictas Aen (dg: weijnd) Weijnden 

ex alio venditam dicto quondam Johanni (dg: dic) die Heirde ab Arnoldo 

Koetman prout in litteris (dg: sup) vendiderunt Johanni filio naturali 

quondam Walteri de Erpe supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

(dg: ratam) cum tutore ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et dicti quondam Johannis die Heirde et suorum heredum 

deponere. Quo facto Johannes filius dicti quondam Johannis die Heirde 

super dicta paccione et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 225r 11 do 09-03-1391. 

Willelmus Lobbe en zijn broer Ghibo Lobbe beloofden aan Gerardus van Aa 34 

Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 14-05-1391) te 

betalen. 

 

Willelmus Lobbe Ghibo Lobbe eius frater promiserunt Gerardo de Aa XXXIIII 

Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 225r 12 do 09-03-1391. 

Henricus van der Bunsbeke en zijn dochter Oda verkochten aan Petrus zvw 

Ghevardus van Essche een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Allerheiligen in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) de helft in een huis 

en tuin in Esch, ter plaatse gnd die Bunsbeek, tussen Arnoldus Truden soen 

enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, (2) 4 lopen land gnd die 

Braak, in Esch, ter plaatse gnd Brentens Braak, tussen Walterus Herbrechts 

soen enerzijds en Henricus van der Voert anderzijds. 

 

Solvit. Dicbier noluit. 

Henricus van der Bunsbeke et Oda eius filia cum tutore hereditarie 

vendiderunt Petro filio quondam Ghevardi de Essche hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: 

purificationis) #omnium sanctorum# et in Busco #tradendam# ex medietate 

ad dictos venditores spectante in domo #et# orto sitis in parochia de 

Essche in loco dicto die Bunsbeke inter hereditatem !inter hereditatem 

Arnoldi Truden soen ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio item ex 

quatuor lopinatis terre dictis die Brake sitis in dicta parochia in loco 

dicto Brenthens Brake inter hereditatem Walteri Herbrechts soen ex uno et 

inter hereditatem Henrici van der Voert ex alio ut dicebant promittentes 



Bosch’ Protocol jaar 1391 05. 

 

110 

cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 225r 13 do 09-03-1391. 

Conrardus timmerman nzv hr Gerardus Coenen beloofde aan Willelmus Lobben 18 

Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 14-05-1391) te 

betalen. 

 

Conrardus (dg: filius) carpentarius filius naturalis domini (dg: quondam 

H) Gerardi Coenen promisit Willelmo Lobben XVIII Gelre gulden seu valorem 

ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 225r 14 do 09-03-1391. 

Willelmus zv Willelmus van der Horst beloofde aan Bertoldus Voeget ?24 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te 

betalen. 

 

Willelmus filius Willelmi van der Horst promisit Bertoldo Voeget (dg: 

XXV) #XX[?III]I# Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 C 07 p. 226. 

 Quinta post letare: donderdag 09-03-1391. 

 Sexta post letare: vrijdag 10-03-1391. 

 

BP 1179 p 226v 01 do 09-03-1391. 

Johannes zv Johannes Priker verkocht aan Andreas gnd Tijmmerman een 

n-erfcijns van 50 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis47 en erf van wijlen Petrus 

van Pettelaer, in Den Bosch, aan de plaats gnd Beurde, tussen erfgoed van 

Johannes Bathen soen enerzijds en erfgoed van voornoemde Johannes Priker 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 38 schelling voornoemd 

geld. 

 

[48Johannes] filius Johannis Priker hereditarie vendidit (dg: Johanni) 

Andree dicto Tijmmerman hereditarium censum L solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area quondam 

Petri de Pettelaer sita in Busco ad locum dictum Boerde inter hereditatem 

Johannis Bathen soen ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Priker ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto (dg: censu d) hereditario XXXVIII solidorum dicte monete exinde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes Erpe et Dicbier datum 

quinta post letare. 

 

BP 1179 p 226v 02 do 09-03-1391. 

(dg: Petrus zv Ghevardus van Essche en zijn vrouw Aleijdis dvw Lambertus 

die Smit). 

 

(dg: Petrus filius Ghevardi de Essche maritus legitimus Aleijdis sue 

uxoris filie quondam Lamberti die Smit et dicta Aleij). 

 

BP 1179 p 226v 03 do 09-03-1391. 

Johannes Clijnckart verkocht aan Johannes van Holaer riemmaker een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 1 

lopen roggeland, in Boxtel, achter de watermolen van Kasteren, beiderzijds 

tussen Wautgherus van Casteren, (2) 4 lopen gerstland, in Boxtel, ter 

plaatse gnd die Wedehage, tussen voornoemde verkoper enerzijds en Everardus 

                         
47 Zie → BP 1181 p 138v 02 ma 10-06-1398, verkoop van een cijns van 3 pond 

uit dit huis. 
48 Aanvulling op basis van BP 1181 p 138v 02. 
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zv Johannes van der Vallen anderzijds, (3) een huis, erf en tuin, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren, tussen hr Henricus zvw Jacobus die Custer 

van Bucstel enerzijds en Joseph van Casteren anderzijds, reeds belast met 

grondcijnzen. 

 

Johannes Clijnckart hereditarie vendidit Johanni de Holaer corrigiatori 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex (dg: pecia terre) una lopinata terre siliginee sita in parochia 

de Bucstel retro molendinum aquatile de Casteren inter hereditatem 

Wautgheri de Casteren ex (dg: alio et) utroque latere coadiacentem item 

ex (dg: una sextariata terre) quatuor lopinis terre (dg: siliginee) 

#ordeace# sitis in dicta parochia in loco dicto die (dg: wedighe) 

Wedehaghe inter hereditatem dicti venditoris ex uno et inter hereditatem 

Everardi (dg: filii van den) filii Johannis van der (dg: Hall) Vallen ex 

alio item ex domo area et orto dicti venditoris sitis in dicta parochia 

in loco dicto Casteren inter hereditatem domini Henrici filii quondam 

Jacobi die Custer (dg: ex) de Bucstel ex uno et inter hereditatem Joseph 

de Casteren ex alio ut dicebat promittens (dg: w) super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: qu) censibus domini 

fundi exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Uden d et Hubertus 

datum supra. 

 

BP 1179 p 226v 04 do 09-03-1391. 

Willelmus Lobbe verklaarde dat Reijnerus zvw Reijnerus Willems 15 franken 

heeft betaald, die voornoemde Reijnerus beloofd had aan voornoemde 

Willelmus, voor de notaris en voor hr Godefridus van Vlimen, mr Gheerlacus 

van Ghemert en andere getuigen. 

 

-. 

Willelmus Lobbe palam recognovit sibi per Reijnerum filium quondam 

Reijneri Willems fore satisfactum a quindecim francken quos dictus 

Reijnerus promiserat dicto Willelmo coram quodam notario publico et coram 

domino Godefrido de Vlimen et magistro Gheerlaco de Ghemert et aliis 

personis tamquam testibus ut dicebat. Testes Uden et Ghemert datum supra. 

 

BP 1179 p 226v 05 ±do 09-03-1391. 

Johannes zvw Denkinus gnd Emmen soen verkocht aan Henricus gnd Bloijman een 

stuk land, gnd dat Heuvelstuk, in Dinther, tussen Johannes Geertruden soen 

enerzijds en erfgoed van de kerk van Dinther anderzijds. 

 

-. 

Johannes filius quondam Denkini dicti Emmen soen peciam terre #dictam dat 

Hoevelstuc# sitam in parochia de Dijnter inter hereditatem Johannis 

Geertruden soen ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de 

Dijnter ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico dicto Bloijman 

(dg: ex alio) promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1179 p 226v 06 vr 10-03-1391. 

Adam van Mierd droeg over aan Theodericus zvw Franco van Orthen alle 

goederen, die aan Ghisbertus van Maren of wijlen zijn moeder Metta gekomen 

waren na overlijden van Hilla sv voornoemde Metta ev Reijnerus van 

Barleham, resp. die aan voornoemde Ghisbertus zullen komen na overlijden 

van voornoemde Reijnerus, aan voornoemde Adam verkocht door voornoemde 

Ghisbertus van Maren. Voornoemde Ghisbertus van Maren deed hiervan afstand 

tbv voornoemde Theodericus. 

 

Adam de Mierd omnia et singula bona (dg: sib) Ghisberto de Maren vel 

Mette quondam matri! de morte quondam Hille sororis dicte Mette uxoris 

olim Reijneri de Barleham jure successionis hereditarie advoluta (dg: q) 

seu quovis modo competentia atque post mortem dicti Reijneri successione 

(dg: ad et dicto) dicto Ghisberto advolvenda seu quovis modo competenda 
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vendita dicto Ade a dicto Ghisberto de Maren prout in litteris 

supportavit Theoderico filio quondam Franconis de Orthen cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo 

facto (dg: Ghibo de Ma) dictus Ghisbertus de Maren super dictis bonis et 

jure ad opus dicti Theoderici renunciavit promittens ratam servare. 

Testes Uden et Steenwech datum sexta post letare. 

 

BP 1179 p 226v 07 vr 10-03-1391. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan Elizabeth wv Reijnerus Willems 56 

Hollandse gulden zoals die vandaag in de beurs gaan of de waarde met 

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

 

Dictus Theodericus promisit ?promisit Elizabeth relicte quondam Reijneri 

Willems LVI Hollant gulden tales quales in die (dg: ad b present) 

presenti currunt ad bursam (dg: pro) seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 226v 08 vr 10-03-1391. 

Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus van Eijndoven: een stuk land, in Oss, 

..... den Goessen Geer {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus de Eijndoven filius quondam Ghevardi de Eijndoven peciam terre 

(dg: sitam dictam den Goessen Gheer) sitam in parochia de Os ....... den 

Goessen Gheer. 

 

BP 1179 p 226v 09 vr 10-03-1391. 

Albertus, Henricus en Rutgherus, kvw Johannes van Derenborch, verkochten 

aan Albertus Buc van Lijt alle erfgoederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van Rutgherus Pijn en diens vrouw Hilla, gelegen onder Oss, 

belast met 1/3 deel van 12 penning hertogencijns, 3 schelling 9 penning aan 

de naburen van Oss, 8 penning aan Willelmus van Bucstel, 3 penning en 1 

hoen aan Johannes van Dijnther, 9 penning aan de priesters van Kuijc, 6 

penning aan de kerk van Berghem, 4 penning aan Johannes Rovers soen, 2 

penning aan Johannes Becker die Heirde, 2 hoenderen en 8 penning aan kvw 

Rodolphus Roesmont, 4 pond geld aan een altaar in de kerk van Gemonde, 40 

schelling geld aan de H.Geest in Oss, 20 schelling geld aan Marcelius gnd 

Zeel Vilt, 20 schelling geld aan hr Egidius zvw hr Godefridus van Os 

ridder, 20 schelling aan kinderen gnd des Riken Kijnderen en 2 mud rogge 

aan Gherisius zvw Lodekinus van Os en met 1 voet maasdijk in Herpen, ter 

plaatse gnd Langel. 

 

Albertus Henricus et Rutgherus liberi quondam Johannis de Derenborch 

omnes et singulas hereditates ipsis de morte quondam Rutgheri Pijn et 

Hille uxoris dudum dicti quondam Rutgheri jure successionis hereditarie 

advolutas quocumque locorum infra parochiam de Os consistentes ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Alberto Buc de Lijt promittentes ratam 

servare et obligationem (dg: ex parte eorum deponere) deponere (dg: 

exceptis) #{in margine sinistra} excepta tercia parte censuum (dg: 

infrascriptorum) et paccionis infrascriptorum# XII denariis domino duci 

(dg: cu) tribus solidis IX denariis vicinis de Os octo denariis Willelmo 

de Bucstel tribus#cum# denariis et unius! pulli Johanni de Dijnther item 

IX denariis presbitris de Kuijc sex denariis ecclesie de Berchen item 

IIIIor denariis Johanni Rovers soen item (dg: duobus) #duorum# denariorum 

Johanni Becker die Heirde item II (dg: pullis) #pullorum# et octo 

denariorum liberis quondam Rodolphi Roesmont item quatuor librarum monete 

(dg: Johanni de) #altari sito in ecclesia de# Ghemonden item XL solidorum 

monete mense sancti spiritus in Os item XX solidorum monete Marcelio 

dicto Zeel Vilt item XX solidorum domino Egidio filio quondam domini 

Godefridi de Os militis item XX solidorum liberis dictis des Riken 

Kijnderen atque (dg: duobus modiis modiis) #duorum modiorum# siliginis 

Gherisio filio quondam Lodekini de Os inde solvendis item (dg: tribus 
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pedatis) #una pedata# aggeris Mose sita (dg: p) jurisdictione de (dg: 

Lan) Herpen ad locum dictum Langel ad premissa de jure spectantibus. 

Testes Erpe et Steenweg datum sexta post letare. 

 

BP 1179 p 226v 10 vr 10-03-1391. 

Voornoemde Albertus Buc van Lijt beloofde 1/3 deel van voornoemde cijnzen 

en van voornoemde pacht van 2 mud te netalen en te leveren en voornoemde 

voet maasdijk te onderhouden. De brief overhandigen aan voornoemde Albertus 

zv Johannes van Derenborch. 

 

Solvit .... Et bene. 

Dictus Albertus promisit super omnia quod ipse terciam partem censuum 

predictorum et dicte paccionis duorum modiorum (dg: tali) solvet et 

dictam pedatam aggeris Mose tenebit quo dictis fratribus dampnum exinde 

non eveniat. Testes datum ut supra. Detur dicto Alberto filio Johannis de 

Derenborch. 

 

BP 1179 p 226v 11 vr 10-03-1391. 

Johannes gnd van Loefen zv Johannes Claes soen verkocht aan Gerardus van 

Amstel 1/6 deel in een hoeve, gnd ter Bruggen, in Bakel, naast de brug, 

welk 1/6 deel zijn voornoemde vader Johannes Claes soen geschonken had aan 

eerstgenoemde Johannes, reeds belast met cijnzen. 

 

Johannes (dg: f) dictus de (dg: H) Loefen filius Johannis Claes soen 

sextam partem ad se spectantem in manso dicto ter Bruggen sito in 

parochia de Bakel iuxta pontem atque in attinentiis dicti mansi quam 

sextam partem dictus Johannes Claes soen eius [pater] primodicto Johanni 

nominee dotis dederat ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo de Amstel 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus inde de 

jure solvendis. Testes Uden et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1179 p 226v 12 vr 10-03-1391. 

Johannes van Tefellen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

C. 

Johannes de Tefellen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 226v 13 vr 10-03-1391. 

Voornoemde Gerardus van Amstel beloofde aan voornoemde Johannes een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te 

leveren, gaande uit voornoemd 1/6 deel. 

 

C. 

Dictus Gerardus de Amstel promisit se daturum dicto Johanni hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Helmont hereditarie 

purificationis et in Bakel tradere ex !ex dicta sexta parte. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 226v 14 vr 10-03-1391. 

(dg: Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus van Eijndoven). 

 

(dg: Arnoldus de Eijndoven filius quondam Ghevardi de Eijndoven). 

 

BP 1179 p 226v 15 vr 10-03-1391. 

Johannes Korf zvw Johannes Corf droeg over aan Godefridus Korf 1/6 deel, 

dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, in een huis en erf 

in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Reijnkinus Kul 

enerzijds en erfgoed van Willelmus Stercken anderzijds. 

 

Johannes Korf filius quondam Johannis Corf sextam partem sibi de morte 

(dg: d) quondam suorum parentum successione advolutam in domo et area 
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sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Reijnkini Kul ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Stercken ex alio supportavit Godefrido Korf 

#cum litteris# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Erpe et Loze datum sexta post letare. 

 

BP 1179 p 226v 16 vr 10-03-1391. 

Godefridus van Beke ev Ermgardis dvw Johannes Korf droeg over aan 

Godefridus zvw voornoemde Johannes Korf 1/6 deel, dat aan hem en zijn 

voornoemde vrouw Ermgardis gekomen was na overlijden van de ouders van 

voornoemde Ermgardis, in voornoemd huis en erf. 

 

Godefridus de Beke (dg: f) maritus et tutor legitimus Ermgardis sue 

uxoris filie quondam Johannis Korf unam sextam partem (dg: dicte) sibi et 

dicte Ermgardi sue uxori de morte quondam parentum dicte Ermgardis 

successione advolutam in dicta domo et area supportavit Godefrido filio 

dicti quondam Johannis Korf promittens ratam servare et obligationem [ex 

parte] sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 226v 17 vr 10-03-1391. 

Voornoemde Godefridus Korf beloofde aan zijn zwager Godefridus van Beke een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft, aan voornoemde Godefridus 

behorend in voornoemd huis en erf. 

 

Dictus Godefridus Korf promisit se daturum et soluturum Godefrido de Beke 

suo sororio hereditarium censum XX solidorum monete hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex medietate ad dictum [Godefricum spectante 

in dicta] domo et area. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 C 08 p. 227. 

 Sexta post letare: vrijdag 10-03-1391. 

 Sabbato post letare: zaterdag 11-03-1391. 

 

BP 1179 p 227r 01 vr 10-03-1391. 

Godefridus Korf beloofde aan zijn broer Johannes 17 Gelderse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (za 24-06-1391) en de andere 

helft met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391). 

 

Godefridus Korf promisit Johanni suo fratri XVII Gelre gulden seu valorem 

mediatim Johannis et mediatim nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Erpe et Loze datum (dg: q) sexta post letare. 

 

BP 1179 p 227r 02 vr 10-03-1391. 

(dg: voornoemde). 

 

(dg: dictus). 

 

BP 1179 p 227r 03 vr 10-03-1391. 

Willelmus Jans soen van Vlaendren droeg over aan Willelmus van Gheleene 160 

Gelderse gulden aan hem beloofd door Johannes Bathenborch. 

 

(dg: Jo) Willelmus Jans soen (dg: v) van Vlaendren centum et sexaginta 

aureos florenos communiter gulden vocatos monete (dg: Ghe) Gelrie 

promissos sibi a Johanne Bathenborch prout in litteris supportavit 

Willelmo de (dg: Galeene) Gheleene cum litteris et jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 227r 04 vr 10-03-1391. 

Arnoldus zvw Ghevardus van Eijndoven verkocht aan Willelmus van Kuijc zv 

Henricus van Kuijc de navolgende erfgoederen, in Oss, (1) een stuk land, 

ter plaatse gnd dat Nederveld, tussen Arnoldus Koc enerzijds en erfgoed van 



Bosch’ Protocol jaar 1391 05. 

 

115 

de H.Geest in Oss anderzijds, (2) een stuk land, ter plaatse gnd dat 

Nederveld, tussen kvw Johannes Weijlen soen enerzijds en nkvw hr Johannes 

van Braes anderzijds, (3) een stuk land, ter plaatse gnd de Berghemse Weg, 

tussen hr Egidius zvw hr Godefridus van Os enerzijds en Richmodis dv 

Aleidis gnd Arts anderzijds, (4) een stuk land, gnd dat Heitland, tussen 

Jacobus gnd Collaert enerzijds en Goessuinus zv Andreas van Bernheze 

anderzijds, (5) 2 hont land, ter plaatse gnd die Henxtrijt, tussen 

Robbertus Vilt enerzijds en kvw Godefridus Delijen soen anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Ghevardi de Eijndoven hereditates infrascriptas 

ad se spectantes sitas in parochia de Os primo videlicet peciam terre 

sitam in loco dicto dat Nedervelt inter hereditatem Arnoldi Koc ex uno et 

inter hereditatem mense sancti spiritus in Os ex alio atque (dg: pa) 

peciam terre sitam in dicto loco dat Nedervelt vocato inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Weijlen soen ex uno et [inter hereditatem] 

puerorum naturalium quondam domini Johannis de Braes #ex alio# item 

peciam terre sitam ad locum dictum den Berchghensche Wech inter 

hereditatem domini Egidii filii quondam domini Godefridi de Os ex uno et 

inter hereditatem Richmodis filie Aleidis dicte Arts ex alio item peciam 

terre dictam dat Heijtlant sitam inter hereditatem Jacobi dicti Collaert 

ex uno et hereditatem Goessuini filii Andree de Bernheze ex alio item II 

hont terre sita ad locum dictum die Henxtrijt inter hereditatem Robberti 

Vilt ex uno et inter hereditatem liberorum quondam (dg: .) Godefridi 

Delijen soen ex alio ut dicebat (dg: d) hereditarie vendidit Willelmo de 

Kuijc (dg: genero) filio Henrici de Kuijc promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes Uden et Steenwech 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 227r 05 vr 10-03-1391. 

Rutgherus zv Tielmannus Pauwels soen beloofde aan Wedigo zv Bartholomeus 

gnd Wedigen soen 10 lichte gulden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) 

te betalen. 

 

Rutgherus filius Tielmanni Pauwels soen promisit Wedigoni filio 

Bartholomei dicti Wedigen soen X licht gulden ad Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 227r 06 vr 10-03-1391. 

Willelmus zv Nijcholaus gnd Willems soen ev Enghelberna dvw Jacobus van den 

Hoeve en Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen ev Margareta dvw voornoemde 

Jacobus van den Hoeve maakten een erfdeling van goederen die aan hen 

behoren. 

Voornoemde Willelmus kreeg (1) een stuk land, in Diessen, tussen kvw 

Walterus van den Hoeve enerzijds en Willelmus gnd Sijmons anderzijds, (2) 

een stuk land, in Diessen, tussen een gemene weg enerzijds en erfg vw 

Gerardus van der Bruggen anderzijds, (3) een stuk land, in Diessen, tussen 

Johannes van den Hoeve enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) een huis 

en tuin, in Diessen, tussen voornoemde Willelmus Sijmon enerzijds en 

voornoemde Johannes van den Hoeve anderzijds, (5) de helft van een stuk 

beemd, ter plaatse gnd in het Goer, tussen erfg van Johannes van der Voert 

enerzijds en Jacobus van den Spiker anderzijds, te weten de helft naast 

erfgenamen van Johannes van der Voert, (6) 3 stukken beemd, in Diessen, ter 

plaatse gnd Ghisel, ter plaatse gnd die Vloet, (6a) tussen voornoemde 

Goeswinus zvw Albertus enerzijds en Willelmus Sijmons anderzijds, (6b) 

naast het water gnd die Aa enerzijds en Johannes van der Ter anderzijds, 

(6c) tussen wijlen Johannes Berchmans enerzijds en het water gnd die Aa 

anderzijds. 

Eerstgenoemde Willelmus zal een helft en voornoemde Goeswinus de andere 

helft betalen van alle cijnzen, die wijlen voornoemde Jacobus van den Hoeve 

uit zijn erfgoederen betaalde. De brief overhandigen aan hem of aan zijn 



Bosch’ Protocol jaar 1391 05. 

 

116 

broer Nijcholaus. 

 

Willelmus filius Nijcholai dicti Willems soen (dg: de L) maritus et tutor 

legitimus Enghelberne filie quondam Jacobi van den Hoeve et Goeswinus 

filius quondam Alberti Gielijs soen maritus et tutor legitimus Margarete 

sue uxoris filiarum dicti quondam (dg: Willelmi) Jacobi van den Hoeve 

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

quibusdam bonis ad! spectantibus (dg: mediante qua pecia terre sita in 

parochia de Dijesse) mediante qua divisione pecia terre sita in parochia 

de Diessen inter hereditatem (dg: Wal) liberorum quondam Walteri van den 

Hoeve ex uno et inter hereditatem Willelmi dicti Sijmons ex alio item 

pecia terre sita #in dicta parochia# inter communem viam ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Gerardi van der Bruggen ex alio item pecia 

terre sita #in dicta parochia# inter hereditatem Johannis van den Hoeve 

ex uno et inter communem plateam ex alio item (dg: pecia terre sita inter 

hereditatem Johannis) domus et ortus siti #in dicta# inter hereditatem 

Willelmi Sijmon predicti ex uno et inter hereditatem antedicti Johannis 

van den Hoeve ex alio (dg: ut dic) item #medietas# pecie prati sita (dg: 

inter dictam pa) in loco dicto int Goer inter hereditatem (dg: J) heredum 

Johannis van der Voert ex uno et inter hereditatem Jacobi van den Spiker 

ex alio scilicet illa medietas que sita iuxta dictam hereditatem heredum 

Johannis van der Voert item (dg: pecia prati pecia) tres pecie prati site 

in dicta parochia in loco dicto Ghisel in loco dicto die Vloet quarum una 

inter hereditatem dicti (dg: fi) Goeswini filii dicti quondam [Alberti] 

ex uno et inter hereditatem Willelmi Sijmons ex alio secunda iuxta aquam 

dictam die Aa (dg: ex uno et inter) ex uno et inter hereditatem Johannis 

van der Ter ex alio et tercia inter hereditatem Johannis quondam 

Berchmans ex uno et inter (dg: hereditatem) aquam dictam die Aa ex alio 

ut dicebant primodicto Willelmo cesserunt in partem ut alter recognovit 

promittens ratam servare et dampna equaliter portabunt tali condicione 

quod primodictus Willelmus unam medietatem et dictus Goeswinus reliquam 

medietatem solvent omnium censuum quos dictus quondam Jacobus van den 

Hoeve solvere consuevit ex hereditatibus suis ut recognoverunt. Testes Aa 

et Steenwech datum supra. Tradetur littera sibi vel (dg: Willelmo suo 

fratri) Nijcholao suo fratri. 

 

BP 1179 p 227r 07 vr 10-03-1391. 

Voornoemde Gossuinus zvw Albertus Gielijs soen kreeg (1) een stuk land in 

Diessen, tussen Willelmus Sijmons enerzijds en Willelmus Claes soen 

anderzijds, (2) een stuk land in Diessen, tussen Henricus Aleijten soen 

enerzijds en Johannes van den Ter anderzijds, (3) een stuk land in Diessen, 

tussen Johannes van den Hoeve enerzijds en erfg vw Margareta gnd Cort Griet 

anderzijds, (4) een stuk land in Diessen, beiderzijds tussen Henricus van 

den Hoeve, (5) een stuk land in Diessen, tussen Walterus Hagheman enerzijds 

en Johannes van den Hoeve anderzijds, (6) de helft van een stuk beemd ter 

plaatse gnd in het Goer, tussen erfg van Johannes van der Voert enerzijds 

en Jacobus van den Spiker anderzijds, welke helft ligt naast voornoemde 

Jacobus van den Spiker, (7) een stuk beemd in Diessen, ter plaatse gnd 

Gisel, ter plaatse gnd die Vloet, voor de sluis aldaar, tussen 

eerstgenoemde Willelmus enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione pecia terre sita in parochia de Dijessen inter 

hereditatem Willelmi Sijmons ex uno et inter hereditatem Willelmi Claes 

soen ex alio item pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem 

Henrici Aleijten soen ex uno et inter hereditatem Johannis van den Ter ex 

alio item pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem Johannis 

van den Hoeve ex uno et inter hereditatem heredum quondam Margarete dicte 

Cort Griet ex alio item pecia terre sita in dicta parochia inter 

hereditatem (dg: quondam heredum) Henrici van den Hoeve ex utroque latere 

coadiacentem item pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem 

Walteri Hagheman ex uno et inter hereditatem Johannis van den Hoeve ex 
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alio item medietas (dg: prati) pecie prati site (dg: in dicta pa) in loco 

dicto int Goer inter hereditatem heredum Johannis van der Voert ex uno et 

inter hereditatem Jacobi van den Spiker ex alio scilicet illa medietas 

que sita [est iuxta] dictam hereditatem dicti Jacobi van den Spiker item 

pecia prati sita in dicta parochia in loco dicto Ghisel in loco dicto die 

Vloet #ante slusam ibidem# inter hereditatem primodicti Willelmi ex uno 

et (dg: he) aquam dictam die Aa ex alio ut dicebant dicto Gossuino filio 

quondam Alberti Gielijs soen cesserunt in partem ut alter recognovit 

promittens ratam additis condicionibus predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 227r 08 za 11-03-1391. 

Gerardus van Amstel gaf uit aan Johannes van Ripersberch de helft van een 

huis, erf en kamp, in Bakel, naast de brug van Bakel, tussen kvw Johannes 

Duijsch enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 1 oude groot Tournoois en een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren. 

 

Johannes solvit totum. 

Gerardus de Amstel medietatem domus et aree (dg: site) atque campi 

sitorum in parochia de Bakel iuxta pontem de Bakel inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Duijsch ex uno et inter communem platheam ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni de Ripersberch ab 

eodem pro hereditario censu unius antiqui grossi Turonensis et 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Helmont dandis 

dicto Gerardo ab altero in festo purificationis et in Bakel tradendis ex 

predicta medietate promittens warandiam et aliam obligatione deponere et 

alter repromisit ex dicta medietate. Testes Erpe et Dicbier datum sabbato 

post letare. 

 

BP 1179 p 227r 09 za 11-03-1391. 

Adam Luwe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam Luwe prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 227r 10 za 11-03-1391. 

Rodolphus en Henricus Bac, kvw Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont, droegen 

over aan Albertus Wael tbv het Geefhuis in Den Bosch een b-erfcijns van 8 

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

Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de Korenmarkt, tussen 

erfgoed van Hubertus Steelken enerzijds en erfgoed van Hilla gnd Naezekens 

anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Godescalcus verworven had van 

Theodericus zvw Bruijstinus van Andel. Kennelijk om aan het Geefhuis een 

cijns te geven, die aan het Geefhuis per testament vermaakt was door 

voornoemde wijlen Godescalcus. 

 

Rodolphus et Henricus Bac liberi quondam Godescalci filii quondam 

Rodolphi Roesmont hereditarium censum octo librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in 

Busco ad forum bladi inter hereditatem Huberti Steelken ex uno et inter 

hereditatem Hille dicte Naezekens [ex alio] quem censum dictus quondam 

Godescalcus erga Theodericum filium quondam Bruijstini de Andel 

acquisiverat (dg: prout) emendo prout in litteris et quem nunc ad se 

spectare dicebant supportaverunt Alberto Wael ad opus mense sancti 

spiritus in Busco cum litteris et jure scilicet ad assignandum dicte 

mense sancti spiritus hereditarium censum octo librarum (dg: dicte mo) 

dudum legatum dicte mense per dictum quondam Godescalcum in testamento 

eiusdem Godescalci et loco eiusdem census octo librarum dicte mense per 

dictum quondam (dg: le) Godefridum legati ut dicebant promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes (dg: datum supra) 

Loze et Coptiten datum sabbato post letare. 
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BP 1179 p 227r 11 za 11-03-1391. 

Johannes van Ghewanden droeg over aan Arnoldus van Gewanden alle goederen, 

die voornoemde Arnoldus van Ghewanden eertijds geschonken of beloofd had 

aan Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc en diens vrouw Luijtgardis dv 

voornoemde Gerardus, als huwelijksgift, aan voornoemde Johannes 

overgedragen door voornoemde Gerardus. 

 

Johannes de Ghewanden omnia et singula bona que Arnoldus de Ghewanden 

pridem dederat seu promiserat (dg: dicto Ge) Gerardo Cnode filio quondam 

Ghibonis (dg: He....) Herinc cum Luijtgarde sua uxore filia dicti Gerardi 

nomine dotis et in subsidium matrimonii (dg: a quocumque tempore) 

supportata dicto Johanni a dicto Gerardo prout in litteris supportavit 

(dg: Johanni de Straten) #dicto Arnoldo de Gewanden# cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 227r 12 za 11-03-1391. 

Voornoemde Gerardus verklaarde dat het overeenkomstig zijn wil is dat 

voornoemde Johannes van Ghewanden dit overdroeg aan voornoemde Arnoldus. 

 

Dictus Gerardus palam recognovit esse sue voluntatis quod dictus Johannes 

(dg: dicta bona dicto) de Ghewanden (dg: dicto Johanni de Straten) 

#predicto Arnoldo# supportavit ut prefertur. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 C 09 p. 228. 

 anno nonagesimo primo mensis marcii die XI pontificis Bonefacii noni 

  anno secundo: zaterdag 11-03-1391. 

 Sabbato post letare: zaterdag 11-03-1391. 

 Secunda post judica: maandag 13-03-1391. 

 

BP 1179 p 228v 01 za 11-03-1391. 

Petrus Becker zv Petrus zvw Petrus van Heirde beloofde aan Henricus zvw 

Henricus Matheus, tbv hem en Agnes wv Henricus van Amersoijen, 47½ Engelse 

nobel en 1¼ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-

06-1391) te betalen. 

 

Petrus (dg: Beck) Becker filius Petri filii quondam Petri de Heirde 

promisit Henrico filio quondam Henrici Matheus #ad opus sui et ad opus 

Agnetis relicte quondam Henrici de Amersoijen# (dg: v quad) quadraginta 

(dg: acht) #septem et dimidium# nobel monete regis (dg: Anghie) Anglie 

seu valorem (dg: in auro) atque unum Hollant gulden et quartam partem 

unius Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 228v 02 za 11-03-1391. 

Johannes Snoec beloofde aan Henricus zvw Henricus Matheus, tbv hem en Agnes 

wv Henricus van Amersoijen, 47½ Engelse nobel en 1¼ Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Johannes Snoec promisit Henrico filio quondam Henrici Matheus #ad opus 

sui et ad opus Agnetis relicte quondam Henrici de Amersoijen# (dg: ?octo) 

quadraginta (dg: octo) #septem et dimidium# nobel monete (dg: monete) 

regis Anglie et unum Hollant gulden et quartam partem unius Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 228v 03 za 11-03-1391. 

Johannes van Gewanden droeg over aan Johannes van Straten alle goederen, 

die aan Gerardus gnd Cnode zvw Ghibo Herinc gekomen waren na overlijden van 

zijn voornoemde vader Ghibo, resp. die aan hem zullen komen na overlijden 

van zijn moeder Elizabeth, aan hem overgedragen door voornoemde Gerardus 
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Cnode. 

 

Johannes de Gewanden omnia et singula bona (dg: ?ol) #Gerardo (?dg: 

filio) dicto Cnode filio quondam Ghibonis Herinc# de morte dicti quondam 

Ghibonis sui patris successione advoluta et post mortem Elizabeth matris 

dicti Gerardi [successione] advolvenda quocumque locorum consistentia 

sive sita supportata sibi a (dg: Ge) dicto Gerardo Cnode prout in 

litteris supportavit Johanni de Straten cum litteris et jure promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 228v 04 za 11-03-1391. 

Voornoemde Gerardus Cnode verklaarde dat met zijn instemming voornoemde 

Johannes van Ghewanden voornoemde goederen heeft overgedragen aan 

voornoemde Johannes van Straten. 

 

Dictus Gerardus Cnode recognovit esse sue voluntatis et consensus quod 

dictus Johannes (dg: dicta bona prefata) de Ghewanden prefata bona dicto 

Johanni de Straten supportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 228v 05 za 11-03-1391. 

Destijds had Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc beloofd dat hij Johannes van 

Ghewanden zou vesten in de feodale goederen gnd Vlochoven, die waren van 

wijlen voornoemde Ghibo, in Woensel, voor heer en hof waarvan die goederen 

afhangen. Voornoemde Johannes van Ghewanden droeg voornoemde belofte over 

aan Johannes van Straten. 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus Cnode filius quondam Ghibonis 

Herinc promisisset super omnia Johanni de Ghewanden quod ipse Gerardus 

dictum prefatum Johannem in bonis feodalibus dictis Vlochoven cum suis 

attinentiis universis que fuerant dicti quondam Ghibonis sitis in 

parochia de Woensel imponet instituet heredabit et firmabit coram domino 

et curia a quibus dicta bona cum suis attinentiis (dg: pende) dependent 

in feodum ad requestam dicti Johannis prout hoc dicto Johanni ratum erit 

atque firmum et prout illi qui super premissis de jure sunt 

sententiatores dicent pronuncient [et] sententiabunt id (dg: .) dicto 

(dg: s) Johanni ratum fore perpetue atque firmum prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes de 

Ghewanden huiusmodi promissionem et obligationem #et omnem vigorem 

dictarum litterarum# supportavit Johanni de Straten cum litteris et jure 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 228v 06 za 11-03-1391. 

Voornoemde Gerardus Cnode verklaarde dat overeenkomstig zijn wil voornoemde 

Johannes van Ghewanden het voornoemde heeft overgedragen aan Johannes van 

Straten. 

 

Gerardus Cnode predictus recognovit id sue fore sue voluntatis quod 

dictus Johannes de Ghewanden premissa (dg: d) Johanni de Straten 

supportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 228v 07 za 11-03-1391. 

Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc verklaarde dat Arnoldus van Ghewanden 

nimmer aan voornoemde Gerardus en diens vrouw Luijtgardis dv voornoemde 

Arnoldus goederen beloofd heeft als huwelijksgift of anderszins. Zou toch 

iets aan voornoemde Gerardus beloofd zijn door voornoemde Arnoldus, dan 

ontlastte voornoemde Gerardus hem hiervan. 

 

Gerardus Cnode filius quondam Ghibonis Herinc palam recognovit quod 

Arnoldus de Ghewanden nunquam promisit dicto Gerardo (dg: aut ali) aliqua 

bona aut aliquid cum Luijtgarde eius uxore filia dicti Arnoldi nomine 

dotis aut in subsidium matrimonii aut alias quovis modo et in casu quo 
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terp.... foret aliquid dicto Gerardo fore promissum per dictum Arnoldum 

(dg: ex) ab hoc dictus Gerardus prefatum (dg: Ger) Arnoldum quitum 

clamavit (dg: insuper) promittens super habita et habenda dictum Arnoldum 

nunquam impetet occacione pro-(dg: missionum) bonorum et dictarum 

promissionum aut inde emergentium in judicio spirituali vel seculari aut 

alias quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 228v 08 za 11-03-1391. 

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

schepenen, Albertus Wael, Petrus Pulslauwer en Johannes van Straten. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super ?per eodem presentibus scabinis Alberto Wael 

Petro Pulslauwer Johanne de Straten testibus. Acta in camera (dg: 

presentibus) anno nonagesimo primo mensis marcii die (dg: in profesto 

Greg) XI (dg: pont) hora (dg: p) none pontificis Bonefacii (dg: anno) 

noni anno secundo. 

 

BP 1179 p 228v 09 ±za 11-03-1391. 

Voornoemde Gerardus Cnode zv Ghibo Herinc ev Luijtgardis dv Arnoldus van 

Ghewanden droeg over aan Johannes van Straten alle goederen, die aan 

voornoemde Gerardus en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van 

Elizabeth, ev voornoemde Arnoldus en mv voornoemde Luijtgardis, resp. die 

aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Arnoldus. 

 

Dictus Gerardus Cnode filius Ghibonis Herinc maritus et tutor Luijtgardis 

sue uxoris filie (dg: di) Arnoldi de Ghewanden omnia (dg: bona) et 

singula bona sibi et dicte sue uxori de morte (dg: dicte) quondam 

Elizabeth (dg: s) uxoris dicti Arnoldi matris olim dicte Luijtgardis 

successione advoluta et post mortem dicti Arnoldi successione advolvenda 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat supportavit Johanni 

de Straten promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. 

 

BP 1179 p 228v 10 ±za 11-03-1391. 

Destijds had Willelmus van Langlaer ev Aleidis dvw hr Arnoldus Rover ridder 

uitgegeven aan Andreas gnd Berkenman een stuk beemd, gnd die Colen Kamp, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen Arnoldus van Beke enerzijds 

en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint, welk 

stuk beemd behoorde tot de goederen gnd te Paerdelaar, voor een b-erfcijns 

van 2 oude schilden of annder paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis te 

betalen. Thans droeg hij die cijns over aan Johannes Vijnninc goudsmid. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus de Langlaer maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Aleidis sue uxoris filie quondam domini Arnoldi 

Rover militis quandam peciam prati dictam communiter die Colen Camp sitam 

in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto communiter Eirde inter 

hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et inter communitatem ex alio 

tendentem cum utroque fine ad communitatem et que pecia prati predicta ad 

bona dicta communiter te Paerdelaer pertinere consueverat dedisset ad 

annuum et hereditarium censum Andree dicto Berkenman ab eodem Andrea jure 

hereditario possidendam et habendam pro annuo et hereditario censu duorum 

denariorum (dg: aur) aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum boni 

auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris dando et 

solvendo dicto Willelmo et Aleidi eius uxori atque suis liberis a dictis 

Willelmo et Aleide pariter genitis et generandis a dicto Andrea anno 

quolibet hereditarie purificationis ex pecia prati predicta prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis !dictum censum 

duorum scilde hereditarie supportavit Johanni Vijnninc aurifabro cum 

litteris et jure promittens warandiam et obligationem deponere et 
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sufficientem facere. 

 

BP 1179 p 228v 11 za 11-03-1391. 

Arnoldus van Houweningen beloofde aan Heijmericus Groij 48¾ Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Arnoldus de Houweningen promisit Heijmerico Groij quadraginta novem Gelre 

gulden (dg: se) minus una quarta parte unius Gelre gulden seu valorem ad 

festum nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Uden et 

Hubertus datum sabbato post letare. 

 

BP 1179 p 228v 12 ma 13-03-1391. 

Willelmus van Langhelaer ev Aleijdis dvw hr Arnoldus Rover ridder verkocht 

aan Johannes Vijnninc goudsmid een b-erfcijns van 1½ oude schild, die 

Johannes van den Broec met Lichtmis moet betalen aan voornoemde Willelmus 

en Aleijdis en hun kinderen, gaande uit de helft van een stuk land, gnd die 

Groet Verelt, 13 lopen rogge groot, in Sint-Oedenrode, beiderzijds tussen 

Mijchael Tardwijc, met een eind strekkend aan wijlen Roverus van der 

Lijnden en met het andere eind aan een gemene weg, welke helft voornoemde 

Willelmus voor voornoemde cijns uitgegeven had aan voornoemde Johannes van 

den Broec, en welke cijns nu aan hem behoort. Voornoemde Willelmus beloofde 

dat al zijn kinderen afstand zullen doen, zodra ze meerderjarig zijn. 

 

Willelmus de Langhelaer maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie domini quondam Arnoldi Rover militis hereditarium censum unius et 

dimidii aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

seu valorem quem Johannes van den Broec (dg: promisit se dat ..) dictis 

Willelmo et Aleijdi eius uxori (dg: ad) atque liberis ab eisdem Willelmo 

et Aleijde pariter genitis et generandis solvere tenetur hereditarie 

purificationis ex medietate pecie terre dicte communiter die Groet Verelt 

tredecim lopinos siliginis annuatim in semine capientis site in parochia 

de Rode sancte Ode inter hereditatem Mijchaelis Tardwijc ex utroque 

latere coadiacentem tendentis cum (dg: utroque) #uno# fine ad hereditatem 

quondam Roveri van der Lijnden et cum reliquo fine ad (dg: h) communem 

plateam quam medietatem dicte pecie terre pefatus Willelmus dederat ad 

censum dicto Johanni van den Broec pro predicto censu prout in litterus 

et quem nunc ad se spectare dicebat vendidit Johanni Vijnninc aurifabro 

supportavit cum litteris et jure promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem (dg: ex parte) et impeticionem ex parte #et# 

suorum liberorum deponere et sufficientem facere. 

Quo facto dictus Willelmus promisit super habita et habenda quod ipse 

omnes suos liberos genitos et generandos quamcito ad annos pubertatis 

super dicto censu faciet renunciare ad opus dicti emptoris. Testes Uden 

et Dicbier datum secunda post judica. 

 

BP 1179 p 228v 13 ma 13-03-1391. 

Voornoemde Willelmus van Langhelaer ev Aleijdis dvw hr Arnoldus Rover 

ridder verkocht aan voornoemde Johannes Vijnninc goudsmid een b-erfcijns 

van 1½ oude schild of de waarde, die Gerardus die Rode met Lichtmis moet 

betalen aan voornoemde Willelmus en Aleijdis en hun kinderen, gaande uit de 

helft van voornoemd stuk land gnd die Groet Verelt. Voornoemde Willelmus 

beloofde dat al zijn kinderen afstand zullen doen, zodra ze meerderjarig 

zijn. 

 

Dictus Willelmus #ut supra# hereditarium censum unius et dimidii (dg: 

aude scilt) aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum seu valorem quem Gerardus die Rode dictis Willelmo et Aleijdi 

eius uxori ac (dg: Ger) liberis ab eisdem Willelmo et Aleijde pariter 

genitis et generandis solvere tenetur hereditarie purificationis ex 

medietate dicte pecie terre die Groet Verelt vocate etc vendidit dicto 
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emptori promittens per totum ut (dg: s) immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 228v 14 ma 13-03-1391. 

Voornoemde Willelmus van Langhelaer ev Aleijdis dvw hr Arnoldus Rover 

ridder verkocht aan voornoemde Johannes Vijnninc goudsmid een b-erfcijns 

van 2 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, die Andreas 

Verkenman met Lichtmis moet betalen aan voornoemde Willelmus en Aleijdis en 

hun kinderen, gaande uit een stuk beemd, gnd die Colen Kamp, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen Arnoldus van Beke enerzijds en de 

gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint, welk stuk 

land voornoemde Willelmus uitgegeven had aan Andreas voor voornoemde cijns. 

Voornoemde Willelmus beloofde dat al zijn kinderen afstand zullen doen, 

zodra ze meerderjarig zijn. 

 

Dictus Willelmus ut supra hereditarium censum duorum aureorum denariorum 

antiquorum communiter scilde vocatorum seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris quem Andreas Verkenman (dg: promiserat se) dictis Willelmo et 

Aleijdi (dg: -s) et eorum liberis ab ipsis Willelmo et Aleijde pariter 

genitis et generandis hereditarie purificationis ex quadam pecia prati 
!sita die Colen Camp sita in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto 

(dg: Ei) Eirde inter hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et inter 

communitatem ex alio tendente cum utroque fine ad communitatem quam 

peciam terre dictus Willelmus dederat (dg: dicto) Andree pro predicto 

censu prout in litteris vendidit dicto emptori promittens super habita et 

habenda per totum ut immediate. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 C 10 p. 229. 

 Secunda post judica: maandag 13-03-1391. 

 Tercia post judica: dinsdag 14-03-1391. 

 

BP 1179 p 229r 01 ma 13-03-1391. 

Henricus gnd Wolf verkocht aan Jacobus van den Hoevel 1 morgen land, uit 

Duizend Morgen van de gemeint etc, ter plaatse gnd die Vliedert, voor de 

plaats gnd Kalfheuvel, welke morgen Henricus gnd Vinc van Hijntam verworven 

had van Egidius van Ghele en Jacobus zv Jacobus Coptijt, welke morgen 

Johannes gnd Cloet gekocht had van Elizabeth dvw voornoemde Henricus Vinc, 

welke morgen eerstgenoemde Henricus verworven had van erfg vw voornoemde 

Johannes Cloet en erfg van Heijlwigis wv voornoemde Johannes Cloet, en 

welke morgen nu aan hem behoort, belast met 6 schelling. 

 

Henricus dictus (dg: Wolph) Wolf unum iuger terre de mille iugeribus 

terre communitatis etc situm in loco dicto die Vliedert ante locum dictum 

Calfhoeve[l] quod iuger terre Henricus dictus Vinc de Hijntam (dg: ve) 

erga Egidium de Ghele et Jacobum filium Jacobi Coptijt acquisiverat et 

quod iuger [terre Johannes] dictus Cloet erga Elizabeth filia! quondam 

dicti Henrici Vinc emendo acquisiverat prout in litteris et quod iuger 

terre (dg: primodic) primodictus Henricus erga heredes dicti quondam 

Johannis Cloet et erga heredes (dg: Elizabeth) #Heijlwigis# relictam 

eiusdem quondam Johannis Cloet acquisiverat ut dicebat et quod nunc ad se 

spectare (dg: s..) vendidit Jacobo van den Hoevel supportavit cum dictis 

litteris et aliis et jure promittens warandiam et obligationem (dg: et 

impe) deponere exceptis sex solidis exinde solidis. Testes Uden et 

Dicbier datum secunda post jud[ica]. 

 

BP 1179 p 229r 02 ma 13-03-1391. 

(dg: Willelmus). 

 

BP 1179 p 229r 03 ma 13-03-1391. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 193 (166), 13-03-1391 (geld niet gespecificeerd). 

Voornoemde Henricus Wolf droeg over aan Jacobus van den Hoevel een 

b-erfcijns van 6 schelling, die voornoemde Henricus betaalde aan de stad 

Den Bosch, gaande uit een morgen land ter plaatse die Vliert, welke cijns 
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aan voornoemde Henricus verkocht was door de stad. 

 

Dictus Henricus (dg: he) Wolf hereditarium censum sex solidorum quem 

dictus Henricus solvere consuevit hereditarie oppido de Busco ex uno 

iugero terre in loco dicto die Vliert venditum dicto Henrico a dicto 

oppido de Busco prout in litteris vero sigillo sigillatis etc supportavit 

Jacobo van den Hoevel cum litteris et jure promittens ratam servare et 

[obligationem ex parte sui deponere]. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 229r 04 ma 13-03-1391. 

Willelmus Zeelmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Zeelmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 229r 05 di 14-03-1391. 

De broers Henricus en Gerardus, kvw Henricus van Uden, en Nijcholaus Becker 

verklaarden een erfdeling te hebben gemaakt van de goederen gnd van 

Hezelaar, van wijlen hr Arnoldus van Uden zvw voornoemde Henricus van Uden, 

in Gestel bij Herlaer,  

Voornoemde Gerardus kreeg (1) het voorste deel van de huizinge met 

ondergrond, te weten het voorste deel richting de gemene weg, (2) een huis 

gnd schaapskooi met ondergrond aldaar, aan de westkant van voornoemde 

huizinge, (3) een huisje gnd turfhuis met ondergrond aldaar, voor 

voornoemde huizinge, (4) de misse, aldaar, direct naast de huizinge, 

lijnrecht strekkend naast de ozendrup van voornoemde huizinge tot aan de 

schuur van voornoemde goederen, (5) de boomgaard met sloten, (6) een tuin 

gnd die Klein Molenakker aldaar, (7) het voorste deel van een eusel gnd die 

Loet, (8) een stuk land gnd dat Hooiakkerke, (9) het achterste deel van de 

eusellen, (10) een erfgoed gnd dat Broemhoeveke, (11) het achterste deel 

van een erfgoed gnd die Banheide, (12) 3 akkers aldaar, elk 12 lopen groot, 

(13) de helft van een beemd gnd die Lodewijks Beemd, te weten de helft 

richting de gemene weg, (14) 2/4 deel van een erfgoed gnd die Mortel 

aldaar, waarvan het voorste ¼ deel in de hoek richting de kerk van Gestel 

en het andere, achterste, ¼ deel in de hoek richting de plaats gnd Rumel, 

(15) de helft van 4 morgen land, die waren van Arnoldus van Haenwijc, in 

Gestel bij Herlaar, ter plaatse gnd die Haar, welke helft jaarlijks gedeeld 

wordt tegen de andere helft van deze 4 morgen, (16) de helft van een 

erfgoed gnd dat Moerschot, (17) de helft van een beemd gelegen naast de 

plaats gnd ten Hoernok. 

Voornoemde Gerardus zal een helft en voornoemde Henricus en Nijcholaus 

zullen de andere helft van de lasten uit het geheel van de goederen op zich 

nemen. 

Voornoemde Henricus en Nijcholaus zullen recht van weg hebben over de 

misse, vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan hun erfgoederen aldaar. 

Gerardus behoudt de cijnzen en pachten, die hij uit de goederen beurt. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde dat zijn moeder Mechtildis nimmer rechten op 

deze goederen zal doen gelden. 

 

Henricus Gerardus fratres liberi quondam Henrici de Uden et Nijcholaus 

Becker palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

bonis dictis de Hezelaer (dg: cum su sitis in parochia de Ghestel) 

quondam domini Arnoldi de Uden (dg: fratris dictorum) #filii# dicti 

quondam Henrici de Uden sitis in parochia de (dg: Gheffen) Gestel prope 

Herlaer et cum attinentiis dicti mansi universis (dg: ut dicebant) 

quocumque sitis ut dicebant mediante qua divisione (dg: qua) anterior 

pars domus habitationis cum suo fundo dictorum bonorum scilicet illa 

anterior pars que sita est versus communem plateam ibidem prout huiusmodi 

pars ibidem est assignata atque domus dicta scaepskoij (dg: et domuncula 

dicta torfshuus) cum suo fundo sita ibidem (dg: ante dictam) iuxta dictam 

domum habitationis in latere eiusdem domus versus occidens atque 

domuncula dicta torfhuus cum suo fundo sita ibidem ante dictam domum 
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habitationis atque fimarium dictum missen (dg: situm retro posteriorem 

finem dicte domus) situm ibidem contigue iuxta dictam domum habitationis 

tendens (dg: te) linealiter iuxta stillicidium dicte domus habitationis 

(dg: a) usque ad horreum dictorum bonorum prout ibidem est situm atque 

pomerium cum suo fundo cum suis fossatis atque ortus dictus die Cleijn 

Molenacker situs ibidem item (dg: quedam pars) anterior pars cuiusdam 

pascue dicte eeusel communiter die Loet vocate site prout huiusmodi 

anterior pars ibidem sita est item pecia terre dicta dat Hoijackerken 

#(dg: sita iuxta dictam eeusel die Loet vocatam)# item posterior pars 

pascuarum dictarum eeusellen prout huiusmodi posterior pars ibidem est 

signata atque hereditas dicta dat Broemhoeveken item posterior (dg: pas) 

pars hereditatis dicte die Banheijde prout huiusmodi posterior pars 

ibidem est signata item tres (dg: agros) agri terre siti ibidem quorum 

quilibet continet XII lopinatas terre siliginee item medietas (dg: p) 

prati dicti die Lodewijchs Beemt scilicet illa medietas que sita est 

versus communem plateam item due quarte partes cuiusdam hereditatis dicte 

die Mortel site ibidem scilicet (dg: illa) dividendo d eandem hereditatem 

in quatuor partes per angulos (dg: scil) #et quarum dictarum duarum 

quartarum partium# una quarta pars (dg: dicte h) eiusdem hereditatis que 

quarta #scilicet (dg: posterior) anterior# pars sita est in angulo 

eiusdem hereditatis versus ecclesiam de Ghestel et (dg: un) altera quarta 

pars eiusdem hereditatis #scilicet posterior# in angulo eiusdem 

hereditatis versus locum dictum Rumel (dg: sit) sita est item medietas 

quatuor iugerum terre que fuerant Arnoldi de Haenwijc sita (dg: s) in 

dicta parochia (dg: in loco) #ad locum dictum die Haer# et que medietas 

annuatim dividitur contra reliquam medietatem eorundem quatuor iugerum 

terre item medietas hereditatis dicte dat Moerscot item medietas prati 

siti iuxta locum dictum ten Hoernoc (dg: dicto .. cessit in partem) dicto 

Gerardo cesserunt in partem promittentes ratam servare et dampna 

equaliter hoc addito quod dictus Gerardus (dg: sol) unam medietatem et 

dicti Henricus et Nijcholaus reliquam medietatem omnium onerum ex dictis 

integris bonis cum suis attinentiis de jure solvendorum perpetue dabunt 

et exsolvent sic quod aliis dampna exinde non eveniant quovis modo item 

quod dicti {open} (dg: habebunt via v) habebunt jus eundi redeundi 

ambulandi et pergendi cum bestiis et (dg: aliis) #alias# per dictum 

fimarium situm iuxta dictam domum habitationis scilicet a communi platea 

retrorsum usque ad hereditates suas ibidem sitas totiens quotiens ipsi 

aut sui (dg: familiares) coloni et familiares (dg: indekin) indigebunt 

semper ad minus dampnum salvis tamen dicto Gerardo (dg: suis) in 

predictis bonis cum suis attinentiis suis censibus et paccionibus quos et 

quas ipse ex (dg: p) inde habet solvendos #annuatim# juxta omnem 

continentiam (dg: f) litterarum exinde confactarum et dictis litteris 

suis in suo vigore permansuris huiusmodi divisione non obstante promisit 

insuper dictus Nijcholaus super omnia quod ipse Mechtildem suam matrem 

perpetue talem habebit quod nunquam presumet se jus in premissis. Testes 

Erpe et Dicbier datum tercia post judica. 

 

BP 1179 p 229r 06 di 14-03-1391. 

Henricus en Nijcholaus kregen (1) het achterste deel van de huizinge met 

ondergrond, (2) een stukje van de misse, achter voornoemde huizinge, ter 

lengte van voornoemde huizinge, (3) de schuur met ondergrond en 

osendruppen, (4) een huisje gnd paardenschop, naast de huizinge gelegen, 

(5) de tuin gnd Koelhof, (6) een beemdje naast de tuin gelegen, (7) de tuin 

gnd dat Nieuwe Hoveke, met een aangelegen beemdje, (8) het achterste deel 

van de eusel gnd die Loet, (9) erfgoederen gnd die Hooistrepen, gelegen 

achter voornoemd erfgoed gnd die Loet, (10) een erfgoed gnd dat Kwade 

Hooiakkerke, (11) het achterste deel van de eusellen, richting de weg, (11) 

het voorste deel van een erfgoed gnd die Banheide, (12) een akker, 36 lopen 

rogge groot, (13) de helft van een beemd gnd Lodewijks Beemd aldaar, te 

weten de helft richting de Beemden aldaar, (14) 2/4 deel van een erfgoed 

gnd die Mortel aldaar, waarvan het voorste ¼ deel in de hoek richting 
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erfgoed van wijlen hr Gerardus van Os en het andere, achterste, ¼ deel 

achter in de hoek richting de plaats gnd Dongen naast het water gnd die 

Dommel, (15) de helft van 4 morgen land die waren van Arnoldus van 

Haenwijc, ter plaatse gnd die Haar, welke helft jaarlijks gedeeld wordt 

tegen de andere helft hiervan, (16) de helft van een erfgoed gnd Moerschot, 

(17) de helft van een beemd gelegen naast de plaats gnd ten Hoernok. 

 

Et mediante qua divisione posterior pars domus habitationis cum suo fundo 

dictorum bonorum prout huiusmodi posterior pars ibidem est signata cum 

particula fimarii prout ibidem retro dictam domum habitationis ad 

longitudinem eiusdem domus habitationis est sita item horreum cum suo 

(dg: -s) fundo et stillicidiis et domuncula dicta perdscop dicte domui 

habitationis adiacens item ortus dictus Coelhof et pratulum (dg: d) eidem 

(dg: domui) #orto# adiacens item ortus dictus (dg: dat) dat Nuwe Hoveken 

cum pratulo sibi adiacente item posterior pars pascue dicte eeusel (dg: 

d) communiter die Loet vocate prout ibidem sita est item hereditates 

dicte die Hoijstrepen site retro (dg: dictum lo) dictam hereditatem die 

Loet vocatam et hereditas dicta dat Quade Hoijackerken item posterior 

pars pascuarum dictarum eeusellen prout huiusmodi posterior pars ibidem 

sita est versus (dg: v) plateam item anterior pars hereditatis dicte die 

(dg: Banheijde) Banheijde item ager terre XXXVI lopinos (dg: lop) 

siliginis in semine capiens item medietas prati dicti Lodewijchs (dg: 

item) Beemt siti ibidem scilicet illa medietas que sita est versus prata 

ibidem item due quarte partes hereditatis dicte die Mortel site ibidem 

scilicet dividendo eandem hereditatem die Mortel vocatam in quatuor 

partes equales per (dg: fin) angulos (dg: una #et# e quarum d) due quarte 

partes de hiis quarum #una scilicet (dg: ant posterior) anterior# in (dg: 

b) in angulo dicte hereditatis versus (dg: Rumel et altera scilicet 

anterior versus) hereditatem domini quondam Gerardi de Os et altera 

quarta pars scilicet posterior (dg: versus) #in angulo# versus locum 

dictum Donghen juxta aquam dictam die Dommel sunt site item medietas 

quatuor iugerum terre que fuerant Arnoldi de Haenwijc ad locum dictum die 

Haer (dg: silicet illa me) et que medietas annuatim dividitur contra 

reliquam medietatem eorundem quatuor iugerum terre item medietas 

hereditatis dicte Moerscot item medietas prati siti iuxta locum dictum 

ten Hoernoc ut dicebant dictis Henrico et Nijcholao cesserunt in partem 

promittens ut supra supra partem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 229r 07 di 14-03-1391. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Leonius zvw Petrus van Erpe 15 Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Lambertus aanstaande (zo 17-09-1391) te 

betalen. 

 

Gerardus Roelen soen promisit Leonio filio quondam Petri de Erpe XV Gelre 

gulden seu valorem ad Lamberti proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 229r 08 di 14-03-1391. 

Henricus Spaenrebuijc, Emondus van Zoelen en Johannes van Gestel beloofden 

aan Philippus Jozollo 61 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Lambertus 

aanstaande (zo 17-09-1391; 17+30+31+30+31+31+17=187 dgn) te betalen. 

 

Henricus Spaenrebuijc Emondus de Zoelen et Johannes de Gestel promiserunt 

Philippo Jozollo LXI Gelre gulden seu valorem ad Lamberti proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 229r 09 di 14-03-1391. 

Arnoldus van den Loe zvw Henricus Metten soen en Johannes van den Loe 

beloofden aan voornoemde Philippus Jozollo 12 Franse schilden met Sint-Jan 

(za 24-06-1391) te betalen, op straffe van 1. 
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Arnoldus van den Loe filius quondam Henrici Metten soen Johannes van den 

Loe promiserunt dicto Philippo XII scuta Francie ad Johannis proxime pena 

I. Testes Erpe et Dicbier datum 3a post judica. 

 

BP 1179 p 229r 10 di 14-03-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VIII solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf4 C 11 p. 230. 

 Quarta post judica: woensdag 15-03-1391. 

 Quinta post judica: donderdag 16-03-1391. 

 

BP 1179 p 230v 01 wo 15-03-1391. 

De broers Paulus en Theodericus, kvw Theodericus Knoep, deden tbv hun broer 

Henricus afstand van een stuk land, gnd die Berchakker, in Someren, tussen 

Henricus van den Hasewinckel enerzijds en erfg van Jutta gnd Bathen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene waterlaat tot aan een gemene weg gnd 

die Keizerstraat. 

 

[Pa]ulus et Theodericus fratres liberi quondam Theoderici Knoep super 

pecia terre #dicta die Berchacker# sita in parochia de Zoomeren (dg: ad 

lo) inter hereditatem Henrici van den Hasewinckel ex uno et inter 

hereditatem heredum Jutte dicte Bathen ex alio tendente a communi 

aqueductu ad communem platheam dictam die Keijserstraet ut dicebant atque 

super toto jure ad opus Henrici eorum fratris hereditarie renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Erpe et Steenwech datum quarta post judica. 

 

BP 1179 p 230v 02 wo 15-03-1391. 

Henricus Rademaker verkocht aan Johannes van den Doeren een erfgoed gnd dat 

Blaaksonderen, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Henricus zvw 

Wolterus gnd Hillenman en Willelmus van Dormalen enerzijds en voornoemde 

Henricus Rademaker anderzijds, welk erfgoed aan voornoemde Henricus in 

pacht was gegeven door Johannes en Aleidis, kvw Johannes Ackerman, te weten 

voor een b-erfpacht van 33 lopen rogge, maat van Oirschot. 

Belast met voormelde pacht en met een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat aan de koper. 

 

Henricus Rademaker quandam hereditatem dictam communiter dat 

Blaecsonderen sitam in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter 

hereditatem Henrici filii quondam Wolteri dicti Hillenman et (dg: 

hereditatem) Willelmi de Dormalen ex uno et inter hereditatem dicti 

Henrici Rademaker ex uno datam ad pactum dicto Henrico a Johanne et 

Aleide liberis quondam Johannis (dg: Acq) Ackerman scilicet pro 

hereditaria paccione triginta trium lopinorum siliginis mensure de 

Oerscot prout in litteris hereditarie vendidit Johanni van den (dg: va) 

Doeren supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem deponere exceptis dicta paccione in dictis litteris contenta 

et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco dicto 

emptori inde solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 230v 03 do 16-03-1391. 

Johannes Zueteric droeg over aan Johannes van den Stadeacker tbv de H.Geest 

in Oirschot een b-erfcijns van 8 pond geld, met Allerheiligen in Oirschot 

te betalen, gaande uit een b-erfpacht van 10 mud rogge, maat van Oirschot, 

die Elijas gnd Kreijelt aan Johannes de Ellaer met Lichtmis leverde, gaande 

uit een hoeve die was van wijlen Johannes die Abt, in Winterle, welke cijns 

Jordanus van Herzel, wonend in Brussel, grootvader van voornoemde Johannes 

Zueteric verworven had van Henricus van de Dijk, en welke cijns aan 
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voornoemde Johannes Zueteric gekomen was na overlijden van zijn grootvader, 

voornoemde Jordanus. 

 

Johannes Zueteric (dg: filius qu) hereditarium censum octo librarum 

monete solvendum hereditarie omnium sanctorum et in villa de Oerscot 

tradendum ex annua et hereditaria paccione decem modiorum siliginis 

mensure de Oerscot (dg: q..) quam Elijas (dg: de) dictus Kreijelt Johanni 

de Ellaer solvere tenetur hereditarie purificationis ex quodam manso qui 

fuerat quondam Johannis die Abt sito in parochia de (dg: Wij) Winterle 

atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis quem censum Jordanus de Herzel 

commorans in Bruxcella avus olim dicti Johannis Zueteric erga Henricum de 

Aggere acquisiverat prout in litteris et quem censum dictus Johannes 

Zueteric sibi de morte dicti quondam Jordani sui avi successione 

advolutum esse dicebat supportavit Johanni van den Stadeacker ad opus 

mense sancti spiritus in Oerscot cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti 

quondam Jordani et quorumcumque heredum eiusdem quondam Jordani deponere. 

Testes Erpe et Uden datum quinta post judica. 

 

BP 1179 p 230v 04 do 16-03-1391. 

Johannes Aben soen van Gheffen en Lambertus Wijnrics soen verkochten aan de 

broers Rijcoldus en Johannes, kvw Johannes gnd Willen soen, 3 roeden land 

minus 4 voet, in Geffen, ter plaatse gnd in de Vrede, tussen Johannes 

Ghiben soen enerzijds en Lambertus Belen soen anderzijds, belast met een 

dijk, waterlaten en sloten. 

 

Johannes Aben soen de Gheffen et Lambertus Wijnrics soen tres virgatas 

(dg: trium) terre minus quatuor pedatis sitas in parochia de Gheffen in 

loco dicto in den Vrede inter hereditatem Johannis Ghiben soen ex uno et 

inter hereditatem Lamberti Belen soen ex alio ut dicebant vendiderunt 

Rijcoldo (verbeterd uit: Rijcbldo) et Johanni fratribus liberis quondam 

Johannis dicti Willen soen promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggere aqueductibus et fossatis ad has de 

jure spectantibus. Testes Erpe et Uden datum supra. 

 

BP 1179 p 230v 05 do 16-03-1391. 

Henricus zv Johannes van Vinckenscot verkocht aan Willelmus zvw Henricus 

van der Heijden een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, 

met Lichtmis in Sint-Oedenrode te leveren, gaande uit alle goederen, die 

aan voornoemde verkoper gekomen waren na overlijden van zijn moeder 

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

vader Johannes van Vinckenscoet, gelegen onder Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Vinkenscoet en elders, reeds belast met de grondcijns. 

 

Henricus #filius Johannis# de Vinckenscot hereditarie vendidit Willelmo 

filio quondam Henrici van der Heijden hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Ode sancte Ode solvendam hereditarie purificationis 

et in Rode (dg: tradendam) sancte Ode tradendam ex omnibus (dg: 

hereditatibus) bonis sibi venditori de morte quondam Gertrudis sue matris 

successione advolutis et post mortem dicti Johannis de Vinckenscoet sui 

patris successione advolvendis quocumque locorum infra parochiam de Rode 

sancte Ode tam in loco dicto Vinckenscoet quam alibi situatis ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes (dg: Erpe .) 

datum supra. 

 

BP 1179 p 230v 06 do 16-03-1391. 

Godefridus zvw Johannes gnd Dachnoede verkocht aan Rodolphus Hacke kramer 
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de helft, die aan Katherina dvw voornoemde Johannes behoorde, in een huis49 

en erf in Den Bosch, in de Kleerherstellersstraat, tussen erfgoed van 

Johannes gnd Boenaert enerzijds en erfgoed van Arnoldus Pasteijbecker 

anderzijds, aan hem verkocht door zijn zuster Katherina dvw voornoemde 

Johannes Dachnode. 

 

Godefridus (dg: dictus d #Dachnoede#) filius quondam Johannis dicti 

Dachnoede medietatem que ad Katherinam filiam (dg: quo) dicti quondam 

Johannis spectabat in domo et area sita in Busco in vico reparatorum 

veterum vestium inter hereditatem Johannis dicti (dg: Boens Boern) 

Boenaert ex uno et inter heredittem Arnoldi Pasteij-(dg: beck)-becker ex 

alio venditam sibi a Katherina sua uxore! filia dicti quondam Johannis 

Dachnode prout in litteris (dg: supportavit) vendidit Rodolpho Hacke 

institori cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Erpe et Uden datum supra. 

 

BP 1179 p 230v 07 do 16-03-1391. 

Godefridus Dachnode zvw Johannes Dachnoede verkocht aan voornoemde 

Rodolphus Hacke kramer de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van 

zijn ouders, in voornoemd huis en erf, deze helft belast met een b-erfcijns 

van 20 schelling geld. 

 

Godefridus Dachnode filius quondam Johannis Dachnoede medietatem sibi de 

morte quondam suorum (dg: suor) parentum successione advolutam in dicta 

domo et area ut dicebat vendidit dicto Rodolpho Hacke institori 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis XX solidis monete 

hereditarii census ex dicta medietate de jure solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 230v 08 do 16-03-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Godefridus een lijfrente van 9 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius en de 

andere helft met Pasen, gaande uit voornoemd huis en erf, en uit zijn 

andere goederen. Voornoemde Godefridus mag de lijfrente niet verkopen of 

vervreemden, zonder toestemming van Johannes van de Dijk en Ludingus van 

Uden. De brief overhandigen aan Johannes van de Dijk. 

 

Tradetur littera Johanni de Aggere. 

Dictus emptor promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicto Godefrido annuam et vitalem pensionem novem Hollant gulden seu 

valorem anno quolibet ad vitam dicti venditoris et non ultra mediatim 

Remigii et mediatim pasce et primo Remigii proxime futuro ex dicta domo 

#et area# [et ex ceteris suis bonis habitis et habendis] et cum mortuus 

fuerit tali condicione quod dictus Godefridus dictam pensionem non 

venderet nec alienabit et obligabit (dg: sp) nec in parte [nec in] toto 

sine consensu (?dg: dicti) Johannis de Aggere et Ludingi de Uden ut 

promisit super omnia.  

 

BP 1179 p 230v 09 do 16-03-1391. 

Rodolphus Bubbe Wijnrics soen, Johannes zv Hilla gnd Pauwels en Henricus 

van Hoesden beloofden aan Elizabeth ev Ghisbertus gnd Danels soen een 

lijfrente van 6½ Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis te leveren, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Rodolphus Bubbe Wijnrics soen Johannes (dg: Hillen soen) filius Hille 

dicte Pauwels et Henricus de Hoesden promiserunt indivisi super habita et 

habenda se daturos et soluturos Elizabeth (dg: fil) uxori Ghisberti dicti 

Danels soen annuam et vitalem pensionem sex et dimidii Hollant gulden seu 

valorem (dg: p) anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra 

                         
49 Zie → BP 1179 p 410v 10 vr 20-09-1392, verkoop van dit huis. 
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purificationis ex omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque 

consistentibus sive sitis et cum mortua fuerit. Testes Erpe et Uden datum 

quinta post judica. 

 

BP 1179 p 230v 10 do 16-03-1391. 

Lambertus zvw Arnoldus Reijners soen verkocht aan Henricus Vinckelman een 

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

leveren, gaande uit een stuk land, gnd dat Drie Broec, in Vught Sint-

Petrus, tussen Reijnkinus van Enode enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Lambertus (dg: Art) filius quondam Arnoldi Reijners soen hereditarie 

vendidit Henrico Vinckelman hereditariam paccionem (dg: din) dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in (dg: Vuch) Busco tradendam ex pecia terre dicta dat Drie Broec sita in 

parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem Reijnkini de Enode ex 

uno et inter communem plateam ex alio promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta [hereditaria] paccione unius modii 

siliginis exinde prius solvenda et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 230v 11 do 16-03-1391. 

Elizabeth wv Johannes van den Nuwenhuse en haar kinderen Henricus en 

Enghelberna verkochten aan Aleijdis dv Gerardus van den Velde een lijfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren, een helft met Sint-

Bartholomeus en de andere helft met Lichtmis, gaande uit (1) een huis en 

tuin in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, beiderzijds tussen Henricus 

Sijmons, (2) een beemd in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Engbertus 

van den Nuwenhuse de jongere enerzijds en kvw Engbertus van den Nuwenhuze 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis van den Nuwenhuse (dg: cum tutore .) 

Henricus et Enghelberna eius liberi cum tutore legitime vendiderunt 

Aleijdi filie Gerardi van den Velde vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte 

emptricis et non ultra mediatim Bartholomei et mediatim (dg: pur) 

purificationis et in Busco #tradendam# ex domo et orto sitis in parochia 

de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem Henrici Sijmons ex 

utroque latere coadiacentem atque ex prato sito in parochia (dg: d) et 

loco predictis inter hereditatem Engberti van den Nuwenhuse [j]unioris ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Engberti van den Nuwenhuze ex 

alio promittentes #cum tutore# super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini ducis [et] sufficientem facere 

et cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 230v 12 do 16-03-1391. 

Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen van Kessel verhuurde aan de broers 

Franco en Danijel, kvw Henricus Croke, 16 hont land, in Empel, ter plaatse 

gnd in de Grote Kamp, tussen Henricus van Heijnxtstem enerzijds en mr 

Wolphardus van Ghiessen anderzijds, voor een periode van 4 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Martinus (vr 11-11-1390), de eerste 2 jaar voor 3 oude 

schilden evenveel als de stad Den Bosch zal nemen en geven per jaar, met 

Sint-Martinus, en de laatste 2 jaar voor 7 oude schilden per jaar evenveel 

als de stad Den Bosch zal nemen en geven met Sint-Martinus. 

 

Detur. 

Albertus (dg: fi d) filius quondam Arnoldi Lodewijchs soen de Kessel 

sedecim hont terre sita in parochia de Empel in loco dicto in den Groten 

#Camp (verbeterd uit: Canpp)# inter hereditatem Henrici de Heijnxtstem ex 

uno et inter hereditatem magistri Wolphardi de Ghiessen ex alio ut 

dicebat locavit Franconi et Danijeli fratribus liberis quondam Henrici 
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Croke ab eisdem (dg: ht) ad spacium quatuor annorum (dg: datam presentium 

sine medio seq) a festo Martini proxime preterito sine medio sequentium 

possidenda anno quolibet (dg: dictorum quatuor) duorum primorum annorum 

pro tribus aude scilde (dg: seu va) scilicet tantum quantum oppidum de 

Busco capiet et dabit Martini (dg: et pro p) et quolibet dictorum 

ultimorum annorum pro septem aude scilde scilicet (dg: quantum) tantum 

quantum oppidum capiet et dabit in anno quolibet dictorum ultimorum 

duorum annorum Martini promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 230v 13 do 16-03-1391. 

De broers Lambertus en Johannes, kvw Jacobus van Enghelant, beloofden aan 

Bartholomeus gnd Meus zv Bartholomeus gnd Wegen soen 4 mud en 1 lopen 

rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391) te 

leveren. 

 
?Detur. 

Lambertus et Johannes fratres liberi quondam Jacobi de (dg: Emgi) 

Enghelant promiserunt Bartholomeo #dicto Meus# filio (dg: Wedig) 

Bartholomei dicti Wegen soen quatuor modios (dg: si) et unum lopinum 

siliginis mensure de Busco ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes Erpe et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 230v 14 do 16-03-1391. 

Johannes die Bever Roelofs soen en Johannes zvw Henricus Alarts beloofden 

aan Bartholomeus gnd Meus zv Bartholomeus gnd Wegen soen 6 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391) te leveren. 

 

Johannes die Bever Roelofs soen et Johannes (dg: de Conden) #filius 

quondam Henrici Alarts# promiserunt Bartholomeo dicto Meus filio (dg: q) 

Bartholomei dicti Wegen soen sex modios siliginis mensure de Busco ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 C 12 p. 231. 

 Quinta post judica: donderdag 16-03-1391. 

 Sexta post judica: vrijdag 17-03-1391. 

 in dominica palmarum: palmzondag 19-03-1391. 

 Secunda post palmarum: maandag 20-03-1391. 

 

BP 1179 p 231r 01 do 16-03-1391. 

Cristianus van den Hoeve zv Johannes gnd Vrederics soen beloofde aan 

Johannes van den Placken 4 mud rogge, Bossche maat, met Pasen aanstaande 

(zo 26-03-1391) te leveren. 

 

Cristianus van den Hoeve filius Johannis dicti Vrederics soen promisit 

Johanni van den Placken quatuor modios siliginis mensure de Busco [ad 

festum] pasche proxime futurum persolvendos. Testes Erpe et Hubertus 

datum quinta post judica. 

 

BP 1179 p 231r 02 do 16-03-1391. 

Jacobus van Enghelant zvw Jacobus van Engelant verkocht aan Walterus zvw 

Walterus van Vucht een stuk land, in Rosmalen, tussen Henricus Snider 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Jacobus de Enghelant filius (dg: filius) quondam Jacobi de Engelant 

peciam terre sitam in parochia de Roesmalen inter hereditatem Henrici 

Snider (dg: s) ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio 

vendidit Waltero filio quondam Walteri de Vucht promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 231r 03 do 16-03-1391. 

Matheus van Hoculem en Henricus die Writer maakten een erfdeling van een 

tuin, in Meerwijk, ter plaatse gnd Assmit, tussen Nijcholaus Raets soen 

enerzijds en Gheerlacus Tielen soen anderzijds. Voornoemde Henricus Writer 

kreeg de helft, de tuin te verdelen door de einden, naast de tuin van 

voornoemde Henricus Writer. 

 

Matheus de Hoculem et Henricus die Writer palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuor fecisse de (dg: pecia terre) #quodam orto# 

sita in jurisdictione de Merewijc in loco dicto Assmit inter hereditatem 

Nijcholai Raets soen ex uno et inter hereditatem Gheerlaci Tielen soen ex 

alio mediante qua divisione una medietas dicti [orti scilicet dividendo] 

dictum ortum per fines in duas partes (dg: p) equales illa medietas que 

sita est contigue iuxta ortum dicti Henrici Writer dicto Henrico Writer 

cessit in partem [ut alter recognovit] promittens ratam servare. Testes 

Dicbier et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 231r 04 do 16-03-1391. 

Voornoemde Matheus van Hoculem kreeg de andere helft, te weten de helft 

richting het water gnd die Mere. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas dicti orti (dg: sit) scilicet 

illa medietas que sita est versus aquam dictam die Mere dicto Matheo 

cessit in partem ut [alter recognovit] promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 231r 05 ±do 16-03-1391. 

Johannes Wert zvw Henricus Wert droeg over aan J Polslauwer, tbv Adam van 

Mierde, een b-erfcijns van 12 pond geld, die de broers Andreas en Henricus, 

kv Henricus gnd Ruse, beloofd hadden aan voornoemde Johannes Wert te 

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

een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Ghisbertus 

Lijsscap enerzijds en Aleijdis Goetkijns anderzijds, strekkend vanaf 

voornoemde Aleijdis Goetkijnts tot aan de waterlaat. 

 

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

duodecim librarum monete quem Andreas et Henricus fratres liberi Henrici 

dicti Ruse promiserant ut debitores principales indivisi se daturos et 

soluturos (dg: se daturos et so) dicto Johanni Wert hereditarie mediatim 

nativitatis Johannis et mediatim (dg: Domini) Domini ex pecia terre sita 

in parochia de Roes[malen] in loco dicto Heze inter hereditatem Ghisberti 

Lijsscap ex uno et inter hereditatem Aleijdis Goetkijns (verbeterd uit: 

Goeskijns) ex alio tendente ab hereditate dicte Aleijdis Goetkijnts 

versus aq[ueductum] prout in litteris supportavit #J Polslauwer ad opus# 

Ade de Mierde cum litteris et jure promittens #super omnia# ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere promisit super omnia sufficientem 

facere. Testes Uden et Dicbier datum [supra]. 

 

BP 1179 p 231r 06 ±do 16-03-1391. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Lemken verkocht aan de broers Johannes en 

Gerardus, kv Willelmus van Zelant, een akker, in Vught Sint-Lambertus, 

tussen hr Willelmus investiet van de kerk van de begijnen enerzijds en 

Hermannus van Eijndoven anderzijds, welke akker aan voornoemde Arnoldus 

gekomen was na overlijden van zijn ouders. Lasten van de kant van wijlen 

voornoemde Johannes Lemkens, broers en zusters van wijlen voornoemde 

Johannes Lemkens en van zijn erfg, worden afgehandeld, uitgezonderd 3 

schelling paijment. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi (dg: Len) #dicti# Lemken agrum terre 

situm in !in Vucht in parochia (dg: d) sancti Lamberti inter hereditatem 

domini Willelmi investiti ecclesie beghinarum !in uno et inter 
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hereditatem Hermanni de Eijndoven ex alio et quem agrum dictus Arnoldus 

(dg: m) sibi de morte suorum parentum successione advolutum esse dicebat 

hereditarie vendidit Johanni (dg: de) et Gerardo fratribus liberis 

Willelmi de Zelant supportavit cum omnibus litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui 

suorumque parentum et quorundam heredum dicti quondam Johannis Lemkens et 

ex parte fratrum et sororum dicti quondam Johannis Lemkens et suorum 

heredum deponere exceptis tribus solidis #pagamenti# exinde solvendis. 

Testes Erpe et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 231r 07 ±do 16-03-1391. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Lemken droeg over aan voornoemde broers Johannes 

en Gerardus, kv Willelmus van Zelant, een stuk land, gnd dat Eigen, in 

Vught Sint-Lambertus, tussen Petrus Ludinc enerzijds en erfgoed van Sophia 

wv Arnoldus van de Kloot en het gasthuis in Den Bosch anderzijds, aan hem 

uitgegeven door Ghevardus van Achel en zijn zoon Henricus, belast met de 

cijns en de pacht in de brief vermeld. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Lemken peciam terre dictam dat 

(dg: Eij) Eijgen sitam in parochia sancti Lamberti de Vucht inter 

hereditatem Petri Ludinc ex uno et inter hereditatem Sophie relicte 

quondam Arnoldi de Globo et (dg: f) hospitalis in Busco ex alio datam 

sibi ad pactum a Ghevardo de Achel et Henrico eius filio (dg: f) prout in 

litteris supportavit dictis Johanni et Gerardo fratribus liberis Willelmi 

de Zelant cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere exceptis censu et paccione in dictis litteris 

contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 231r 08 ±do 16-03-1391. 

Voornoemde broers Johannes en Gerardus beloofden aan voornoemde Arnoldus 

verkoper 160 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Remigius (zo 01-10-1391) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1391). 

 

Dicti (dg: duo) Johannes et Gerardus fratres promiserunt dicto Arnoldo 

venditori centum et LX Hollant gulden seu valorem mediatim Remigii et 

mediatim nativitatis Domini (dg: promiserunt) proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 231r 09 ±do 16-03-1391. 

Zerisius Stevens soen beloofde aan Ghisbertus Kesselman de jongere 6 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391) te 

leveren. 

 

Zerisius Stevens soen promisit Ghisberto Kesselman juniori sex modios 

siliginis mensure de Busco ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 231r 10 vr 17-03-1391. 

Hubertus van Gemert zv Johannes Zwenelden soen en zijn zoon Ludovicus 

beloofden aan Johannes van Best 193 Gelderse gulden of de waarde met 

‘s-Heren-Hemelvaart aanstaande (do 04-05-1391) te betalen. 

 

Hubertus de Gemert filius Johannis Zwenelden soen et Ludovicus eius 

filius promiserunt Johanni de Best centum et nonaginta tres Gelre gulden 

seu valorem in festo ascensionis Domini proxime futuro persolvendos. 

Testes Uden et Dicbier datum sexta post judica. 

 

BP 1179 p 231r 11 zo 19-03-1391. 

Arnoldus Snoec zvw Lambertus Witmeri ev Aleijdis dvw Godefridus van 

Nuwelant van Hermalen verkocht aan Petrus Witmeri zvw Wenemarus 4½ bunder 
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land, in Schijndel, ter plaatse gnd Scrivers Hoeve, tussen Mijchael Willems 

soen en Henricus Berwout enerzijds en Johannes die Bije anderzijds, belast 

met 4½ oude groot. 

 

Arnoldus Snoec filius quondam Lamberti Witmeri maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam (dg: Joh) Godefridi de 

(dg: M) Nuwelant de Hermalen (dg: quin) quatuor et dimidium bonaria terre 

sita in parochia de Scijnle in loco dicto Scrivers Hoeve inter 

hereditatem Mijchaelis Willems soen et Henrici Berwout ex uno et inter 

hereditatem Johannis die (dg: Bij) Bije ex alio ut dicebat vendidit Petro 

Witmeri filio quondam Wenemari promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor et dimidio grossis 

antiquis exinde solvendis. Testes Erpe et Hubertus datum in dominica 

palmarum. 

 

BP 1179 p 231r 12 zo 19-03-1391. 

Gerardus Witmeri verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Witmeri prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 231r 13 ma 20-03-1391. 

Johannes betaalde 3 jangelart. 

Margareta dv Zebertus van Hoculem wv Henricus gnd Boden van Kuijc gaf uit 

aan Johannes van den Kerchof een grote hoeve, die was van wijlen Godefridus 

gnd Kenens van Lummel, in Lummel, naast de windmolen aldaar, zoals 

voornoemde Johannes van den Kerchof die hoeve als hoevenaar bezit, met de 

cijnzen die op de hoeve worden betaald; de uitgifte geschiedde voor (1) de 

cijnzen, die wijlen voornoemde Godefridus Kenen uit de hoeve betaalde, (2) 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Lummel, aan dekaan en kapittel van 

Beek, (3) een b-erfpacht van 11 mud rogge, maat van Lummel, aan Zibertus zv 

Zibertus, op de hoeve te leveren, (4) een b-erfpacht van 2 mud {graansoort 

niet vermeld}, maat van Lummel, op de hoeve aan Jordanus van Hoculem te 

leveren, (5) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Lummel, op de hoeve 

aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini te leveren, en thans voor (6) een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Lummel, met Lichtmis op de hoeve te 

leveren. Gerardus zv Jacobus van Hellu ev Elizabeth, dv voornoemde 

Margareta en wijlen Henricus, stemde hiermee in. Voornoemde Margareta en 

Gerardus beloofden dat Henrica, dv voornoemde Margareta en wijlen Henricus, 

zodra ze meerderjarig is, hiermee zal instemmen. De brief van Johannes aan 

hem overhandigen of aan zijn zoon Petrus. 

 

Solvit Johannes III jangelart. 

Margareta filia (dg: q) Zeberti de Hoculem relicta quondam Henrici dicti 

Boden de Kuijc cum tutore #maiorem# mansum quendam qui fuerat quondam 

Godefridi dicti Kenens de Lummel #situm in parochia de Lummel# situm 

iuxta molendinum venti ibidem cum attinentiis eiusdem mansi quocumque 

sitis (dg: q) prout Johannes van den (dg: Kerh) Kerchof dictum mansum cum 

suis attinentiis tamquam colonus possidet et tempore preterito possedit 

ut dicebat simul cum censibus (dg: sup) supra dictum mansum de jure 

solvendis (dg: dic) ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto 

Johanni van den Kerchof ab eodem hereditarie possidendum pro censibus 

quos dictus quondam Godefridus Kenen ex dicto manso (dg: si) cum suis 

attinentiis solvere consuevit annuatim atque pro hereditaria paccione 

duorum modiorum #siliginis# mensure de Lummel decano et capitulo Bekensi 

et pro hereditaria paccione undecim modiorum siliginis dicte mensure 

Ziberto filio (dg: di) Ziberti (dg: et pro hereditaria pa) exinde 

solvendis et supra dictum mansum tradendis atque pro hereditaria paccione 

duorum modiorum! dicte mensure Jordano de Hoculem exinde solvenda et 

supra dictum mansum tradenda et pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis dicte mensure Jordano filio Arnoldi Tielkini exinde solvenda et 

supra dictum mansum tradenda dandis etc atque pro hereditaria paccione 
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unius modii siliginis mensure predicte danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et supra dictum mansum tradenda ex premissis promittens 

cum tutore (dg: warandiam) supra habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Quo facto Gerardus filius (dg: 

q) Jacobi de Hellu maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie dictorum 

Margarete et quondam Henrici huiusmodi donationem ad pactum suum adhibuit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere promiserunt dicti Margareta cum tutore et Gerardus indivisi 

super (dg: om) habita et habenda quod ipsi Henricam filiam dictorum 

Margarete et quondam Henrici [adhuc impuberem existentem] quamcito ad 

annos pubertatis pervenerit dicte donacioni ad pactum facient consentire 

et (dg: perpet) eandem Henricam dictam donacionem ad pactum (dg: 

promiserunt) facient promittere perpetue [ratam servare]. Testes (dg: 

Dicbier et) Uden et Dicbier datum secunda post palmarum. Tradetur littera 

Johannis sibi vel Petro suo filio. 

 

BP 1179 p 231r 14 ±ma 20-03-1391. 

(dg: Pijramus gnd Moers van den Roden). 

 

(dg: Pijramus dictus Moers de van den Roden m). 

 

BP 1179 p 231r 15 ±ma 20-03-1391. 

Hr Theodericus Rover ridder maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Pijramus gnd Moers van den Rode Acker met zijn 

goederen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles omnes vendiciones et alienaciones factas 

per Pijramum dictum Moers van den Rode Acker cum suis bonis calumpniavit. 

[Testes datum supra]. 

 

1179 mf4 C 13 p. 232. 

 Secunda post palmarum: maandag 20-03-1391. 

 Feria secunda ante purificationis: maandag 30-01-1391. 

 Quarta post palmarum: woensdag 22-03-1391. 

 mensis marcii die XXII: woensdag 22-03-1391. 

 

BP 1179 p 232v 01 ma 20-03-1391. 

Gerardus Becker zvw Henricus Becker de jongere verkocht aan Egidius van 

Gheel de helft in 1 morgen land van wijlen Hentricus Becker de oudere 

grootvader van Gerardus, ter plaatse gnd die Peper, naast de dijk gnd 

Koedijk, met een eind strekkend aan de plaats gnd ter Ziekerbeemd, deze 

helft belast met 3 schelling. 

 

Gerardus Becker filius quondam Henrici Becker junioris (dg: dimidium 

iuger terre situm in loco dicto Peper #contigue# inter aggerem dictum 

Koedijc .. be Koedijc #et quondam Henrici Becker senioris#) medietatem 

(dg: iugeris) ad se spectantem in uno iugero terre (dg: s dicti) quondam 

Hentrici Becker senioris avi olim (dg: dicti) Gerardi sito in loco dicto 

(dg: Pe) die Peper contigue iuxta aggerem dictum Koedijc tendente cum uno 

fine ad locum dictum ter Ziekerbeemt hereditarie vendidit Egidio de (dg: 

L) Gheel promittens warandiam et obligationem deponere exceptis tribus 

solidis ex dicta medietate de jure solvendis. Testes Dicbier et Loze 

datum secunda post palmarum. 

 

BP 1179 p 232v 02 ma 20-03-1391. 

Arnoldus van Gheel zvw Egidius verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Gheel filius quondam Egidii prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 
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BP 1179 p 232v 03 ma 20-03-1391. 

Elizabeth van Merewijc dvw Hermannus gnd Heijnssen soen droeg over aan 

Theodericus Nobel en zijn broer Johannes van Os, kv Hugo gnd Swartoge, 

Johannes van Vucht zvw Theodericus, Nijcholaus zv Nijcholaus van Kessel, 

Willelmus Jacobs soen, Hermannus Broes soen en Hermannus Aelbrechts soen al 

haar goederen onder Meerwijk. De brief overhandigen aan voornoemde 

Willelmus Jacobs soen. 

 

Solvit. 

Elizabeth de Merewijc filia quondam Hermanni dicti Heijnssen soen cum 

tutore omnia et singula sua bona quocumque locorum infra jurisdictionem 

de Merewijc (dg: consi) consistentia sive sita ut dicebat supportavit 

Theoderico Nobel Johanni (dg: v) de [50Os] (dg: suo Hugo) eius fratri 

liberis Hugonis dicti Swartoge Johanni de Vucht filio quondam Theoderici 

(dg: Nijcla) Nijcholao filio Nijcholai de Kessel Willelmo Jaco[bs] soen 

Hermanno Broes soen Hermanno Aelbrechts soen promittens cum tutore 

warandiam (dg: et ob). Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Willelmo Jacobs soen. 

 

BP 1179 p 232v 04 ma 20-03-1391. 

Godescalcus van Hijntam en zijn broer Johannes, kvw Johannes van Hijntam, 

voor zich en hun vrienden en verwanten, uitgezonderd Wedigo zv Bartholomeus 

gnd Meus Wegen soen, verklaarden verzoend te zijn met Jacobus van Merewijc 

zvw Johannes die Groet en met alle vrienden en verwanten van voornoemde 

Jacobus, mbt de dood van Nijcholaus van Hijntam zvw voornoemde Johannes van 

Hijntam, veroorzaakt door voornoemde Jacobus. De brief overhandigen aan 

Willelmus Jacobs soen. 

 

Solvit. 

Godescalcus de Hijntam et Johannes eius frater #liberi quondam Johannis 

de Hijntam# pro se et suis amicis et consanguineis quibuscumque genitis 

et generandis excepto Wedigone filio Bartholomei dicti Meus Wegen soen 

palam recognoverunt se fore reconciliatos plenarie cum Jacobo de Merewijc 

filio quondam Johannis die Groet et cum omnibus amicis et consanguineis 

genitis et generandis dicti Jacobi occacione necis quondam Nijcholai de 

Hijntam filii dicti quondam Johannis de [Hijnt]am facte ut dicebant per 

dictum Jacobum in personam eiusdem quondam (dg: J) Nijcholai promittentes 

indivisi super omnia pro se et suis amicis et consanguineis quibuscumque 

genitis et generandis excepto semper in premissis dicto Wedigone ratam 

servare. Testes datum supra. Tradetur littera Willelmo Jacobs soen. 

 

BP 1179 p 232v 05 ma 20-03-1391. 

De broers Theodericus Nobel en Johannes van Os, kv Hugo Swartoge, Johannes 

van Vucht zv Theodericus, Nijcholaus zv Nijcholaus van Kessel, Willelmus 

Jacobs soen, Hermannus Broes soen en Hermannus Albrechts soen beloofden aan 

Godescalcus van Hijntham 35 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (di 25-07-1391) te betalen. 

 

Theodericus Nobel et Johannes de Os fratres liberi (dg: q) Hugonis 

Swartoge Johannes de Vucht filius Theoderici Nijcholaus filius Nijcholai 

de Kessel Willelmus Jacobs soen Hermannus Broes soen et Hermannus 

Albrechts soen promiserunt Godescalco de Hijntham XXXV Hollant gulden seu 

valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 232v 06 ma 20-03-1391. 

Voornoemde broers Theodericus Nobel en Johannes van Os, kv Hugo Swartoge, 

Johannes van Vucht zv Theodericus, Nijcholaus zv Nijcholaus van Kessel, 

Willelmus Jacobs soen, Hermannus Broes soen en Hermannus Albrechts soen 

beloofden aan Gerardus zv Hubo gnd die Abt 35 Hollandse gulden of de waarde 

                         
50 Aanvulling op basis van BP 1179 p 232v 05. 
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met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1391) te betalen. 

 

Dicti septem debitores promiserunt Gerardo filio !Hubonis dicti #die# Abt 

(dg: prom) XXXV Hollant gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 232v 07 ma 20-03-1391. 

Nijcholaus Louwer beloofde aan Henricus van Goderheijle verwer 55½ Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Nijcholaus Louwer promisit Henrico de Goderheijle tinctori quinquaginta 

(dg: #quinque# et dimidium Ge) quinque et dimidium Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 232v 08 ma 20-03-1391. 

Gerardus Wilde verkocht aan Elizabeth wv Reijnerus Willems 1/5 deel in een 

morgen land van wijlen Henricus van Arkel, ter plaatse gnd die Hoge 

Voegeldonk. 

 

Gerardus (dg: Wille) Wilde quintam partem ad se spectantem in quodam 

iugero terre quondam Henrici de Arkel sito in loco dicto die Hoge 

Voegeldonc vendidit Elizabeth relicte quondam Reijneri Willems promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 232v 09 ma 20-03-1391. 

Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester verkocht aan Arnoldus 

zv Arnoldus Heijme de helft van een kamp, naast de dijk gnd Baseldonkse 

Dijk, tussen erfgoed van het klooster Porta Celi enerzijds en erfgoed gnd 

die Biesdonk anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen Johannes Loze en 

met het andere eind aan een steeg aldaar, met geheel de sloot richting 

voornoemde dijk, geheel de sloot richting voornoemde steeg, de helft van de 

sloot tussen dit kamp en erfgoed van wijlen voornoemde Johannes Loze en de 

helft van de sloot tussen dit kamp en het erfgoed gnd die Biesdonk. De erfg 

vw Johannes Loze hebben recht van weg over voornoemd kamp naar het erfgoed 

van wijlen voornoemde Johannes Loze. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis quondam domini Arnoldi de Beke 

presbitri (dg: quendam campum) #medietatem cuiusdam campi# situm iuxta 

aggerem dictum Baseldoncsche Dijc (dg: inter hereditatem quond) inter 

hereditatem spectantem ad conventum de Porta Celi ex uno et inter 

hereditatem dictam [die] Bijesdonc ex alio tendentis cum uno fine ad 

hereditatem Johannis quondam Loze et cum reliquo fine ad quandam stegam 

ibidem simul cum integro fossato dicti campi sito versus dictum aggerem 

et cum integro fossato dicti campi sito iuxta dictam stegam et cum 

medietate fossati dicti campi (dg: s) quod fossatum situm est inter 

dictum campum et inter dictam hereditatem dicti quondam Johannis Loze et 

cum medietate fossati dicti (dg: s) campi quod fossatum situm inter 

dictum campum et inter (dg: dic) dictam hereditatem die Bijesdonc vocatam 

ut dicebat (dg: hereditatem) hereditarie vendidit Arnoldo filio Arnoldi 

Heijme promittens warandiam et obligationem deponere salva semper 

heredibus quondam Johannis (dg: ?q) Loze via eundi et redeundi et 

ambulandi et suas bestias abigendi et (dg: pergendi) in dicto campo 

scilicet per dictum campum usque ad dictam hereditatem dicti quondam 

Johannis Loze prout ipsi heredes quondam Johannis Loze huiusmodi viam in 

dicto campo hucusque habuerunt. Testes Dicbier et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 232v 10 ma 20-03-1391. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 232v 11 ma 20-03-1391. 

Voornoemde Arnoldus van Beke verkocht de andere helft van voornoemd kamp 

aan Arnoldus van Scijnle. 

 

Dictus (dg: Jo) Arnoldus de Beke reliquam medietatem dicti campi vendidit 

Arnoldo de [S]cijnle promittens per totum ut immediate. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 232v 12 ma 20-03-1391. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

{Dit contract is met een haal verbonden met het hierop volgende 

contract}. 

 

BP 1179 p 232v 13 ma 30-01-1391. 

Gerardus van Uden, als executor van zijn broer hr Arnoldus van Uden 

priester, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1½ mud 

rogge, Bossche maat, die Henricus Scilder en Gerardus Rolen soen met 

Lichtmis moeten leveren, gaande uit een hoeve in Hintham. 

 

{Voor de contracten BP 1179 p 232v 13, 14 en 15 staat een haal}. Nota. 

Gerardus de Uden #tamquam executor domini Arnoldi de Uden presbitri sui 

fratris# hereditariam paccionem unius modii et dimidii modii siliginis 

mensure de Busco quam Henricus Scilder et Gerardus Rolen soen solvere 

tenentur hereditarie #purificationis ex manso in Hijntam# ut dicebat 

monuit de tribus annis. Testes Erpe et Dicbier datum feria secunda ante 

purificationis. 

 

BP 1179 p 232v 14 wo 22-03-1391. 

Johannes Pijlijseren goudsmid verkocht aan Baselius zvw Johannes van 

Zidewijnden een n-erfcijns51 van 6 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit een stenen huis52 en erf van verkoper in Den Bosch, in de straat 

gnd Dravelgas, naast de kerk van de Minderbroeders, tussen erfgoed van 

Johannes Keijser enerzijds en erfgoed van Willelmus Koc anderzijds, reeds 

belast met 8 pond voornoemd geld b-erfcijns. Deze cijns van 6 pond zal 

direct na overlijden53 van de koper teruggaan naar de verkoper of zijn 

erfgenamen. 

 

Nota. 

Johannes Pijlijseren aurifaber hereditarie vendidit (dg: Marcelio) 

Baselio filio quondam Johannis de Zidewijnden hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie Martini ex domo (dg: et) lapidea et 

area dicti venditoris sita in Busco in [vico] dicto Dravelgas iuxta 

ecclesiam fratrum minorum inter hereditatem Johannis Keijser ex uno et 

inter hereditatem (dg: Willelmi et) Willelmi Koc ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

                         
51 Zie → SAsH RA VB 1799 f 104v 04, ma 10-01-1396, Bazelijs soen wilner Jans van der 
Zidewijnden was gericht aen steenhuijs ende erve Jans Pijlijseren de Goutsmits gelegen in 

tsHertogenbossche in een straet geheijten Dravelgas bij der minderbrueder kercke tusschen den 

erve Jans Keijsers ende tusschen den erve Willems geheijten Koc overmids gebrec van erfcijns 

die Bazelijs vors dair aen hadde. 

52 Zie → BP 1182 p 559r 05 do 18-08-1401, ontlasten van schuld als dit huis door Baselius zvw 
Johannes van Zidewijnden gerechtelijk wordt overgedragen. 

53 Vergelijk → SAsH RA VB 1799 f 192v 03 ma 09-01-1402, Aleijt dochter wilner Jans soen wilner 
Boudewijns geheijten Appelman was gericht … aen drien husen ende erve Jans geheijten Hert 

gelegen in tsHertogenbosch ter straten geheijten Dravelgas bij tcloester der minrebrueder 

tusschen den erve Aleijten Posteels op deen side ende tusschen die Diese aldaer loepende op 

dander side overmids gebrec van erfcijns dien Aleijt voirs daer aen had ende die Aleijt voirs 

heet des voirt gemechticht Bazelijs van der Zidewijnden …. Ende hieraf sal men alleen vercopen 

dat huijs ende erve dat wilner Jan Pijlijseren was. 
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deponere exceptis octo libris dicte monete hereditarii census exinde 

solvendis et sufficientem facere tali condicione quod dictus census (dg: 

p) sex librarum post decessum dicti emptoris ad dictum !emptorem (dg: 

...) eius heredes devolvetur salvis (dg: dic) presentibus litteris in suo 

vigore permansuris ad vitam dicti emptoris. Testes Jacobus et Hubertus 

datum quarta post palmarum. 

 

BP 1179 p 232v 15 wo 22-03-1391. 

Vervolgens beloofde voornoemde Baselius aan voornoemde verkoper dat de 

cijns van 6 pond direct na overlijden van voornoemde koper naar voornoemde 

verkoper of zijn erfgenamen terug zal gaan. 

 

Nota. 

Notum sit universis quod cum ita factum sit constitutus igitur coram 

scabinis (dg: s) infrascriptis dictus Baselius promisit super (dg: s) 

omnia habita et habenda (dg: q) dicto venditori quod dictus census sex 

librarum statim post decessum dicti emptoris ad dictum venditorem et suos 

heredes hereditario jure et plenarie devolvetur et quod ipsi omnem 

obligationem impeticionem et (verbeterd uit: ex) prosecutionem juris (dg: 

fiend) faciendam per (dg: dictos) heredes dicti emptoris post decessum 

dicti emptoris cum dictis litteris aut .. occacione dicti census prefato 

venditori amovebit et (dg: s..) pro huiusmodi obligatione dictus emptor 

omnia sua bona habita et habenda obligavit salvis dictis litteris in suo 

vigore permansuris ad vitam dicti emptoris. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 232v 16 wo 22-03-1391. 

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

schepenen en Petrus Pulslauwer. 

 

+. 

Et fiet instrumentum super eodem. Acta in camera presentibus scabinis et 

Petro Pulslauwer (dg: datum oct) mensis marcii die XXII hora none. 

 

1179 mf4 C 14 p. 233. 

 in coena Domini: witte donderdag 23-03-1391. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 06-04-1391. 

 

BP 1179 p 233r 01 ±do 23-03-1391. 

(dg: Philippus, Henricus, Martinus en Elizabeth kinderen). 

 

(dg: Philippus Henricus et Mar et Elizabeth pueri M). 

 

BP 1179 p 233r 02 do 23-03-1391. 

Danijel zvw Walterus gnd Willems soen verkocht aan Gerardus van Kessel zvw 

Henricus Mudeken 5 vadem land, in Maren, ter plaatse gnd die Kesselse 

......., tussen wijlen Johannes van Lijt enerzijds en voornoemde Gerardus 

van Kessel zvw Henricus Mudeken anderzijds, met een eind strekkend aan de 

dijk gnd ....... en met het andere eind aan een steeg gnd die Deelsteeg, 

belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Danijel filius quondam Walteri dicti Willems soen quinque mensuras dictas 

vadem terre sitas in parochia de Maren in loco dicto die Kesselsche 

....... inter hereditatem quondam Johannis de Lijt ex uno et inter 

hereditatem Gerardi de Kessel filii Henrici quondam Mudeken #ex alio 

tendentes cum uno fine ad aggerum dictum ....... et cum reliquo fine ad 

stegam dictam die Deelstege# (dg: promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis zegediken et aqueductibus ad has de jure 

spectantibus) hereditarie vendidit dicto Gerardo de Kessel filio 

#quondam# Henrici Mudeken promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis zeg[ediken] et aqueductibus ad premissa spectantibus. Testes 
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Loze et Steenwech datum (dg: quinta) in coena Domini. 

 

BP 1179 p 233r 03 do 23-03-1391. 

Gerardus van Sceerwier en Godefridus van Geldorp zvw Philippus van Eijke 

beloofden aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 24 oude Franse 

schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391; 8+30+31+24=93 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

(dg: Philippus de Geldorp) Gerardus de Sceerwier et (dg: Philippus d) 

Godefridus de Geldorp filius quondam Philippi de Eijke promiserunt mihi 

ad opus Thome Asina[rii] etc XXIIII (dg: aude) aude scilde Francie ad 

nativitatis Johannis proxime futurum sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 233r 04 do 23-03-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit IX solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 233r 05 do 23-03-1391. 

Gerardus Kepken verkocht aan Johannes Dapper 3 stukken land, in Geffen, (1) 

tussen Batha dvw Henricus Jans soen enerzijds en kvw Johannes Neijser 

anderzijds, (2) tussen Johannes Ghiben soen enerzijds en erfgoed dat was 

van Volpkinus Stevens soen anderzijds, (3) tussen kv Hilla gnd Pouwels 

enerzijds en kvw Henricus Meijer anderzijds. Voornoemde Gerardus en zijn 

schoonzoon Henricus nzvw hr Goessuinus Moedel investiet van de kerk van 

Lithoijen beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd een b-erfpacht van 

3 lopen rogge, Bossche maat, aan het Geefhuis in Den Bosch. 

(dg: schonk als huwelijksgift aan zijn schoonzoon Henricus nzvw hr 

Goeswinus Moedel investiet van Lithoijen en deins vrouw Sophija dv 

voornoemde Gerardus Kepken). 

 

Gerardus Kepken tres pecias terre sitas in parochia de Geffen quarum una 

inter hereditatem Bathe filie Henrici quondam Jans soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis Neijser ex alio altera inter 

hereditatem Johannis Ghiben soen ex uno et inter hereditatem (dg: q) que 

fuerat Volpkini Stevens soen ex alio et tercia inter hereditatem (dg: Hi) 

liberorum Hille dicte Pouwels ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici Meijer ex alio sunt site (dg: supportavit Henrico filio 

naturali quondam domini Goeswini Moedel investiti olim de Littoijen suo 

genero cum Sophija eius uxore filia dicti Gerardi Ke naturali dicti 
?predicti Gerardi Kepken nomine dotis et in subsidium matrimonii 

promittens) #hereditarie vendidit Johanni Dapper promittentes et cum eo 

Henricus filius naturalis quondam domini Go[es]suini Moedel investiti 

ecclesie de Lijttoijen eius (dg: indivisi super omnia) gener promiserunt 

indivisi super omnia# warandiam et obligationem deponere excepta 

hereditaria (dg: h) paccione trium lopinorum siliginis mensure de Busco 

mense sancti spiritus in Busco ex premissis solvenda. Testes ?Luce et 

Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 233r 06 do 23-03-1391. 

Rodolphus Kepken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus Kepken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 233r 07 do 23-03-1391. 

(dg: Voornoemde Henricus verkocht voornoemde 3 stukken land aan Johannes 

Dapper). 
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(dg: dictus Henricus dictas tres pecias terre vendidit Johanni Dapper 

promittens ratam servare). 

 

BP 1179 p 233r 08 do 23-03-1391. 

Matheus Snoec en zijn kinderen Arnoldus en Johannes gaven uit aan Lambertus 

zvw Arnoldus van Enghelant een huis, hofstad en aangelegen akker, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Engeland, tussen Johannes van Enghelant zv 

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

Henricus Scilder en met het andere eind aan de gemeint; de uitgifte 

geschiedde voor 20 schelling geld b-erfcijns en thans voor een n-erfpacht 

van 2 mud 2 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Matheus Snoec Arnoldus et Johannes eius liberi (dg: pe) domum (dg: et 

aream) #et# domistadium et agrum sibi adiacentem sitos in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Engelant inter hereditatem Johannis de Enghelant 

filii Arnoldi ex uno et inter communem plateam ex alio tendentes cum uno 

fine ad hereditatem Henrici Scilder et cum reliquo fine ad communitatem 

(dg: lo) dederunt ad hereditariam paccionem Lamberto (dg: de E) filio 

quondam Arnoldi de Enghelant pro ab eodem hereditarie possidendos pro XX 

solidis monete hereditarii census exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum et (dg: sext) duorum sextariorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi (dg: ab ab a) dicto Matheo ad eius 

vitam et post eius decessum dictis Arnoldo et Johanni eius liberis 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco (dg: ex) tradenda ex premissis 

promittentes indivisi (dg: w) super omnia (dg: warandiam et ob) habita et 

habenda warandiam et aliam obigationem deponere et alter repromisit (dg: 

et non resig... nisi) promisit super habita et habenda sufficientem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 233r 09 do 23-03-1391. 

Henricus van Merlaer oudere zv Rodolphus van Merlaer beloofde aan hr 

Rodolphus Vos en zijn broer Johannes, kvw Gerardus Vos, 225 Hollandse 

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

 

Henricus (dg: f) de Merlaer filius senior Rodolphi de Merlaer promisit 

domino Rodolpho Vos et Johanni eius fratri liberis quondam Gerardi Vos 

ducentos et XXV Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 233r 10 do 23-03-1391. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde hr Rodolphus en Johannes 315 

Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1393) te 

betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dictis domino Rodolpho et Johanni trecentos et 

quindecim Hollant gulden seu valorem a purificationis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 233r 11 do 23-03-1391. 

Arnoldus zv Nijcholaus gnd Arts soen beloofde aan Stephanus gnd van Berchen 

en zijn vrouw Katherina een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius Nijcholai dicti Arts soen (dg: legitime vendidit Stephano 

de Berchen vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam a) promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Stephano dicto de Berchen et Katherine eius uxori vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dictorum Stephani 
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et Katherine et non ultra purificationis et in Buscoducis tradendam de et 

ex omnibus et singulis bonis dicti Arnoldi habitis et habendis quocumque 

sitis et alter diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo etc. 

Testes Erpe et Uden datum supra. 

 

BP 1179 p 233r 12 do 06-04-1391. 

Willelmus Vos van Dijnter en zijn schoonzoon Johannes van Ekendonc de 

jongere verkochten aan de secretaris, tbv Johannes van Boeghe, de helft van 

een stuk beemd, in Dinther, ter plaatse gnd in die Gerendonk, tussen 

erfgoed van de heer van Helmond en Johannes van Dordrecht enerzijds en 

erfgoed van de heer van Helmond anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld 

wordt tegen de andere helft. 

 

-. 

Willelmus Vos de Dijnter Johannes de Ekendonc junior eius gener (dg: 

pratum) #medietatem pecie prati siti# situm in parochia de Dijnter ad 

locum dictum (dg: lo) dictum in die Gerendonc inter hereditatem (dg: Jo) 

domini de (dg: Gheld) Helmont (dg: ex uno t inter h) et Johannis de 

Dordrecht ex uno et inter hereditatem domini de Helmont ex alio ut 

dicebat et que medietas annuatim dividitur contra reliquam medietatem 

dicte pecie prati ut dicebant hereditarie vendiderunt #mihi ad opus# 

Johanni de Boeghe promittentes super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes Uden et Loze datum quinta post octavas 

pasce. 

 

BP 1179 p 233r 13 do 23-03-1391. 

Nijcholaus van Hollant beloofde aan Stephanus van Berchen en zijn vrouw 

Katherina een lijfpacht54 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Nijcholaus de Hollant promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Stephano de Berchen et Katherine eius uxori vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dictorum 

Stephani et Katherine et non ultra purificationis et in Busco tradendam 

ex omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque locorum sitis et 

alter diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo etc. Testes (dg: 

datum supra) Erpe et Uden datum in cena Domini. 

 

BP 1179 p 233r 14 do 23-03-1391. 

Katherina wv Walterus gnd uijt Vinckel, haar zoon Johannes en schoonzoon 

Arnoldus Lemmens soen beloofden aan Stephanus van Berchen en zijn vrouw 

Katherina een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit al hun goederen. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Solvit. ?Debet VI denarios. 

Katherina (dg: f) relicta quondam Walteri dicti uijt Vinckel cum tutore 

Johannes eius filius et Arnoldus Lemmens soen gener dicte Katherine 

promiserunt indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos 

Stephano de Berchen et Katherine eius uxori vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dictorum Stephani et 

Katherine eius uxoris et non ultra purificationis et in Busco tradendam 

ex omnibus suis bonis habitis et habendis et alter diutius vivens 

integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 233r 15 ±do 23-03-1391. 

Philippus die Sceper van Gherwen en Henricus Grieten soen schoenmaker van 

                         
54 Zie → BP 1180 p 656v 10 vr 05-01-1397 (2), overdracht van de lijfpacht. 
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Gherwen beloofden aan Henricus Steijmpel 13½ Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen, op straffe van 10. 

 

Philippus die Sceper de Gherwen et Henricus Grieten soen sutor de Gherwen 

promiserunt (dg: Heij) Henrico Steijmpel XIII et dimidium Gelre gulden 

seu valorem ad (dg: p) nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos 

sub pena X. 

 

BP 1179 p 233r 16 ±do 23-03-1391. 

Walterus zvw Henricus Belen beloofde aan Cristianus nzv hr Johannes 

investiet van Zeelst, tbv Ghibo en Henricus, bv voornoemde Walterus, 200 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Walterus filius quondam Henrici Belen promisit super omnia (dg: Ghiboni 

[et] Henrico suis fratribus #Johanni die Wever) Cristiano filio naturali 

domini Johannis investiti de Zeelst ad opus Ghibonis et Henrici fratrum 

dicti Walteri# ducentos Hollant gulden seu valorem ad ad monitionem 

persolvendos. [Testes] ....... et Uden datum supra. 

 

BP 1179 p 233r 17 ±do 23-03-1391. 

Voornoemde Walterus beloofde aan Cristianus nzvw hr Johannes investiet van 

Zeelst, tbv hem, Johannes die Wever, Gertrudis sv voornoemde Walterus, 

Henricus gnd Roefs soen van den Spiker en Arnoldus Heijlen soen, 200 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Solvit. Debent VI denarios. 

Dictus Walterus promisit (dg: Johanni die Wever s... de Stripen et #ad 

opus sui et ad opus#) Cristiano (dg: di) filio naturali quondam domini 

Johannis investiti (dg: suis liberis gene....) de Ze[elst] #ad opus sui 

et ad opus Johannis die Wever# Gertrudis sororis (dg: -rum) dicti Walteri 

et Henrici dicti Roefs soen van den Spiker (dg: ..) et Arnoldi Heijlen 

soen ducentos Hollant gulden seu v[alorem] ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf4 D 01 p. 234. 

 in cena Domini: witte donderdag 23-03-1391. 

 Quinta post pasca: donderdag 30-03-1391. 

 

BP 1179 p 234v 01 ±do 23-03-1391. 

(dg: Arnoldus Johannes zv Matheus Snoec zoon). 

 

(dg: Ard Johannes filius Mathei Snoec filii). 

 

BP 1179 p 234v 02 do 23-03-1391. 

Walterus van Oekel gaf uit aan Henricus Zeghers soen een stuk land, in 

Nuland, tussen Hermannus van Loen enerzijds en Willelmus zv Johannes gnd 

Kepken anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 pond 

geld met Lichtmis te betalen. Slechts op te geven met 6 pond voornoemd 

geld. 

 

Walterus de Oekel peciam terre sitam in parochia de Nuwelant inter 

hereditatem Hermanni de Loen ex uno et inter hereditatem Willelmi filii 

Johannis dicti Kepken ex alio dedit ad hereditarium (dg: pact) censum 

Henrico Zeghers soen ab eodem possidendam hereditarie pro hereditario 

censu trium librarum monete dando sibi ab alio purificationis ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit (dg: testes Erpe et) et non resignabit nisi 

cum sex libris dicte monete #etc#. Testes Erpe et Uden datum in (dg: 

casio mens) cena Domini. 
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BP 1179 p 234v 03 do 23-03-1391. 

Margareta wv Hubertus van Goubordingen verklaarde ontvangen te hebben van 

erfg vw Henricus Belen soen, de afgelopen 22 jaar, elk jaar 20 pond geld 

wegens een b-erfcijns van 20 pond, die wijlen Johannes Coman beurde, gaande 

uit erfgoederen van wijlen Henricus Belen soen, in Blaerthen Sint-

Severinus. 

 

Solvit. 

Margareta relicta quondam Huberti de Goubordingen palam recognovit #se 

recepisse ab heredibus quondam Henrici Belen soen# ad [s]pacium (dg: du) 

viginti duorum annorum proxime preteritorum anno quolibet dictorum XXII 

annorum XX libras monete scilicet de hereditario censu XX librarum quem 

Johannes #quondam# Com[a]n dudum solvendum habebat #hereditarie# ex 

hereditatibus quondam Henrici Belen soen sitis in parochia de Blaerthen 

sancti (dg: Lamberti) #Severini# ut dicebat et promisit super omnia 

dictos heredes dicti quondam Henrici Belen soen de dicta pecunia que 

provenit dictis XXII annis proxime preteritis de dicto censu XX librarum 

et ab impeticione eis occacione dicte pecunie indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 234v 04 do 23-03-1391. 

Johannes zv Theodericus van Kijndhuus verkocht aan Henricus zvw Godefridus 

Hillen soen een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

op de onderpanden te leveren, gaande uit (1) een beemd, gnd dat Bredeveld, 

in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Bredeveld, tussen erfgoed van het 

klooster van Hodonc enerzijds en Belija van Blakenbroec, Johannes Kerman en 

Emondus van Hellu anderzijds, (2) een akker, gnd dat Appelteren Stuk, in 

Beek bij Aarle, ter plaatse gnd aen Dart, tussen erfgoed van kinderen gnd 

van den Eijkenhoevel en het klooster van Hoedonc enerzijds en Johannes de 

Jonghe anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes (dg: Andries soen de) filius (dg: The) Theoderici de Kijndhuus 

hereditarie vendidit Henrico filio quondam (dg: Hen) Godefridi Hillen 

soen hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Helmont solvendam hereditarie purificationis et supra hereditates 

infrascriptas tradendam ex prato dicto dat (dg: Be) Bredevelt sito in 

parochia de Beke prope Arle in loco dicto Bredevelt inter hereditatem 

conventus de Hodonc ex uno et inter hereditatem Belije de Blakenbroec et 

Johannis Kerman et Emondi de Hellu ex alio atque ex agro dicto (dg: dat 

Abe) dat Appelteren Stuc (dg: inter hereditatem) sita in dicta parochia 

ad locum dictum aen Dart inter hereditatem (dg: Jo) liberorum dictorum 

van den Eijkenhoevel (dg: ex uno et inter he) et conventus de Hoedonc ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Jonghe ex alio promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto censu domii fundi ex premissis solvendo 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 234v 05 do 23-03-1391. 

Willelmus Stevens soen verkocht aan Johannes van Boert zvw Hermannus 

Scuijwinc een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit (1) 4½ hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd die 

Werdsghe Heuvel, tussen Arnoldus van Ghewanden enerzijds en Johannes Wellen 

soen anderzijds, (2) ½ morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd 

Griensmonde, tussen Johannes van Hedel enerzijds en Albertus van 

Heijnxtstem anderzijds, (3) ¼ deel in een huis en tuin, in Meerwijk, ter 

plaatse gnd Assmit, tussen Hermannus Scut zvw Willelmus enerzijds en 

Margrieten Doren dochter anderzijds. 

 

Willelmus Stevens soen hereditarie vendidit Johanni de Boert filio 

quondam Hermanni Scuijwinc hereditarium censum unius aude scilt seu 

valorem solvendum hereditarie purificationis ex (dg: quinq) quatuor et 

dimidio hont terre sitis in jurisdictione de Merewijc in loco dicto die 
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Werdsghe Hoevel inter hereditatem Arnoldi de Ghewanden ex uno et inter 

hereditatem Johannis Wellen soen ex alio atque ex dimidio iugero terre 

sito in dicta jurisdictione in loco dicto Griensmonde inter hereditatem 

Johannis de Hedel ex uno et inter hereditatem Alberti de Heijnxtstem ex 

alio atque ex quarta parte ad dictum venditorem spectante in domo et orto 

sitis in dicta jurisdictione in loco dicto Assmit inter hereditatem 

Hermanni Scut filii (verbeterd uit: filio) quondam Willelmi ex uno et 

inter hereditatem !Margrieten Doren dochter ex alio ut dicebat promittens 

super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 234v 06 do 23-03-1391. 

Ghisbertus zvw Theodericus gnd Proeft van Empel verkocht aan mr Wolphardus 

van Ghiessen een n-erfcijns van 4 oude Franse schilden of de waarde, met 

Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Meerwijk, 

tussen Matheus Otten soen enerzijds en Godefridus Hannen soen anderzijds, 

(2) 6½ hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd die Roden, tussen wijlen 

Ghibo Herinc enerzijds en Theodericus Theus soen anderzijds, (3) 2 morgen 

land, in Meerwijk, ter plaatse gnd Pulsbroek, tussen Martinus Monic 

enerzijds en erfgoed van de jonker van Merewijc anderzijds, (4) 5½ hont 

land, in Meerwijk, ter plaatse gnd op Velkenners Stuk, tussen Lodovicus zvw 

voornoemde Theodericus Proeft enerzijds en kvw Bertoldus Luwe anderzijds. 

Voornoemde Ghisbertus en zijn broer Ludovicus beloofden lasten af te 

handelen. 

 

Ghisbertus filius quondam Theoderici dicti Proeft de Empel hereditarie 

vendidit magistro Wolphardo de Ghiessen hereditarium censum quatuor aude 

scilde (dg: -r) Francie seu valorem solvendum hereditarie (dg: p) Remigii 

ex domo et orto dicti venditoris sitis in (dg: in) jurisdictione de 

Merewijc (dg: ad locum) inter hereditatem Mathei Otten soen ex uno et 

inter hereditatem Godefridi Hannen soen ex alio item ex (dg: septe) #sex 

et dimidio# hont terre sitis [in] dicta jurisdictione in loco dicto die 

Roden inter hereditatem quondam Ghibonis Herinc ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Theus soen ex alio item ex duobus iugeribus terre 

sitis in dicta jurisdictione in loco dicto Pulsbroec inter hereditatem 

Martini Monic ex uno et inter hereditatem domicelli de Merewijc ex alio 

item ex quinque et dimidio hont terre sitis in dicta jurisdictione in 

loco dicto op Velkenners Stuc inter hereditatem Lodovici filii dicti 

quondam Theoderici Proeft ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Bertoldi Luwe ex alio promittentes (dg: s) et cum eo Ludovicus eius 

frater indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 234v 07 do 23-03-1391. 

Stephanus zvw Lambertus gnd Raet verkocht aan mr Wolphardus van Ghiessen 

een n-erfcijns van 3 oude Franse schilden of de waarde, met Sint-Remigius 

te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Meerwijk, tussen kvw 

Gerardus van Driel enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 1½ morgen 

land, in Meerwijk, ter plaatse gnd op de Heuvel, beiderzijds tussen Metta 

gnd Kerckewijcs, (3) 1 morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd in Gerijt 

Neven Kamp, tussen Martinus zv Jacobus gnd Copgovij enerzijds en Ludovicus 

zv Theodericus Proefts anderzijds. 

 

Stephanus filius quondam Lamberti dicti (dg: dic) Raet hereditarie 

vendidit magistro Wolphardo de Ghiessen hereditarium censum trium aude 

scilde Francie seu valorem solvendum hereditarie Remigii ex domo et orto 

#cum suis attinentiis# dicti venditoris sitis in jurisdictione de 

Merewijc inter hereditatem liberorum quondam Gerardi de Driel ex uno et 

inter (dg: he) communem plateam ex alio item uno et dimidio iugeribus 

terre sitis in dicta jurisdictione in loco dicto op den Hoevel inter 

hereditatem Mette dicte Kerckewijcs ex utroque coadiacentem item ex uno 
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iugero terre sito in dicta jurisdictione in loco dicto in Gerijt Neven 

Camp inter hereditatem Martini filii Jacobi dicti Copgovij ex uno et 

inter hereditatem Ludovici filii (dg: d) Theoderici Proefts ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 234v 08 do 23-03-1391. 

Boudewinus zv Gerardus gnd van Lijemde beloofde aan Walterus van Os 10 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1391) 

te betalen. 

 

Boudewinus filius Gerardi dicti de Lijemde promisit Waltero de Os X 

Hollant gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 234v 09 do 23-03-1391. 

Zebertus van der Moelen verkocht aan Basilius zvw Johannes van Zidewijnden 

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

leveren, gaande uit 6½ hont land, in Kessel, ter plaatse gnd op Wijken, 

tussen Hadewigis Vleminc enerzijds en kv Hilla gnd Gerijs anderzijds. 

 

(dg: Mar) Zebertus van der Moelen hereditarie vendidit Basilio filio 

quondam Johannis de Zidewijnden hereditariam paccionem unius modii (dg: 

silig) ordei mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et 

in Busco tradendam ex (dg: septem) sex et dimidio hont terre dicti 

#venditoris# (dg: terre) sitis in parochia de Kessel in (dg: in) loco 

dicto op Wijken inter hereditatem Hadewigis Vleminc ex uno et inter 

heredittem liberorum Hille dicte G[e]rijs ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et obligationem aliam deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 234v 10 do 23-03-1391. 

Ghisbertus zvw Theodericus gnd Proef van Empel droeg over aan zijn broer 

Lodovicus (1) een stuk land, gnd Stevens Stuk, in Meerwijk, tussen Johannes 

Luwe enerzijds en Johannes van Ghenderen anderzijds, (2) ½ morgen land, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd die Roden, tussen Gerardus Ruver enerzijds en 

Arnoldus Roelofs soen anderzijds, belast met dijken. 

 

Scribatur. 

Ghisbertus filius quondam Theoderici dicti Proef de Empel (dg: .) peciam 

terre #dictam Stevens Stuc# sitam in jurisdictione de Merewijc (dg: in) 

inter hereditatem Johannis Luwe ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Ghenderen ex alio atque dimidium iuger terre situm in dicta jurisdictione 

in loco dicto die Roden inter hereditatem Gerardi Ruver ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Roelofs soen ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Lodovico suo fratri promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis aggeribus ad premissa spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 234v 11 do 30-03-1391. 

Theodericus van der Heze voller verkocht aan Yda dvw Johannes gnd Ennekens 

soen een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit 

een huis en erf, in Den Bosch, in een straatje dat loopt vanaf erfgoed van 

wijlen Gerardus met den Koijen naar de huizinge van Adam van Mierd, tussen 

erfgoed van wijlen Mathijas van Loet enerzijds en erfgoed van wijlen 

Ghijsekinus van Kaudenkeircken anderzijds, reeds belast met 3 pond 

voornoemd geld. 

 

-. 

Theodericus van der Heze fullo hereditarie vendidit Yde filie quondam 

Johannis dicti Ennekens soen hereditarium censum (dg: trium librarum) 

triginta solidorum monete solvendum hereditarie pasce (dg: et primo 
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termino a pasca proxime futura ultra annum) ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco in viculo tendente ab hereditate quondam 

[G]erardi met den Koijen (dg: ves) versus habitationem Ade de Mierd inter 

hereditatem quondam Mathije de Loet ex uno et inter hereditatem quondam 

Ghijsekini de Kaudenkeircken ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus liberis dicte monete 

exinde prius solvendis (dg: et sufficientem facere). Testes Aa et 

Steenwech datum quinta post pasca. 

 

BP 1179 p 234v 12 do 23-03-1391. 

Johannes van Heze korenkoper en Willelmus Gobels soen van Gewanden 

verkochten aan Ghibo Jacobs soen en zijn broer Jacobus 4 hont land in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, ter plaatse gnd die Vrede, tussen Aleijdis 

Goetkijnts enerzijds en Philippus van Hijnen anderzijds, belast met 1 

penning cijns en waterlaten. 

 

Johannes de Heze emptor bladi (dg: quatuor) Willelmus Gobels soen van 

Gewanden quatuor hont terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Heze in loco dicto die Vrede inter hereditatem Aleijdis Goetkijnts ex uno 

et inter hereditatem Philippi de Hijnen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Ghiboni Jacobs soen et Jacobo suo fratri promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno denario census exinde solvendo et 

aqueductibus et aqueductibus ad premissa de jure (dg: solv) spectantibus. 

Testes Erpe et Aa datum in cena Domini. 

 

1179 mf4 D 02 p. 235. 

 Quinta post pasca: donderdag 30-03-1391. 

 in vigilia pasche post benedictionem cerei anno nonagesimo primo: 

   zaterdag 25-03-1391. 

 Quarta post pasca: woensdag 29-03-1391. 

 

BP 1179 p 235r 01 do 30-03-1391. 

Ghisbertus die Vere zvw Lambertus Clemenssen soen verkocht aan Theodericus 

van Rode snijder een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Sint-

Jan te betalen, gaande uit 2 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd de 

Heuvel, tussen erfgoed gnd des Bruijnen Kamp enerzijds en Willelmus gnd des 

Proefts anderzijds. 

 

Ghisbertus die Vere filius quondam Lamberti Clemenssen soen hereditarie 

vendidit Theoderico de Rode sartori hereditarium censum unius aude scilt 

seu valorem solve[ndum] hereditarie nativitatis Johannis ex duobus 

iugeribus terre sitis in jurisdictione de Empel ad locum dictum den 

Hoevel inter hereditatem dictam des Bruijnen (dg: se) Ca[mp] ex uno et 

inter hereditatem Willelmi dicti #des# Proefts ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Erpe et Aa datum quinta post pas[ca]. 

 

BP 1179 p 235r 02 za 25-03-1391. 

Henricus van Erpe droeg over aan Hubertus Steenwech ¾ deel in een 

b-erfcijns van 4 pond 10 schelling 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 Orthenstraat, tussen erfgoed van Theodericus Buxken enerzijds en 

erfgoed van Johannes bv Ludovicus anderzijds, welk ¾ deel voornoemde 

Henricus verworven had van de broers hr Johannes en Boudewinus, kvw 

Johannes zvw Boudewinus Appelman, en Willelmus Waerloes. 

 

Henricus de Erpe tres quartas partes in annuo et hereditario censu 

[I]IIIor librarum et X solidorum monete solvendo hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis de domo [et] area sita in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Theoderici Buxken ex uno et hereditatem 

Johannis fratris Ludovici ex alio quas tres qu[artas] partes dictus 
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Henricus erga dominum Johannem et Boudewinum fratres liberos quondam 

Johannis filii quondam Boudewini Appelman et Willelmum Waerloes 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Huberto Steenwech 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte (dg: eorum depo) sui deponere. Testes Erpe et Hubertus datum in 

vigilia pasche post benedictionem cerei anno nonagesimo primo. 

 

BP 1179 p 235r 03 za 25-03-1391. 

Johannes van Middegael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

C. 

Johannes de Middegael prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 235r 04 za 25-03-1391. 

Henricus van Erpe ev Elisabeth dvw Johannes zvw Boudewinus Appelman droeg 

over aan Hubertus Steenwech ¼ deel in voornoemde cijns, welke cijns 

voornoemde wijlen Johannes zvw voornoemde Boudewinus verworven had van 

Arnoldus Stamelart van den Kelder. 

 

Henricus de Erpe maritus et tutor legitimus ut asserebat Elisabeth sue 

uxoris filie quondam Johannis filii quondam Boudewini Appelman quartam 

partem ad se spectantem in dicto censu quem censum dictus quondam 

Johannes filius dicti quondam Boudewini erga Arnoldum Stamelart de Penu 

acquisivera prout in litteris hereditarie supportavit Huberto Steenwech 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 235r 05 za 25-03-1391. 

Johannes van Middegael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Middegael prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 235r 06 wo 29-03-1391. 

Thomas van Hijntam beloofde aan Stephanus gnd Zibben Stevens soen 50 gulden 

geld van Gelre of Holland of de waarde, met Pasen over 7 jaar te betalen 

(zo 30-03-1399). De brief aan hem overhandigen of aan Johannes Brudeken. 

 

Solvit. 

Thomas de Hijntam promisit Stephano (dg: fi) dicto Zibben Stevens soen L 

gulden monete Gelrie vel monete Hollandie seu valorem a festo pasche 

proxime futuro ultra septem annos sine medio sequentes persolvendos. 

Testes Loze et Aa datum quarta post (dg: penthecos) pasca. Tradetur 

littera sibi vel Johanni Brudeken. 

 

BP 1179 p 235r 07 wo 29-03-1391. 

Thomas van Hijntam verpachtte aan Stephanus gnd Zibben Stevens soen de 

hoeve, gnd te Loe, van wijlen zijn grootvader Johannes Stierkens, nu aan 

voornoemde Thomas behorend, in Hilvarenbeek, voor een periode van 8 jaar, 

ingaande Pasen aanstaande (zo 14-04-1392). Een brief voor Stephanus en die 

aan hem overhandigen of aan Johannes Brudeken. 

 

(dg: duplicetur). Solvit. 

Thomas de Hijntam mansum #dictum te Loe# quondam Johannis Stierkens sui 

avi (dg: cum) nunc ad dictum Thomam spectantem situm in parochia de 

Hildwarenbeke cum suis attinentiis universis dedit ad jus coloni Stephano 

dicto Zibben Stevens soen ab eodem ad spacium octo annorum post pasca 

proxime futurum sine medio sequentium possidendum ad jus coloni 

promittens ratam servare. Testes datum supra. (dg: et du). #Et erit 

littera una pro Stephano#. Tradetur littera dicti Stephani sibi vel (dg: 

di) Johanni Brudeken. 
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BP 1179 p 235r 08 wo 29-03-1391. 

Henricus zvw Henricus Berwout verkocht aan Wijnricus Screijnmaker een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Arnoldus gnd Lube beloofd had 

aan eerstgenoemde Henricus, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 4 

roeden land, gnd gerden, in Druenen, tussen Johannes van Loen enerzijds en 

Elizabeth gnd Mijs anderzijds, (2) 3 roeden land, gnd gerden, in Druenen, 

tussen voornoemde Elizabeth enerzijds en Henricus gnd Emonts soen 

anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Henrici Berwout hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco quam Arnoldus dictus (dg: Lil) Lube 

promisit se daturum et soluturum primodicto Henrico hereditarie 

purificationis ex quatuor virgatis terre dictis communiter gherden sitis 

[in] parochia de (dg: de) Druenen inter hereditatem Johannis de Loen ex 

uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Mijs ex alio atque ex tribus 

virgatis terre dictis communiter gherden sitis in dicta parochi inter 

hereditatem (dg: dicte) predicte Elizabeth ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Emonts soen ex alio prout in litteris vendidit Wijnrico 

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

super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere. Testes Aa et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 235r 09 do 30-03-1391. 

Johannes zvw Henricus gnd van Arle zvw Johannes gnd van den Stadeacker 

droeg over aan Batha wv Johannes Ridder een huis, tuin, beemd en alle 

erfgoederen, die waren van hr Johannes van de Molen van Rode, grootvader 

van Johannes gnd van den Velde, die aan laatstgenoemde Johannes gnd van den 

Velde gekomen waren na overlijden van voornoemde hr Johannes, en die 

voornoemde Johannes gnd van den Velde na schepenvonnis van Sint-Oedenrode 

had verkregen, gelegen naast de molen van Sint-Oedenrode of elders, door 

voornoemde Johannes gnd van Velde overgedragen aan Henricus van Arle vv 

eerstgenoemde Johannes, en die aan eerstgenoemde Johannes gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde vader Henricus. Lasten van zijn kant, zijn 

vader Henricus van Arle en de gezusters Hilla, Elizabeth, Katherina, Agnes, 

Aleidis en Heilwigis, dvw voornoemde Henricus van Arle, en andere erfg vw 

voornoemde Henricus van Arle worden afgehandeld. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti de Arle (dg: filius) #filii# 

Johannis quondam dicti van den Stadeacker domum ortum pratum necnon omnes 

et singulas hereditates que fuerant quondam domini Johannis de Molendino 

de Rode avi Johannis (dg: quondam) dicti van den Velde et que jamdicto 

Johanni dicto van den Velde de morte dicti quondam domini Johannis jure 

successionis hereditarie advoluti fuerant et quos idem Johannes dictus 

van den Velde mediante sententia scabinorum de Rode acquisiverat juxta 

molendinum de Rode seu quolibet alio loco situatos (dg: prout in litteris 

et qu) supportatos per dictum Johannem #dictum van# Velde Henrico de Arle 

(dg: predicto prout in) patri primodicti Johannis prout in litteris et 

quos domum ortum pratum et hereditates primodictus Johannes #sibi# de 

morte dicti quondam Henrici sui patris jure successionis hereditarie 

advolutos esse dicebat #et quos nunc [ad se] integraliter spectare 

dicebat# supportavit Bathe relicte quondam Johannis Ridder cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem #et impeticionem# ex 

parte sui #(dg: et .......)# #et dicti quondam Henrici de Arle et ex 

parte# Hille Elizabeth Katherine Agnetis Aleidis et Heilwigis (dg: 

suarum) sororum filiarum dicti quondam Henrici de Arle (dg: deponere) et 

quorumcumque aliorum heredum dicti quondam Henrici de Arle deponere. 

Testes Aa et Steenwech datum quinta post pasca. 

 

BP 1179 p 235r 10 do 30-03-1391. 

Willelmus gnd van den Velde zvw Willelmus gnd van den Velde, zijn broers 

Henricus en Johannes, en Willelmus zvw Arnoldus van den Velde deden tbv 
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Gerardus gnd Steenbecker van Helmont afstand van hun recht in een eusel, in 

Stiphout, tussen voornoemde Gerardus Steenbecker enerzijds en kv Henricus 

van den Gasthuze anderzijds. De brief overhandigen aan Gerardus of zijn 

zoon Arnoldus. 

 

Solvit. 

Willelmus #dictus# van den Velde filius quondam Willelmi dicti van den 

Velde #Henricus Johannes (dg: et W) eius fratres ac Willelmus filius 

quondam Arnoldi van den Velde# super toto jure a sibi competente in 

quadam pascua dicta eeusel (dg: in) sita in parochia de Stiphout inter 

hereditatem Gerardi dicti Steenbecker de Helmont ex uno et hereditatem 

liberorum Henrici van den (dg: Gasthuij) Gasthuze ex alio ut dicebat ad 

opus Gerardi dicti Steenbecker predicti renunciavit promittens ratam 

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

Traditur Gerardo vel Arnoldo eius filio. 

 

BP 1179 p 235r 11 do 30-03-1391. 

Voornoemde Gerardus gnd Steenbecker beloofde aan voornoemde broers 

Willelmus en Henricus een n-erfcijns van 4 oude groten oof de waarde, met 

Sint-Remigius te betalen, gaande uit voornoemde eusel. De brief 

overhandigen aan Willelmus of Henricus of aan hun broer Johannes. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus dictus Steenbecker promisit (dg: super) se daturum et 

soluturum primodicto Willelmo et Henrico fratribus hereditarium censum 

#quatuor aude groet# (dg: ex dicta pascua quatuor dicta eeusel in Ghelre 

etc anno quolibet) #seu valorem# Remigii ex dicta pascua (dg: p) etc. 

Testes datum supra. Tradetur littera Willelmo vel Henrico aut Johanni 

eorum fratri seu eorum alteri. 

 

BP 1179 p 235r 12 do 30-03-1391. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan Johannes zvw Willelmus van den Velde een 

n-erfcijns van 2 oude groten of de waarde, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit voornoemde eusel. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus promisit se daturum et soluturum Johanni quondam filio 

Willelmi van den Velde hereditarium censum II grossorum veterum vel 

valorem (dg: ex) anno quolibet Remigii ex dicta pascua etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 235r 13 do 30-03-1391. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan Willelmus zvw Arnoldus gnd van den Velde 

een n-erfcijns van 2 oude groten of de waarde met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit voornoemde eusel. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus promisit se daturum et soluturum Willelmo quondam filio 

Arnoldi dicti van den Velde hereditarium censum II grossorum veterum vel 

valorem anno quolibet Remigii ex dicta pascua dicta eeusel. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 235r 14 do 30-03-1391. 

Willelmus van Ouden verkocht aan Petrus Pels verwer (1) 11 hont land, in 

Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen wijlen hr Henricus van Nuwelant 

ridder enerzijds en wijlen Godefridus van Sceepstal anderzijds, (2) 7 hont 

land, aldaar, tussen wijlen voornoemde hr Henricus van Nuwelant enerzijds 

en wijlen voornoemde Godefridus van Sceepstal anderzijds, zoals deze 11 

resp. 7 hont aan wijlen voornoemde hr Godefridus ridder behoorden, belast 

met waterlaten. 
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Willelmus de Ouden undecim hont terre sita in parochia de Geffen in loco 

dicto die Vrede inter hereditatem domini quondam Henrici de Nuwelant 

militis ex uno et inter hereditatem quondam Godefridi de Sceepstal ex 

alio atque septem hont terre sita ibidem inter dicti quondam domini 

Henrici de Nuwelant ex uno et inter hereditatem dicti quondam Godefridi 

de Sceepstal ex alio #prout huiusmodi# (dg: et ?que) XI hont et septem 

hont terre #ibidem sita sunt et ad dictum quondam# quondam dominum 

Godefridum militem spectare consueverant ut dicebat hereditarie vendidit 

Petro Pels tinctori promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: Sege) aqueductibus ad hoc de jure spectantibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 235r 15 do 30-03-1391. 

Arnoldus Hacke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Hacke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 D 03 p. 236. 

 Quinta post pasca: donderdag 30-03-1391. 

 

BP 1179 p 236v 01 do 30-03-1391. 

Henricus gnd Wellen zvw Walterus Wellens soen en Theodericus Herbrechts 

soen verkochten55 aan Theodericus van de Hoevel zvw Cristianus van den 

Hoevel een n-erfcijns van 4 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) 2 morgen van voornoemde verkopers, in Lith, ter 

plaatse gnd in de Grote Liensveld, tussen Arnoldus van Hoemen enerzijds en 

Petrus van Maren anderzijds, (2) 1 morgen land, gnd die Twee Heuvel, in 

Lith, naast het huis van voornoemde Theodericus Herbrechts soen, tussen 

Petrus Herbrechts soen enerzijds en kvw Robbertus van Tula anderzijds, (3) 

1 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd op de Erfterste Ert, tussen 

wijlen Goeswinus Lodekens soen enerzijds en kvw Herbertus Truden soen 

anderzijds. 

(dg: en uit 3 morgen 17 hont land van voornoemde Theodericus Herbrechts 

soen, ter plaatse gnd dat Strobroek, tussen Henricus Bouman van Kessel 

enerzijds en Goeswinus zvw Goeswinus Kerijs soen anderzijds, belast met 

dijken, wateralten, sloten, sluizen). 

 

[He]nricus (dg: Well) dictus Wellen filius quondam Walteri Wellens soen 

et Theodericus Herbrechts soen hereditarie vendiderunt Theoderico van de 

Hoevel filio quondam Cristiani van den Hoevel hereditarium censum quatuor 

aude scilde seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: 

dictis) duobus iugeribus (dg: dicti Henrici van) #ad dictos venditores 

spectantibus# sitis in parochia de Lijt in loco dicto in den Groten 

Liensve[lt] inter hereditatem Arnoldi de Hoemen ex uno et inter 

hereditatem Petri de Maren ex alio (dg: atque ex tribus iugeribus decem 

et septem hont terre dicti Theoderici Herbrechts soen sitis in parochia 

de parochia in loco dicto dat Strobroec inter hereditatem Henrici Bouman 

de Kessel ex uno et inter hereditatem Goeswini filii quondam Goeswini 

Kerijs soen ex alio ut dicebant promittentes super promiserunt #indivisi# 

super habita et habenda warandiam et obligationem aliam deponere exceptis 

aggeribus aqueductibus et fossatis sluce) item ex uno iugero terre (dg: 

dictis) die Twee Hoevel sito in dicta parochia iuxta domum dicti 

Theoderici Herbrechts soen inter hereditatem Petri Herbrechts soen ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Robberti de Tula ex alio item ex 

uno iugero terre sito in parochia de Kessel in loco dicto op den 
!Erftersten Ert inter hereditatem quondam Goeswini Lodekens (dg: ex) soen 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Herberti Truden soen ex 

alio ut dicebant promittentes indivisi super habita et habenda warandiam 

                         
55 Zie → BP 1179 p 237r 11 di 04-04-1391; BP 1179 p 236v 01 is 

waarschijnlijk niet doorgegaan; testes en datum ontbreken. 
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et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

 

BP 1179 p 236v 02 do 30-03-1391. 

Henricus zvw Thomas van den Sneppenscoet verkocht aan Stephanus van Berze 

een stuk land gnd die Wijt Rijt en een aangelegen stuk eusel, in 

Oostelbeers, tussen voornoemde Stephanus van Berze enerzijds en Johannes 

Spikermans en Willelmus van Spulle anderzijds, strekkend met een eind aan 

Johannes Metten soen en met het andere eind aan Johannes zv Gerardus 

schoenmaker, belast met een oude groot aan het kapittel van Oirschot. 

 

Henricus filius quondam Thome van den Sneppenscoet peciam terre (dg: 

#dictam# sitam in parochia de Oestelberze) dictam die Wijt Rijt et peciam 

pascue dicte eeusel (dg: sitam) sibi adiacentem sitas in parochia de 

Oestelberze inter hereditatem Stephani de Berze ex uno et inter 

hereditates Johannis Spikermans et Willelmi de Spulle ex alio tendentes 

cum uno fine ad hereditatem Johannis Metten soen et cum reliquo fine (dg: 

f) ad hereditatem Johannis filii (dg: quo) Gerardi sutoris (dg: ex alio) 

hereditarie vendidit dicto Stephano de Berze promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo capitulo de 

Oerscot exinde solvendo. Testes Aa et Steenwech datum quinta post pasca. 

 

BP 1179 p 236v 03 do 30-03-1391. 

Nijcholaus van Baerle verkocht aan Johannes gnd Vannijns een stuk land in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Johannes Daneels soen 

enerzijds en voornoemde Johannes Vannijns anderzijds, welk stuk land 

voornoemde Nijcholaus verworven had van Gobelinus van den Berge. 

 

-. 

Nijcholaus de Baerle peciam terre sitam in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto Udenhout inter hereditatem Johannis Daneels soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti (dg: Vannijns Vannijs) Vannijns ex alio (dg: 

sit) quam peciam terre dictus Nijcholaus erga Gobelinum van den Berge 

acquisiverat prout in litteris (dg: supportavit) vendidit dicto Johanni 

Vannijns (dg: ex) promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 236v 04 do 30-03-1391. 

Johannes gnd met den Barde van Broegel verkocht aan zijn zoon Johannes van 

Broegel kramer een akker in Breugel, ter plaatse gnd in het Goer, tussen 

Henricus Mannart enerzijds en Libekina gnd Aleijten dochter anderzijds, 

belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Son. 

 

+-. 

Johannes dictus met den Barde de Broegel quendam agrum terre situm in 

parochia de Broegel in loco dicto int Goer inter hereditatem (dg: 

Johannis M) Henrici Mannart ex uno et inter hereditatem (dg: Blik) 

Libekine dicte Aleijten dochter ex alio ut dicebat vendidit Johanni de 

(dg: G) Broegel institori suo filio promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Zonne exinde de jure solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 236v 05 do 30-03-1391. 

Henricus molenaar van Zonne ev Aleijdis dv Johannes met den Barde van 

Broegel, Johannes nzvw Wautgherus van Sweensbergen, zijn dochter Bela en 

Rodolphus die Sceijdemaker ev Margareta dv voornoemde Johannes met den 

Barde verkochten aan de gezusters Heijlwigis en Gertrudis, dv voornoemde 

Johannes met den Barde en wijlen Batha, alle goederen, die aan hen gekomen 

waren na overlijden van Batha ev voornoemde Johannes met den Barde, resp. 

die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Johannes met den 

Barde. 
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-+. 

Henricus multor de Zonne maritus et tutor legitimus Aleijdis eius uxoris 

#filie Johannis met den Barde de Broegel# et Johannes filius (dg: quo) 

naturalis quondam (dg: Walteri) #Wautgheri# de Sweensbergen et Bela eius 

filia cum tutore (dg: omnia) et Rodolphus die Sceijdemaker maritus et 

tutor Margarete sue uxoris filie dicti Johannis met den Barde omnia bona 

eis de morte quondam Bathe uxoris dicti (dg: q) Johannis met den Barde 

successione advoluta et post mortem dicti Johannis met den Barde 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita 

vendiderunt (dg: Johanni de Broegel institori filio dicti q Johannis met 

den Barde promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere) Heijlwigi et Gertrudi sororibus filiabus dictorum Johannis met 

den Barde et quondam Bathe sue uxoris promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 236v 06 do 30-03-1391. 

Erevardus gnd Eervart zvw Henricus gnd Erevarts soen van Oerscot verkocht 

aan Elizabeth wv Johannes gnd Zadelleers van Oesterwijc een n-erfpacht van 

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

alle goederen die aan voornoemde verkoper en zijn vrouw Bela dv Willelmus 

gnd Hoeveman bij hun huwelijk waren geschonken, gelegen onder Schijndel, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Erevardus dictus Eervart filius quondam Henrici dicti Erevarts soen de 

Oerscot hereditarie vendidit Elizabeth (dg: d) relicte quondam Johannis 

dicti Zadelleers (dg: h) de Oesterwijc hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex omnibus et singulis bonis que dictus venditor cum Bela 

sua uxore filia (dg: quo) Willelmi dicti Hoeveman nomine dotis et in 

subsidium matrimonii sumpserat quocumque locorum infra parochiam de 

Scijnle situatis promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi et promisit super habita 

et habenda sufficientem facere. (dg: Testes datum supra) Testes Jacobus 

et Jacobus #Steenwech# datum quinta post pascha. 

 

BP 1179 p 236v 07 do 30-03-1391. 

Willelmus zvw Henricus die Rode van Bucstel gaf uit aan Johannes Baten soen 

en zijn broer Arnoldus Bathen soen een stuk broekland, in Boxtel, in 

Liemde, ter plaatse gnd Bardelaar, tussen Willelmus van Overacker enerzijds 

en voornoemde Johannes Bathen soen en zijn broer Arnoldus Bathen soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en een n-erfcijns van 

4 pond geld aan Arnoldus die Zadelleer te betalen. 

 

Solverunt (dg: ex) #fratres#. Duplicetur. 

Willelmus filius quondam Henrici die Rode de Bucstel peciam (dg: prati) 

paludis (dg: s) sitam in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde 

ad locum dictum Bardelaer inter hereditatem Willelmi de Overacker ex uno 

et inter hereditatem Johannis Bathen #soen# et (verbeterd uit: ex) 

Arnoldi Bathen soen sui fratris ex alio dedit ad hereditarium censum 

dictis Johanni Baten soen et Arnoldo Bathen soen suo fratri ab eisdem 

hereditarie possidendam pro censu domini fundi et pro hereditario censu 

IIIIor librarum monete Arnoldo die Zadelleer ex dicta pecia paludis 

annuatim de jure solvendis dandis etc prmittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt (dg: ex premissis dicto 

Arnoldo) se daturos et soluturos dictum censum dicto Arnoldo ex 

premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 236v 08 do 30-03-1391. 

Voornoemde Johannes Bathen soen en Arnoldus Bathen soen beloofden aan 

voornoemde Willelmus 7 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius over 
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2 jaar (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

Dicti Johannes Bathen soen et Arnoldus Bathen soen promiserunt dicto 

Willelmo septem Gelre gulden seu valorem a Remigii proxime futuro ultra 

duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 236v 09 do 30-03-1391. 

De broers Henricus, Baudewinus en Willelmus, kvw Henricus Rode van Bucstel, 

gaven uit aan de broers Johannes Bathen soen en Arnoldus Bathen soen een 

stuk broekland, in Boxtel, in Liemde, ter plaatse gnd Eilde, tussen 

Johannes Deenkens soen enerzijds en Joseph van Casteren anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 2½ oude groot Tournoois, 2½ penning oude 

grondcijns, een b-erfcijns van 15½ Vlaamse groot aan Mechtildis van Kessel 

en thans voor een n-erfcijns van ½ oude Franse schild of de waarde, met 

Sint-Martinus aan voornoemde Baudewinus te betalen. 

 

Solverunt fratres. 

Henricus Baudewinus et Willelmus fratres liberi quondam Henrici Rode de 

Bucstel peciam paludis sitam in parochia de Bucstel in jurisdictione de 

Liemde in loco dicto Eilde inter hereditatem Johannis Deenkens soen ex 

uno et inter hereditatem Joseph de Casteren ex alio dederunt ad 

hereditarium censum Johanni Bathen soen et Arnoldo Bathen #soen# 

fratribus ab eisdem hereditarie possidendam pro duobus et dimidio 

antiquis grossis Turonensibus et duobus et dimidio denariis antiqui 

census (dg: ex) domino fundi et pro hereditario censu quindecim et 

dimidii grossorum Flandriensium #(dg: antiquis)# Mechtildi de Kessel 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario censu dimidii antiqui 

scudati #Francie# seu valorem dando dicto Baudewino a dictis Johanne et 

Godefrido fratribus hereditarie (dg: pent) #Martini# ex premissis 

promittentes indivisi warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt indivisi. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 236v 10 do 30-03-1391. 

Voornoemde broers Johannes Bathen soen en Arnoldus beloofden aan voornoemde 

Baudewinus 16 oude Franse schilden of de waarde met Sint-Remigius over een 

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

 

Dicti Johannes Bathen soen et Arnoldus fratres promiserunt dicto 

Baudewino (dg: quindecim et d) sedecim aude scilde Francie seu valorem a 

Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 236v 11 .. 27-02-1588. 

De pacht is voor de tweede keer geïngrosseerd. 

 

[D]e consensu dominorum scabinorum presens littera paccionaria secundarie 

est ingrossata .. instantia ....... et ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... Johannes et Daniel jure jura.. 

affirmaverunt litteras primarie extens.. esse depertitas sicut ....... 

nequeant q... jura..... ....... ....... de ....... ....... et mag.... 

Walramus de Hanenberch est confirmatum datum XXVII februarii anno XVc 

LXXXVIII. 

 

BP 1179 p 236v 12 do 30-03-1391. 

De broers Henricus en Baudewinus, kvw Henricus Rode van Bucstel, gaven uit 

aan Joseph van Casteren de helft van een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Boxtel, in Liemde, ter plaatse gnd Kasteren, tussen 

Gerardus nzvw hr Gerardus van Bucstel enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van der Made en zijn broer 

Ghibo en met het andere eind aan wijlen Walterus Rike, met de helft van het 

hierbij behorend recht in de gemeint van Sint-Oedenrode; de uitgifte 

geschiedde voor 5 oude groot en 1 hoen aan de heer van Boxtel, gaande uit 
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voornoemde helft, en thans voor een n-erfpacht van 1½ mud koren, half rogge 

en half gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde 

Baudewinus te leveren. 

 

Henricus et Baudewinus fratres liberi quondam Henrici Rode de Bucstel 

(dg: domum et ortum si et hereditates) #medietatem domus et orti et 

hereditatum# sibi adiacentium sitorum in parochia de Bucstel in 

jurisdictione de Lijemde in loco dicto Casteren inter hereditatem Gerardi 

filii naturalis quondam domini Gerardi de Bucstel ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendentium cum uno fine ad hereditatem Johannis 

van der Made et Ghibonis eius fratris et cum (dg: reliquand et) reliquo 

fine ad hereditatem quondam Walteri Rike #et# cum medietate juris ad 

premissa spectantis in communitte de Rode ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Joseph de Casteren ab eodem hereditarie 

possidendam pro quinque aude groet et uno pullo domino de Bucstel ex (dg: 

-inde) dicta medietate premissorum solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum bladi mediatim siliginis 

et mediatim ordei mensure de Busco danda dicto Baudewino a (dg: -d) dicto 

Joseph hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex dicta medietate 

premissorum promittentes warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 D 04 p. 237. 

 Quinta post pascha: donderdag 30-03-1391. 

 Tercia post octavas pasce: dinsdag 04-04-1391. 

 

BP 1179 p 237r 01 do 30-03-1391. 

Voornoemde broers Henricus en Baudewinus, kvw Henricus Rode van Bucstel, 

gaven uit aan Johannes van den Made en zijn broer Ghibo de andere helft van 

voornoemde goederen en recht; de uitgifte geschiedde voor 5 oude groot en 4 

penningen oude pecunia aan de heer van Boxtel, gaande uit deze helft, en 

thans voor een n-erfpacht van 1½ mud koren, half rogge en half gerst, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde Baudewinus te 

leveren. 

 

Dicti Henricus et Baudewinus reliquam medietatem premissorum et jurum 

communitatis dederunt ad hereditariam paccionem Johanni van den Made et 

Ghiboni suo fratri ab (dg: esd) eisdem [hereditarie] possidendam pro 

quinque aude groet et quatuor denariis antique pecunie domino de (dg: 

Busc) Bucstel ex dicta medietate solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum (dg: siliginis) bladi 

mediatim siliginis et mediatim ordei mensure de Busco danda dicto 

Baudewino (dg: et dic) ab aliis hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda ex dicta medietate premissorum et jurum promittentes (dg: su) 

indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt indivisi. Testes Aa et Steenwech datum 

quinta post pascha. 

 

BP 1179 p 237r 02 .. 27-02-1588. 

De brief van de pacht is voor de tweede maal geïngrosseerd. 

 

De consensu dominorum scabinorum presens littera paccionaria ad 

instantiam Johannis et Danielis ....... ....... secundario est ingrossata 

per totum ut in contractu precedente. Actum XXVII februarii anno LXXXVIII 

....... 

 

BP 1179 p 237r 03 do 30-03-1391. 

Gerardus zvw Johannes van Megen bakker 56verhuurde aan Gertrudis wv 

                         
56 Zie → BP 1179 p 762v 01 do 06-08-1394, overdracht van de huur van de 

helft van het huis. 
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voornoemde Johannes van Megen, voor de duur van haar leven, de helft van 

een huis en erf in Den Bosch, over de Eelkens Brug, tussen erfgoed van 

Lambertus van Gestel enerzijds en erfgoed van Johannes Stover anderzijds, 

te weten de helft naast voornoemde Johannes Stovers, voor de cijnzen die 

uit deze helft gaan. 

 

Gerardus filius quondam Johannis de Megen (dg: de egen) pistoris 

medietatem domus et aree site in Busco ultra pontem dictum Eelkens Brugge 

inter hereditatem (dg: Sijmon) Lamberti de Gestel ex uno et inter 

hereditatem Johannis Stover ex alio scilicet illam medietatem que sita 

est contigue iuxta (dg: h) dictam hereditatem dicti Johannis Stovers ut 

dicebat locavit recto locacionis modo Gertrudi relicte dicti quondam 

Johannis de Megen ab eadem quoad vixerit possidendam pro censibus ex 

dicta medietate de jure solvendis dandis et solvendis a dicta Gertrude 

anno quolibet ad vitam dicte Gertrudis et non ultra terminis solucionis 

ad hoc debitis et consuetis promittens warandiam et (dg: al depo) aliam 

obligationem deponere ad vitam dicte Gertrudis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 237r 04 do 30-03-1391. 

Gerardus zvw Johannes van Megen bakker deed tbv voornoemde Gertrudis wv 

voornoemde Johannes afstand van alle huisraad die voornoemde wijlen 

Johannes van Megen en zijn vrouw Gertrudis samen bezaten. 

 

Gerardus filius quondam Johannis de Megen pistoris super omnibus (dg: 

etc) clenodiis domiciliis et utencilibus que dictus quondam Johannes de 

Megen et Gertrudis eius uxor pariter possiderunt et super jure etc ad 

opus dicte Gertrudis relicte dicti quondam Johannis renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 237r 05 do 30-03-1391. 

Broeder Bonefacius gnd Faes zvw Johannes Zonman derde orde van Sint-

Franciscus droeg over aan Johannes nzvw Johannes gnd Houbraken van Scijnle 

(1) 1/3 deel in een stuk land, gnd die Groot Akker, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Luttel Einde, tussen Godescalcus zv Albertus van Kessel 

enerzijds en kv Willelmus van Houthem anderzijds, (2) 1/3 deel in een 

stukje land, in Schijndel, naast Yda dv Willelmus van Overacker, met een 

eind strekkend aan een gemene weg. 

 

Solvit. 

Frater Bonefacius dictus Faes filius quondam Johannis Zonman tercii 

ordinis sancti (dg: Fran) Francisci (dg: peciam terre #dictam# sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde) terciam partem ad #se# 

spectantem spectantem in pecia (dg: de) terre dicta die Groet Acker sita 

in (dg: parochia ter re sita) parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel 

Eijnde inter hereditatem Godescalci filii Alberti de Kessel ex uno et 

inter hereditatem (dg: liber) liberorum Willelmi de Houthem ex alio atque 

terciam partem ad se spectantem in particula terre sita in dicta parochia 

et iuxta hereditatem Yde filie Willelmi de Overacker (dg: ex uno et inter 

hereditatem) tendente cum uno fine ad communem plateam ut dicebat 

supportavit Johanni filio naturali quondam Johannis dicti Houbraken de 

Scijnle promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 237r 06 di 04-04-1391. 

Johannes zvw Everardus Hessels soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Everardi Hessels soen prebuit et reportavit. 

Testes Erpe et Loze datum tercia post octavas pasce. 
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BP 1179 p 237r 07 di 04-04-1391. 

Voornoemde Johannes nzvw Johannes gnd Houbraken van Scijnle beloofde aan 

voornoemde broeder Bonefacius gnd Faes zvw Johannes Zonman derde orde van 

Sint-Franciscus een lijfpacht57 van 2 mud rogge, Bossche maat, 4 kwarten 

boter en 1 kwart raapolie, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Johannes promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicto fratri Bonefacio vitalem pensionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco et quatuor quartarum buturi et unius quarte olei raparum 

mensure de Busco (dg: dan) anno quolibet ad vitam dicti fratris Bonefacii 

et non ultra Martini #et in Busco tradendam# ex omnibus bonis suis 

habitis et habendis et cum mortuus fuerit. ?Testes du datum supra. 

 

BP 1179 p 237r 08 di 04-04-1391. 

Henricus zv Henricus van der Voert verkocht aan Petrus zvw Gevardus van 

Essche een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-

Bartholomeus in Den Bosch te leveren, gaande uit een tuin gnd die Bunt, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Jacobus van Laerhoven enerzijds en 

Bela gnd Vier Pennincs anderzijds. 

 

Solvit. 

Henricus filius (dg: quondam) Henrici van der Voert hereditarie vendidit 

Petro filio quondam Gevardi de Essche hereditariam paccionem sex 

lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Bartholomei et 

in Busco tradendam ex quodam orto dicto die Bunt sito in parochia de 

Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem (dg: The) Jacobi de 

Laerhoven ex uno et inter hereditatem Bele dicte Vier Pennincs ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 237r 09 di 04-04-1391. 

Jacobus Screijnmaker vernaderde een deel van een huis en erf in Den Bosch, 

in de Kerkstraat, aan Godefridus zvw Godefridus van Lijt schoenmaker 

verkocht door Petrus die Scriver. De ander week en hij droeg weer over. 

 

Jacobus Screijnmaker prebuit et exhibuit patentes denarios etc ad 

redimendum partem domus (dg: do) et aree site in Busco in vico ecclesie 

venditam Godefrido filio quondam Godefridi de Lijt sutoris a Petro die 

Scriver ut in litteris dicebat contineri et cessit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 237r 10 di 04-04-1391. 

Henricus zvw Lambertus van den Arennest en Henricus gnd van Best beloofden 

aan hr Henricus van Best priester, tbv Johannes en Gertrudis, kvw Ghibo van 

Best, 92 Engelse nobel of de waarde en 1 Hollandse gulden met Kerstmis 

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

 

Henricus filius quondam Lamberti van den Arennest et Henricus dictus de 

Best promiserunt domino Henrico de Best presbitro (dg: nonaginta duos e 

nobel monete regis Angli Anglie seu valorem) ad opus Johannis et 

Gertrudis liberorum quondam Ghibonis de Best nonaginta duos nobel monete 

regis Anglie seu valorem #et unum Hollant gulden# ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 237r 11 di 04-04-1391. 

Henricus gnd Wellen zvw Walterus gnd Wellen soen en Theodericus gnd 

                         
57 Zie → BP 1179 p 542v 03 do 20-03-1393, vermelding van de lijfpacht. 
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Herbrechts soen van Lijt verkochten58 aan Theodericus van den Hoevel zvw 

Cristianus van den Hoevel een n-erfcijns van 4 oude Franse schilden, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 2 morgen land, in Lith, ter plaatse gnd 

in de Grote Liensveld, tussen Arnoldus van Hoemen enerzijds en Petrus van 

Maren anderzijds, (2) 1 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd in de 

Efterste Ert, tussen wijlen Goeswinus Lodekens soen enerzijds en kvw 

Herbertus Truden soen anderzijds, (3) 17 hont land van voornoemde 

Theodericus Herbrechts soen, in Kessel, ter plaatse gnd in het Strobroek, 

tussen Henricus Bouman van Kessel enerzijds en Goeswinus zvw Goeswinus 

Kerijs soen anderzijds. 

 

Henricus dictus Wellen filius quondam Walteri dicti Wellen soen et 

Theodericus dictus Herbrechts soen #de Lijt# hereditarie vendiderunt 

Theoderico van den Hoevel filio quondam Cristiani van den Hoevel 

hereditarium censum quatuor aude scilde Francie seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex duobus iugeribus terre (dg: dictorum) 

sitis in parochia de Lijt in loco dicto in den Groten (dg: Lijesw Velt 

inter he) Liensvelt inter hereditatem Arnoldi de Hoemen ex uno et inter 

hereditatem Petri de Maren ex alio atque ex uno iugero terre sito in 

parochia de Kessel in loco dicto in den Eftersten Ert inter hereditatem 

quondam Goeswini Lodekens soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Herberti Truden soen ex alio item ex (dg: ca) decem et septem 

hont terre dicti (dg: quo) Theoderici Herbrechts soen sitis in parochia 

de Kessel in loco dicto int Strobroec inter hereditatem Henrici Bouman de 

Kessel ex uno et inter hereditatem Goeswini filii quondam Goeswini Kerijs 

soen ex alio ut dicebant promittentes super habita et habenda et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 237r 12 di 04-04-1391. 

Johannes van der After en zijn zoon Sijmon beloofden aan Johannes van 

Boningen zvw Sijmon 25 Hollandse gulden (dg: of de waarde) met Pasen 

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

 

-. 

Johannes van der After #et Sijmon eius filius# promiserunt Johanni (dg: 

de Bouvinn) #de Boningen# filio quondam Sijmonis XXV Hollant gulden (dg: 

seu valorem) ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 237r 13 do 30-03-1391. 

Yudocus gnd Bruijstens droeg over aan Willelmus en Sophija, kvw Egidius gnd 

Wever en Willelmus gnd van Kerbraken een stuk land, gnd die Straetakker, in 

Boxtel, naast de weg gnd die Heerstraten, tussen erfgoed van de H.Geest in 

Boxtel enerzijds en wijlen voornoemde Egidius gnd Wever anderzijds, aan 

voornoemde Yudocus overgedragen door Ludekinus zvw Gerardus gnd Claes soen 

ev Katherina dvw voornoemde Egidius. De brief overhandigen aan Johannes die 

Vorster van Bucstel. 

 

Solvit. 

Yudocus dictus Bruijstens peciam terre dictam die Straetacker (dg: que) 

sitam in parochia de Bucstel iuxta plateam dictam die Heerstraten inter 

hereditatem mense sancti spiritus in (dg: Busco in Busco) #Bucstel# ex 

uno et inter hereditatem quondam Egidii dicti Wever ex alio supportatam 

dicto Yudoco a Ludekino filio quondam Gerardi dicti Claes soen (dg: pro) 

marito et tutore legitimo ut dicebat Katherine sue uxoris filia dicti 

quondam Egidii prout in litteris supportavit (dg: Willelmo de Kerbraken) 

et Willelmo et (dg: So) Sophije liberis quondam dicti Egidii dicti Wever 

et Willelmo dicto de Kerbraken cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui [deponere]. Testes Aa et Steenwech 

                         
58 Zie ← BP 1179 p 236v 01 do 30-03-1391, welk contract waarschijnlijk niet 

is doorgegaan. 
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datum quinta post pasca. Tradetur littera Johanni die Vorster de Bucstel. 

 

BP 1179 p 237r 14 do 30-03-1391. 

Hermannus zvw Johannes van Scijnle verkocht aan Gerardus Witmeri een stuk 

land, in Schijndel, ter plaatse gnd in die Braken, tussen kvw Lambertus van 

Gherwen enerzijds en Henricus van den Waude anderzijds. 

 

Hermannus filius quondam Johannis de (dg: Scijnl) Scijnle (dg: .) peciam 

terre sitam in parochia de Scijnle in loco dicto in die Braken inter 

hereditatem (dg: liber) liberorum quondam Lamberti de Gherwen ex uno et 

inter hereditatem Henrici van den Waude ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo Witmeri promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 237r 15 do 30-03-1391. 

Ghibo van Rode nzvw hr Henricus van den Broec priester beloofde aan zijn 

dochter Elizabeth een lijfpacht van 3 lopen rogge, maat van Helmond, gaande 

uit een b-erfpacht {niet afgewerkt contract}. 

 

Ghibo de Rode filius naturalis quondam domini Henrici van den Broec 

presbitri promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Elizabeth sue filie vitalem pensionem (dg: u) trium lopinorum siliginis 

mensure de Helmont anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra ex 

hereditaria paccione. 

 

BP 1179 p 237r 16 do 30-03-1391. 

Johannes Haijken en Stephanus zvw Lambertus Raet van Empel beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 24 Hollandse gulden met Sint-Jan aanstaande (za 24-

06-1391; 1+30+31+24=86 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Haijken et Stephanus filius quondam Lamberti Raet de Empel 

promiserunt Philippo Jozollo etc XXIIII Hollant gulden ad nativitatis 

Johannis prox[ime] futurum sub pena II. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 D 05 p. 238. 

 Quinta post pascha: donderdag 30-03-1391. 

 Sexta post pascha: vrijdag 31-03-1391. 

 Sabbato post pasca: zaterdag 01-04-1391. 

 

BP 1179 p 238v 01 do 30-03-1391. 

De gezusters Elizabeth, Heijlwigis en Katherina, dvw Gerardus van Berze, 

verkochten aan Arnoldus Coppelman 2 strepen land, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Onrode, tussen Johannes gnd Vos Hennens soen enerzijds en voornoemde 

Arnoldus Coppelman anderzijds, belast met 1 oude groot grondcijns en recht 

van weg. 

 

Elizabeth Heijlwigis et Katherina sorores filie quondam Gerardi de Berze 

cum tutore duas strepas terre sitas in parochia de Bucstel in loco dicto 

Onrode inter hereditatem Johannis dicti Vos Hennens soen ex uno et inter 

(dg: Ard) hereditatem Arnoldi Coppelman ex alio hereditarie vendiderunt 

dicto Arnoldo Coppelman (dg: promittentes su) promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere exceptis uno grosso antiquo domino 

fundi exinde solvendo et viis per dictas duas strepas terre de jure 

transientibus. 

 

BP 1179 p 238v 02 do 30-03-1391. 

(dg: Ro). 

 

BP 1179 p 238v 03 do 30-03-1391. 

Rodolphus zvw Arnoldus gnd Vrient beloofde aan Johannes zvw Johannes 

Vrancken soen 10 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, en 10 
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Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te 

betalen. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi dicti Vrient promisit Johanni filio 

quondam Johannis Vrancken soen (dg: X Gelre gulden .) X gulden XXX 

communes placken pro quolobet eorum gulden (dg: u) computato et X Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Erpe et Steenwech datum quinta post pascha. 

 

BP 1179 p 238v 04 do 30-03-1391. 

Arnoldus van der Braken zvw Arnoldus van der Braken verkocht aan Aleijdis 

dvw Johannes gnd Ennekens soen van Uden een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

in een stuk beemd gnd die Bijvink, in Oirschot, ter plaatse gnd Aarle, 

tussen Rutgherus van den Stadeacker enerzijds en de gemene steeg 

anderzijds, (2) een stuk land gnd Huist, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Aarle, tussen erfg vw Henricus van Arle enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, (3) een stuk land gnd die Heit Hof, in Oirschot, ter plaatse 

gnd Aarle, tussen voornoemde Rutgherus enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, belast met de grondcijnzen. 

 

Arnoldus van der (dg: Bo) Braken filius quondam Arnoldi van der Braken 

(dg: hereditariam p) hereditarie vendidit Aleijdi filie quondam Johannis 

dicti Ennekens soen de Uden hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purifiationis et in Busco 

tradendam ex (dg: p) medietate ad dictum venditorem spectante in pecia 

prati dicta die Bijevinc sita in parochia de (dg: Oes) Oerscot in loco 

dicto Arle inter hereditatem Rutgheri van den Stadeacker ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem stegam ex alio atque ex pecia terre dicta die 

(dg: Huijst) Huijst sita in dictis parochia et loco inter hereditatem 

(dg: lib) heredum quondam Henrici de Arle ex uno et inter communem viam 

ex alio atque ex pecia terre dicta die Heijt (dg: Holft) Hof sita in 

parochia et loco predictis inter hereditatem dicti Rutgheri ex uno et 

inter hereditatem communem plateam ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: da) Erpe 

et Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 238v 05 vr 31-03-1391. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela en Gerardus van Wijel beloofden aan 

Godescalcus van Megen en Johannes van Bladel 37 oude schilden, een helft te 

betalen na maning en de andere helft, half met Sint-Jan (za 24-06-1391) en 

half met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391). 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela et Gerardus de Wijel 

promiserunt (dg: Alberto) #Godescalco# de Megen et Johanni de Bladel seu 

eorum alteri XXXV[II] aude scilde mediatim ad monitionem persolvendos et 

(dg: .) reliquam medietatem mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime 

futurum persolvendam. Testes Uden et Aa datum sexta post!. 

 

BP 1179 p 238v 06 vr 31-03-1391. 

Voornoemde Willelmus en Gerardus beloofden aan voornoemde Godescalcus en 

Johannes, tbv de stad Den Bosch, indien iemand in de vitta van Sconen 

beroofd zou worden, etc. 

 

Dicti Willelmus et Gerardus promiserunt indivii super omnia dictis (dg: 

Alberto) #Godescalco# et Johanni (dg: quod) ad opus opidi de Busco quod 

si in vitta de Sconen aliquis defectus fuerit etc ut alii promiserunt. 

Testes datum supra. 
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BP 1179 p 238v 07 vr 31-03-1391. 

Willelmus beloofde voornoemde Gerardus van alles schadeloos te houden. 

 

Willelmus predictus promisit dictum Gerardum de toto indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 238v 08 vr 31-03-1391. 

Thomas nzv hr Willelmus van Gheijmt? priester ev Agnes ndvw hr Theodericus 

Sceijvart priester verklaarde ontvangen te hebben van hr Johannes Sceijfart 

priester en Gerardus Zannen 50 roeskens mottoen, die wijlen voornoemde hr 

Theodericus Sceijvart in zijn testament nagelaten had aan zijn voornoemde 

natuurlijke dochter Agnes, welke 50 roeskens mottoen voornoemde Gerardus 

tot heden in zijn beheer had. 

 

(dg: Duplicetur). Solverunt ambo. 

Thomas filius naturalis domini Willelmi de Gheij[m?]t presbitri maritus 

et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie naturalis quondam domini 

Theoderici Sceijvart presbitri palam recognovit se recepisse a domino 

Johanne Sceijfart presbitro et a Gerardo Zannen L roeskens (dg: soe) 

mottoen quos dictus quondam dominus (dg: He) Theodericus Sceijvart dicte 

Agneti sue filie naturali in suo testamento legaverat (dg: ut dicebat) et 

quos L roeskens mottoen dictus Gerardus huc usque sub se et penes se 

habuit ut dicebat clamans dictos dominum Johannem et Gerardum inde quitos 

et (dg: eo) promisit (dg: eos) super omnia eosdem dominum Johannem et 

Gerardum nunquam impetere occacione dicte pecunie. Testes Erpe et Dicbier 

datum sexta post pascha. 

 

BP 1179 p 238v 09 vr 31-03-1391. 

Tielmannus zvw Willelmus Wouters soen beloofde aan Petrus zvw Goeswinus 

uten Broec 36 Hollandse gulden of ander gouden paijment van dezelfde waarde 

met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Tielmannus filius quondam Willelmi Wouters soen promisit Petro filio 

quondam Goeswini uten Broec XXXVI Hollant gulden seu aliud pagamentum 

aureum eiusdem valoris ad nativitatis Johannis proxime futurum 

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

 

BP 1179 p 238v 10 vr 31-03-1391. 

Johannes zvw Henricus van Eijcke verkocht aan Johannes zvw Ghibo gnd Tillen 

soen van Geldorp een b-erfpacht van 4 mud 7 lopen rogge, Bossche maat, die 

Theodericus zvw Theodericus gnd des Joncheren soen van Gheldorp beloofd had 

aan voornoemde Johannes zvw Henricus van Eijcke, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die aan voornoemde Johannes 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, in de heerlijkheid Geldrop. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Eijcke hereditariam paccionem quatuor 

modiorum et septem lopinorum siliginis mensure de Busco quam Theodericus 

filius quondam Theoderici dicti des Joncheren soen de Gheldorp promisit 

se daturum et soluturum dicto Johanni filio quondam Henrici de Eijcke 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam et deliberandam ex 

omnibus et singulis hereditatibus dicto Johanni de morte quondam suorum 

parentum successione advolutis quocumque locorum tam in humido quam in 

sicco in duro et in molli in dominio de Gheldorp consistentibus sive 

sitis prout in litteris vendidit Johanni filio quondam Ghibonis dicti 

Tillen soen de Geldorp supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui in dicta paccione existentem 

deponere. Testes Uden et Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 238v 11 vr 31-03-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes verkoper 80 gulden, 30 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-
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Remigius (zo 01-10-1391) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1391). 

 

Dictus emptor promisit dicto Johanni venditori octoginta gulden scilicet 

XXX communes placken pro quolibet gulden computato mediatim Remigii et 

mediatim nativitatis Domini proxime futurum (dg: so) persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 238v 12 za 01-04-1391. 

Johannes Bathen soen van Gheldorp en Godefridus van Gheldorp zvw Philippus 

van Eijcke beloofden aan Boudewinus Beijs 105 Hollandse gulden of de waarde 

met Maria-Geboorte aanstaande (vr 08-09-1391) te betalen. 

 

#Johannes Bathen soen de Gheldorp (dg: et) et# Godefridus de Gheldorp 

filius quondam Philippi de Eijcke promisit Boudewino Beijs centum et 

quinque Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Marie proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: Jac) Steenwech et Hubertus datum sabbato post 

pasca. 

 

BP 1179 p 238v 13 za 01-04-1391. 

Johannes Bathen soen van Gheldorp beloofde Godefridus schadeloos te houden. 

 

Solvit XI ?grossos. 

Johannes Bathen soen de Gheldorp (dg: pre) promisit Godefridum indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 238v 14 za 01-04-1391. 

Johannes nzvw hr Roverus van Broechoven investiet van Erp, Egidius zv 

Johannes Andries soen en Theodericus van der Ynden beloofden aan Arnoldus 

Hoernken 20 Gelderse gulden (dg: of de waarde) binnen een maand na heden te 

betalen. 

 

Johannes (dg: Rov) filius (dg: q) naturalis domini quondam Roveri de 

Broechoven (dg: p) investiti olim de Erpe (dg: et G) Egidius filius 

Johannis Andries soen et Theodericus van der Ynden promiserunt Arnoldo 

Hoernken XX Gelre gulden (dg: seu valorem) infra mensem datam presentium 

sine medio sequente persolvendos. Testes Uden et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 238v 15 za 01-04-1391. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus gaf uit aan Henricus van 

Zulikem 4 stukken land in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd op den 

Loekart, (1) tussen wijlen Ghisbertus van de Doorn enerzijds en Johannes 

van Rumel anderzijds, (2,3,4) tussen hr Goeswinus van Aa ridder enerzijds 

en Johannes van de Dijk anderzijds, zoals ze behoorden aan wijlen Petrus 

van Bardwijc; de uitgifte geschiedde voor (a) 1 hoen aan de grondheer, (b) 

cijnzen aan dekaan en kapittel van Oirschot en aan de vicarius in Gestel, 

en thans voor (c) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi filii Theoderici quatuor pecias 

terre sitas in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum op den 

Loekart quarum una quondam Ghisberti de Spina ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Rumel ex uno (dg: ?quarum secunda) #et relique ters pecie 

terre# inter hereditatem domini Goeswini de Aa militis ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Aggere ex alio (dg: tercia inter hereditatem) 

sunt site prout ibidem site sunt #et# ad Petrum quondam de Bardwijc !site 
!sunt dedit ad hereditarium censum Henrico de Zulikem ab eodem 

hereditarie possidendas pro uno pullo domino fundi et censibus decano et 

capitulo in Oerscot atque vicario in Ghestel exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco 

danda sibia ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 
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premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 238v 16 za 01-04-1391. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Goeswinus Moedel 20 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Goeswino Moedel XX Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf4 D 06 p. 239. 

 Sabbato post pasca: zaterdag 01-04-1391. 

 in octavis pasce: zondag 02-04-1391. 

 Secunda post octavas pasce: maandag 03-04-1391. 

 

BP 1179 p 239r 01 za 01-04-1391. 

Henricus van Zulikem verkocht aan Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv 

Theodericus een kamp, 8 bunder groot, ter plaatse gnd Eilde, en deels onder 

de vrijdom van Den Bosch en deels in Herlaar, tussen wijlen Henricus van 

den Steen enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 5 oude groot 

grondcijns en een b-erfcijns van 13 pond 10 schelling geld aan Adam van 

Mierd. 

 

Henricus de Zulikem quendam campum (dg: situm) octo bonaria continentem 

situm (dg: partim infra lib) in loco dicto Eilde et partim (dg: in loco) 

infra libertatem op[pidi] de Busco et partim in territorio de Herlaer 

inter hereditatem quondam Henrici van den Steen ex uno et inter communem 

plateam ex alio hereditarie (dg: supportavit Goes) [vendidit] Goeswino 

Moedel filio quondam Bertoldi filii Theoderici promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: censibus) quinque (dg: aude) grossis 

antiquis domino fundi et hereditario censu XIII librarum et X solidorum 

monete Ade de Mierd exinde solvendis. Testes Uden et Loze datum sabbato 

post pasca. 

 

BP 1179 p 239r 02 za 01-04-1391. 

Voornoemde Henricus van Zulikem verkocht aan voornoemde Goeswinus Moedel 

een kamp, 5 bunder groot, ter plaatse gnd Eilde en deels onder de vrijdom 

van Den Bosch en deels onder Schijndel, tussen wijlen Henricus van den 

Steen enerzijds en wijlen hr Godefridus van Os ridder anderzijds, belast 

met 3 oude groten grondcijns en een b-erfcijns van 20 schelling geld aan 

een altaar in de parochiale kerk van Den Bosch. 

 

Dictus Henricus quendam campum quinque bonaria continentem situm in (dg: 

p-) loco dicto Eilde et partim infra libertatem oppidi de Busco et partim 

infra parochiam de Scijnle [inter] hereditatem quondam Henrici van den 

Steen ex uno et inter hereditatem quondam domini Godefridi de Os militis 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Goeswino Moedel promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus grossis antiquis 

domino fundi et hereditario censu XX solidorum monete cuidam altari sito 

in parochiali (dg: de) ecclesia de Busco exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 239r 03 za 01-04-1391. 

Broeder Johannes van Arkel zvw Henricus Rode van Bucstel orde van de 

Predikheren machtigde zijn broer Baudewinus zijn cijnzen, renten, pachten 

en tegoeden te manen. 

 

Frater Johannes de Arkel filius quondam Henrici Rode de Bucstel ordinis 

predicatorum dedit Baudewino suo fratri potestatem monendi etc suos 

census redditus pacciones et credita usque ad revocacionem. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1179 p 239r 04 za 01-04-1391. 

Nijcholaus van Baerle droeg over aan Willelmus zvw Henricus gnd Maes soen 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Walterus zvw Stephanus 

gnd van der Amervoert beloofd had aan voornoemde Nijcholaus, met Lichtmis 

in het na te noemen huis te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen Metta 

gnd Bruijstens enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, voor strekkend 

aan de gemeint en achter aan hr Willelmus Custer priester. 

 

Nijcholaus de Baerle hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Walterus filius quondam Stephani dicti van der 

Amervoert promisit se daturum et soluturum dicto Nijcholao hereditarie 

purificationis et in domo infrascripta traditurum de et ex domo et orto 

ac hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de [Oesterwijc] in 

loco dicto Berkel inter hereditatem (dg: Mette) Mette dicte Bruijstens ex 

uno et inter communitatem ibidem ex alio tendentibus ante ad communitatem 

et retro ad hereditatem domini Willelmi Custer presbitri prout in 

litteris supportavit (dg: Nij) Willelmo filio quondam Henrici dicti Maes 

soen cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 239r 05 za 01-04-1391. 

Voornoemde Willelmus zvw Henricus Maes soen droeg over aan Nijcholaus van 

Baerle 1/8 deel van een hoeve van wijlen Arnoldus gnd Brekelman, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, beiderzijds tussen Johannes gnd 

Moelner, dit 1/8 deel belast met (1) 1 1/8 oude groot, (2) een b-erfcijns 

van 4 schelling gemeen paijment. 

 

Dictus Willelmus filius quondam Henrici Maes soen (dg: quartam) #octavam# 

partem ad se spectantem cuiusdam mansi quondam Arnoldi dicti Brekelman 

siti in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem 

Johannis dicti Moelner ex utroque latere coadiacentem et (dg: in atti 

dicti m) octavam partem (dg: dicti) attinentiarum dicti mansi singularum 

et universarum quocumque sitarum ut dicebat hereditarie supportavit 

Nijcholao de (dg: Baer) Baerle promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere exceptis uno grosso antiquo et octava 

parte unius grossi antiqui et hereditario censu IIII solidorum communis 

pagamenti ex dicta octava parte de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 239r 06 za 01-04-1391. 

Johannes zvw Reijmboldus Bakker gaf uit aan Godefridus zvw Godefridus van 

Lijt schoenmaker een deel van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, op de hoek aldaar, tussen de Peperstraat enerzijds en erfgoed 

van Arnoldus gnd Nolleken Geroncs anderzijds, te weten het deel richting 

het kerkhof van de kerk van Sint-Jan-Evangelist, tussen de Peperstraat 

enerzijds en erfgoed van wijlen Egidiis Schrijver, nu voornoemde Godefridus 

zvw Godefridus van Lijt schoenmaker anderzijds, welk deel reikt vanaf de 

Kerkstraat achterwaarts tot aan erfgoed van voornoemde Arnoldus Nollekens 

Geronc, met de helft van de tussenwand tussen dit deel en het erfgoed van 

voornoemde wijlen Egidius Schrijver, zoals dit aan voornoemde wijlen 

Egidius Schrijver, grootvader van voornoemde Johannes, behoorde, en nu aan 

voornoemde Johannes behoort; de uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfcijns 

van 20 schelling geld aan dekaan en kapittel van de kerk in Den Bosch, en 

thans voor (2) een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

Johannes filius quondam Reijmboldi pistoris quandam partem domus aree 

site in Busco in vico ecclesie supra conum ibidem inter vicum dictum 

Peperstraet ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Nolleken Geroncs ex 
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alio scilicet illam partem dicte domus et aree que #pars# sita est versus 

cijmitherium ecclesie sancti Johannis ewangeliste inter (dg: hereditatem) 

dictum vicum [P]eperstraet vocatum ex uno et inter hereditatem quondam 

Egidii scriptoris (dg: e) nunc (dg: Go) ad Godefridum filium quondam 

Godefridi de Lijt sutoris spectantem ex alio et que pars dicte domus et 

aree tendit a dicto vico ecclesie retrorsum usque ad hereditatem dicti 

Arnoldi Nollekens Geronc simul cum medietate parietis interstitialis 

consistentis inter dictam partem et inter dictam hereditatem dicti 

quondam Egidii scriptoris prout huiusmodi pars in dicta medietate dicti 

parietis interstitialis ibidem sita est et ad dictum quondam Egidium 

scriptorem avum olim predicti Johannis spectare consuevit et nunc ad 

predictum Johannem pertinet ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto 

Godefrido filio quondam Godefridi de Lijt sutoris ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu XX solidorum monete decano et capitulo 

#ecclesie de Busco# ex dicta parte solvendo dando etc atque pro 

hereditario censu quatuor librarum monete dando sibi ab alio mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex dicta parte et medietate parietis predicti 

promittens warandiam (dg: pros) pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 239r 07 za 01-04-1391. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 239r 08 za 01-04-1391. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Johannes 50 Hollandse gulden 

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

 

Dictus Godefridus promisit dicto Johanni L Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 239r 09 za 01-04-1391. 

Lambertus Arts soen alias gnd Loenscart beloofde aan Henricus gnd Willems 

soen 56 Engelse nobel, 3 Hollandse gulden voor 1 nobel gerekend, met Sint-

Martinus aanstaande (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Lambertus Arts soen alias dictus Loenscart promisit Henrico dicto Willems 

soen LVI Enghels nobel seu tres Hollant gulden pro quolibet nobel ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes Dicbier et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 239r 10 za 01-04-1391. 

Reijnerus zvw Johannes Nollekens beloofde aan voornoemde Henricus Willems 

soen 56 Engelse nobel, 3 Hollandse gulden voor 1 nobel gerekend, met Sint-

Martinus aanstaande (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Reijnerus filius quondam Johannis Nollekens promisit dicto Henrico 

Willems soen LVI Enghels nobel seu tres Hollant gulden pro quolibet nobel 

ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 239r 11 za 01-04-1391. 

Johannes Keijser beloofde aan voornoemde Henricus Willems soen 56 Engelse 

nobel, 3 Hollandse gulden voor 1 nobel gerekend, met Sint-Martinus 

aanstaande (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Johannes Keijser promisit dicto Henrico tantum (dg: eod) eodem modo dicto 

termino persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 239r 12 za 01-04-1391. 

Yudocus Bruijstens beloofde aan voornoemde Henricus Willems soen 56 Engelse 

nobel, 3 Hollandse gulden voor 1 nobel gerekend, met Sint-Martinus 
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aanstaande (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Yudocus Bruijstens promisit dicto Henrico tantum eodem modo dicto termino 

persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 239r 13 ±zo 02-04-1391. 

Rodolphus van Dijnther verkocht aan Wiskinus zvw Theodericus Neven soen een 

n-erfcijns van 4 oude schilden, geld van Frankrijk of van de keizer of de 

waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit een b-erfpacht van 17 mud 

rogge, maat van Helmond, die de broers Ghevardus, Arnoldus en hr Willelmus, 

kvw Willelmus van Doerne, met Lichtmis moeten leveren aan voornoemde 

Rodolphus, gaande uit een windmolen in Deurne. 

 

Rodolphus de Dijnther hereditarie vendidit Wiskino filio quondam 

Theoderici Neven soen hereditarium censum IIIIor aude scilde monete 

Francie vel imperatoris vel valorem solvendum hereditarie purificationis 

ex hereditaria paccione XVII modiorum siliginis mensure de Helmont quam 

Ghevardus Arnoldus et dominus Willelmus fratres liberi quondam Willelmi 

de Doerne dicto Rodolpho solvere tenentur termino solucionis predicto de 

molendino venti consistente in parochia de Doerne et ex attinentiis et 

juribus dicti molendini singulis et universis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem in dicta paccione deponere et 

sufficientem facere. Testes Dicbier et Steenwech datum [in octavis] 

pasce. 

 

BP 1179 p 239r 14 ±zo 02-04-1391. 

Theodericus zvw Johannes Spijrinc van Dijnther verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Theodericus filius quondam (dg: Wil..) #Johannis# Spijrinc de Dijnther 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 239r 15 ±zo 02-04-1391. 

(dg: Wiskinus). 

 

BP 1179 p 239r 16 ma 03-04-1391. 

Johannes gnd Bessellen en Theodericus van Megen beloofden aan Henricus Raet 

173 lichte schilden, 12 gemene plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-

Martinus aanstaande (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Johannes dictus Bessellen et Theodericus de Megen promiserunt Henrico 

Raet centum et septuaginta tres licht scilde XII communes placken pro 

quolibet scilt computato ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

Uden et Aa datum secunda post octavas pasce. 

 

1179 mf4 D 07 p. 240. 

 Secunda post octavas pasche: maandag 03-04-1391. 

 Tercia post octavas pasce: dinsdag 04-04-1391. 

 Quarta post octavas pasce: woensdag 05-04-1391. 

 Quarta post cantate: woensdag 26-04-1391. 

 anno XC primo indicis XIIII mensis aprilio die quinta  

  modicum ante solis occasum pontificis B IX anno secundo: 

  woensdag 05-04-1391. 

 

BP 1179 p 240v 01 ma 03-04-1391. 

Henricus van Voerthusen en Johannes van Ghemert de jongere beloofden aan 

Godefridus van Zeelst 47 Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Henricus de Voerthusen et Johannes de Ghemert junior promiserunt 

Godefrido de Zeelst (dg: X) XLVII Gelre !seu valorem ad monitionem 
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persolvendos. Testes Uden et Hubertus datum secunda post octavas pasche. 

 

BP 1179 p 240v 02 ma 03-04-1391. 

De eerste zal Johannes schadeloos houden. 

 

Scribatur. 

Primus servabit Johannem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 240v 03 ma 03-04-1391. 

Reijnerus van Mechelen verklaarde ontvangen te hebben (1) 242 Gelderse 

gulden, die Johannes gnd van Vorsselaer, zijn zoon Gerardus, Willelmus van 

Nuwelant, Egidius van Goerle en Nijcholaus Rover beloofd hadden aan 

voornoemde Reijnerus, wegens zoenakkoord mbt de dood van Henricus Bije Jans 

soen, veroorzaakt door Arnoldus van Ertborne en Willelmus gnd van Levedael, 

(2) 8 Gelderse gulden, aan voornoemde Reijnerus beloofd door voornoemde 

Johannes van Vorsselaer, zijn zoon Gerardus, Willelmus van Nuwelant, 

Egidius van Goerle en Nijcholaus Rover wegens het zoenakkoord mbt de dood 

van wijlen voornoemde Henricus Bije Jans soen. En hij beloofde aan handen 

van voornoemde Nijcholaus Rover, tbv eenieder die het aangaat, voornoemde 8 

Gelderse gulden aan hen te geven, aan wie dat volgens recht moet. 

 

Reijnerus de Mechelen palam recognovit sibi fore satisfactum a #CC et# 

quadraginta duobus florenis aureis communiter gulden vocatis monete 

Gelrie quos Johannes dictus de Vorsselaer (dg: Ge) Gerardus eius filius 

Willelmus de Nuwelant Egidius de Goerle et Nijcholaus Rover promiserant 

dicto Reijnero de perreconciliacione necis quondam Henrici Bije Jans soen 

facte ut dicebant per Arnoldum de E[r]tborne et Willelmum dictum de 

Levedael #in# personam dicti Henrici Bije Jans soen prout in litteris 

dicebat contineri atque de octo florenis aureis communiter gulden vocatis 

monete Gelrie promissis dicto Reijnero a dictis Johanne de Vorsselaer 

Gerardo eius filio Willelmo de Nuwelant Egidio de Goerle et Nijcholao 

Rover scilicet de hereditaria reconciliacione dicte necis dicti quondam 

Henrici Bije Jans soen prout in litteris clamans inde quitos et promisit 

super omnia ad manus dicti Nijcholai Rover ad opus omnium quorum interest 

quod ipse dictos octo Gelre gulden convertet et exponet hiis quibus de 

jure fuerint exponendi et convertendi. Testes Erpe et Steenwech datum 

supra. 

 

BP 1179 p 240v 04 ma 03-04-1391. 

Godefridus Vleminc droeg over aan zijn zoon Johannes Paeschedach het 

vruchtgebruik in alle erfgoederen, die aan zijn zoon gekomen waren na 

overlijden van diens moeder Beatrix; de goederen liggen onder Oisterwijk. 

Eén brief voor Henricus van den Hoevel en de andere voor voornoemde 

Johannes. 

 

Godefridus Vleminc suum (dg: si) usufructum sibi competentem in omnibus 

hereditatibus (dg: sibi) que Johanni Paeschedach suo filio de morte 

quondam Beatricis sue matris successione sunt advoluta et post (dg: p) 

mortem dicti Godefridi successione advolventur quocumque locorum infra 

parochiam de Oesterwijc (dg: consist) sitis supportavit dicto Johanni suo 

filio promittens ratam servare. Testes datum supra. Unam habebit Henricus 

van den Hoevel et alteram dictus Johannes. 

 

BP 1179 p 240v 05 di 04-04-1391. 

Voornoemde Johannes verhuurde voornoemde goederen aan de secretaris, tbv 

voornoemde Godefridus, die deze goederen zijn leven lang zal bezitten. De 

huurprijs is voldaan. 

 

Dictus Johannes dicta bona locavit mihi ad opus dicti Godefridi ab eodem 

Godefrido ad eius vitam et non ultra possidenda promittens ratam servare 

et recognovit sibi de pretio locacionis fore satisfactum. Testes Loze et 
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Ghemert datum tercia post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 240v 06 di 04-04-1391. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan zijn voornoemde zoon Johannes, 50 

Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit dicto Johanni suo filio L Hollant gulden ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 240v 07 di 04-04-1391. 

Voornoemde Godefridus droeg over aan zijn voornoemde zoon Johannes, al zijn 

beesten, varend goed, roerende en gerede goederen. 

 

Dictus Godefridus omnes suas bestias et pecoralia bona et bona mobilia et 

parata habita et habenda quocumque consistentes supportavit dicto Johanni 

suo filio promittens (dg: ratam) warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 240v 08 di 04-04-1391. 

Ancelmus zvw Henricus Willems beloofde aan Arnoldus nzvw Theodericus zv 

Bartholomeus 14½ Gelderse gulden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te 

betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems promisit Arnoldo filio naturali 

quondam Theoderici filii Bartholomei XIIII et dimidium Gelre gulden ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Dicbier et Loze datum 

3a post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 240v 09 di 04-04-1391. 

Henricus van Goederheijle verwer beloofde aan Henricus Raet 171½ lichte 

schild, 12 lichte plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius 

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

 

Henricus de Go[e]derheijle tinctor promisit Henrico Raet centum et 

septuaginta unum et dimidium licht scilde scilicet XII licht placken pro 

quolibet scilt computato ad (dg: Martini) #Remigii# proxime futurum 

persolvendos. Testes Uden et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 240v 10 di 04-04-1391. 

Johannes Paeschdach en zijn broer Walterus, kv Godefridus Vleminc, en 

Godefridus zv voornoemde Walterus verkochten aan Henricus van den Hoevel 

zvw Cristianus van den Hoevel een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te 

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

erf en tuin, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Elizabeth 

van Berze enerzijds en erfgoed van Stephanus van Berze anderzijds, reeds 

belast met (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

(3) een b-erfcijns van 18 schelling geld, (4) een b-erfcijns van 40 

schelling geld aan de koper. Willelmus zv voornoemde Walterus zal hiermee 

instemmen. 

 

Johannes (dg: Paesdach) Paeschdach (dg: filius qu) #et Walterus eius 

frater liberi# Godefridi Vleminc #et Godefridus filius dicti Walteri# 

hereditarie vendiderunt Henrico van den Hoevel filio quondam Cristiani 

van den Hoevel hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area et orto 

sitis in (dg: pa) Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem 

Elizabeth de Berze ex uno et inter hereditatem Stephani de Berze ex alio 

ut dicebant promittentes super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini (dg: cen) ducis et 

hereditario censu XX solidorum monete et hereditario censu XVIII 

solidorum monete atque hereditario censu XL solidorum monete dicto 

emptori exinde prius solvendis et sufficientem facere et quod ipsi 
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Willelmum filium dicti Walteri dicte vendicioni facient consentire et 

dicto emptori de dicto censu [I]II librarum warandiam promittere et 

sufficientem facere. Testes Loze et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 240v 11 di 04-04-1391. 

Walterus zv Godefridus Vleminc en zijn zoon Godefridus beloofden aan 

Johannes Paeschdach zv voornoemde Godefridus Vleminc een n-erfcijns van 20 

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

Kerstmis, gaande uit al hun goederen. 

 

Walterus filius Godefridi Vleminc et Godefridus eius filius promiserunt 

indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos Johanni 

Paeschdach filio dicti Godefridi Vleminc (dg: de et ex) hereditarium 

censum XX solidorum monete hereditarie mediatim Johanis et mediatim 

Domini ex omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque sitis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 240v 12 wo 05-04-1391. 

Johannes Scuerman van Velthoeven beloofde aan Petrus Deijnen 16 Brabantse 

dobbel of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes Scuerman de Velthoeven promisit Petro Deijnen XVI Brabant dobbel 

vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes Erpe et Uden datum quarta 

post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 240v 13 wo 05-04-1391. 

Johannes van den Loe droeg over aan Ogijerus Vinsot 35 Gelderse gulden, aan 

hem beloofd59 door Thomas gnd Goeswijns soen en Ghibo zv Ghibo van den 

Eijnde. 

 

Johannes van den (dg: Loe) Loe triginta quinque florenos aureos 

communiter gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi a Thoma dicto 

Goeswijns soen et Ghibone filio Ghibonis van den Eijnde prout in litteris 

supportavit Ogijero Vinsot cum litteris et jure. Testes Loze et Gemert 

datum quarta post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 240v 14 wo 26-04-1391. 

Voornoemde Ogierus droeg voornoemd geld over aan Agnes wv Henricus van 

Amerzoijen. 

 

Solvit. 

Dictus Ogierus dictam pecuniam supportavit Agneti (dg: de) relicte 

Henrici de Amerzoijen cum omnibus litteris. Testes Uden et Steenwech 

datum quarta post cantate. 

 

BP 1179 p 240v 15 wo 05-04-1391. 

Henricus van der Cappellen verkocht aan Petrus van Calo nzvw Franco met den 

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

Bosch te leveren, gaande uit 3 bunder beemd in Oirschot, ter plaatse gnd 

Best, ter plaatse gnd die Twaalf Bunder, tussen Willelmus zv Johannes van 

der Cappellen enerzijds en Truda wv Willelmus Neven en haar kinderen 

anderzijds, reeds belast met 18 oude groten. 

 

Henricus van der Cappellen hereditarie vendidit Petro de Calo filio 

#naturali# quondam Franconis met den Swerden hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini 

et in Busco tradendam ex tribus bonariis prati sitis in parochia de 

Oerscot (dg: de Oerscot) in loco dicto Best in loco dicto die Twelf (dg: 

                         
59 Zie ← BP 1179 p 200v 02 do 12-01-1391, belofte op 26-03-1391 35 Gelre 

gulden te betalen. 
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Boer) Boenre inter hereditatem Willelmi filii Johannis van der Cappellen 

ex uno et inter hereditatem (dg: Jutte) Trude (dg: de) relicte quondam 

Willelmi Neven et eius liberorum ex alio ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: sex a) XVIII aude groet ex dictis tribus bonariis prati solvendis et 

sufficientem facere. Testes Erpe et Loze datum quarta post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 240v 16 wo 05-04-1391. 

En hij kan terugkopen binnen 3 jaar na Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391), 

met 18 Gelderse gulden of de waarde, en met de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Adam van Mierde en 

Albertus Wale. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum post festum nativitatis 

Domini proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente 

cum XVIII Gelre gulden seu valore et cum paccione anni redempcionis ut in 

forma. Acta in camera presentibus Adam de Mierde et Alberto Wale anno XC 

primo indicis XIIII mensis aprilio die quinta modicum ante solis occasum 

in camera scriptorum pontificis B IX anno secundo. 

 

1179 mf4 D 08 p. 241. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 06-04-1391. 

 

BP 1179 p 241r 01 do 06-04-1391. 

Johannes gnd Lucien soen van Straten droeg over aan Cristianus van den 

Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, die Johannes gnd Slijmme aan voornoemde Johannes beloofd60 

had, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een tuin in Oirschot, ter 

plaatse gnd Straten, tussen Godefridus gnd die Wever enerzijds en 

voornoemde Johannes Slijmme anderzijds, strekkend met een eind aan Jordanus 

gnd Everaets, (2) huis en tuin aldaar, naast eerstgenoemde tuin, welk huis 

en tuin voornoemde Johannes Slijmme tezamen met eerstgenoemde tuin aan 

eerstgenoemde Johannes tot onderpand had gesteld. 

 

Johannes dictus Lucien [s]oen de Straten hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco quam Johannes dictus Slijmme promisit se 

daturum et soluturum [dicto Johanni] hereditarie purificationis ex (dg: 

domo) orto quodam sito in parochi de Oerscot in loco dicto Straten inter 

hereditatem Godefridi dicti die Wever ex uno et inter hereditatem dicti 

[Johannis] Slijmme ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Jordani 

dicti Everaets atque ex domo et orto sito ibidem iuxta ortum primodictum 

quos domum [et] ortum dictus Johannes (dg: Lucien soe) Slijmme simul cum 

dicto orto (dg: pro) primodicto Johanni pro solucione dicte paccionis ad 

pignus imposuit et obligavit prout in litteris supportavit Cristiano van 

den Hoevel filio #quondam# Cristiani van den Hoevel cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Erpe et Uden datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 241r 02 ±do 06-04-1391. 

Johannes van Ghemert de jongere beloofde aan Eustatius van Hedechusen 62 

Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes de Ghemert junior promisit Eustatio de Hedechusen LXII Hollant 

gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes Erpe et Uden datum 

[supra]. 

 

BP 1179 p 241r 03 ±do 06-04-1391. 

Emondus van Hellu verhuurde aan Lambertus uten Bossche en Johannes van 

Weteringen het schrijfambt van Peelland, voor een periode van 4 jaar, 

                         
60 Zie ← BP 1178 f 144r 07 ma 28-03-1390, uitgifte voor de erfpacht. 
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ingaande Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391), per jaar voor 24 pond geld, 

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

 

Emondus de Hellu officium (dg: scribatus) scribatus de Pedellandia (dg: 

ad se spectans) cum suis juribus et emolumentis prout huiusmodi officium 

cum suis juribus et emolumentis (dg: prout) ad dictum Emondum pretinet ut 

dicebat locavit recto locacionis modo Lamberto (dg: van de) uten Bossche 

et Johanni de Weteringen ab eisdem ad spacium quatuor annorum post festum 

nativitatis Johannis proxime futurum sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum quatuor annorum pro XXIIII libris monete dandis sibi ab aliis 

anno quolibet dictorum IIII annorum mediatim Domini et mediatim Johannis 

et primo termino nativitatis Domini proxime futuro promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et (dg: alter) alii repromiserunt indivisi 

super omnia et quod ipsi dcitum officium scribatus taliter regent et 

goubernabunt #dictis IIII annis# sic quod dicto Emondo dampna exinde non 

eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 241r 04 ±do 06-04-1391. 

Willelmus Loijer nzvw Johannes Loijer, Rutgherus van den Hout en Arnoldus 

gnd Bode van Herlaer beloofden aan Nijcholaus Becker 109 Hollandse gulden 

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

 

Willelmus Loijer #filius naturalis quondam Johannis Loijer# et Rutgherus 

van den Hout et Arnoldus #dictus# Bode de Herlaer promiserunt Nijcholao 

Becker C ende novem (dg: Gelre) Hollant gulden seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 241r 05 ±do 06-04-1391. 

Gerardus Wilde verkocht aan Arnoldus van Scijnle nzvw Leonius van Scijnle 

2/3 deel van een huis61, erf en tuin van wijlen Johannes Uden soen van 

Tefelen, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes 

van Vucht handschoenmaker enerzijds en de gemene weg lopend vanaf de 

Hinthamerstraat naar de plaats gnd Windmolenberg anderzijds, aan voornoemde 

Gerardus verkocht door de gezusters Elizabeth en Eefsa, dvw voornoemde 

Johannes Uden soen. 

 

Gerardus (dg: di) Wilde duas tercias partes domus et aree et orti quondam 

Johannis Uden soen de Tefelen sitorum in Busco in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem Johannis de Vucht cijrothecarii ex uno et inter (dg: he) 

communem plateam tendentem ibidem a dicto vico Hijnthamensi (dg: ve) 

versus locum dictum Wijnmolenberch ex alio venditas dicto Gerardo ab 

Elizabeth et Eefsa sororibus filiabus quondam Johannis Uden soen predicti 

prout in litteris (dg: supportavit) #vendidit# Arnoldo de Scijnle filio 

naturali quondam domini Leonii de Scijnle cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1179 p 241r 06 ±do 06-04-1391. 

Reijnerus zvw Reijnerus Willems verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnerus filius quondam Reijneri Willems prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 241r 07 ±do 06-04-1391. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Gerardus 200 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Gerardo ducentos Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

                         
61 Zie → BP 1184 f 264r 05 za 23-01-1406, verkoop van onder meer geheel het huis en erf. 
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datum supra. 

 

BP 1179 p 241r 08 ±do 06-04-1391. 

Henricus Campart verkocht aan Arnoldus zvw Petrus gnd Aenkoij een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit een 

kamp, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen Arnoldus zv Mijchael van 

der Hedeldonc enerzijds en kvw Henricus van den Mortel en de weg gnd die 

Dorensteeg anderzijds, reeds belast met 1 lopen rogge, maat van Schijndel. 

 

Henricus Campart hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Petri dicti 

Aenkoij hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

(dg: penthecostes) pasche ex quodam campo sito in parochia de Scijnle in 

loco dicto Eilde inter hereditatem Arnoldi filii Mijchaelis van der 

Hedeldonc ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici van den 

Mortel et plateam dictam die Dorenstege ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno lopino siliginis 

mensure de Scijnle exinde prius solvendo (dg: et suffi). Testes Luce et 

Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 241r 09 ±do 06-04-1391. 

Willelmus Loijer droeg over aan Rodolphus van der Hage (1) een stuk land, 

in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, tussen voornoemde Rodolphus van der 

Hage enerzijds en Rodolphus Bubbe anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, 

tussen voornoemde Rodolphus van der Hage enerzijds en voornoemde Rodolphus 

Bubbe. 

 

Willelmus Loijer peciam terre sitam in parochia de Nuwelant in loc dicto 

Wilshusen inter hereditatem Rodolphi van der Hage ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi Bubbe ex alio atque peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem dicti Rodolphi van der Hage ex uno et inter hereditatem dicti 

Rodolphi Bubbe ex alio #prout in litteris [?continetur]# ut dicebat 

supportavit dicto Rodolpho van der Hage promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Dicbier et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 241r 10 ±do 06-04-1391. 

Rodolphus van der Hage droeg over aan Willelmus Loijer (1) een stuk land, 

in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, beiderzijds tussen voornoemde 

Willelmus Loijer, (2) een stuk land, aldaar, tussen voornoemde Willelmus 

enerzijds en Johannes van Neijnsel anderzijds, dit stuk land belast met 1 

lopen rogge aan Johannes Nouden. 

 

Rodolphus van der Hage peciam terre sitam in parochia de Nuwelant in loco 

dicto Wilshusen inter hereditatem Willelmi Loijer ex utroque latere 

coadiacentem atque peciam terre sitam ibidem inter hereditatem dicti 

Willelmi ex uno et inter hereditatem Johannis de Neijnsel ex alio #prout 

ibidem site sunt# supportavit dicto Willelmo Loijer promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto uno lopino siliginis #Johanni Nouden# ex 

dicta pecia terre sita iuxta hereditatem Johannis de Neijnsel solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 241r 11 ±do 06-04-1391. 

(dg: Gerardus Vos nzvw). 

 

(dg: Gerardus Vos filius naturalis quond). 

 

BP 1179 p 241r 12 ±do 06-04-1391. 

Marcelius uijt Vinckel zvw Henricus van Wetten beloofde aan Gerardus Vos 

zvw Henricus Vos van Hezewijc 6¼ Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (zo 01-10-1391) te betalen. 
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Marcelius (dg: filius quonda) uijt Vinckel filius quondam Henrici de 

Wetten promisit Gerardo Vos filio quondam Henrici Vos de Hezewijc sex 

Hollant gulden et quartam partem unius Hollant gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 241r 13 ±do 06-04-1391. 

Jacobus Koelbreker verkocht aan Johannes zvw Rutgherus Alarts soen een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 2 stukken 

land, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, (1) tussen erfgoed van 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(2) tussen voornoemd erfgoed van Godefridus enerzijds en de gemeint van 

Berlicum anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

-. 

Jacobus Koelbreke[r] hereditarie vendidit Johanni filio quondam Rutgheri 

Alarts soen hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex duabus peciis terre sitis in parochia de 

Berlikem in loco dicto Beilver quarum una inter hereditatem Godefridi 

filii quondam Andree de Berlikem ex uno et inter communem plateam ex alio 

et altera inter dictam hereditatem dicti Godefridi ex uno et inter 

communitatem de Berlikem ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi (dg: ex ex) et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 241r 14 ±do 06-04-1391. 

(dg: Johannes zv Arnoldus zvw Henricus Meneken verkocht aan Nijcholaus zvw 

Enghelbertus van Maren een erfcijns van 3 pond). 

 

(dg: Johannes filius Arnoldi filii quondam Henrici Meneken hereditarie 

vendidit Ab Nijcholao di filio quondam Enghelberti de Maren hereditarium 

censum trium librarum). 

 

BP 1179 p 241r 15 ±do 06-04-1391. 

Godescalcus Moelner en zijn vrouw Heijlwigis dvw Mathijas Mersman 

verkochten aan Willelmus Moelner zvw Rodolphus Deilft Steijmpel 30 

schelling geld b-erfcijns, die Johannes van Oesterwijc bv hr Gerardus 

investiet van Haaren met Sint-Remigius beurde, gaande uit de navolgende 

onderpanden, in Vught, (1) 2 stukken land, ter plaatse gnd die Vriesebrake, 

(2) een stuk land, gnd een saetlants, ter plaatse gnd die Vrede Akker, (3) 

beemden ter plaatse gnd in den Maant, welke beemden gedeeld worden tegen 

beemden van Arnoldus van den Cloet aldaar, welke erfgoederen en beemden 

voornoemde wijlen Johannes van Oesterwijc uitgegeven had aan Petrus zvw 

Rodolphus Ridder, voor voornoemde 30 schelling, en welke cijns aan 

voornoemde Heijlwigis gekomen was na overlijden van wijlen haar voornoemde 

oom Johannes van Oesterwijc. 

 

Godescalcus Moelner maritus legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam 

Mathije Mersman et dicta Heijlwigis cum eodem tamquam cum tutore (dg: ..) 

triginta solidos hereditarii census monete (dg: solv) quos (dg: Petrus 

filius quondam Rodolfi dicti Ridder) #Johannes de Oesterwijc frater 

domini Gerardi (dg: de Haren) investiti de Haren# solvendos habuit 

hereditarie in festo Remigii ex hereditatibus infrascriptis sitis in 

Vucht videlicet ex duabus peciis terre sitis in loco dicto die 

Vriesebrake atque (dg: ex) ex pecia terre (dg: di) een saetlants nominata 

sita in loco dicto op die Vrede Acker atque ex pratis sitis in loco dicto 

in den Maent (dg: quas hereditates) et que prata predicta equaliter 

dividentur contra prata Arnoldi van den Cloet ibidem sita quas 

hereditates et prata dictus (dg: quondam Petrus dederat ad censum) 

#quondam# Johannes de Oesterwijc dederat ad censum (dg: de) Petro (dg: 

den) filio quondam Rodol[phi] R[id]der scilicet pro predictis XXX solidis 

prout in litteris et quem censum dicte Heijlwigi de morte dicti quondam 
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Johannis de Oesterwijc (dg: suc) sui avunculi successione advolutum [esse 

dicebat] et ad se integraliter spectare dicebat (dg: s) vendiderunt 

Willelmo Moelner filio quondam Rodolphi Deilft Steijmpel supportaverunt 

cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem et 

[impeticionem ex] parte sui et dicti quondam Johannis et (dg: suorum) 

heredum (dg: depo) dicti quondam Johannis deponere. Testes Dicbier et 

Steenwech datum supra. 

 

1179 mf4 D 09 p. 242. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 06-04-1391. 

 Quinta pasca: donderdag 30-03-1391. 

 in octavis Petri et Pauli: donderdag 06-07-1391. 

 mensis aprilis die VI anno XCI: donderdag 06-04-1391. 

 

BP 1179 p 242v 01 do 06-04-1391. 

De broers ......s en Ancelmus, kvw Willelmus gnd Veren Aleijten soen, en 

Walterus Doelvoet ev Clemensia dvw voornoemde Willelmus Veren Aleijten soen 

verkochten aan Petrus Pels verwer 2 morgen land in Oss, ter plaatse gnd in 

Robbijns Kamp, tussen voornoemde Walterus Doelvoet enerzijds en Henricus 

van der After anderzijds, belast met waterlaten. 

 

......s et Ancelmus fratres liberi quondam (dg: q) Willelmi dicti Veren 

Aleijten soen et Walterus Doelvoet maritus et tutor legitimus Clemensie 

sue uxoris [filie d]icti quondam Willelmi Veren Aleijten soen duo iugera 

terre sita in parochia de Os in loco dicto in Robbijns Camp inter 

hereditatem dicti Walteri Doelvoet ex uno et inter hereditatem Henrici 

van der After ex alio ut dicebant vendiderunt Petro Pels tinctori 

promittentes super habita et habenda warandiam (dg: et obligationem 

deponere) tamquam de allodio et obligationem deponere exceptis (dg: Zege) 

aqueductibus ad hoc spectantibus. Testes Dicbier et Steenwech datum 

quinta post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 242v 02 do 06-04-1391. 

Johannes van den Hazelberch verkocht aan Johannes van Zanbeke zvw 

Theodericus van Zanbeke een n-erfcijns62,63 van 40 schelling geld, met Sint-

Jan te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan het 

eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Conden 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus van den Beirgelen anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld. 

 

Johannes van den Hazelberch hereditarie vendidit Johanni de Zanbeke filio 

quondam Theoderici de Zanbeke hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo area et orto sitis in 

Busco ad finem vici Hijntamensis inter hereditatem Johannis de Conden ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi van den Beirgelen ex alio promittens 

warandiam et obligationem aliam deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu trium librarum dicte monete exinde prius solvendis. 

Testes Uden et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 242v 03 do 30-03-1391. 

Henricus Ghecke gaf uit aan Walterus die Heilt van Dijnter een stuk land, 

in Dinther, tussen erfgoed van de kerk van Dinther enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (2) een stuk land, in Dinther, tussen erfgoed van de kerk 

                         
62 Zie → VB 1799 f 103v 08, ma 10-01-1396, Jan van Zanbeke Dircs soen was 

gericht aen huus erve ende hof gelegen in tsHertogenbossche aen dat eijnde 

van der Hijnthamerstraten tusschen den erve Jans van Conden ende tusschen 

den erve Arts van den Beirgelen overmids gebrecke van erfcijns die hij dair 

aen hadde. 
63 Zie → BP 1181 p 244v 08 do 02-01-1399, verkoop van (het huis en) de 

cijns. 
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van Dinther enerzijds en Johannes gnd Zuijsken anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en 1 steen 

vlas bereid tot de hekel, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. Slechts op 

te geven met dubbele pacht. 

 

Henricus Ghecke peciam terre sitam in parochia de Dijnter inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Dijnter ex uno et inter communem 

plateam item peciam terre sitam in dicta parochia inter hereditatem 

spectantem ad dictam ecclesiam de Dijnter ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Zuijsken ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Waltero die Heilt de Dijnter ab eodem hereditarie possidendam 

pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco et pro 

uno steen (dg: vlas) lini parati ad scalcrum dandis sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini et (verbeterd uit: ex) in Busco tradendis 

ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit (dg: et promisit f) et quod ipse dictas hereditates non 

deteriorabit et non resignabit nisi cum duplo pactu. Testes Loze et 

Steenwech datum quinta post pasca. 

 

BP 1179 p 242v 04 do 30-03-1391. 

(dg: Willelmus Vos van Dijnter). 

 

(dg: Willelmus Vos de Dijnter q). 

 

BP 1179 p 242v 05 do 30-03-1391. 

Johannes van der Ekendonc de jongere (dg: gaf uit) verkocht aan Walterus 

Slijnninc (1) een beemd, gnd die Werst, in Dinther, ter plaatse gnd die 

Gerendonk, tussen wijlen Leonius van Langvelt, Johannes van Dordrecht en 

Johannes van Boeghe enerzijds en wijlen Arnoldus Heijme, Egidius Scoerwegge 

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

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

Scoerwegge, (2) een beemd, aldaar, tussen voornoemde Egidius enerzijds en 

wijlen Leonius van Langvelt anderzijds. 

 

(dg: Non scribatur nisi sequens pro..rit). 

Johannes van der Ekendonc junior pratum quoddam (dg: sit) dictum die 

Werst situm in parochia de Dijnter in loco dicto die Gerendonc inter 

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

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

hereditatem quondam Arnoldi Heijme Egidii Scoerwegge et aquam dictam die 

Aa ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem domini de Helmont et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Egidii Scoerwegge item pratum situm 

ibidem inter hereditatem dicti Egidii ex uno et inter hereditatem Leonii 

quondam de Langvelt ex alio ut dicebat (dg: dedit ad hereditarium censum 

Waltero) hereditarie vendidit Waltero Slijnninc promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 242v 06 do 06-07-1391. 

Voornoemde Walterus Slijnninc beloofde aan Willelmus Vos van Dijnter een 

n-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde 

2 beemden. 

 

Dictus Walterus Slijnninc promisit se daturum et soluturum Willelmo Vos 

de Dijnter hereditarium censum (dg: X) #VI# librarum monete hereditarie 

nativitatis Domini ex dictis duobus pratis. Testes Erpe et Loze datum 

(dg: s) in octavis pe pau. 

 

BP 1179 p 242v 07 do 06-07-1391. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Willelmus Vos een n-erfcijns 

van 4 pond geld, met Epiphanie te betalen, gaande uit voornoemde 2 beemden. 
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Dictus Walterus promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo Vos 

hereditarium censum IIII librarum monete hereditarie (dg: p) epiphanije 

ex dictis dictis duobus pratis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 242v 08 do 06-07-1391. 

Theodericus zvw Theodericus van den Velde droeg over aan Ludingus van Uden 

14 lopen gerst, maat van Son, b-erfpacht, in Son te leveren, gaande uit de 

beternis van ¼ deel, behorend Godefridus en Gerardus, kvw Johannes Yden 

soen van den Velde, en hun zuster Yda, van een hoeve, gnd die Boecter 

Hoeve, in Son, ter plaatse gnd tot Boect, te weten uit de beternis in dit ¼ 

deel, boven een cijns, die uit dit ¼ deel gaat, welke 14 lopen aan hem 

verkocht waren door voornoemde Godefridus, Gerardus en Yda. 

 

Theodericus filius Theoderici quondam van den Velde quatuor #decim# 

lopinos ordei mensure de Zonne solvendos hereditarie purificationis et in 

Sonne tradendos (dg: scil) ex melioratione unius quarte partis (dg: mansi 

dicti van der Boecter Hoeven cum suis attinentiis siti in parochia de 

Zonne ad locum Godefri) spectantis ad Godefridum et Gerardum et (dg: 

Ydam) liberos quondam Johannis Yden soen van den Velde ad Ydam eorundem 

fratrum sororem mansi dicti (dg: van der ) #die# Boecter Hoeve cum suis 

attinentiis siti in parochia de Zonne ad locum dictum tot Boect scilicet 

ex illa melioratione que est in dicta quarta parte ultra censum annuatim 

ex dicta quarta parte de jure solvendum #venditos sibi a dicto Godefrido 

Gerardo et Yda# ut dicebat supportavit Ludingo de Uden promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 242v 09 .. ..-..-1595. 

Deze pacht van 1 mud rogge is gelost door Johannes van Oss als provisor van 

het gasthuis in Den Bosch, in handen van Egidius zvw Egidius ....... Scoot. 

 

Ista paccio unius modii siliginis per Johannem de Oss tamquam provisorem 

hospitalis pauperum ....orum in Busco redempta est in manus Egidii filii 

quondam Egidii ....... Scoot ....... proprietarii eiusdem pac..... qui 

Egidius provisor super omnia et ....... dictum hospitale de provisorum 

eiusdem et ....... ....... paccionis ad ....... ....... ....... et 

....... dictum paccionares indempnes ....... Actum anno Domini XVc XCV. 

 

BP 1179 p 242v 10 do 06-07-1391. 

Lambertus die Monic verkocht aan Gerardus Wolf een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis in Boxtel te leveren, gaande uit (1) 

een vracht hooiland, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd 

Vrilichoven, tussen Heijlwigis Teijen enerzijds en Laurencius van der 

Moelen anderzijds, (2) 3½ bunder aangelegen heide, tussen voornoemde 

Laurencius enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) een huis, tuin en 

visvijver, in voornoemde tuin gelegen, ter plaatse gnd Vrilichoven, tussen 

Rodolphus Hennens Suagher enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Lambertus die Monic hereditarie vendidit Gerardo (dg: Wol) Wolf 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de (dg: Busco sol) 

Bucstel solvendum hereditarie purificationis et in Bucstel tradendum ex 

(dg: prato) una plaustrata feni sita in parochia de Bucstel in loco dicto 

Lijemde ad locum dictum Vrilichoven inter hereditatem Heijlwigis Teijen 

ex uno et inter hereditatem Laurencii van der Moelen ex alio atque ex 

(dg: q) tribus et dimidio bonariis terre mericalis dicte plaustrate feni 

adiacentibius inter hereditatem dicti Laurencii ex uno et inter 

communitatem ex alio atque ex domo et orto et vivario in dicto (dg: si) 

orto sito sitis in dicto loco Vrilichoven inter hereditatem Rodolphi 

Hennens (dg: Se) Suagher ex uno et inter communem plateam ex alio 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

(dg: ducis) #fundi# exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Uden 
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et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 242v 11 do 06-04-1391. 

Henricus van Herende zvw Johannes gnd Nuwelaet verkocht aan Johannes zv 

Johannes gnd van den Vine Eijcken een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Aarle te leveren, gaande uit een huis, tuin, 7 

lopen roggeland en een aangelegen beemd, in Aarle, ter plaatse gnd Stripe, 

tussen Willelmus van Kriekenbeke enerzijds en erfgoed van het huis van 

Lieshout anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 1 

oude schild. 

 

Henricus de Herende filius quondam Johannis dicti Nuwelaet hereditarie 

vendidit Johanni filio (dg: quo) Johannis dicti van den Vine Eijcken 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et in Arle tradendam ex domo et orto et septem 

lopinatis terre siliginee et prato sibi adiacente sitis in parochia de 

Arle in loco dicto Stripe inter hereditatem Willelmi de Kriekenbeke ex 

uno et inter hereditatem domus de Lijeshout ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu censu domini 

fundi et hereditario censu unius aude scilt exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Loze et Steenwech datum quinta post octavas 

pasce. 

 

BP 1179 p 242v 12 do 06-04-1391. 

Henricus Bloijman van Dijnter verkocht aan Arnoldus zvw Johannes gnd Pels 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Maria-Geboorte in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd dat Heuvelstuk, in 

Dinther, tussen erfgoed van de kerk van Dinther enerzijds en Johannes gnd 

Geertruden soen anderzijds, (2) een huis en tuin, in Dinther, tussen de 

tuin van Margareta Mertens enerzijds en Arnoldus Bloijman bv voornoemde 

verkoper anderzijds, dit laatse onderpand reeds belast met de grondcijns. 

 

-. 

Henricus (dg: Bl) Bloijman de Dijnter hereditarie vendidit Arnoldo filio 

quondam Johannis dicti Pels hereditariam paccionem (dg: u) dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis (dg: D) 

Marie et in Busco tradendam ex pecia terre dicta dat Hoevelstuc sita in 

parochia de Dijnter inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Dijnter 

ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Geertruden soen ex alio item 

ex domo et orto dicti venditoris sitis in dicta parochia inter (dg: 

hereditatem) #ortum# Margarete Mertens ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi (dg: Bloije) Bloijman fratris dicti venditoris ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi ex dictis domo et orto de jure solvendo et sufficientem facere. 

Testes Uden et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 242v 13 do 06-04-1391. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1391), met 15 Gelderse gulden of de waarde, de pacht van het jaar van 

wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot en Johannes Becker. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium (dg: librarum) annorum a nativitatis 

Domini proxime futuro (dg: ultra) sine medio sequentium semper cum XV 

Gelre gulden seu valorem et paccione anni redempcionis et cum !restadiis 

ut in forma. Acta in camera presentibus scabinis Johanne de Globo Johanne 

Becker datum mensis aprilis die VI hora vesperarum anno XCI. 

 

BP 1179 p 242v 14 do 06-04-1391. 

Johannes Stippelman droeg over aan Theodericus van Haenle zv Everardus van 
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Haenle van Gemert een stuk land, gnd die Boentuin, in Gemert, tussen een 

gemene weg enerzijds en Johannes gnd van den Vine Eijcken de jongere 

anderzijds, met een eind strekkend aan Goeswinus Cnode, aan hem uitgegeven 

door Willelmus zvw Willelmus van Rietfoert en diens zoon Willelmus, belast 

met de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes Stippelman peciam terre dictam die Boentuijn sitam in (dg: re..) 

jurisdictione de Ghemert inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti van den Vine Eijcken junioris ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Goeswini Cnode datam sibi ad pactum 

a Willelmo filio quondam Willelmi de Rietfoert et Willelmo eius filio 

prout in litteris supportavit Theoderico de Haenle filio (dg: Goeswini 

de) Everardi de Haenle de Gemert cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dicta 
!paccione contenta. Testes (dg: datum supra) Loze et Steenwech datum 

supra. 

 

1179 mf4 D 10 p. 243. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 06-04-1391. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 07-04-1391. 

 

BP 1179 p 243r 01 do 06-04-1391. 

Lambertus van Grotel en Johannes van Eckerbroecke beloofden aan Willelmus 

van Volkel, tbv Arnoldus zvw Arnoldus Heijme, 21½ Gelderse gulden of de 

waarde met Maria-Hemelvaart aanstaande (di 15-08-1391) te betalen. 

 

Lambertus de Grotel (dg: pro) et Johannes de Eckerbroecke promiserunt 

Willelmo de Volkel ad opus Arnoldi filii quondam Arnoldi Heijme XXI et 

dimidium Ge[lre] gulden seu valorem ad (dg: n) assumptionem Marie proxime 

futuram persolvendos. Testes Uden et Steenwech datum quinta post octavas 

pasce. 

 

BP 1179 p 243r 02 do 06-04-1391. 

Ghibo die Hoessche van Littoijen en Johannes van den Wijer beloofden aan 

Johannes van Vladeracken zv Elizabeth 15 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Petrus-Stoel aanstaande (do 22-02-1392) te betalen, en dat zij de 

sloot en zegedijken, behorend bij 5 morgen land van wijlen Johannis Rover 

van Vladeracken, in Kessel, gedurende een jaar zullen onderhouden. 

 

Ghibo die Hoessche de Littoijen et Johannes van den Wijer promiserunt 

Johanni de Vladeracken filio Elizabeth XV Hollant gulden seu valorem ad 

Petri ad cathedram proxime futurum persolvendos (dg: persolvendos) et 

quod ipsi omnia (dg: onera) #fossatum et Zegediken# spectantes ad quinque 

iugera terre (dg: dicti Johannis #so) quondam Johannis Rover# de 

Vladeracken sitos in parochia (dg: Lijttoijen) Kessel ad spacium unius 

anni datam presntium sine medio sequentes coram scouwe in bona 

disposicione conservabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243r 03 do 06-04-1391. 

Gerardus van der Weteringen zv Johannes gnd van der Weteringen verkocht aan 

Arnoldus zvw Mijchael van der Heelderdonc een n-erfcijns van 20 schelling 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land, in Schijndel, 

tussen erfgoed gnd Helperic van wijlen Theodericus van Steenre enerzijds en 

Willelmus gnd Over die Acker anderzijds. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 243r 05}. 

Gerardus van der Weteringen filius Johannis dicti van der Weteringen 

hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Mijchaelis van der (dg: He.e) 

Heelderdonc hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex pecia terre sita in parochia de Scijnle (dg: in 

loco dicto Luttel Eijnde) inter hereditatem (dg: quondam Theoderici de 
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Sc) dictam Helperic quondam (dg: d) Theoderici de Steenre ex uno et inter 

hereditatem Willelmi dicti Over die Acker ex alio promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243r 04 do 06-04-1391. 

Johannes Winckelman beloofde aan Johanes Cnode zvw Arnoldus van der 

Rennendonc 21 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-

06-1391) te betalen. 

 

Johannes Winckelman promisit Johanni Cnode filio quondam Arnoldi van der 

Rennendonc XXI Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243r 05 do 06-04-1391. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1391), met 8 Gelderse gulden of de waarde en de cijns van het jaar 

van wederkoop etc. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van de schepenen 

Uden en Loze, Engbertus Peters soen en Johannes zv Henricus van den Waude. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 243r 03}. 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum post (dg: af) nativitatis 

Domini proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio durante 

cum octo Gelre gulden seu valorem cum censu anni redempcionis etc. Acta 

in camera presentibus (dg: scabinis) #Uden et Loze scabinis# et Engberto 

Peters soen Johanne filio Henrici van den Waude datum anno XCI mensis 

aprilis die sexta hora vesperarum. 

 

BP 1179 p 243r 06 do 06-04-1391. 

Gerardus Broes soen van der Wedehagen verkocht aan Paulus Bits soen van Os 

1/6 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn broer Everardus, 

in alle beemden, behorend aan de goederen gnd ter Wedehagen, in Uden. 

 

Gerardus Broes soen van der Wedehagen sextam partem sibi de morte quondam 

Everardi sui fratris successione advolutam in (dg: pratis) omnibus pratis 

spectantibus ad bona dicta (dg: de) ter Wedehagen sitis in parochia de 

Uden ut dicebat vendidit Paulo Bits soen de Os promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Uden et Loze (dg: datum supra). Testes Uden 

et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 243r 07 do 06-04-1391. 

Johannes zvw Denkinus gnd Emmen soen verkocht aan Henricus Bloijman van 

Dijnter een stuk land, gnd dat Heuvelstuk, in Dinther, tussen erfgoed van 

de kerk van Dinther enerzijds en Johannes Geertruden soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Denkini dicti Emmen soen peciam terre (dg: sitam 

in parochia de Dijnter) dictam dat Hoevelstuc sitam in parochia de 

Dijnter inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Dijnter ex uno et 

inter hereditatem Johannis Geertruden soen ex alio hereditarie vendidit 

Henrico Bloijman de Dijnter promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243r 08 do 06-04-1391. 

Willelmus Vos van Dijnter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Willelmus Vos de Dijnter prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243r 09 do 06-04-1391. 

Walterus zvw Danijel van Rijcartsvoert droeg over aan Johannes Becker zvw 
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Johannes die Heirde een b-erfcijns64,65 van 4 pond geld, een helft te betalen 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een kamer met 

ondergrond in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Goeswinus 

Moedel zvw Bernardus van Loen enerzijds en erfgoed van Bela gnd Smeets 

anderzijds, (2) de helft van de tuin achter het erfgoed van voornoemde 

Bela, achter voornoemde kamer, (3) een weg, behorend bij voornoemde helft 

van de tuin, welke cijns aan hem was verkocht door Henricus Hazart snijder. 

 

Walterus filius quondam Danijelis de Rijcartsvoert hereditarium censum 

quatuor librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex quadam camera cum eius fundo sita in Busco in vico Orthensi 

inter hereditatem Goeswini Moedel filii quondam Bernardi de Loen ex uno 

et inter hereditatem Bele dicte Smeets ex alio et ex medietate orti siti 

ibidem retro hereditatem dicte Bele et retro dictam cameram atque ex via 

ad dictam medietatem spectante orti predicti venditum sibi ab Henrico 

Hazart (dg: ...) sartore prout in litteris supportavit Johanni Becker 

filio quondam Johannis die Heirde cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 243r 10 do 06-04-1391. 

Nijcholaus zv Nijcholaus gnd Willems soen verkocht aan Walterus gnd Fijen 

soen van Zelant een huis, erf en tuin, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Vughterstraat, voor het woonhuis van wijlen Arnoldus Berwout 

naar de stadsmuur, tussen erfgoed van voornoemde wijlen Arnoldus Berwout 

enerzijds en erfgoed van wijlen Willelmus van Casselaer anderzijds; belast 

met 4 oude groten aan de hertog, een b-erfcijns van 10 schelling geld, een 

b-erfcijns van 5 schelling geld en een b-erfcijns van 4 pond geld. 

 

Nijcholaus filius Nijcholai dicti Willems soen domum aream et ortum sitos 

in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi ante habitationem quondam 

Arnoldi Berwout versus murum oppidi de Busco inter hereditatem dicti 

quondam Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi de 

Casselaer ex alio (dg: vendidit) ut dicebat hereditarie vendidit Waltero 

dicto Fijen soen de Zelant promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis IIII grossis antiquis domino duci et 

hereditario censu X solidorum monete et hereditario censu quinque 

solidorum monete et hereditario censu quatuor librarum monete exinde 

solvendis. Testes Dicbier et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 243r 11 do 06-04-1391. 

Yda dvw Arnoldus zvw Arnoldus van den Berge droeg over aan Arnoldus zvw 

Johannes van den Yvenlaer haar deel in alle erfgoederen van wijlen 

voornoemde Arnoldus van den Berghe grootvader van voornoemde Yda en vv 

eerstgenoemde Arnoldus, gelegen onder Loefort en ter plaatse gnd die 

Hoeven. 

 

Scriptum est. Candellatum est quia noluit solvere. 

Yda filia quondam Arnoldi (dg: van den Berghe omnia) filii quondam 

Arnoldi van den Berge #cum tutore# totam partem et omne jus sibi 

competentes in omnibus hereditatibus dicti quondam Arnoldi van den Berghe 

                         
64 Zie → VB 1799 f 099r 06 ma 19-04-1395, Jan Becker soen wilner Jans geheijten die Heirde was 
gericht aen I camer met horen gronde gelegen in tsHertogenbossche in die Orthenstraet tusschen 

den erve Goeswijns Moedels soen wilner Bernts van Loen ende tusschen den erve Belen Smeets 

ende aen een heilft van enen hoeve gelegen aldair after den erve der vors Belen ende after der 

vors cameren ende aen een wech tot der vors heilft des vors hoefs behorende overmits gebrecke 

van erfcijns die hij dair aen heeft. 

65 Zie → VB 1799 f 172v 05 ma 24-01-1401, Jan Becker soen wilner Jans die Heerde was gericht … 
aen een camer met horen gronde gelegen in tsHertogenbosch in die Orthenstraet tusschen den 

erve Goeswijn Moedels soen wilner Bernts van Loen ende tusschen den erve Belen Smeeds ende aen 

die helft des hoefs gelegen aldair after derffenis der voirs Belen ende after die voirscr 

camer ende aen enen wech tot der voirs helft behorende overmids gebrec van erfcijns dien hi 

dair aen had. 
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(dg: et primodicti quondam Arnoldi) avi olim dicte Yde et primodicti 

quondam Arnoldi patris (dg: di) olim dicte Yde (dg: quocmque) 

quorumcumque locorum ad locum Loefort et ad locum dictum die Hoeven 

situatis supportavit Arnoldo filio quondam Johannis van den Yvenlaer 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Loze et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 243r 12 do 06-04-1391. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Bertoldus gnd Bertouts soen, deden tbv 

Lambertus van Goiderheijle afstand van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Rutgherus van Boemel enerzijds en erfgoed 

van Nijcholaus van Stakenborch anderzijds. 

 

Johannes et Henricus fratres liberi quondam Bertoldi dicti Bertouts soen 

super domo et area sita in Busco in vico dicto (dg: Peperstraet) 

#Colperstraet# inter hereditatem Rutgheri de Boemel ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai de Stakenborch ex alio et super jure eis competente 

et competituro in premissis ad opus Lamberti de Goiderheijle 

renunciaverunt promittentes raam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: testes d Loze et Gemert datum supra). Testes Loze et Gemert 

datum supra. 

 

BP 1179 p 243r 13 do 06-04-1391. 

Voornoemde broers Johannes en Henricus, kvw Bertoldus gnd Bertouts soen, 

beloofden dat Theodericus, Walterus, Godefridus en Ermgardis, minderjarige 

kvw voornoemde Bertoldus, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

 

Dicti Johannes et Henricus fratres promiserunt indivisi super habita et 

habenda quod ipsi Theodericum Walterum Godefridum et Ermgardem liberos 

dicti quondam Bertoldi quamcito ad annos pubertatis pervenerint (dg: ad 

opus) super dicta domo et area ad opus dicti Lamberti de Goiderheile 

facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243r 14 ±vr 07-04-1391. 

Gheerlacus Cnode scolasticus in Den Bosch, Johannes van Ghemert de jongere, 

Johannes van Gestel en Arnoldus van Ghele zvw Jacobus beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 150 oude Franse schilden66, met Sint-Jan aanstaande 

(za 24-06-1391; 23+31+24=78 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Gheerlacus Cnode scolasticus in Busco Johannes de Ghemert junior Johannes 

de Gestel Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi promiserunt Philippo 

Jozollo etc C et quinquaginta aude scilde Francie ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos sub pena X. Testes (dg: Ude) Aa et Steenwech 

datum sexta post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 243r 15 ±vr 07-04-1391. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 D 12 p. 243A. 

 Dominica misericordia: zondag 09-04-1391. 

 Secunda post misericordia: maandag 10-04-1391. 

 Tercia post misericordia: dinsdag 11-04-1391. 

 

                         
66 Zie → VB 1799 f 078r 01, ma 12-01-1394, Philips Jozollo was gericht aen 

alle goide Gheerlecs Cnode scolaster voertijts in tsHertogenbossche Jans 

van Ghemert des jongen Jans van Ghestel Arts van Gheel soen wilner Jacobs 

aen scepenen scoude brieve ende des heeft hij mechtich gemaect Johannes van 

den Cloet. Ende hieraf en sal men niet vercopen dan des vors Gheerlecs 

Cnode goide. 
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BP 1179 p 243ar 01 zo 09-04-1391. 

Zibertus van Hoculem en zijn vrouw Enghelberna dvw Henricus van Mierle 

gaven uit aan Johannes zv Ghisbertus gnd Beerthen van den Wien Venne een 

akker, gnd die Groot Akker, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Evershoet, 

tussen erfgoed van het Groot Gasthuis in Den Bosch enerzijds en Johannes 

Broc anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 15 lopen 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in het huis van voornoemde 

Johannes, in Sint-Oedenrode, te leveren, en binnen een mijl van de vrijdom 

van de villa van Rode, waar voornoemde Zibertus en Enghelberna dat gekozen 

hebben. Slechts op te geven met 30 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, en 

10 oude schilden eens. 

 

Zibertus de Hoculem maritus legitimus ut asserebat Enghelberne sue uxoris 

filie quondam Henrici de Mierle et dicta Enghelberna cum eodem tamquam 

cum tutore quendam agrum terre dictum die Groet #Acker# situm in parochia 

de Rode sancte Ode in loco dicto Evershoet inter hereditatem hospitalis 

maioris in Busco ex uno et inter hereditatem Johannis Broc ex alio 

dederunt ad hereditariam paccionem Johanni filio Ghisberti dicti Beerthen 

van den (dg: Wine) Wien Venne ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditaria paccione quindecim lopinorum siliginis mensure de (dg: Busc) 

Rode sancte Ode danda (dg: sibi) eis ab alio hereditarie purificationis 

(dg: et infra leucam ab) et in domo dicti Johannis sita in dicta parochia 

persolvenda et infra (dg: p) leucam (dg: ubi) a libertate ville de Rode 

(dg: tradenda et de) ubi dicti Zibertus et Enghelbertus! seu eorum alter 

elegerint tradenda et deliberanda ex premissis promittentes dicti 

Zibertus et Enghelberna cum eodem tamquam cum tutore warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et (dg: re) 

non resginabit {inktvlek} nisi cum XXX lopinis siliginis dicte mensure et 

cum X aude scilde eis semel dandis. Testes Loze et Steenwech datum 

dominica mia. 

 

BP 1179 p 243ar 02 zo 09-04-1391. 

Voornoemde Zibertus van Hoculem en zijn vrouw Enghelberna dvw Henricus van 

Mierle droegen over aan Johannes Broc (1) een akker en aangelegen kamp, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Evershoet, tussen erfgoed van het Groot 

Gasthuis in Den Bosch enerzijds en voornoemde Johannes Broc anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind aan de weg gnd 

die Kerke Pad, (2) 1/3 deel in een beemd en aangelegen stuk eusel, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Evershoet, tussen Emondus van Hellu enerzijds en 

Arnoldus van der Hagen anderzijds, belast met de onraad. 

 

Dicti Zibertus et Enghelberna ut supra agrum et campum situm! adiacentem 

sitos in parochia de Rode sancte (dg: dicte) Ode in loco dicto Evershoet 

inter hereditatem hospitalis maioris in Busco ex uno et inter hereditatem 

Johannis Broc ex alio tendentes cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad viam dictam die Kercke Pant! (dg: ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem dicto Johanni Broc atque pratum) atque terciam 

partem ad ipsos spectantem in quodam prato et pecia pascue dicta eeusel 

sibi adiacente sitis in dicta parochia et loco inter hereditatem Emondi 

de Hellu ex uno et inter hereditatem Arnoldi van der Hagen ex alio ut 

dicebant (dg: dederunt ad hereditariam paccionem) #supportaverunt# dicto 

Johanni Broc (dg: ab eisdem eodem hereditario possidendos pro censibus 

annuatim exinde solvendis pro h dandis et solvendis etc et pro 

hereditaria paccione unius mo) promittentes super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis onera! dicta onraet exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243ar 03 zo 09-04-1391. 

Voornoemde Johannes Broc beloofde aan voornoemde Zibertus en Enghelberna 

dat hij de onraad zal verzorgen, die gaat uit voornoemde erfgoederen en uit 

andere erfgoederen van voornoemde Enghelberna, in Sint-Oedenrode, ter 
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plaatse gnd Evershoet. 

 

Dictus Johannes Broc promisit super omnia (dg: q) dictis Ziberto et 

Enghelberne quod ipse omnia onera ex premissis et ex omnibus aliis 

hereditatibus dicte Enghelberne sitis in dictis parochia et loco de jure 

solvenda ut dicebat perpetue taliter solvet (dg: dci) annuatim sic quod 

dictis Ziberto et Enghelberne et aliis eorum hereditatibus ibidem sitis 

dampna exinde non eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243ar 04 zo 09-04-1391. 

Voornoemde Johannes Brox beloofde aan voornoemde Zibertus en Enghelberna 

een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, op het leven van voornoemde 

Zibertus en Enghelberna, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

voornoemde akker, kamp, beemd en stuk eusel, en zijn andere goederen. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Dictus Johannes Brox promisit super habita et habenda se daturum dictis 

Ziberto et Enghelberne vitalem pensionem unius modii siliginis de Busco 

anno quolibet ad vitam dictorum Ziberti et Enghelberne et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex dictis agro campo prato et pecia 

pascue et ex ceteris suis bonis habitis et habendis et alter diutius 

vivens integraliter possidebit et cum ambo etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243ar 05 ma 10-04-1391. 

Adam van Mierd maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Johannes zvw Henricus Meester met zijn goederen. 

 

-. 

Adam de Mierd omnes vendiciones et alienaciones factas per Johannem 

filium quondam Henrici Meester cum suis bonis calumpniavit. Testes Uden 

et Loze datum secunda post miam. 

 

BP 1179 p 243ar 06 ma 10-04-1391. 

Boudewinus zvw Ghibo Wouters soen verkocht aan Godefridus Arts soen en 

Eefsa dv Johannes Bathenborch een b-erfcijns van 3 pond, uit 5 pond 

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

Jan, gaande uit 2 huizen en erven, in Den Bosch, aan de Markt, tussen huis 

en erf van Gerardus Valkennere enerzijds en huis en erf van wijlen Johannes 

gnd Kodde anderzijds, in welke huizen en erven zijn zoon Henricus Sorbitor 

verblijft, welke 5 pond Margareta ?moeder van de Minderbroeders in Den 

Bosch gekocht had van Johannes Dicbier de jongere, en welke cijns van 3 

pond voornoemde Boudewinus nu bezit. 

 

Boudewinus filius quondam Ghibonis Wouters soen hereditarium censum trium 

librarum ad se spectantem de quinque libris annui et perpetui census 

dandi et solvendi (dg: here a q) anno quolibet pro una medietate Domini 

et pr reliqua medietate Johannis de duabus domibus et areis sitis in 

Buscoducis ad forum loci eiusdem inter domum et aream Gerardi Valkennere 

ex uno et inter (dg: h) domum et aream Johannis dicti quondam Kodde ex 

alio in quibus domibus et areis Henricus Sorbitor (dg: ?et) eius filius 

residet quas quinque libras (dg: Ma) dicti census Margareta ?matre 

fratrum minorum in dicto loco de Buscoducis erga Johannem Dicbier 

juniorem emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum trium 

librarum dictus Boudewinus nunc ad se spectare dicebat vendidit Godefrido 

Arts soen et Eefse filie Johannis Bathenborch supportavit cum litteris et 

jure occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui suorum parentum et quorumcumque heredum suorum 

parentum deponere. Testes Uden et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 243ar 07 ma 10-04-1391. 

Johannes Enode zvw Arnoldus van der Rennendonc verwerkte zijn recht tot 



Bosch’ Protocol jaar 1391 05. 

 

183 

vernaderen. 

 

Johannes Enode filius quondam Arnoldi van der Rennendonc prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243ar 08 ma 10-04-1391. 

Henricus Hazart snijder beloofde aan Nijcholaus van Kessel zvw Johannes van 

den Cloet 13 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1391) te betalen. 

 

Henricus Hazart sartor promisit Nijcholao de Kessel filio quondam 

Johannis van den Cloet XIII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243ar 09 ma 10-04-1391. 

Jacobus van Bruggen droeg over aan Lambertus zvw Godefridus Gruwels een 

b-erfcijns van 20 schelling, die Johannes Cannart molenaar beloofd had aan 

voornoemde Jacobus, met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land, 

tussen Den Bosch en Hintham, tussen voornoemde Jacobus enerzijds en 

Willelmus Hake Tolincs soen anderzijds. 

 

Jacobus de Bruggen hereditarium censum viginti solidorum monte (dg: 

solvendum) quem Johannes (dg: Johannes) Cannart multor promisit se 

daturum et soluturum dicto Jacobo hereditarie Domini ex pecia terre sita 

inter Buscumducis et inter Hijntam inter hereditatem dicti Jacobi ex uno 

et inter hereditatem Willelmi Hake Tolincs soen ex alio rpout in litteris 

supportavit Lamberto filio quondam Godefridi Gruwels cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Uden et Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 243ar 10 di 11-04-1391. 

Henricus van der Bruggen verkocht aan Johannes zv Henricus Rike een huis en 

erf, uit 2 huizen en erven van voornoemde Henricus, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Gertrudis van Maren en haar kinderen 

enerzijds en erfgoed van Johannes Haest anderzijds, te weten het huis en 

erf richting erfgoed van voornoemde Johannes Haest, met de osendruppen en 

toebehoren. De koper zal de helft van de cijnzen betalen, die uit de twee 

huizen gaan. De brief overhandigen aan Johannes van ....... 

 

Henricus van der Bruggen unam domum et aream de duabus domibus et areis 

dicti Henrici sitis in Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem 

Gertrudis de Maren et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Johannis 

Haest ex alio scilicet illam (dg: medietatem) domum et aream de dictis 

du[abus] domibus que sita est versus hereditatem dicti Johannis Haest cum 

eius stillicidiis et attinentiis universis ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio Henrici Rike promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dictus emptor 

medietatem censuum ex dictis duabus domibus solvendorum [sic] dabit et 

solvet quod dicto venditori dampna exinde non eveniant. Testes Uden et Aa 

datum 3a post misericordiam. Detur Johanni de ....... 

 

BP 1179 p 243ar 11 di 11-04-1391. 

Johannes van Bladel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Bladel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 243ar 12 di 11-04-1391. 

Mechtildis wv Petrus Becker verkocht aan haar broer Gerardus van Uden (1) ¼ 

deel in (1a) een hoeve, gnd Hezelaar, in Gestel bij Herlaer, (1b) een kamp, 

in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd ten Hoernic, tussen Johannes van den 

Brande enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) ¼ deel van 4 morgen 
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land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die Haer, beiderzijds tussen 

Bertoldus Hennen soen, met een eind strekkend aan Aleijdis Pijekenvets, 

welk ¼ deel aan voornoemde Mechtildis gekomen was na overlijden van haar 

broer hr Arnoldus van Uden. Voornoemde Mechrildis en haar zoon Nicholaus 

beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd ¼ deel van (a) een b-erfpacht 

van 5 mud rogge, (b) een b-erfcijns van 14 gulden, (c) 1 gulden aan de heer 

van Duffel, (d) de hertogencijns. 

 

Mechtildis relicta quondam Petri Becker cum tutore quartam partem ad se 

spectantem in manso dicto Hezelaer sito in parochia de [Gestel] prope 

Herlaer atque in eius attinentiis insuper in quodam (dg: prato) campo 

sito in dicta parochia ad locum dictum (dg: dictum) ten Hoernic inter 

[hereditatem] Johannis van den Brande ex uno et inter communem plateam ex 

alio (dg: quam quartam partem dicta Mechtildis sibi de morte quondam 

domini Arnoldi de Uden sui fratris successione hereditarie advolutam esse 

dicebat hereditarie vendidit Gerardo de U) insuper quartam partem IIIIor 

jugerum terre sitorum in dicta parochia ad locum dictum die Haer inter 

hereditatem Bertoldi Hennen soen ex utroque latere [coadiacentem 

tendentium] cum uno fine ad hereditatem Aleijdis Pijekenvets quam quartam 

partem dicta Mechtildis sibi de morte quondam domini Arnoldi de Uden sui 

fratris successione hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo de Uden suo fratri promittentes cum tutore et cum ea 

Nicholaus eius filius warandiam et obligationem deponere excepta quarta 

parte hereditarie paccionis quinque modiorum siliginis et hereditarii 

census XIIII gulden atque (dg: dno) unius floreni domino de Duffel necnon 

census domini nostri ducis ex dicto manso et eius attinentiis de jure 

solvendis. Testes Aa et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1179 p 243ar 13 di 11-04-1391. 

Voornoemde Gerardus van Uden beloofde aan Nicholaus Becker 45½ Dordrechtse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius (zo 01-10-1391) en 100 dobbel mottoen 

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

 

Dictus Gerardus promisit Nicholao Becker XLVJ Dordrecht gulden vel 

valorem ad Remigii atque C dobbel [mottoen] vel valorem ad pasca proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 243ar 14 di 11-04-1391. 

Henricus Stierken beloofde aan Nicholaus Becker, tbv Engella ndvw zijn 

broer Arnoldus Becker, 32 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Nicholaus. 

 

Henricus Stierken promisit Nicholao Becker ad opus Engelle filie 

naturalis quondam Arnoldi Becker #sui fratris# XXXII Gelre gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

ut supra. Detur dicto Nicholao. 

 

1179 mf4 D 11 p. 243bis. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 07-04-1391. 

 Sabbato post octavas pasche: zaterdag 08-04-1391. 

 

BP 1179 p 243bv 01 vr 07-04-1391. 

Johannes gnd Andries soen en zijn kinderen Johannes en Yda verkochten aan 

Johannes van der Hautart en Petrus Wulver al hun eikenhout op de goederen 

van eerstgenoemde Johannes, in Veghel, en toebehoren. Het hout moet 

uiterlijk eind mei aanstaande zijn gezaagd. 

 

[Johannes] dictus Andries soen et Johannes et Yda eius liberi cum tutore 

omnia ligna sua quercina consistentia supra bona (dg: di) primodicti 

Johannis sita in parochia de Vechel [et] supra attinentias eorundem 



Bosch’ Protocol jaar 1391 05. 

 

185 

bonorum ut dicebant vendiderunt Johanni van der Hautart et Petro W[u]lver 

promittentes #cum tutore# warandiam et obligationem deponere tali 

condicione quod dicti (dg: ve) emptores dicta ligna secabunt infra hinc 

et finem (dg: mansis) mensis maij proxim futuri. Testes Erpe et Loze 

datum sexta post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 243bv 02 vr 07-04-1391. 

Voornoemde kopers beloofden aan Yda dv Johannes Andries 40 Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1391) en 60 Gelderse 

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

Opstellen in 2 brieven. 

 

Ponetur in duabus litteris. 

Dicti emptores promiserunt (dg: di Yde q Johanni Andries) Yde filie 

Johannis Andries XL Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum et 

sexaginta Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243bv 03 vr 07-04-1391. 

Luijtgardis wv Theodericus zv Bartholomeus verklaarde ontvangen te hebben 

van Gerardus Balijart de achterstallige termijnen van een lijfrente67 van 4 

dobbel mottoen, die voornoemde Gerardus beloofd had aan Henricus van Erpe 

en Adam van Mierd, op het leven van voornoemde Luijtgardis. 

 

Luijtgardis relicta quondam (dg: Johannis) Theoderici filii Bartholomei 

palam recongovit sibi fore satisfactum #per Gerardum Balijart# ab (dg: c) 

arrestadiis (dg: sibi) deficientibus occacione vitalis pensionis quatuor 

dobbel mottoen quam pensionem dictus Gerardus promiserat se daturum et 

soluturum Henrico de Erpe et Ade de Mierd seu eorum alteri ad vitam dicte 

Luijtgardis prout in litteris scabinorum etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243bv 04 vr 07-04-1391. 

Hr Arnoldus van Meijnsel zv Johannes van Meijnsel beloofde aan Jacobus 

Meelman 36½ Gelderse gulden of de waarde, voor ¼ deel vandaag over een jaar 

te betalen, voor ¼ deel over 2 jaar, voor ¼ deel over 3 jaar en voor ¼ deel 

over 4 jaar. 

 

Dominus Arnoldus de Meijnsel filius Johannis de Meijnsel promisit (dg: 

pa) Jacobo Meelman XXXVI et dimidium Gelre gulden seu valorem #pro una 

quarta parte# (dg: ad) a data presentium ultra annum pro secunda quatuor 

parta e data presentium ultra duos annos pro tercia parte (dg: ultra) a 

data presentium ultra 3 annos et pro ultima tercia parte a data 

presentium ultra quatuor annos sine medio sequentes persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 243bv 05 vr 07-04-1391. 

(dg: Voornoemde Everardus beloofde aan Katherina). 

 

(dg: dictus Everardus promisit Katherine). 

 

BP 1179 p 243bv 06 vr 07-04-1391. 

Gerardus Kepken van Nuwelant gaf uit aan Everardus gnd Hadewigen soen een 

stuk land, in Nuland, naast de plaats gnd Wolsdijk, tussen Johannes gnd 

Valkenborch enerzijds en voornoemde Gerardus anderzijds, met een eind 

strekkend aan de plaats gnd Wolfsdijk, met de helft van de sloot tussen 

voornoemd stuk land en voornoemd ander erfgoed van Gerardus; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

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

                         
67 Zie → BP 1180 p 070v 08 za 21-03-1394, Adam van Mierde droeg 

waarschijnlijk deze lijfrente over aan Luijtgardis dvw Johannes Leuwe. 
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Gerardus zal altijd zijn erfgoederen, naast voornoemd stuk land gelegen, 

tegen voornoemd stuk land kunnen aanheimen. Everardus beloofde onder 

verband van voornoemd stuk land, dit stuk land te omwallen, zó dat andere 

erfgoederen van voornoemde Gerardus geen schade ondervinden vanaf voornoemd 

stuk land. 

 

Gerardus Kepken de Nuwelant peciam terre sitam in parochia de Nuwelant 

iuxta locum dictum (dg: aen) Wolsdijc inter hereditatem Johannis dicti 

Valkenborch ex uno et hereditatem dicti Gerardi ex alio #tendentem cum 

uno fine ad locum dictum Wolfsdijc# cum medietate fossati siti inter 

dictam peciam terre et inter dictam reliquam (dg: medietatem) hereditatem 

dicti Gerardi ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Everardo dicto 

Hadewigen soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis #et pro primo termino (dg: ult) [a] purificationis proxime 

futuro ultra annum# et supra dictam peciam terre tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

tali condicione quod dictus Gerardus hereditates suas sitas iuxta dictam 

peciam terre poterit libere perpetius temporibus ad dictam peciam terre 

coadvallare quod exponetur aenheijmen promisit insuper dictus Everardus 

sub obligatione dicte pecie terre quod ipse dictam peciam terre perpetue 

taliter circonvallabit sic quod supra alias hereditates dicti Gerardi per 

dictam peciam terre dampna non fiant nec eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243bv 07 vr 07-04-1391. 

Rijcoldus Borchgreve verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rijcoldus Borchgreve prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243bv 08 vr 07-04-1391. 

Henricus en Katherina, kvw Willelmus van den Loeke, droegen over aan 

Everardus van Meijnsel zv Johannes van Meijnsel de helft in een oliemolen 

met ondergrond, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, op 

erfgoed van Henricus gnd Weerre. 

 

Solvit. 

Henricus et (dg: Heijlwigis) #Katherina# liberi quondam Willelmi van den 

Loeke cum tutore medietatem ad se (dg: -p) spectantem in molendino olei 

cum (verbeterd uit: fum) eius fundo consistente in Busco ad finem vici 

Hijntamensis supra hereditatem Henrici dicti Weerre ut dicebant 

supportaverunt Everardo de (dg: Neijs) Meijnsel filio Johannis de 

Meijnsel promittentes cum tutore warandiam et obligationem (dg: d) in 

dicta medietate existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243bv 09 vr 07-04-1391. 

Voornoemde Everardus van Meijnsel zv Johannes van Meijnsel beloofde aan 

Katherina van Hees dvw Willelmus van den Loeke 15½ Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) en 16 Gelderse gulden of de 

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

twee brieven. 

 

Nota quod ponetur in 2 litteris. 

Dictus Everardus promisit Katherine de Hees filie quondam Willelmi van 

den Loeke (dg: XXX) XV et dimidium Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum et XVI Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243bv 10 vr 07-04-1391. 

Godefridus van Gestel snijder beloofde aan Arnoldus zvw Johannes Vrancken 

soen 25½ Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-
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07-1391) te betalen. 

 

Godefridus de Gestel sartor promisit Arnoldo filio quondam Johannis 

Vrancken soen XXVJ Gelre gulden vel valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes Erpe et Loze datum ut supra. 

 

BP 1179 p 243bv 11 vr 07-04-1391. 

Johannes Bathen soen beloofde aan Henricus nzvw Willelmus van den Kelre 67 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1391) te 

betalen. 

 

Johannes Bathen soen promisit Henrico filio naturali quondam Willelmi van 

den Kelre (dg: XXXV) #LXVII# Gelre gulden vel valorem ad Jacobi proxime 

persolvendos. Testes Erpe et Dicbier datum ut supra. 

 

BP 1179 p 243bv 12 vr 07-04-1391. 

Hermannus Loden soen en Petrus van Vucht broekenmaker beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 96 Hollandse gulden met Pinksteren aanstaande (zo 14-

05-1391) te betalen, op straffe van 2. 

 

Hermannus Loden soen et Petrus de Vucht caligator promiserunt Philippo 

Jozollo etc (dg: j) nonaginta sex Hollant gulden ad (dg: na) penthecostes 

proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes Erpe et Loze datum 

supra. 

 

BP 1179 p 243bv 13 za 08-04-1391. 

Steeskinus van Bauderic, Emondus van Hellu en Henricus van Gravia beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 200 Hollandse gulden met Sint-Jan aanstaande (za 

24-06-1391; 22+31+24=77 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Steeskinus de Bauderic Emondus de Hellu et Henricus de Gravia promiserunt 

Philippo Jozollo etc CC Hollant gulden ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos sub pena X. Testes Dicbier et Aa datum sabbato post 

octavas pasche. 

 

BP 1179 p 243bv 14 za 08-04-1391. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243bv 15 za 08-04-1391. 

Petrus zvw Johannes gnd Balijart van Lijt verkocht aan Agnes ev Thomas 

Willems soen, tbv voornoemde Thomas, een n-erfcijns van 3½ oude schild 

evenveel als de stad Den Bosch zal nemen en betalen etc, met Pasen te 

betalen, gaande uit (1) 13 hont land, in Lith, ter plaatse gnd in Lither 

Broek, tussen erfg vw Amelius Meijssen soen enerzijds en erfgoed van het 

kapittel van Luik anderzijds, (2) 1 morgen in Lith, ter plaatse gnd 

Beemden, tussen Nijcholaus gnd Andries soen enerzijds en wijlen Johannes 

van Lent anderzijds, (3) 1 morgen land in Lith, ter plaatse gnd in het 

Hoefs Hoeven, tussen kvw Enghela Yewijns enerzijds en kv Herbertus van Heze 

en kv Willelmus van Heze anderzijds, reeds belast met een cijns aan het 

kapittel van Luik. 

 

Petrus filius quondam Johannis dicti Balijart de Lijt hereditarie 

vendidit Agneti uxori Thome Willems soen ad opus eiusdem Thome (dg: 

hereditarie v) hereditarium censum trium et dimidii aude scilde scilicet 

tantum quantum oppidum de Busco capiet et solvet etc solvendum 

hereditarie pasche ex (dg: ter) tredecim hont terre sitis in parochia de 

Lijt in loco dicto in Litter Broec inter hereditatem heredum #quondam# 

Amelii Meijssen soen ex uno et inter hereditatem capituli Leodiensis ex 
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alio item ex uno iugero sito in dicta parochia in loco dicto Beemden 

inter hereditatem Nijcholai (dg: Andr filii qu) dicti Andries soen ex uno 

et inter hereditatem quondam Johannis de Lent ex alio item ex (dg: u) uno 

iugero terre sito in dicta parochia in loco dicto int Hoefs Hoeven inter 

hereditatem liberorum quondam Enghele Yewijns ex uno et inter hereditatem 

liberorum Herberti de Heze et liberorum Willelmi de Heze ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto (dg: censibus) censu capitulo Leodiensi exinde solvendo 

et sufficientem facere. Testes Erpe et Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 243bv 16 za 08-04-1391. 

Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus van Eijndoven, de broers Ghevardus en 

Theodericus Bijlant, kvw hr Johannes van Eijndoven, en Henricus van Eijcke 

zv Gerardus van Eijcke beloofden aan Philippus Jozollo etc 240 oude Franse 

schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391; 22+31+24=77 dgn) te 

betalen, op straffe van 10. 

 

Arnoldus de Eijndoven filius quondam Ghevardi de Eijndoven et Ghevardus 

(dg: de Eijnd) et Theodericus Bijlant fratres liberi quondam domini 

Johannis de Eijndoven et Henricus de Eijcke filius Gerardi de Eijcke 

promiserunt Philippo Jozollo etc ducentos et XL aude scilde Francie ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena X. Testes 

Dicbier et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 243bv 17 za 08-04-1391. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit IX solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 243bv 18 za 08-04-1391. 

Henricus Cnode en zijn zoon Gheerlacus beloofden aan Arnoldus van Scijnle, 

tbv Gerardus van Houthem, 62 Hollandse gulden of de waarde met 

Allerheiligen aanstaande (wo 01-11-1391) te betalen. 

 

Henricus Cnode (dg: G) et Gheerlacus eius filius promiserunt Arnoldo de 

Scijnle ad opus Gerardi de Houthem LXII Hollant gulden seu valorem ad 

omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Dicbier 

datum supra. 

 

1179 mf4 D 13 p. 244. 

 Tercia post misericordia: dinsdag 11-04-1391. (Uden en Steenwech) 

 Quarta post misericordia: woensdag 12-04-1391. (Dicbier en Aa) 

 in crastino Agnetis: woensdag 22-01-1393. (Emont en Aggere) 

 in festo Bartholomei: zaterdag 24-08-1392. (Aa en Jo Neijnsel) 

 

BP 1179 p 244v 01 di 11-04-1391. 

Johannes zvw Tielmannus van Engelant verkocht aan Sanderus van Zelant, tbv 

het leprozenhuis gnd Eijendonc, een stukje land, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd die Keersboem, tussen Thomas van Hijntham enerzijds en Henricus van 

Engelant anderzijds. Verkoper en zijn broer Rutgherus beloofden lasten68 af 

te handelen. 

 

[69Johanne]s filius quondam Tielmanni de Engelant particulam terre sitam 

in parochia de Roesmalen ad locum dictum die Keersboem inter hereditatem 

Thome de Hijntham ex uno et inter hereditatem Henrici de Engelant ex alio 

prout ibidem est sita ut dicebat hereditarie vendidit Sandero de Zelant 

ad opus domus leprosorum dicte Eijendonc promittentes et cum Rutgherus 

                         
68 Zie → BP 1179 p 244v 03 di 11-04-1391, belofte dat een last vervalt. 
69 Aanvulling op basis van BP 1179 p 244v 03. 
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eius frater super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

tamquam de vero allodio. Testes Uden et Steenwech datum 3a post miam. 

 

BP 1179 p 244v 02 di 11-04-1391. 

Destijds had Johannes zvw Tielmannus Pauwels soen met der Hant verkocht aan 

Paulus gnd Henrics soen van Gheffen bakker een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 1 morgen land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Gerardus zv Rodolphus gnd Hals 

enerzijds en Petrus gnd Everaets soen anderzijds, (2) 1 morgen land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd die Vliedert, tussen Theodericus zvw Franco van 

Orthen enerzijds en Theodericus van Engelant anderzijds, (3) 1 morgen land, 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd op dat Ledebroek, tussen 

Thomas van Hijntham enerzijds en Henricus gnd Lemmens soen anderzijds. 

Voornoemde Johannes zvw Tielmannus stelde thans mede tot onderpand (4) een 

tuin, in Rosmalen, beiderzijds tussen een gemene weg. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes filius quondam Tielmanni Pauwels 

soen met der Hant legitime et hereditarie vendidisset Paulo dicto Henrics 

soen de Gheffen pistori annuam et hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex uno 

jugero terre sito in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter 

hereditatem Gerardi filii Rodolphi dicti Hals ex uno et inter hereditatem 

Petri dicti Everaets soen ex alio atque ex uno jugero terre sito in dicta 

parochia in loco dicto die Vliedert inter hereditatem Theoderici filii 

quondam Franconis de Orthen ex uno et inter hereditatem Theoderici de 

Engelant ex alio item ex uno jugero terre sito infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum op dat Ledebroec inter hereditatem Thome de 

Hijntham ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Lemmens soen ex alio 

prout in litteris quas vidimus constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Johannes filius dicti quondam Tielmanni ortum 

quendam situm in dicta parochia inter communem platheam ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat simul cum dictis jugeribus terre ad pignus 

imposuit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 244v 03 di 11-04-1391. 

Paulus gnd Hennens soen bakker beloofde aan Sanderus van Zelant, tbv het 

leprozenhuis gnd Eijendonk, nimmer een stukje land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Keersboem, tussen Thomas van Hijntham enerzijds en Henricus van 

Engelant anderzijds, dat voornoemde Sanderus tbv het leprozenhuis 

verworven70 had van Johannes zvw Tielmannus gnd Pauwels soen, aan te spreken 

wegens een b-erfpacht van 2 mud rogge, die voornoemde Paulus verworven had 

van voornoemde Johannes zv Tielmannus of wegens andere beloften aan 

voornoemde Paulus door voornoemde Johannes. 

 

Paulus (dg: filius) dictus Hennens soen pistor promisit super omnia 

Sandero de Zelant ad opus domus leprosorum dicte Eijendonc quod ipse 

Paulus particulam terre sitam in parochia de Roesmalen ad locum dictum 

(dg: in) Keersboem inter hereditatem Thome de Hijntham ex uno et 

hereditatem Henrici de Engelant ex alio quam dictus Sanderus ad opus 

dicte domus erga Johannem filium Tielmanni dicti quondam Pauwels soen 

coram scabinis infrascriptis acquisiverat prout in litteris (dg: nunquam 

impetet) occacione hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis quam 

dictus Paulus erga dictum Johannem filium Tielmanni acquisiverat atque 

occacione quarumcumque promissionum dicto Paulo a dicto Johanne 

promissarum nunquam impetet neque vexabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 244v 04 di 11-04-1391. 

Godefridus Baliaert verkocht aan Godefridus van Stakenborch een kamp, in 

Maren, ter plaatse gnd die Ham, tussen een gemene steeg enerzijds en 

                         
70 Zie ← BP 1179 p 244v 01 di 11-04-1391, verkoop van dit stukje land. 
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Marcelius gnd Zeelken des Hoelen anderzijds, belast met zegedijken en 

waterlaten. De brief overhandigen aan Gerardus Baliaert en aan niemand 

anders. 

 

Godefridus Baliaert quendam campum situm in parochia de Maren ad locum 

dictum die Ham inter communem stegam ex uno et inter hereditatem Marcelii 

dicti Zeelken des Hoelen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Godefrido de Stakenborch promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis Zegedike et aqueductibus infra terram sitis et ad dictum campum 

spectantibus. Testes datum ut supra. Detur littera Gerardo Baliaert et 

nulli alteri. 

 

BP 1179 p 244v 05 wo 12-04-1391. 

Henricus Boijen zvw Arnoldus beloofde aan Henricus Raet 66½ gulden, 30 

lichte plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (za 11-

11-1391) te betalen. 

 

Henricus Boijen filius quondam Arnoldi promisit Henrico Raet LXVI et 

dimidium gulden scilicet XXX licht placken pro quolibet gulden ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes Dicbier et Aa datum quarta post (dg: 

q) miam. 

 

BP 1179 p 244v 06 wo 22-01-1393. 

Destijds had Ghisbertus van de Doorn gerechtelijk gekocht van Johannes van 

Erpe alle goederen van Leonius van Erpe en zijn broer Walterus van Erpe. 

Vervolgens had voornoemde Ghisbertus voornoemde goederen van voornoemde 

broers Leonius en Walterus overgedragen aan Henricus van Erpe. 

Henricus van Erpe droeg thans over aan Nijcholaus Spijerinc Meus soen (1) 

een hoeve, in Venloen, ter plaatse gnd op Loenremere, tussen Petrus 

Polslauwer enerzijds en Johannes van Zoemeren anderzijds, aan wijlen 

Nijcholaus van Meghen bakker verkocht door Nijcholaus Post, (2) een erfgoed 

met gebouwen, in Venloen, ter plaatse gnd aan die Meerdijk, tussen 

Willelmus van Bucstel zvw hr Henricus van Bucstel ridder enerzijds en 

Nijcholaus van Megen anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Nijcholaus van Meghen en met het andere eind aan Walterus Bac van Lemers 

Velt, aan wijlen voornoemde Nijcholaus van Megen verkocht door Johannes van 

Zoemeren zvw Arnoldus van Weert, (3) een huis, tuin en aangelegen erfgoed, 

die waren van wijlen hr Henricus van Bucstel ridder, in Venloen, tussen de 

steeg van Loen naar Waalwijk enerzijds en erfgoed dat was van Johannes gnd 

van Zomeren, behorend aan voornoemde Nijcholaus van Megen, anderzijds, aan 

wijlen voornoemde Nijcholaus van Megen verkocht door Willelmus van Bucstel 

zvw hr Henricus van Bucstel ridder, welke hoeve, erfgoed, en huis, tuin 

etc, aan wijlen Agnes, dvw voornoemde Nijcholaus van Megen en ev voornoemde 

Leonius van Erpe, gekomen waren na overlijden van wijlen haar voornoemde 

vader Nijcholaus van Megen, en die aan voornoemde Leonius van Erpe ev 

voornoemde Agnes behoorden, en nu aan voornoemde Henricus van Erpe behoren. 

 

Notum sit universis quod cum Ghisbertus de Spina omnia et singula bona 

Leonii de Erpe et Walteri de Erpe sui fratris erga Johannem de Erpe per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisivisset et 

cum deinde dictus Ghisbertus dicta bona omnia et singula dictorum Leonii 

et Walteri fratrum hereditaire supportasset Henrico de Erpe (dg: ad opus 

et ad opus Johannis Leonii de Erpe sui patris et cum deinde dictus 

Henricus Erpe medietatem ad se spectantem in dictis bonis omnibus et 

singulis hereditarie supportasset dicto Johanni Leonii de Erpe suo 

fratri) prout hoc in litteris scabinorum continetur quas vidimus 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis (dg: dictus Johannes 

Leonii de Erpe #Henricus de Erpe et Leonius filius) Henricus de Erpe# 

quendam mansum situm in parochia de Venloen ad locum dictum op Loenremere 

(dg: inter) inter hereditatem Petri Polslauwer ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Zoemeren ex alio cum terris agris pascuis et 
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mericis atque cum edificiis in eodem manso consistentibus necnon cum 

ceteris attinentiis eiusdem mansi singulis et universis ubicumque locorum 

quam in humido tam in sicco in duro et in molli (dg: consistentibus) 

infra dictam parochiam de (dg: Loe) Venloen sitis venditum Nijcholao 

quondam de Meghen pistori a Nijcholao Post prout in litteris atque 

quandam hereditatem sitam in dicta parochia ad locum (dg: ...) dictum aen 

die Meerdijc inter hereditatem Willelmi de Bucstel filii quondam domini 

Henrici de Bucstel militis ex uno et inter hereditatem (dg: h d) 

Nijcholai de Megen ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti 

Nijcholai de Meghen et cum reliquo fine ad hereditatem Walteri Bac de 

Lemers Velt cum edificiis in dicta hereditate consistentibus atque cum 

ceteris attinentiis eiusdem hereditatis singulis et universis venditam 

dicto quondam Nijcholao de Megen a Johanne de Zoemeren filio quondam 

Arnoldi de Weert prout in litteris atque domum ortum et totam hereditatem 

ipsis adiacentem que fuerant quondam domini Henrici de Bucstel militis 

sitos in dicta parochia inter quandam stegam per quam (dg: itur) itur de 

Loen versus Waelwijc ex uno et inter hereditatem que fuerat Johannis 

dicti de Zomeren (dg: ex) ad dictum Nijcholaum de Megen spectantem ex 

alio cum attinentiis domus orti et hereditatis predictorum singulis et 

universis venditos dicto quondam Nijcholao de Megen a Willelmo de Bucstel 

filio dicti quondam domini Henrici de Bucstel militis prout in litteris 

(dg: et qui mansus et hereditas) et qui mansus hereditas domus ortus etc 

(dg: ..) quondam (dg: ...) Agneti filie dicti quondam Nijcholai de Megen 

uxori legitime dicti (dg: q) Leonii de Erpe de morte dicti quondam 

Nijcholai de Megen sui patris successione fuerant advoluti et ad dictum 

Leonium (dg: et Agnetem) de Erpe tamquam ad maritum et tutorem legitimum 

dicte Agnetis sue uxoris spectare consueverant (dg: vendidit) et nunc ad 

dictum (dg: Johannem #Henricum de Erpe et Leoni#) Henricum de Erpe 

spectant ut dicebat (dg: vendidit magistro Wolphardo de Ghiessen) 

#supportavit (dg: Nijcholao Spijerinc Meus soen magistro Wolphardo de 

Ghiessen) Nijcholao Spijerinc Meus soen# supportavit cum omnibus litteris 

(dg: quas dictus) quibus mediantibus dictus quondam Nijcholaus premissa 

acquisiverat et jure et cum primodictis litteris et jure occacione 

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

exceptis semper XII bonariis terre mericalis ad premissa spectantibus 

sitis ibidem que dictus magister Wolphardus pridem erga dictum Leonium de 

Erpe acquisiverat). Testes Emont et Aggere datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1179 p 244v 07 wo 12-04-1391. 

Leonius van Erpe ev Agnes deed tbv mr Wolphardus afstand van voornoemde 

goederen, uitgezonderd een b-erfcijns van 9 pond geld, die Jacobus van den 

Wael verworven had van voornoemde Leonius en uitgezonderd 12 bunder heide. 

 

Quo facto Leonius de Erpe maritus et tutor legitimus dicte Agnetis sue 

uxoris super premissis et jure renunciavit #ad opus magistri Wolphardi# 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

hereditario censu novem librarum monete quem Jacobus van den Wael erga 

dictum Leonium acquisiverat et exceptis dictis XII bonariis terre 

mericalis. Testes Dicbier et Aa datum supra. 

 

BP 1179 p 244v 08 wo 22-01-1393. 

Mr Wolphardus deed tbv voornoemde Nijcholaus Spierinc afstand van het 

voornoemde. 

 

Magister Wolphardus super premissis et jure ad opus dicti Nijcholai 

Spierinc etc. Testes datum supra#  

 

BP 1179 p 244v 09 wo 22-01-1393. 

Johannes zv Godefridus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes filius Godefridi de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 244v 10 za 24-08-1392. 

Voornoemde mr Wolphardus verkocht voornoemde hoeve met de feodale goederen 

die aan voornoemde mr Wolphardus behoren en met alle beesten op de goederen 

aan Nijcholaus Spijerinc Meus soen. 

 

Dictus magister Wolphardus dictum mansum et omnia premissa vendidit 

Nijcholao Spijerinc Meus soen (dg: si) supportavit cum litteris aliis et 

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

deponere) et cum bestiis supra dicta bona consistentibus promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Jo Neijnsel 

datum in festo Bartholomei. 

 

BP 1179 p 244v 11 za 24-08-1392. 

{Haal van BP 1179 p 244v 10 naar margo sinister. Invoegen in BP 1179 p 244v 

10} et bonis feodalibus ad dictum magistrum Wolphardum spectantibus. 

 

BP 1179 p 244v 12 za 24-08-1392. 

....... ....... ?sv The.... ....... soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Et ....... ?soror ....... ....... filii The.... ....... soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 244v 13 wo 22-01-1393. 

Volcwigis dvw Adam van Ghestel wv Goeswinus Grieten soen en haar zoon 

Petrus droegen over aan mr Wolphards van Ghiessen een b-erfcijns van 40 

schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment etc, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit goederen gnd op het Ven, in Loon, tussen Petrus Loeder enerzijds en 

Henricus Smit anderzijds, welke cijns Heijlzuta wv Gerardi gnd Lijsscap, 

tante van voornoemde Volcwigis, gekocht had van Nijcholaus zv Agnes van 

Westerloe en Agnes en Hilla, dv voornoemde Nijcholaus. 

 

Volcwigis filia quondam Ade de Ghestel (dg: cum) relicta quondam Goeswini 

Grieten soen cum tutore et Petrus eius filius hereditarium censum XL 

solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro 

sedecim denariis in (dg: hiis) ipso censu computato vel alterius 

pagamenti etc solvendum hereditarie purificationis de bonis dictis opt 

Venne sitis in (dg: Loen) Loen inter hereditatem Petri Loeder et inter 

hereditatem Henrici Smit et de attinentiis dictorum bonorum universis 

quem censum Heijlzuta relicta quondam Gerardi quondam dicti Lijsscap 

#matertera dicte Volc# erga Nijcholaum filium Agnetis de Westerloe 

Agnetem et Hillam (dg: ip) filias ipsi! Nijcholai emendo acquisiverat 

prout in litteris supportaverunt magistro Wolphardo de Ghiessen cum 

litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum et heredum dicte Heijlzute deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 244v 14 wo 22-01-1393. 

Petrus Vuchts deed tbv voornoemde mr Wolphardus afstand van een b-erfpacht 

van 1½ mud rogge, Bossche maat, gaande uit goederen van Leonius van Erpe, 

in Venloen, welke pacht aan hem was verkocht door voornoemde Leonius. 

 

Petrus Vuchts super hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de (dg: s) Busco solvenda hereditarie ex bonis Leonii 

de Erpe sitis in Venloen vendita sibi a dicto [Leo]nio ut dicebat ad! 

dicti magistri Wolphardi renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte et suorum (dg: il) liberorum et 
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heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 244v 15 wo 22-01-1393. 

Een vidimus maken van 3 brieven, waarvan (1) is ...... brief, (2) begint 

met “Ghisbertus van de Doorn”, (3) begint met “Henricus van Erpe”, en 

Johannes Leonii van Erpe beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te 

stellen. 

 

Et fiet vidimus de 3 litteris quarum una est littera sine... secunda 

incipit Ghisbertus de Spina et tercia Henricus de Erpe et Johannes Leonii 

de Erpe promisit tradere ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 244v 16 wo 22-01-1393. 

(dg: op voorwaarde dat). 

 

(dg: tali condicione ...). 

 

1179 mf4 D 14 p. 245. 

 Quinta post misericordia: donderdag 13-04-1391. 

 anno nonagesimo primo mensis aprilis die XII: : woensdag 12-04-1391. 

 

BP 1179 p 245r 01 do 13-04-1391. 

Henricus van Tangeren verkocht aan Johannes Bathen soen van Geffen 1/3 deel 

in 1½ morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd die Korte Hoeve, tussen 

Johannes van Neijnsel enerzijds en Otta wv Theodericus Kepken anderzijds, 

belast met dijken en waterlaten. 

 

Henricus de Tangeren unam terciam partem ad se spectantem in uno et 

dimidio iugeribus terre sitis in parochia de (dg: Hoeven) #Nuwelant# in 

loco dicto die Corte Hoe[ve] inter hereditatem Johannis de Neijnsel ex 

uno et inter hereditatem (dg: quondam Theoderici dicti K) Otte relicte 

quondam Theoderici Kepken ex alio ut dicebat vendidit Johanni Bathen soen 

de Geffen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: G) aggeribus et aqueductibus ad dictam terciam partem de 

jure spectantibus. Testes Erpe et Hubertus datum quinta post miam. 

 

BP 1179 p 245r 02 do 13-04-1391. 

(dg: Johannes en Rutgherus z). 

 

(dg: Johannes et Rutgherus f). 

 

BP 1179 p 245r 03 do 13-04-1391. 

De broers Happo en Rutgherus, kvw Happo zvw Rutgherus gnd Moers soen, en 

Hepkinus zvw Happo van Wetten, als klagers mbt het geschil over de dood van 

wijlen voornoemde Happo zvw Rutgherus Moers soen, voor zich en 

bloedverwanten en vrienden van wijlen voornoemde Happo zvw Rutgherus Moers 

soen, verklaarden verzoend te zijn met Egidius van Berlair, zijn broer 

Oest, Johannes die Visscher, Arnoldus Snavel zv Henricus en hun helpers, 

bloedverwanten en vrienden, mbt de dood van wijlen voornoemde Happo zvw 

Rutgherus Moers soen, veroorzaakt door voornoemde Egidius, Aest, Johannes 

Visscher en Arnoldus Snavel en trawanten. Ze beloofden, tbv Johannes 

Daneels, het zoenakkoord van waarde te houden. Voornoemde broers Happo en 

Rutgherus, en Hepkinus verklaarden dat zij het zoengeld hebben ontvangen 

van hr Johannes heer van Boechout ridder en voldaan zijn mbt bedevaarten en 

andere afspraken. De brief overhandigen aan Johannes Daneels. 

 

Happo et Rutgherus fratres liberi quondam Happonis filii quondam Rutgheri 

dicti Moers soen et (dg: Happo) Hepkinus filius quondam Happonis de 

Wetten tamquam conquerentes querele facte super nece dicti quondam 

Happonis filii quondam Rutgheri Moers soen tam pro se et pro quibuscumque 

consanguineis et amicis dicti quondam Happonis filii quondam Rutgheri 
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(dg: Maes s) Moers soen #genitis et generandis# palam recognoverunt se 

plenarie fore reconciliatos cum Egidio de (dg: Aes) Berlair et Oest eius 

fratre (dg: -m) Johanne die (dg: Jo) Visscher Arnoldo Snavel filio 

Henrici et (dg: cum sui) cum (dg: sui) eorum in hoc complicibus et 

coadiutoribus (dg: occacione) et cum eorum consanguineis et amicis 

genitis et generandis occacione nece dicti quondam Happonis filii quondam 

Rutgheri Moers soen facta ut dicitur per dictos Egidium Oest Johannem 

Visscher et Arnoldum Snavel et suos in h[oc compl]ices et coadiutores in 

personam dicti quondam Happonis ut dicebant promittentes (dg: super 

omnia) indivisi super omnia pro se et (dg: suis) amicis et consanguineis 

genitis et generandis quibuscumque dicti quondam Happonis huiusmodi 

reconciliationem #ad manus Johannis Daneels ad opus etc# ratam servare 

insuper dicti Happo et Rutgherus fratres et Hepkinus palam recognoverunt 

(dg: se) per (dg: dictos et dominum de) dominum Johannem dominum de 

Boechout militem fore satisfactum de tota pecunia dicte reconciliacionis 

et de omnibus peregrinationibus et aliis super dicta reconciliacione 

ordinatis. Testes Erpe et Hubertus datum supra. Tradetur littera Johanni 

Daneels. 

 

BP 1179 p 245r 04 do 13-04-1391. 

Johannes Bathen soen van Gheffen verkocht aan Jutta dvw Henricus gnd Vos 

Persoens Suagher van Eijndoven een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1½ morgen land, 

in Nuland, ter plaatse gnd Kort Hoeven, tussen Johannes van Neijnsel 

enerzijds en Otta wv Theodericus Kepken anderzijds, (2) een huis en tuin, 

in Geffen, tussen Reijmboldus Belen soen enerzijds en Katherina Pouwels 

anderzijds, de tuin reeds belast met 10 schelling gemeen paijment. 

 

(dg: Jutta) Johannes Bathen soen de Gheffen hereditarie vendidit Jutte 

filie quondam Henrici dicti Vos Persoens Suagher de Eijndoven 

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

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex 

uno et dimidio iugeribus terre (dg: sit) dicti venditoris sitis in 

parochia de Nuwelant in loco dicto Cort Hoeven inter hereditatem Johannis 

de Neijnsel ex uno et inter hereditatem Otte elicte quondam Theoderici 

Kepken ex alio atque ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia 

de Geffen inter hereditatem Reijmboldi Belen soen ex uno et inter 

hereditatem Katherine Pouwels ex alio promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis X solidis communis pagamenti ex dicto orto 

de jure solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 245r 05 wo 12-04-1391. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Kerstmis over 2 jaar (do 25-12-1393), 

met 6 Engelse nobel en 2 Hollandse gulden of de waarde en eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

Johannes zv Arnoldus Ghenen soen en Johannes zv Hilla Pauwels van Geffen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium infra hinc et nativitatis Domini proxime 

futurum et ad spacium duorum annorum post festum nativitatis Domini 

proxime futurum (dg: sin) sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente cum sex Enghels nobel et cum duobus Hollant gulden seu valorem 

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

camera presentibus (dg: Ar) Johanne filio Arnoldi Ghenen soen Johanne 

filio Hille Pauwels (dg: soen) de Geffen datum anno nonagesimo primo 

mensis aprilis die XII! hora none. 

 

BP 1179 p 245r 06 wo 12-04-1391. 

Henricus Houbraken droeg over aan Nijcholaus zv Hubertus zvw Johannes 

Swenelden soen van Ghemert een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Waderle, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Nieuwe 
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Scoerbrake, in Waderle, tussen Gerardus van Bakel enerzijds en Petrus gnd 

Oems Kijnderen anderzijds. 

 

Henricus Houbraken hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Waderle (verbeterd uit: Wadelle) quam se solvendam habere dicebat 

hereditarie purificationis ex (dg: ex hereditate pecia terre) pecia terre 

dicta die Nuwe Scoerbrake sita in parochia de Waderle inter hereditatem 

Gerardi de Bakel ex uno et inter hereditatem Petri dicti Oems Kijnderen 

ex alio supportavit (dg: Jo) Nijcholao filio Huberti filii quondam 

Johannis Swenelden soen de Ghemert promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 245r 07 wo 12-04-1391. 

Willelmus van Orthen, Laurencius van den Broule en Hilla wv Johannes gnd 

Joncker droegen over aan Elizabeth dvw Henricus van Vlierden alle goederen, 

die aan hen en Godefridus en Petrus, bv voornoemde Hilla, gekomen waren na 

overlijden van Henricus Tuijlman van Westerloe en diens vrouw Margareta, 

gelegen onder Hees en Nistelrode. Hilla beloofde dat haar broers Godefridus 

en Petrus nimmer hierop rechten zullen doen gelden. 

 

Solvit. 

Willelmus de Orthen #et Laurencius van den Broule# et Hilla relicta 

quondam !quo Johannis dicti Joncker cum tutore omnia bona eis et 

Godefrido et Petro fratribus dicte Hille de morte quondam Henrici 

Tuijlman de Westerlo[e] (dg: successione advoluta et post mortem) et 

Margarete quondam uxoris eius quondam Henrici Tuijlman successione 

advoluta quocumque locorum infra parochias de Hees et de Nijsterle sita 

ut dicebant supportaverunt Elizabeth filie quondam Henrici de Vlierden 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere promisit insuper dicta Hilla cum tutore #super omnia# quod ipsa 

dictos Godefridum et Petrum eius fratres perpetue tales habebit quod 

nunquam presument se jus in dictis [b]onis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 245r 08 wo 12-04-1391. 

Voornoemde Elizabeth beloofde aan voornoemde Willelmus, Laurencius en Hilla 

16 Gelderse gulden of de waarde met Maria-Geboorte aanstaande (vr 08-09-

1391) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Dicta Elizabeth promisit dictis Willelmo (dg: H) Laurencio et Hille XVI 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Marie proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Willelmo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 245r 09 wo 12-04-1391. 

Elizabeth, Jutta en Johannes Rover, nkvw hr Johannes van Bakel investiet 

van de kerk van Schijndel en later investiet van de kerk van Dinther, en 

Theodericus Hanenberch ev Bela ndvw voornoemde hr Johannes verkochten aan 

Petrus zvw Willelmus van Gherwen de oudere een stuk land met gebouwen, gnd 

die Brake, in Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, tussen Ghisbertus van 

den Hoevel enerzijds en Heilwigis dv Lambertus gnd Gulden Bede anderzijds, 

aan Henricus van der Rijt van Mierle, tbv voornroemde Bela, Elizabeth, 

Jutta en Johannes Rover, en tbv Katherina, nkvw voornoemde hr Johannes van 

Bakel, overgedragen door voornoemde hr Johannes van Bakel. Hun voornoemde 

zuster Katherina zal nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

(dg: Bela) Elizabeth (dg: K) Jutta [et] Johannes Rover pueri naturales 

quondam domini Johannis de Bakel investiti olim ecclesie de Scijnle et 

postmodum investiti ecclesie de Dijnter cum tutore et Theodericus 

Hanenberch maritus et tutor Bele sue uxoris filie naturalis dicti quondam 

domini Johannis peciam terre dictam communiter die Brake sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum Lutteleijnde inter hereditatem 
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Ghisberti van den Hoevel ex uno et inter hereditatem Heilwigis [filie] 

Lamberti dicti Gulden Bede ex alio cum edificiis in eadem pecia terre 

(dg: con) stantibus (dg: sp) supportatam #Henrico van der Rijt de Mierle 

ad opus# dictorum (verbeterd uit: dictis) Bele Elizabeth Jutte et 

Johannis Rover et Katherine pu[erorum] naturalium dicti quondam domini 

Johannis de Bakel a prefato domino Johanne de Bakel prout in litteris 

(dg: supportaverunt) #vendiderunt# Petro filio (dg: quondam) #quondam# 

Willelmi de Gherwen (dg: se) senioris cum litteris et aliis et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorundem 

deponere et quod ipsi dictam Katherinam eorum sororem perpetue talem 

habebunt quod nunquam [presumet] se jus in premissis habere. Testes Uden 

et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 245r 10 wo 12-04-1391. 

Henricus gnd van den Hoevel zv Johannes verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus dictus van den Hoeve[l] filius Johannis prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 245r 11 wo 12-04-1391. 

Henricus Coppen soen uter Hassel verkocht aan Jacobus die Laet zvw Henricus 

Gerijts soen een n-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een stuk land, gnd die Hoge Hasselt, in Berlicum, ter 

plaatse gnd die Hasselt, tussen een gemene weg enerzijds en Jacobus zvw 

Johannes van den Yvenlaer anderzijds, belast met lasten. 

 

-. 

Henricus Coppen soen uter Hassel hereditarie vendidit Jacobo die Laet 

filio quondam Henrici Gerijts soen hereditarium censum trium librarum et 

X solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex pecia 

terre (dg: die H) dicta die Hoghe Hasselt sita in parochia de Berlikem in 

loco dicto die Hasselt inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Jacobi filii quondam Johannis van den Yvenlaer ex alio promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 245r 12 do 13-04-1391. 

Rijcoldus Belien soen van Os en zijn zoon Bernardus verkochten aan 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem (1) 5 lopen roggeland, in Oss, ter 

plaatse gnd in het Rodeveld, tussen Henricus Bubben soen enerzijds en 

Petrus die Custer anderzijds, (2) 3 lopen roggeland, in Oss, ter plaatse 

gnd in Tongeren, op de plaats gnd Schadewijk, tussen voornoemde Godefridus 

zvw Andreas van Berlikem enerzijds en erfgoed van de investiet van de kerk 

van Oss anderzijds. 

 

Rijcoldus Belien (dg: de) soen de Os et Bernardus eius filius quinque 

lopinos terre siliginee sitos in parochia de Os in loco dicto (dg: in) 

int Rodevelt inter hereditatem Henrici Bubben soen ex uno et inter 

hereditatem Petri die Custer ex alio atque tres lopinatas terre siliginee 

sitas in dicta parochia in loco dicto in Tongeren supra locum dictum 

Scadewijc inter hereditatem Godefridi filii quondam Andree de Berlikem ex 

uno et inter hereditatem investiti ecclesie de Os ex alio ut dicebant 

vendiderunt dicto Godefrido filio quondam Andree de Berlikem promittentes 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes (dg: 

datum supra Lo) Uden et Loze datum quinta post miam. 

 

1179 mf4 E 01 p. 246. 

 Quinta post misericordia: donderdag 13-04-1391. 
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BP 1179 p 246v 01 do 13-04-1391. 

Henricus Berwout zvw Henricus Berwout verkocht aan Walterus Goebels soen 

een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) ¼ deel in (1a) een huis en tuin, in Helvoirt, 

ter plaatse gnd Gesel, tussen Johannes Steijmpel enerzijds en Arnoldus Bac 

anderzijds, (1b) 10 lopen roggeland, gnd die Gestel, in Helvoirt, ter 

plaatse gnd Gesel, tussen voornoemde Johannes Steijmpel enerzijds en 

Henricus Loijart anderzijds, (1c) een stuk eusel, naast voornoemde 10 

lopen, (2) andere erfgoederen van voornoemde verkoper, onder Helvoirt, (3) 

alle erfgoederen, die aan voornoemde verkoper en zijn vrouw Arnolda dvw 

Arnoldus Broc zullen komen na overlijden van Bertha Brocken wv voornoemde 

Arnoldus Brocken, reeds belast met cijnzen. 

 

Henricus Berwout filius quondam Henrici Berwout hereditarie vendidit 

Waltero Goebels soen hereditariam paccionem decem lopinorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quarta parte ad dictum venditorem spectante in domo et orto 

sitis in parochia de Helvoert in loco dicto Ghe[s]el inter hereditatem 

Johannis Steijmpel ex uno et inter hereditatem Arnoldi (dg: Ba) Bac ex 

alio atque in X lopinatis terre siliginee #dictis die Gestel# sitis in 

parochia et loco predictis inter hereditatem (dg: dicti Arnoldi Bac) 

dicti Johannis Steijmpel ex uno et inter hereditatem Henrici Loijart ex 

alio et in pecia pascue sita iuxta dictas X lopinatas terre (dg: atque) 

atque ex ceteris hereditatibus dicti venditoris infra parochiam de 

Helvoert sitis atque de et (verbeterd uit: ex) ex omnibus hereditatibus 

dicto venditori et Arnolde sue uxori filie quondam Arnoldi Broc de morte 

(dg: quondam) Berthe #Brocken# relicte eiusdem quondam Arnoldi Brocken 

successione advolvendis promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Uden et Loze datum quinta post miam. 

 

BP 1179 p 246v 02 do 13-04-1391. 

Petrus van der Heijden droeg over aan zijn zoon Arnoldus een stuk land, in 

Berlicum, ter plaatse gnd die Oude Hoeve, tussen Willelmus van ?Helen 

enerzijds en hr Henricus Buc priester anderzijds, aan hem uitgegeven door 

de broers Antonius en Yvels, kv Johannes van Berlikem zvw Johannes gnd 

Olij, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Petrus van der Heijden peciam terre sitam in parochia de Berlikem in loco 

dicto die Aude Hoeve inter hereditatem Willelmi de He[l?]en ex uno et 

inter hereditatem domini Henrici Buc presbitri ex alio datam sibi ad 

pactum ab (dg: An.) Antonio et Yvels fratribus liberis (dg: q) Johannis 

de Berlikem filii quondam Johannis dicti Olij prout in litteris 

supportavit Arnoldo (dg: suo) suo filio cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in 

dictis litteris contenta. Testes Erpe et Aa datum supra. 

 

BP 1179 p 246v 03 do 13-04-1391. 

Arnoldus zv Gerardus van Vladeracken beloofde aan zijn broer Johannes 

Coptiten en Johannes zvw Danijel van Vladeracken een n-erfcijns van 100 

oude schilden, met Pinksteren te betalen, gaande uit al zijn goederen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus filius Gerardi de Vladeracken promisit (dg: se) super omnia se 

daturum et soluturum Johanni Coptiten suo fratri et Johanni filio quondam 

Danijelis de Vladeracken hereditarium censum centum aude (dg: scilde) 

scilde #hereditarie# penthecostes de et ex omnibus et singulis suis bonis 

habitis et habendis quocumque consistentibus sive sitis promiserunt super 

habita et habenda warandiam. Testes Uden et Loze (dg: datum supra) 

#quinta post miam#. Tradetur littera dicto Arnoldo. 
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BP 1179 p 246v 04 do 13-04-1391. 

Petrus zv Boudekinus gnd Hoet van Bijnderen droeg over aan zijn broer 

Gerardus (1) ¼ deel van een beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Leke, 

tussen de gemeint aldaar enerzijds en Johannes gnd van der Zantvoert 

anderzijds, (2) ¼ deel van 1 bunder beemd, gelegen aan het eind van 

voornoemde beemd, met het andere eind strekkend aan de gemeint van Erp, in 

welke bunder een akker gelegen is, met ¼ deel van de dijk, die op 

voornoemde bunder gelegen is, welke ¼ delen aan hem waren uitgegeven door 

Leonius gnd van de Kelder, belast met de pacht en de cijns in de brief 

vermeld. 

 

Petrus filius Boudekini dicti Hoet de Bijnderen quartam partem cuiusdam 

prati siti in parochia de Beke prope (dg: prop) Arle in loco dicto 

communiter Leke inter communitatem ibidem ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti van der Zantvoert ex alio atque quartam partem unius 

bonarii prati siti ad finem dicti prati cum uno fine et cum reliquo fine 

tendentis ad communitatem de Erpe et in quo bonario prati quidam agger 

ibidem est situatus simul cum quarta parte eiusdem aggeris supra dictum 

bonarium prati siti datas sibi ad pactum a Leonio dicto de Penu prout in 

litteris supportavit Gerardo suo fratri cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis paccione et 

censu in dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 246v 05 do 13-04-1391. 

Willelmus die Rode van Lijttoijen, Wijnkinus zv Willelmus gnd Uden soen, 

Heijmericus gnd Laurens soen en Henricus zv Theodericus Jordens soen 

beloofden aan Jordanus Millinc 22 Hollandse gulden of de waarde met Pasen 

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

 

Willelmus die Rode de Lijttoijen et Wijnkinus filius Willelmi dicti Uden 

soen Heijmericus (dg: Laur) dictus Laurens soen et Henricus filius (dg: 

Th) Theoderici Jordens soen promiserunt Jordano Millinc XXII Hollant 

gulden seu valorem ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 246v 06 do 13-04-1391. 

Emondus van der Straten beloofde aan Arnoldus Steijmpel 11½ Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1391) te betalen. 

 

Emondus van der Straten promisit Arnoldo Steijmpel XI et dimidium Gelre 

gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 246v 07 do 13-04-1391. 

Johannes van der Hautart verkocht aan Gerardus Vrieze zvw Gerardus Vrieze 

Graet een stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd in die Biest, beiderzijds 

tussen voornoemde Gerardus Vrieze, met een eind strekkend aan hr Adam van 

Berchen ridder. 

 

Johannes van der Hautart peciam terre sitam in parochia de Vechel #in 

loco dicto in die Bijest# inter hereditatem Gerardi Vrieze filii quondam 

Gerardi Vrieze Graet ex utroque latere (dg: ut) coadiacentem (dg: ut 

dicebat ve) tendentem cum uno fine ad hereditatem domini Ade de Berchen 

militis ut dicebat vendidit dicto Gerardo Vrieze promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Erpe et Uden datum supra. 

 

BP 1179 p 246v 08 do 13-04-1391. 

Nijcholaus Margarden soen beloofde aan Godefridus van Alphen 2 mud rogge, 

Osse maat, met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391) in Oss te leveren. 
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-. Solvit. 

Nijcholaus Margarden soen promisit Godefrido de Alphen II modios 

siliginis mensure de Os ad Remigii proxime futurum persolvendos et in Os 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 246v 09 do 13-04-1391. 

(dg: Theodericus Didden so). 

 

BP 1179 p 246v 10 do 13-04-1391. 

Andreas Verkenman, Henricus zv Johannes van Doernic en Theodericus Didden 

soen van Zonne beloofden aan Johannes van Dordrecht 64 Gelderse gulden, die 

over een jaar zullen zijn geslagen of de waarde, met Sint-Remigius 

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

 

Andreas Verkenman Henricus filius Johannis de Doernic et Theodericus 

Didden soen de Zonne promiserunt Johanni de Dordrecht LXIIII Gelre gulden 

scilicet qui fuerint monetati ultra annum proxime futurum seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) testes 

Erpe et Uden datum quinta post miam. 

 

BP 1179 p 246v 11 do 13-04-1391. 

Voornoemde Henricus beloofde voornoemde Andreas en Theodericus schadeloos 

te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus (dg: et Theodericus promiserunt) promisit dictos Andream 

(dg: -s) et Theodericum indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 246v 12 do 13-04-1391. 

Jordanus zvw Theodericus van Herende beloofde aan Johannes de jongere, zv 

Philippus van Eijndoven verwekt bij wijlen zijn vrouw Yda, 11 Gelderse 

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

 

Jordanus filius quondam Theoderici de Herende promisit Johanni (dg: 

filio) juniori filio Philippi de Eijndoven ab eodem Philippo et Yda 

quondam uxore sua pariter genito XI Gelre gulden seu valorem ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 246v 13 do 13-04-1391. 

Egidius van Mechilinea verkocht aan Johannes zv Arnoldus Ghenen soen van 

Geffen 1½ morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd in die Klein Seven 

Vierdel, tussen erfgoed van het klooster van Sint-Clara in Den Bosch 

enerzijds en Elizabeth dvw Willelmus van den Perre anderzijds, aan hem 

verkocht door Willelmus Kepken van Nuwelant. 

 

Egidius de Mechilinea unum et dimidium iugera terre sita in parochia de 

Nuwelant in loco dicto communiter in die Cleijn Seven Vierdel inter 

hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth filie quondam Willelmi van den Perre ex alio in ea quantitate 

qua ibidem sita sunt vendita sibi a Willelmo Kepken de Nuwelant prout in 

litteris (dg: su) vendidit Johanni filio Arnoldi Ghenen soen de Geffen 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 246v 14 do 13-04-1391. 

Heijmericus Groij verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Heijmerico! Groij prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 246v 15 do 13-04-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 35 Hollandse gulden of de 
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waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391), 35 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Martinus over een jaar (ma 11-11-1392) en 34 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Martinus over 2 jaar (di 11-11-1393) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXXV Hollant gulden seu valorem ad 

Martini proxime futurum et XXXV Hollant gulden seu valorem a Martini 

proxime futuro ultra annum et XXXIIII Hollant gulden seu valorem a 

Martini proxime futuro ultra (dg: duos a) duos annos persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 246v 16 do 13-04-1391. 

Johannes Cotkens soen verkocht aan Johannes van Erpe 5 koeien, 2 

stierkalveren, 1 vaars, 2 kalveren, 5 paarden en 68 schapen, op goederen 

van voornoemde Johannes, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Veretsel. 

Johannes Cotkens zal de dieren te schattinge houden van voornoemde Johannes 

van Erpe. Zodra Johannes van Erpe hiervan 50 Gelderse gulden heeft gebeurd, 

dan zullen de beesten voor de helft van eerstgenoemde Johannes zijn en voor 

de andere helft van voornoemde Johannes van Erpe. 

 

(dg: Ja) Johannes Cotkens #soen# quinque (dg: vacc) vaccas (dg: tres) 

#duos# juvencos et unam buculam (dg: quinque eq) duas vitulas quinque 

equos et LXVIII oves consistentes supra (dg: dicti Johannis s) bona dicti 

Johannis sita in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Veretsel ut 

dicebat vendidit Johanni de Erpe promittens warandiam tali condicione 

quod dictus Johannes Cotkens tenebit premissa a dicto Johanne de Erpe ad 

jus stabilationis scilicet quod cum dictus de! Erpe de premissis 

levaverit L Gelre gulden extunc premissa et inde provenienda et generanda 

et nutrienda erunt mediatim primodicti Johannis et mediatim dicti 

Johannis de Erpe. Testes Uden et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 246v 17 do 13-04-1391. 

Voornoemde Johannes Cotkens soen beloofde aan Johannes van Erpe 17 Gelderse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Johannes Cotkens soen promisit Johanni de Erpe XVII Gelre gulden 

seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 E 02 p. 247. 

 Sexta post misericordia: vrijdag 14-04-1391. 

 Sabbato post misericordia: zaterdag 15-04-1391. 

 

BP 1179 p 247r 01 vr 14-04-1391. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder beloofde aan Philippus 

Jozollo etc 50 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te 

betalen op straffe van 1. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis promisit 

Philippo Jozollo etc L aude scilde (dg: -r) ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Uden et Steenwech datum 

(dg: quinta) #sexta# post miam. 

 

BP 1179 p 247r 02 vr 14-04-1391. 

Henricus van Krekelhoven droeg over aan Johannes van Colen, tbv de fabriek 

van de kapel van Sint-Martinus in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, te betalen met Sint-Remigius, gaande uit 

1/3 deel van 2 stukken land, in Rosmalen, ter plaatse gnd in het Rullen, 

(1) ter plaatse gnd aan den Korte Els, (2) ter plaatse gnd in Lange Els, 

welke cijns aan voornoemde Henricus met zijn vrouw Agnes dv Wellinus van 

Beke, geschonken was door voornoemde Wellinus van Beke. 
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(dg: Th) Henricus (dg: filius quondam Petri) de Krekelhoven (dg: 

hereditarie vendidit) hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie Remigii ex tercia parte duarum peciarum terre sitarum in 

parochia de Roesmalen in loco dicto int Rullen quarum una ad locum dictum 

aen den Corten Els (dg: in) et altera in loco dicto in Langen Els sunt 

situate supportatum dicto Henrico cum Agnete eius uxore filia Wellini de 

Beke ab eodem Wellino de Beke nomine dotis prout in litteris supportavit 

Johanni de Colen ad opus fabrice capelle sancti Martini site in parochia 

de Haren in loco dicto Beilver simul cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Erpe et Aa datum supra. 

 

BP 1179 p 247r 03 vr 14-04-1391. 

Henricus zvw Arnoldus gnd Eghen van Scindel verkocht aan Arnoldus van 

Scijnle (1) een stuk land, in Schijndel, bij de kerk, tussen voornoemde 

Arnoldus van Scijnle enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk 

land, in Schijndel, tussen een gemene weg enerzijds en Petrus van Eerde 

anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi dicti Eghen de Scindel peciam terre sitam 

in parochia de Scijnle (dg: ad locum) prope ecclesiam inter hereditatem 

Arnoldi de Scijnle ex uno et inter communem viam ex alio atque peciam 

terre sitam in dicta parochia inter communem viam ex uno et hereditatem 

Petri de Eerde ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo de 

Scijnle supportavit promittens waradiam et obligationem (dg: deponere) 

proximitatis et aliam obligationem deponere. Testes Erpe et Steenwech 

datum supra. 

 

BP 1179 p 247r 04 vr 14-04-1391. 

Johannes van den Loe beloofde aan Johannes van den Bogart 20 Gelderse 

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

betalen. 

 

Johannes van den Loe promisit Johanni van den Bogart XX bonos Gelre 

gulden vel valorem ad festum Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 247r 05 vr 14-04-1391. 

Godefridus Sceijvel droeg over aan hr Gerardus van Blijtterswijc monnik van 

het klooster van Sint-Truiden, tbv hem en, na zijn overlijden, de pitancie 

van het klooster, een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen, gnd Stofregens 

Hoeve, in Herpen, ter plaatse gnd Scadewijk, tussen Nicolaus gnd Snijders 

enerzijds en Johannes gnd die Preter anderzijds, welke pacht aan hem was 

verkocht door Hermannus van Langhel zvw Henricus van Langel. 

 

Godefridus Sceijvel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex bonis dictis Stofreghens Hoeve sitis in territorio de Herpen 

in parochia de Herpen in loco dicto Scadewijc inter hereditatem Nicolai 

dicti Snijders ex uno et inter hereditatem Johannis dicti die (dg: Prete) 

Pre[t]er ex alio atque ex omnbus et singulis pratis terris agris et 

pascuis et ceteris attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

venditam sibi ab Hermanno de Langhel filio quondam Henrici de Langel 

prout in litteris (dg: hereditarie vendidit) #supportavit# domino Gerardo 

de Blijtterswijc monacho conventus sancti Trudonis ad opus sui et ad opus 

pijtancie dicti conventus (dg: supportavit) cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

condicione quod dictus dominus Gerardus dictam paccionem ad eius vitam 

integraliter possidet et obtinebit scilicet post mortem dicti domini 

Gerardi ad dictam pitanciam et ad neminem aliam pleno jure advolvetur. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 247r 06 vr 14-04-1391. 

Johannes die Blaer zvw Gerlacus van Hezel, Elisabeth wv Gerardus Loije 

Rolofs soen en Alardus Reijnbouts soen, wonend in Alem, beloofden aan 

Rolandus Turello 38 Gelderse gulden met Sint-Jan-Baptist aanstaande (za 24-

06-1391; 16+31+24=71 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Johannes die Blaer filius quondam Gerlaci de Hezel Elisabeth relicta (dg: 

Ge) quondam Gerardi Loije Rolofs soen et Alardus Reijnbouts soen 

commorantes in Alem ut asserebant promiserunt Rolando Turello XXXVIII 

Gelre gulden ad nativitatis Johannis baptiste proxime futurum 

persolvendos sub pena trium etc. Testes Uden et Aa datum supra. 

 

BP 1179 p 247r 07 za 15-04-1391. 

Jacobus zvw Willelmus Coptiten verkocht aan Arnoldus Stempel een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, die Emondus van der Straten beloofd had aan 

voornoemde Willelmus en zijn kinderen Jacobus, Ghiselbertus en Jutta, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit de navolgende erfgoederen, in Rosmalen, (1) 

een stuk land, achter de tuin van Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van 

Beke priester, tussen Willelmus Hels enerzijds en erfgoed van het klooster 

Sint-Clara in Den Bosch, (2) een stuk land, gnd die Loe Akker, tussen 

Theodericus Toelinc enerzijds en Deenkinus gnd Lang Deenken anderzijds, (3) 

een akker, gnd de Kleine Loe Akker, tussen Aleidis Goetkijnt enerzijds en 

Johannes van den Kolke anderzijds, (4) 1/3 deel van een stuk land, gnd die 

Riet Cloet, tussen voornoemde Deenkinus enerzijds en Ancelmus Toelinc 

anderzijds, (5) een stuk land, gnd die Gulden Cloet, tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en kinderen gnd Toelincs Kijnderen 

anderzijds, (6) een stuk land, naast de weg gnd die Stedeweg, tussen 

Johannes van der Dijesen enerzijds en erfgoed van de kerk van Rosmalen 

anderzijds, (7) een stuk land, ter plaatse gnd Onder die Berge, tussen 

Aleijdis Maes enerzijds en Jacobus Kijevit anderzijds, (8) een stuk land, 

aldaar, ter plaatse gnd des Conincs Bos, tussen Mathijas Peijnenborch 

enerzijds en Johannes Pijlijseren anderzijds, (9) 1/3 deel van een stuk 

land, gnd die Beirct, tussen wijlen Mathias Becker enerzijds en Jacobus gnd 

Cop Kijevit anderzijds, te weten het 1/3 deel dat in het midden ligt, (10) 

een stuk land, ter plaatse gnd die Haer achter Rosmalen, tussen erfgoed van 

voornoemd klooster Sint-Clara enerzijds en voornoemde Toelincs Kijnderen 

anderzijds, (11) een stuk land, achter voornoemde Arnoldus van Beke, tussen 

voornoemde Deenkinus enerzijds en Johannes Hullinc anderzijds, (12) een 

stuk land, ter plaatse gnd dat Geistland, tussen voornoemde Johannes 

Pijlijseren enerzijds en voornoemde Ancelmus Toelinc anderzijds, (13) een 

stuk land, gnd dat Cleijnaert Hoevelken, tussen erfgoed van voornoemd 

klooster van Sint-Clara enerzijds en kvw Gheerlacus met den Broede 

anderzijds, (14) een stuk land, ter plaatse gnd Overkolke, tussen Jacobus 

Berthen soen enerzijds en Willelmus Truden soen anderzijds, (15) een stuk 

land, gnd dat Cleije Eeusel, beiderzijds tussen voornoemde Willelmus Hels, 

welke pacht aan voornoemde Jacobus gekomen was na overlijden van wijlen 

zijn voornoemde vader Willelmus, na erfdeling tussen hem en voornoemde 

Ghisbertus en Jutta. Met achterstallige termijnen. 

 

Jacobus filius quondam Willelmi Coptiten hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco quam Emondus van der Straten promiserat 

se daturum et soluturum dicto Willelmo ad eius vitam et post eius vitam 

Jacobo Ghiselberto et Jutte liberis eiusdem Willelmi hereditarie 

purificationis ex hereditatibus infrascriptis sitis in parochia de 

Roesmalen primo videlicet ex pecia terre sita retro ortum Arnoldi de Beke 

filii naturalis quondam domini Arnoldi de Beke presbitri inter 

hereditatem Willelmi Hels ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

conventum sancte Clare in Busco ex alio atque ex pecia terre dicta die 

Loe Acker sita inter hereditatem Theoderici Toelinc ex uno et inter 
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hereditatem Deenkini dicti Lang Deenken ex alio item ex agro terre dicto 

communiter den Cleijnen Loe Acker sito inter hereditatem Aleidis 

Goetkijnt ex uno et inter hereditatem Johannis van den Kolke ex alio item 

ex tercia parte cuiusdam pecie terre dicte die Riet Cloet site inter 

hereditatem dicti Deenkini ex uno et inter hereditatem Ancelmi Toelinc ex 

alio item ex pecia terre dicta die Gulden Cloet sita inter hereditatem 

mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem liberorum 

dictorum Toelincs Kijnderen ex alio item ex pecia terre sita iuxta viam 

dictam die Stedewech inter hereditatem Johannis van der Dijesen ex uno et 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Roesmalen ex alio item ex 

pecia terre (dg: sita in loco dicto Conincs Bossche inter hereditatem 

Mathije Peijnenborch ex uno et inter dicta communiter) sita in loco dicto 

(dg: die) communiter Onder die Berge inter hereditatem Aleijdis Maes ex 

uno et inter hereditatem Jacobi Kijevit ex alio item ex pecia terre sita 

ibidem (dg: re) ad locum dictum des (dg: Conincs) Conincs Bossche inter 

hereditatem Mathije Peijnenborch ex uno et inter hereditatem Johannis 

Pijlijseren ex alio item ex tercia parte cuiusdam pecie terre dicte die 

Beirct site inter hereditatem quondam Mathie Becker ex uno et inter 

hereditatem Jacobi dicti Cop Kijevit ex alio scilicet ex illa tercie(!) 

parte dicte pecie terre in medio eiusdam pecie terre item ex pecia terre 

sita in loco dicto die Haer retro Roesmalen inter hereditatem spectantem 

ad dictum conventum sancte Clare ex uno et inter hereditatem dictorum 

liberorum Toelincs Kijnderen vocatorum ex alio item ex pecia terre sita 

retro hereditatem dicti Arnoldi de Beke inter hereditatem dicti Deenkini 

ex uno et inter hereditatem Johannis Hullinc ex alio item ex pecia terre 

sita ad locum dictum dat Gheistlant inter hereditatem dicti Johannis 

Pijlijseren ex uno et inter hereditatem dicti Ancelmi Toelinc ex alio 

item ex pecia terre dicta dat (dg: Clijnaer) Cleijnaert Hoevelken sita 

inter hereditatem predicti conventus sancte Clare ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Gheerlaci met den Broede ex alio item ex 

pecia terre sita ad locum dictum Overkolke inter hereditatem Jacobi 

Berthen soen ex uno et inter hereditatem Willelmi Truden soen ex alio 

item ex pecia terre dicta dat Cleije (dg: -ij) Eeusel sita inter 

hereditates predicti Willelmi Hels ex utroque latere coadiacentes prout 

in litteris et quam paccionem dictus Jacobus sibi de morte dicti quondam 

Willelmi sui patris successione hereditarie advolutam esse et sibi 

mediante divisione hereditaria inter ipsum et dictos Ghisbertum et Juttam 

prius habita in partem cessisse dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

Stempel (dg: simul) supportavit cum litteris et jure #et cum arrestadiis 

etc# promittens ratam et obligationem ex parte sui et ex parte (dg: 

eorum) eius heredum deponere. Testes Hubertus et Steenwech datum sabbato 

post m[iam]. 

 

BP 1179 p 247r 08 za 15-04-1391. 

Jacobus zvw Willelmus Coptiten droeg over aan Arnoldus Stempel 25 dobbel 

mottoen van Vilvoorde, welke 25 dobbel met nog 1 mud rogge Emondus gnd van 

der Straten beloofd71 had aan wijlen voornoemde Willelmus, die nu aan hem 

behoren. 

 

Jacobus filius quondam Willelmi Coptiten (dg: unum modium siliginis 

mensure de Busco et) XXV dobbel mottoen monete Filfordiensis #quos XXV 

dobbel et unum modium siliginis# (dg: promissos dicto quondam Willelmo ab 

Emondo) Emondus dictus van der Straten #dicto quondam Willelmo 

promiserat# prout in litteris et quos nunc ad se spectare dicebat 

legitime supportavit Arnoldo Stempel [cum litteris] et jure (dg: s) 

occacione dictorum XXV dobbel etc. Testes datum ut supra. 

 

                         
71 Zie ← BP 1176 f 300r 07 do 02-04-1383, belofte op 25-12-1383 25 Brabant 

[dobbel] te betalen en nog 1 mud rogge te leveren. 
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1179 mf4 E 03 p. 248. 

 Sexta post misericordia: vrijdag 14-04-1391. 

 Sabbato post misericordia: zaterdag 15-04-1391. 

 Secunda post jubilate: maandag 17-04-1391. 

 Sabbato post quasimodo: zaterdag 08-04-1391. 

 

BP 1179 p 248v 01 vr 14-04-1391. 

Rutgherus van Erpe machtigde zijn zoon Henricus zijn cijnzen, pachten en 

tegoeden etc te manen. 

 

Rutgherus de Erpe dedit potestatem Henrico suo filio potestatem monendi 

eius census pacciones et credita etc ad revocacionem. Testes Erpe et Loze 

datum sexta post miam. 

 

BP 1179 p 248v 02 vr 14-04-1391. 

Nijcholaus zv Nijcholaus van Kessel ev Jutta dvw Jacobus van den 

Heijnxthoevel verkocht aan Willelmus zvw Jacobus zvw Willelmus die Heirde 

een b-erfpacht72 van 2 mud rogge, Bossche maat, die Wautgherus gnd Wautghers 

soen van Hees beloofd had aan voornoemde Jutta, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) de helft, die aan voornoemde Jutta gekomen was 

na overlijden van haar vader Jacobus, resp. die aan haar zal komen na 

overlijden van haar moeder Elizabeth, in (1a) alle erfgoederen van 

voornoemde wijlen Jacobus, ter plaatse gnd Loesbroek, (1b) een stuk land 

gnd die Geslag van voornoemde wijlen Jacobus, in Hees, ter plaatse gnd die 

Bleken, naast Johannes gnd Plassart, (2) de andere helft, behorend aan 

voornoemde Wautgherus, in voornoemde erfgoederen en stuk land, welke andere 

helft voornoemde Wautgherus mede tot onderpand had gesteld. 

 

Nijcholaus filius Nijcholai de Kessel maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Jutte sue uxoris filie (dg: Jutte) Jutte filie quondam Jacobi 

van den Heijnxthoevel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco (dg: so) quam Wautgherus dictus Wautghers soen de Hees 

promisit se daturum et soluturum dicte Jutte hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam de et ex medietate que dicte Jutte de morte diti 

quondam Jacobi sui patris successione est advoluta et post mortem 

Elizabeth matris eiusdem Jutte successione advolvetur in omnibus 

hereditatibus dicti quondam Jacobi sitis in loco dicto Loesbroec atque in 

quadam pecia terre dicta die Geslag dicti quondam Jacobi sita in parochia 

de Hees in loco dicto die Bleken contigue iuxta hereditatem Johannis 

dicti Plassart atque ex reliqua medietate ad dictum Wautgherum spectante 

in hereditatibus et pecia terre predictis quam reliquam medietatem dictus 

Wautgherus simul cum predicta medietate (dg: er) dicte Jutte pro 

solucione dicte paccionis ad pignus imposuit prout in litteris 

hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Jacobi filii quondam Willelmi 

die Heirde supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui (dg: deponere) et dicte sue uxoris deponere. 

Testes (dg: da) Steenwech et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 248v 03 vr 14-04-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 90 Gelderse gulden of de 

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

 

Dictus (dg: ven) emptor promisit dicto venditori nonaginta Gelre gulden 

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

 

BP 1179 p 248v 04 za 15-04-1391. 

Johannes Gherijs beloofde aan Jacobus zv Ghibo Kesselman 150 Gelderse 

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

 

                         
72 Zie → BP 1180 p 104v 13 do 15-01-1394, overdracht van de erfpacht. 
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Johannes Gherijs promisit Jacobo filio Ghibonis Kesselman IJc Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Loze et Steenwec datum sabbato post miam. 

 

BP 1179 p 248v 05 za 15-04-1391. 

Johannes zvw Johannes Kitsaert verwer droeg over aan zijn broer Matheus een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in Vught Sint-Petrus, tussen 

Elisabeth van den Slangmortel enerzijds en Wolterus gnd Bulle anderzijds, 

welk huis, tuin en erfgoed eerstgenoemde Johannes uitgegeven had aan 

voornoemde Wolterus Bulle voor de hertogencijns en voor voornoemde pacht 

van ½ mud rogge. 

 

Johannes filius quondam Johannis Kitsaert (dg: hereditariam) tinctoris 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex domo orto et hereditate sibi adacente sitis 

in parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem Elisabeth van den 

Slangmortel ex uno et inter hereditatem Wolteri dicti Bulle ex alio quos 

domum ortum et hereditatem sibi adiacentem (dg: ter) primodictus Johannes 

prefato Woltero Bulle pro censu domini nostri ductis inde solvendo atque 

pro predicta paccione dimidii modii siliginis dederat ad pactum prout in 

litteris hereditarie supportavit Matheo suo fratri cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 248v 06 za 15-04-1391. 

Albertus Smijt beloofde aan Jacobus Clerc 48 Engelse nobel of de waarde, 

een helft te betalen met Sint-Jacobus (di 25-07-1391) en de andere helft 

met Sint-Martinus (za 11-11-1391). 

 

Albertus Smijt promisit Jacobo Clerc XLVIII nobel monete Anglie vel 

valorem mediatim Jacobi et mediatim Martini ex premissis. Testes Uden et 

Loze datum ut supra. 

 

BP 1179 p 248v 07 za 15-04-1391. 

Hermannus zv Nicholaus van Baerle beloofde aan voornoemde Jacobus 48 

Engelse nobel of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jacobus (di 25-

07-1391) en de andere helft met Sint-Martinus (za 11-11-1391). 

 

Hermannus filius Nicholai de Baerle promisit dicto Jacobo XLVIII nobel 

monete Anglie vel valorem ad dictos duos terminos persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 248v 08 za 15-04-1391. 

Johannes van der Papendonc beloofde aan voornoemde Jacobus 48 nobel of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Jacobus (di 25-07-1391) en de andere 

helft met Sint-Martinus (za 11-11-1391). 

 

Johannes van der Papendonc promisit dicto Jacobo XLVIII nobel ut supra ad 

dictos terminos persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 248v 09 za 15-04-1391. 

Willelmus zvw Henricus gnd van den Doren verkocht aan Theodericus zvw 

Johannes van Gherwen een b-erfpacht van 13½ lopen rogge, maat van Asten, 

die Theodericus zvw Johannes gnd Jutten soen beloofd had aan voornoemde 

Willelmus, met Lichtmis in Asten te leveren, gaande uit verschillende 

erfgoederen onder Asten. Voornoemde Willelmus en zijn zoon Henricus 

beloofden de onderpanden van waarde te houden. 

 

Willelmus filius quondam Henrici dicti van den Doren hereditariam 

paccionem tredecim et dimidii lopinorum siliginis mensure de Asten quam 
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Theodericus filius quondam Johannis dicti Jutten soen dicto Willelmo 

solvere promiserat hereditarie purificationis et (dg: infr) in Asten 

tradendam ex diversis hereditatibus infra parochiam de Asten prout in 

litteris hereditarie vendidit (dg: Johanni filio Theoderici de Gherwen 

supportavit cum) Theoderico filio quondam Johannis de Gherwen supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere et promiserunt et cum Henricus eius filius super omnia quod 

ipsi hereditates ex quibus dicta paccio erit solvenda sufficientes 

facere. 

 

BP 1179 p 248v 10 za 15-04-1391. 

Johannes nzvw hr Roverus van Broechoeven verkocht aan Woltherus zvw 

Henricus van Stiphout (1) een akker, gnd die Hoge Akker, in Erp, ter 

plaatse gnd Hackenen, met een stukje land voor voornoemde akker gelegen, 

richting de gemeint aldaar, en met gebouwen, (2) een stuk land, gnd dat 

Brede Stuk, in Erp, ter plaatse gnd Hackenen, met de helft van een sloot 

aldaar, en met een beemd, gnd de Cleijnen Wert, gelegen achter voornoemd 

stuk land gnd dat Brede Stuk, (3) een beemdje, achter Yda Lucaes, welke 

goederen aan hem waren verkocht73 door de broers Arnoldus gnd Rover, 

Gheerlacus, Arnoldus van Hackenen en Theodericus, kv Wellinus Roveri, 

belast met een b-erfpacht van 2 mud rogge aan Arnoldus Hoernken. 

 

Johannes filius naturalis domini quondam Roveri de Broechoeven agrum 

terre dictum die Hoghe Acker situm in parochia de Erpe in loco Hackenen 

cum quadam particula terre ante dictum agrum terre situm! versus 

communitatem ibidem cum edifiiis in eodem agro terre sitis atque peciam 

terre dictam dat Brede Stucke sitam in parochia et loco predictis cum 

medietate cuiusdam fossati ibidem siti atque cum quodam prato dicto den 

Cleijnen Wert sito retro dictam peciam terre dat Brede Stucke vocatam 

atque pratulum quoddam situm retro hereditatem Yde Lucaes venditos sibi 

ab Arnoldo dicto Rover Gheerlaco et Arnoldo de Hackenen et Theoderico 

fratribus liberis Wellini Roveri prout in litteris hereditarie vendidit 

Wolthero filio quondam Henrici de Stiphout supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem (dg: de) ex parte sui 

deponere excepta hereditaria paccione duorum modiorum siliginis Arnoldo 

Hoernken inde solvenda. Testes Uden et Steenwech datum sabbato post miam. 

 

BP 1179 p 248v 11 za 15-04-1391. 

Arnoldus Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Hoernken prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 248v 12 ma 17-04-1391. 

Emondus van Zoelen, Johannes Wolphard en Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten 

beloofden aan Rodolphus Turello tbv etc 30 oude schilden, met Sint-Jan-

Baptist aanstaande (za 24-06-1391; 13+31+24=68 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Emondus de Zoelen Johannes Wolphard et Ghisbertus filius quondam Willelmi 

Coptiten promiserunt (dg: p) Rodolpho Turello ad opus etc XXX aude scilde 

ad nativitatis Johannis baptiste proxime futurum persolvendos sub pena 

duorum. Testes (dg: He) Dicbier et Steenwech datum secunda post jubilate. 

 

BP 1179 p 248v 13 ma 17-04-1391. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit III placken Hollandie. 

Primus promisit alios conservare indempnes. Testes datum supra. 

 

                         
73 Zie ← BP 1177 f 230r 13 wo 28-03-1386, verkoop van deze goederen. 
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BP 1179 p 248v 14 za 08-04-1391. 

Henricus Dicbier zv Godefridus beloofde aan Godefridus zv Johannes Sceijvel 

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

 

Henricus Dicbier filius Godefridi promisit Godefrido filio (dg: J) 

Johannis Sceijvel LXIX gulden Gelrie vel valorem purificationis 

persolvendos. Testes Steenwech et Ghemert datum sabbato post quasimodo. 

 

BP 1179 p 248v 15 ma 17-04-1391. 

Woltherus zv Henricus van Stiphout machtigde zijn broer Arnoldus zijn 

cijnzen, pachten en tegoeden etc te manen. 

 

Woltherus filius Henrici de Stiphout dedit potestatem Arnoldo suo fratri 

monendi petendi eius census pacciones et credita etc usque ad 

revocacionem. Testes Erpe et Uden datum secunda post jubilate. 

 

BP 1179 p 248v 16 ma 17-04-1391. 

Goddinus zvw Johannes Piekenvet ev {geen naam vermeld} verkocht aan 

Theodericus zvw Johannes Moelner 1/6 deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van Goddinus Olijsleger en diens vrouw Elisabeth, in de 

navolgende erfgoederen, in Hintham, (1) een huis en tuin, tussen Gerardus 

Maes soen enerzijds en Johannes zvw voornoemde Goddinus anderzijds, (2) een 

tuin, ter plaatse gnd die Veerpad, tussen Petrus zv Everardus enerzijds en 

wijlen Johannes Broc anderzijds, (3) 3 lopen land, ter plaatse gnd die 

Stroemgrave, tussen Johannes {p.249r} Tielmans soen enerzijds en Adam 

schoenmaker anderzijds, (4) 1 lopen land, aldaar, tussen voornoemde Adam 

enerzijds en wijlen Cristianus zv Ludekinus van Zeelst anderzijds. 

 
!J Goddinus filius quondam Johannis Piekenvet maritus et tutor legitimus 

ut asserebat! sextam partem sibi de morte quondam Goddini Olijsleger et 

Elisabeth eius uxoris successione hereditarie advolutam in hereditatibus 

infrascriptis sitis in Hijntham pro primo videlicet in domo et orto sitis 

inter hereditatem Gerardi Maes soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii dicti quondam Goddini ex alio atque in orto sito in loco dicto die 

Veerpat inter hereditatem Petri filii Everardi ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Broc ex alio item in (dg: p) tribus 

lopinatis !s terre sitis in loco dicto die Stroemgrave inter hereditatem 

Johannis 

 

1179 mf4 E 04 p. 249. 

 Secunda post jubilate: maandag 17-04-1391. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 18-04-1391. 

 Quarta post jubilate: woensdag 19-04-1391. 

 

BP 1179 p 249r 01 ma 17-04-1391. 

Tielmans soen ex uno et inter hereditatem Ade sutoris ex alio item in 

lopinata terre sita ibidem inter hereditatem dicti Ade e[x uno] et 

hereditatem quondam Cristiani filii Ludekini de Zeelst ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Theoderico filio quondam Johannis Moelner promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Erpe et Uden 

datum secunda post jubilate. 

 

BP 1179 p 249r 02 di 18-04-1391. 

Johannes van den Hezeacker verkocht aan broeder Rudolphus Roesmont een 

lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Rode, die zijn 

broer Emondus van den Hezeacker met Lichtmis beurde, gaande uit (1) een 

stuk land gnd die Ruken, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, tussen 

Aleijdis gnd Neckers en haar kinderen enerzijds en Luitghardis wv Nicholaus 

van Craendonc anderzijds, (2) 1/3 deel van een stuk land, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, achter de plaats gnd den Borch, tussen 
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erfgoed gnd dat Haren Beemdeke enerzijds en Willelmus van den Noel 

anderzijds, (3) een stuk land, ter plaatse gnd Elde, tussen voornoemde 

Emondus enerzijds en Nicholaus van den Venne en Aleijdis gnd Gilijs en haar 

kinderen anderzijds. 

 

Johannes van den Hezeacker legitime vendidit fratri Rudolpho Roesmont 

vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

anno quolibet ad eius vitam purificationis et in Busco tradere ex 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Rode quam 

paccionem Emondus van den Hezeacker eius frater sibi solvere tenetur 

purificationis ex pecia terre dicta die Ruken sita in parochia de Rode in 

loco dicto Houthem inter hereditatem (dg: J) Aleijdis dicte Neckers et 

eius liberorum ex uno et inter hereditatem Luitghardis relicte Nicholai 

de Craendonc ex alio atque tercia parte (dg: sita in p) pecie terre site 

in parochia et loco predictis retro locum dictum den Borch inter 

hereditatem dictam dat Haren Beemdeken ex uno et inter hereditatem 

Willelmi van den Noel ex alio item ex pecia terre sita in loco dicto Elde 

inter hereditatem dicti Emondi ex uno et hereditatem Nicholai van den 

Venne (dg: ex alio) et Aleijdis dicte Gilijs et eius liberorum ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem in 

dicta paccione deponere et sufficientem facere et cum mortuus fuerit etc. 

Testes Aa et Hubertus datum 3a post jubilate. 

 

BP 1179 p 249r 03 di 18-04-1391. 

Henricus zvw Johannes van Uden beloofde aan Arnoldus zv Johannes Lemkens 22 

gulden, 30 lichte plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande 

(za 24-06-1391) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Uden promisit Arnoldo filio Johannis 

Lemkens XXII gulden scilicet XXX licht placken pro quolibet computato ad 

(dg: Johannis) nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 249r 04 di 18-04-1391. 

Ludekinus nzvw Henricus van den Poort zv Arnoldus van den Poort ev 

Heilwigis dvw Johannes Vrieze verkocht aan Elisabeth wv Andreas Molle een 

b-erfcijns van 10 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, 

in de Orthenstraat, naast de Zevensnezese Brug, tussen huis en erf van 

Johannes gnd Permans enerzijds en huis en erf van Johannes gnd Mols 

anderzijds, welke cijns van 10 schelling Arnoldus gnd Sprenger verworven 

had van voornoemde Ludekinus, en welke cijns aan voornoemde Ludekinus en 

aan Johannes zvw Johannes gnd Vrijze gekomen was na erfdeling van goederen 

van voornoemde wijlen Arnoldus Sprengher, en van welke cijns van 10 

schelling voornoemde Johannes Vrijese afstand had gedaan tbv voornoemde 

Ludekinus. 

 

Ludekinus filius naturalis quondam Henrici de Porta filii Arnoldi de 

Porta maritus et tutor legitimus ut asserebat Heilwigis sue uxoris filie 

quondam Johannis Vrieze hereditarium censum decem solidorum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis 

computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris dandum et solvendum anno 

quolibet hereditarie in festo nativitatis beati Johannis baptiste de domo 

et area sita in Busco in vico Orthensi iuxta pontem dictum Zevensnezesche 

Brugge inter domum et aream Johannis dicti Permans ex uno et inter domum 

et aream Johannis dicti Mols ex alio quem censum X solidorum Arnoldus 

dictus Sprenger (dg: ex) #erga# dictum Ludekinum acquisiverat prout in 

litteris et (dg: pro censu predicto) #qui census# dicto Ludekino atque 

Johanni filio quondam Johannis dicti Vrijze mediante quadam divisione 

inter ipsos Ludekinum et Johannem et reliquos eorum in hoc coheredes (dg: 
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d) habita de bonis ipsius quondam (dg: J) Arnoldi Sprengher cessit (dg: 

in partem) in partem prout in litteris super huiusmodi divisione 

confectis plenius continetur #quas vidimus# et super quo censu X 

solidorum dictus Johannes Vrijese ad opus dicti Ludekini hereditarie 

renunciavit prout in aliis litteris hereditarie vendidit Elisabeth 

relicte quondam Andree Molle supportavit cum litteris et jure virtute 

dicti census competente promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere et eius heredum. Testes Uden et Dicbier datum datum supra. 

 

BP 1179 p 249r 05 di 18-04-1391. 

Ludekinus nzvw Henricus van de Poort zv Arnoldus van de Poort ev Heilwigis 

dvw Johannes Vrijeze verkocht aan Elisabeth wv Andreas Molle een b-erfcijns 

van 4 pond geld, met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit (1) een huis 

en tuin, in Alem, tussen Theodericus gnd metten Voet enerzijds!, (2) 5 

morgen land, in Alem, naast voornoemd huis en tuin, (3) 5 morgen land, in 

Alem, buiten de dijk aldaar, achter voornoemd huis en tuin, welke cijns mr 

Johannes Basijn verworven had van Gerardus van Amerzoijen, van welke cijns 

voornoemde Ludekinus een helft verworven had van Johannes Vrijeze en de 

andere helft aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van Arnoldus 

Sprenger. 

 

Ludekinus filius naturalis quondam Henrici de Porta filii Arnoldi de 

Porta (dg: hereditarium) maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Heilwigis sue uxoris filie quondam Johannis Vrijeze hereditarium censum 

quatuor librarum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis beati 

Johannis baptiste de domo et orto sitis in parochia de Alem inter 

hereditatem Theoderici dicti metten Voet ex uno! atque de quinque 

jugeribus terre sitis in dicta parochia de Alem iuxta domum et (dg: a) 

ortum predictos necnon de quinque jugeribus terre sitis in predicta 

parochia de Alem extra aggerem ibidem retro domum et ortum predictos quem 

censum magister Johannes Basijn (dg: avi dicte Heilw) erga Gerardum de 

Amerzoijen acquisiverat prout in litteris (dg: et qui census dicto Ludeki 

et qui census predictus dicto Ludekino et Johanni Vrijze de morte dicti 

quondam Johannis Basijn patris hereditarie est advolutus et ipsis 

mediante divisione hereditaria inter ipsos et oerum in hoc coheredes 

habita cessit in partem prout in litteris quas vidimus et de quo censu 

IIIIor librarum dictus Johannes Vriese medietatem sibi in dicto censu 

competentem dicto Ludekino supportaverat prout in litteris hereditarie 

vendidit Elisabeth relicte quondam Andree Molle supportavit cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et suorum 

coheredum deponere) de quo censu predicto dictus Ludekinus unam 

medietatem erga Johannem Vrijeze acquisiverat prout in litteris et de quo 

censu dictus Ludekinus alteram medietatem dicti census sibi et dicte eius 

uxori de morte quondam Arnoldi Sprenger successione hereditarie advolutam 

esse dicebat hereditarie vendidit Elisabeth relicte quondam Andree Molle 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem in dicto censu deponere. Testes datum ut supra. i. 

 

BP 1179 p 249r 06 wo 19-04-1391. 

Goessuinus Model zvw Weltkinus Zwenelden soen ev Bela ndvw Henricus Wellens 

soen verkocht aan Gerardus van Dommenkaet een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 5 lopen land, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Onrode, tussen Goessuinus wever enerzijds en Eligius van 

Casteren anderzijds, welke pacht Johannes en Elisabeth, kvw Wolterus gnd 

Wellen van Wetten, en Antonius van den Nuwendijke overgedragen hadden aan 

Adam van Mierde, tbv voornoemde Bela. Met achterstallige termijnen. 

 

Goessuinus Model filius quondam Weltkini Zwenelden soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Bele sue uxoris filie naturalis quondam Henrici 

Wellens soen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex quinque lopinatis terre 
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sitis in parochia de Bucstel in loco dicto Onrode inter hereditatem 

Goessuini textoris ex uno et inter hereditatem Eligii de Casteren ex alio 

quam paccionem predictam Johannes et Elisabeth liberi quondam Wolteri 

dicti Wellen de (dg: W) Wetten et Antonius van den Nuwendijke Ade de 

Mierde ad opus dicte Bele supportaverant prout in litteris hereditarie 

(dg: su) vendidit Gerardo de Dommenkaet supportavit cum litteris et aliis 

et jure #arrastagiis# promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Aa et Hubertus datum quarta post jubilate. 

 

BP 1179 p 249r 07 do 20-04-1391. 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen verkocht aan Jacobus van den Wiel, tbv 

Everardus, Johannes en Yda, kvw Everardus van den Water, een n-erfcijns van 

3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 4 morgen land, ter 

plaatse gnd die Hoeve, ter plaatse gnd die Voelcamp, tussen mr Wolphardus 

van Ghiessen enerzijds en Wellinus van Beke anderzijds, reeds belast met 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, (2) ¼ deel in een kamp, gnd Ludinks Kamp, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, naast Paulus Arts soen enerzijds en 

Willelmus van der Hamsvoer die Olijsleger anderzijds, dit ¼ deel reeds 

belast met een b-erfcijns van 25 schelling oude pecunia. Zou een van de 

kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat zijn deel naar de 

anderen. 

 

Nota de scabinis et data. 

Nijcholaus dictus Coel Roelen #soen# hereditarie vendidit Jacobo van den 

Wiel ad opus Everardi (dg: senioris et Everardi junioris) #Johannis# et 

Yde liberorum [quondam] Everardi van den Water hereditarium censum trium 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quatuor (dg: 

li) jugeribus terre dicti venditoris sitis in loco dicto die Hoeven in 

loco dicto die Voelcamp inter hereditatem magistri Wolphardi de Ghiessen 

ex uno et inter hereditatem Wellini de Beke ex alio atque ex quarta parte 

(dg: camp) ad dictum venditorem (dg: ve) spectante in quodam campo dicto 

Ludincs Camp sito in parochia de Roesmalen in loco dicto Hijnen iuxta 

hereditatem Pauli Arts soen ex uno et inter hereditatem Willelmi van der 

Hamsvoer! die Olijsleger ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditaria 

paccione unius modii siliginis ex dictis quatuor iugeribus terre et 

hereditario censu XXV solidorum antique pecunie ex dicta quarta parte 

dicti campi prius solvendis et sufficientem facere [et si aliquis] 

dictorum trium liberorum decesserit sine prole legitima extunc dictus 

census ad alios eorundem superstites devolvetur. Datum ut infra. 

 

1179 mf4 E 05 p. 250. 

 Quinta post jubilate: donderdag 20-04-1391. 

 

BP 1179 p 250v 01 do 20-04-1391. 

Henricus van Volkel nzv Willelmus van Nuwelant gaf uit aan Henricus van Os 

zvw Theodericus van Os een hofstad, gnd Blanckarts Land, en een aangelegen 

stuk beemd, in Rosmalen, tussen Johannes Sceijvel zvw Rutgherus van Kessel 

enerzijds en erfgoed gnd die Vlashof, behorend aan voornoemde Henricus, 

anderzijds, met een eind strekkend aan de weg gnd Voetpat en met het andere 

eind aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 5 

pond geld, met Sint-Martinus te betalen. De sloot tussen het erfgoed gnd 

die Vlashof een voornoemd stuk beemd zal aan die Vlashof behoren. 

 

(dg: ..) Henricus de Volkel filius (dg: q) naturalis (dg: domini quondam 

The Henrici) #Willelmi# de Nuwelant (dg: militis do) domistadium #dictum 

Blanckarts Lant# et peciam prati adiacentem (dg: #dictas Blanckarts 

Lants# quinque lop) sitas in parochia !et de Roesmalen inter (dg: viam 

dictam) hereditatem Johannis Sceijvel filii quondam Rutgheri de Kessel ex 

uno et inter hereditatem dictam #die# Vlashof ad predictum Henricum 

spectantem ex alio tendentes cum uno fine ad viam dictam Voetpat et cum 
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reliquo fine ad communem plateam ut dicebat dedit ad hereditarium censum 
!dicto (dg: Johanni Sceijvel) Henrico de Os filio quondam Theoderici de 

Os ab eodem hereditarie pro hereditario censu quinque librarum monete 

dando (dg: etc) sibi ab alio hereditarie Martini ex premissis promittens 

super habita et habenda warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit tali condicione quod fossatum consistens 

inter dictam hereditatem dictam die Vlashof et inter dictam peciam prati 

spectabit ad dictam hereditatem die Vlashof vocatam. Testes Dicbier et 

Steenwech datum quinta post jubilate. 

 

BP 1179 p 250v 02 do 20-04-1391. 

Willelmus van Nuwelant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Nuwelant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 250v 03 do 20-04-1391. 

Ludingus Pijnappel beloofde aan Petrus van Geffen 56 Gelderse gulden of de 

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

 

(dg: Lug) Ludingus Pijnappel promisit Petro de Geffen LXVI Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Dicbier et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 250v 04 do 20-04-1391. 

De broers Matheus en Petrus, kv Henricus van den Loeken, droegen over aan 

Laurencius van Gherwen en zijn zoon Willelmus een hofstad met gebouwen, in 

Den Bosch, in een straat die loopt van de Baseldonkse Brug naar de plaats 

gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Henricus van Baex enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Ollant en voornoemde Laurencius van Gherwen 

anderzijds, met een eind strekkend vanaf de gemene weg tot aan erfgoederen 

van Theodericus Goddijns en Lambertus Schoenmaker, aan voornoemde Matheus 

en Petrus in cijns uitgegeven door voornoemde Laurencius van Gherwen en 

zijn kinderen Willelmus en Elizabeth, voor een b-erfcijns van 2 oude groten 

tournoois, met de rosmolens die op de hofstad staan, belast met voornoemde 

2 oude groten tournoois, een b-erfcijns van 3 oude groten aan de hertog en 

een b-erfcijns van 3 pond geld, die aan Ghibo Bac verkocht was door 

voornoemde Matheus en Petrus. 

 

Matheus et Petrus fratres liberi (dg: quondam) Henrici van den (dg: Loe) 

Loeken quoddam domistadium situm in Busco in vico tendente a ponte dicto 

die Baseldoncsche Brugge versus locum dictum Wijnmolenberch inter 

hereditatem Henrici de Baex ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Ollant et (dg: et) Laurencii de Gherwen ex alio tendens cum a! communi 

platea usque ad hereditates Theoderici Goddijns et Lamberti sutoris simul 

cum edificiis in dicto domistadio consistentibus datum ad censum dictis 

Matheo et Petro fratribus a dicto Laurencio de Gherwen Willelmo et 

Elizabeth eius liberis (dg: prout in litteris) scilicet pro hereditario 

censu duorum grossorum Turonensium antiquorum (dg: ut dicebant) dictis 

Laurencio Willelmo et Elizabeth eius liberis ex dicto domistadio cum suis 

edificiis prout in litteris simul molendinis (dg: equi) #equorum# super 

dictum domistadium consistentibus ut dicebant supportaverunt dicto (dg: 

W) Laurencio (dg: cum) et Willelmo #filio eius# simul cum literis et jure 

promittens ratam servare et obligationem deponere exceptis dictis duobus 

grossis antiquis et hereditario censu trium aude grossorum domino 

domini(!) et hereditario censu trium librarum monete Ghiboni Bac ex 

premissis vendito per dictos Matheum et Petrum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 250v 05 do 20-04-1391. 

Destijds hadden voornoemde broers Matheus en Petrus, kv Henricus van den 

Loeken, voornoemde hofstad met gebouwen in cijns verkregen van voornoemde 

Laurencius van Gherwen en zijn kinderen Willelmus en Elizabeth, te weten 
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voor 2 oude groten tournoois. Vervolgens hebben nu voornoemde Matheus en 

Petrus die hofstad met gebouwen en molens overgedragen aan voornoemde 

Laurencius en zijn zoon Willelmus. Thans beloven voornoemde Laurencius en 

Willelmus aan voornoemde Matheus en Petrus dat zij zullen betalen een 

b-erfcijns van 3 oude groten aan de hertog en een b-erfcijns van 3 pond 

geld aan Ghibo Bac, welke cijns aan voornoemde Ghibo Bac was verkocht door 

voornoemde broers Matheus en Petrus, gaande uit voornoemde hofstad met 

gebouwen en de molens. 

 

Notum sit universis quod (dg: quod) cum dicti Matheus et Petrus fratres 

dictum domistadium cum suis edificiis erga dictos Laurencium Willelmum et 

Elizabeth eius liberos ad censum acquisivissent scilicet pro duobus 

antiquis grossis Turonensibus eisdem Laurencio Willelmo et Elizabeth 

exinde dandis et solvendis (dg: et cum) prout in litteris quas vidimus et 

cum deinde dicti Matheus et Petrus fratres postmodum dictum domistadium 

cum suis edificiis et molendinis supra dictum domistadium consistentibus 

supportasset! dictis Laurencio et Willelmo eius filio (dg: prout) coram 

scabinis infrascriptis constituti igitur coram scabinis infrascriptis 

dicti Laurencius et Willelmus promiserunt indivisi sub obligatione dicti 

domistadii cum suis edificiis et molendinis (dg: q) dictis Matheo et 

Petro fratribus quod ipsi Laurencius et Willelmus eius filius 

hereditarium censum trium aude grossorum domino duci exinde solvendum et 

hereditarium censum trium librarum monete (dg: ve) solvendum hereditarie 

Ghiboni Bac ex premissis venditum dicto Ghibonis! Bac a dictis Matheo et 

Petro fratribus ex dicto domistadio cum suis edificiis et molendinis ut 

dicebant hereditarie solvent sic quod dictis Matheo et Petro dampna (dg: 

ex) occacione dictorum trium aude groet et trium librarum dampna non 

eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 250v 06 do 20-04-1391. 

Voornoemde Laurencius en zijn zoon Willelmus beloofden aan voornoemde 

Matheus en Petrus, gedurende 6 jaar vanaf heden, elk jaar 4 Hollandse 

gulden of de waarde en 2 gemene plakken met Kerstmis te betalen. Voorts nog 

65 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis over 5 jaar (ma 25-12-1396). 

 

Dicti (dg: Laure) Laurencius et Willelmus eius filius promiserunt se 

daturos et soluturos dicti! Matheo et Petro fratres! ad spacium sex 

annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex 

annorum [I]III Hollant gulden seu valorem et duos gemeijn placken in 

festo nativitatis Domini et primo termino nativitatis Domini proxime 

futuro atque LXV Hollant gulden seu valorem ad festum nativitatis Domini 

proxime futurum ultra quinque annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 250v 07 do 20-04-1391. 

Arnoldus Zicheman verkocht aan Arnoldus Hoernken een n-erfpacht van 1 mud 

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

een huis, tuin en aangelegen stuk beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Gunterslaar, ter plaatse gnd op die Elsdonk, tussen de broers Walterus en 

Arnoldus, gnd van Guntterslaer, enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) 

3 bunder beemd gnd die Schaaps Bunder, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Gunterslaar, tussen Andreas gnd Roefs soen enerzijds en Jacobus die Wit en 

zijn broers en zusters anderzijds, (3) een stuk land gnd die Donk, aldaar, 

tussen Nijcholaus Rover enerzijds en voornoemde broers Walterus en Arnoldus 

van Gunterslaer anderzijds, (4) een stuk land gnd die Loverdonk, aldaar, 

tussen de gemene weg enerzijds en Willelmus van Arle anderzijds, reeds 

belast met de grondcijnzen en een b-erfpacht van 1 mud aan Henricus die 

Hoessche kramer. 

 

Arnoldus Zicheman hereditarie vendidit (dg: Henrico die Hoesche h 

institori) #Arnoldo Hoernken# hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 
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Busco tradendam ex domo et orto et pecia prati sibi adiacente sitis in 

parochia de Oerscot ad locum dictum Guntterslaer ad locum dictum op die 

Elsdonc inter hereditatem (dg: Walteri) Walteri et Arnoldi fratrum 

dictorum de Guntterslaer ex uno et inter (dg: communitatem) communem 

plateam ex alio atque ex tribus bonariis prati dictis die Scaeps Boenre 

sitis in parochia et loco predictis inter hereditatem Andree dicti Roefs 

soen ex uno et inter hereditatem Jacobi die Wit et suorum fratrum et 

sororum ex alio item ex pecia terre dicta die Donc sita ibidem inter (dg: 

Nij) hereditatem Nijcholai Rover ex uno et inter hereditatem dictorum 

Walteri et Arnoldi fratrum de Gunterslaer ex alio item ex pecia terre 

dicta die Loverdonc sita ibidem inter (dg: here) communem plateam ex alio 

et inter hereditatem Willelmi de Arle ex alio (dg: item e) ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi et hereditaria paccione unius 

modii (dg: dicto emptori) #Henrico die Hoessche institori# prius exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) Loze et 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 250v 08 do 20-04-1391. 

Lambertus Cost verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Cost prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 250v 09 do 20-04-1391. 

Johannes die Rademaker zvw Henricus van den Waude verkocht aan Engbertus 

zvw Petrus gnd Aenboijs en Arnoldus zvw Mijchael gnd van der Heelderdonc al 

zijn erfgoederen en goederen, onder Schijndel. 

 

Johannes die Rademaker filius quondam Henrici van den Waude omnes suas 

hereditates et bona sua mobilia et immobilia hereditaria et parata 

quecumque quocumque locorum infra parochiam de Scijnle consistentes sive 

sitas ut dicebat hereditarie vendidit Engberto filio quondam Petri dicti 

Aenboijs et Arnoldo filio quondam Mijchaelis dicti van der (dg: Hel.) 

Heelderdonc promittens warandiam (dg: et obligationem deponere ex parte 

sui deponere). Testes Loze et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 250v 10 do 20-04-1391. 

Johannes van Zanbeke zvw Johannes van Haeften verkocht aan Rijcoldus zvw 

Lambertus gnd Rijcouts soen een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd op het 

Meerveld, tussen erfgoed van de H.Geest in Oss enerzijds en Elizabeth 

Zanders anderzijds. 

 

Johannes de Zanbeke filius quondam Johannis de Haeften peciam terre sitam 

in parochia de Os in loco dicto opt Meervelt inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Os ex uno et inter hereditatem Elizabeth Zanders ex 

alio hereditarie vendidit Rijcoldo filio quondam Lamberti dicti 

Rij[c]outs soen promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

alodio. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 250v 11 do 20-04-1391. 

Gerardus Kepken, zijn broer Pontennier Kepken, Arnoldus zvw Johannes van 

Zochel, Johannes van Brede en Theodericus Hartsteen van Geffen beloofden 

aan Godefridus van Risingen smid 168 Hollandse gulden of de waarde, een 

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

Pasen aanstaande (zo 14-04-1392). 

 

Gerardus Kepken Pontennier (dg: #Ke# eius fr) Kepken eius frater Arnoldus 

filius (dg: Jo) quondam Johannis de Zochel et Johannes van Brede #et# 

Theodericus Hartsteen van Geffen promiserunt Godefrido de Risingen fabro 

(dg: et) centum et sexaginta #octo# Hollant gulden seu valorem mediatim 

Remigii et mediatim pasche proxime futurum persolvendos. Testes Loze et 
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Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 250v 12 do 20-04-1391. 

Godefridus van Risingen smid en Benedictus gnd Bits zvw Johannes Bouman 

verkochten aan voornoemde Gerardus, Pontennier, Arnoldus, Johannes en 

Theodericus al het hout, zowel eikenhout als ander hout, staande op de 

erfgoederen van wijlen Willelmus Ermgarden soen, in Hees, uitgezonderd het 

hout in een tuin in voornoemde erfgoederen, zoals gemerkt; het hout moet 

uiterlijk met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) zijn gezaagd. 

 

Godefridus de Risingen faber et Benedictus dictus Bits filius quondam 

Johannis Bouman omnia ligna tam quercina et alia ligna consistentia supra 

hereditates quondam Willelmi Ermgarden soen sitas in parochia de Hees 

(dg: inter) exceptis tamen et reservatis consistentibus in quodam orto 

sito in dictis hereditatibus prout huiusmodi ligna sunt assignata 

vendiderunt dictis Gerardo (dg: Pon) Pontennier Arnoldo Johanni et 

Theoderico promittentes super omnia warandiam ad omnes jura ?competere 

valentes et obligationem deponere tali condicione quod dicti emptores 

dicta ligna infra hinc et festum Johannis (dg: Jo) proxime futurum (dg: 

.) #in# tempore apto #secabunt#. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 250v 13 do 20-04-1391. 

Johannes Sceijnckel zvw Johannes gnd Marcelijs soen, Henricus zv Paulus gnd 

Rover die Tesschemaker en zijn vrouw Margareta dvw Johannes Marcelijs soen 

verkochten aan Theodericus Loef zvw Theodericus Loef een huis74 en erf in 

Den Bosch, in een straat die loopt van de Kolperstraat naar de Oude Dieze, 

naast erfgoed van Lisemodis enerzijds en erfgoed van Gossuinus gnd Neve 

anderzijds, welk huis en erf wijlen Johannes gnd Sceijnckel zv voornoemde 

Lisemodis, grootvader van eerstgenoemde Johannes en voornoemde Margareta, 

gekocht had van Johannes Wederhout de jongere. 

 

Johannes #Sceijnckel# filius quondam Johannis dicti Marcelijs soen et 

Henricus filius (dg: q) Pauli dicti Rover die Tesschemaker maritus 

legtimus Margarete sue uxoris filie quondam Johannis Marcelijs soen et 

dicta Margareta cum eodem tamquam cum tutore quandam domum et aream sitam 

in Busco in vico tendente a vico dicto Colperstraet versus antiquum 

Dijesam iuxta hereditatem Lisemodis ex uno et inter hereditatem Gossuini 

dicti Neve ex alio cum universis dicte domus et aree attinentiis quam 

domum et aream cum suis attinentiis (dg: dictus) Johannes quondam dictus 

Sceijnckel filius Lisemodis predicte avus olim primodicti Johannis et 

dicte Margarete erga Johannem (dg: ju) Wederhout juniorem acquisiverat 

emendo prout in litteris et quas predictis (dg: Johanni et Margarete de) 

nunc ad se spectare dicebant vendiderunt Theoderico Loef filio quondam 

Theoderici Loef supportaverunt cum litteris et (dg: jure) aliis et jure 

promittentes super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum et dicti quondam Johannis Sceijnckel et 

suorum heredum deponere. Testes (dg: H) Jacobus et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 250v 14 do 20-04-1391. 

Jacobus zv Henricus Zelen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus (dg: Zelen) filius Henrici Zelen soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf4 E 06 p. 251. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

                         
74 Zie → BP 1179 p 251r 02 do 20-04-1391, belofte van een erfcijns van 5 

pond 5 schelling uit dit huis. 
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BP 1179 p 251r 01 do 20-04-1391. 

Voornoemde Theodericus Loef zvw Theodericus Loef beloofde aan Johannes 

Sceijnckel zvw Johannes Marcelijs soen en Henricus zv Paulus gnd Rover 

Tesschemaker 53½ Hollandse gulden75 of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1391) te betalen. 

 

Dictus Theodericus Loef promisit Johanni Sceijnckel filio quondam 

Johannis Marcelijs soen et Henrico filio Pauli dicti Rover Tesschemaker 

(dg: LII) #LIII et dimidium# Hollant gulden seu valo[rem] ad nativitatis 

Domini proxime futurum (dg: et LIII Hollant gulden seu valorem a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos). Testes 

Hubertus et Jacobus datum. 

 

BP 1179 p 251r 02 do 20-04-1391. 

Voornoemde Theodericus Loef zvw Theodericus Loef beloofde aan voornoemde 

Johannes Sceijnckel zvw Johannes gnd Marcelijs soen en Henricus zv Paulus 

gnd Rover die Tesschemaker een n-erfcijns76,77 van 5 pond 5 schelling geld, 

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

eerst met Sint-Jan over een jaar (ma 24-06-1392), gaande uit voornoemd 

huis78 en erf. 

 

Solvit. 

Dictus Theodericus Loef promisit se daturum et soluturum dictis Johanni 

et Henrico venditoribus hereditarium censum quinque librarum et quinque 

solidorum monete hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et 

primo termino a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum ex dicta 

domo et area. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 251r 03 ±do 20-04-1391. 

Elizabeth wv Willelmus die Cepper droeg over aan haar zoon Nijcholaus de 

helft, die aan haar gekomen was na overlijden van Johannes gnd Scijndelman 

bv voornoemde Elizabeth, in 15 gulden pieter, aan wijlen voornoemde 

Johannes Scijndelman beloofd79 door Ghibo gnd van Boege en zijn kinderen 

Arnoldus en Johannes. 

 

Solvit. 

Elizabeth relicta quondam Willelmi die Cepper medietatem sibi de morte 

quondam Johannis dicti Scijndelman fratris olim dicte Elizabeth 

successione advolutam in quindecim gulden peter promissis dicto quondam 

Johanni (dg: da) Scijndelman a Ghibone dicto de Boege Arnoldo et Johanne 

eius libris prout in litteris supportavit Nijcholao suo filio cum 

litteris et jure occacione. Testes Loze et Steenwech datum. 

 

BP 1179 p 251r 04 ±do 20-04-1391. 

Voornoemde Elizabeth wv Willelmus die Cepper droeg over aan haar zoon 

Nijcholaus het deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar broer 

Johannes Scijndelmans, in alle tegoeden en geldsommen die verschuldigd 

waren aan wijlen voornoemde Johannes, ten tijde van zijn overlijden. 

 

                         
75 Zie → BP 1179 p 422v 13 do 17-10-1392, verklaring dat de helft is betaald 

van 52½ Holland gulden, dus niet van 53½. Het betreft echter waarschijnlijk 

toch deze schuldbekentenis. 
76 Zie → BP 1179 p 395r 09 vr 30-08-1392, overdracht van de helft van de 

erfcijns. 
77 Zie → BP 1180 p 011r 06 za 06-09-1393, overdracht van de helft van de 

erfcijns. 
78 Zie ← BP 1179 p 250v 13 do 20-04-1391, verkoop van het huis. 
79 Zie ← BP 1176 f 070r 05 ±wo 07-07-1378, belofte [op/na onleesbaar] 15 

gulden peter te betalen. 
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Solvit. 

Dicta Elizabeth (dg: annuam) totam partem et omne jus sibi de morte 

quondam !Scijndelmans sui fratris successione advolutas in omnibus (dg: 

...) creditis et pecuniarum summis que debebantur dicto quondam Johanni 

tempore sui obitus a personis quibuscumque ut dicebat supportavit 

Nijcholao suo filio. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 251r 05 ±do 20-04-1391. 

Elizabeth, dvw Augustinus van Herentaels en wv Bartholomeus gnd Meus Oeden 

soen, en Henricus en Elizabeth, kv voornoemde Elizabeth en Bartholomeus, 

verkochten aan Henricus van den Arennest 1 bunder beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Lengbroek, tussen voornoemde Henricus van den Arennest 

enerzijds en kvw Johannes gnd Enghelberen anderzijds, belast met een cijns 

aan Johannes van de Dijk. 

 

Elizabeth filia quondam Augustini de Herentaels (dg: filius) relicta 

quondam Bartholomei dicti Meus Oeden soen Henricus et Elizabeth liberi 

dictorum Elizabeth et Bartholomei cum tutore unum bonarium prati situm in 

parochia de Berlikem in loco dicto Lengbroec inter hereditatem Henrici 

van den Arennest ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

dicti Enghelberen ex alio vendiderunt dicto Henrico van den Arennest 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepto censu Johanni de Aggere exinde solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 251r 06 ±do 20-04-1391. 

Gerardus Oeden soen van der Loefort verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Oeden soen van der Loefort #prebuit et reportavit#. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 251r 07 ±do 20-04-1391. 

Gerardus Duijsborch verkocht aan Johannes van Hal rademaker de helft van 

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

Gerardus van den Terre enerzijds en erfgoed van Henricus van Arkel 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg naar de stroom, te weten de helft 

naast erfgoed van voornoemde Henricus van Arkel, aan voornoemde Gerardus 

overgedragen door de broers Arnoldus en Henricus gnd Scutken. 

 

Gerardus Duijsborch medietatem domus et aree site in Busco in vico (dg: 

vi) Vuchtensi inter hereditatem Gerardi van den Terre ex uno et inter 

hereditatem Henrici de Arkel tendentis a communi platea usque ad aquam 

ibidem fluentem scilicet (dg: illam) illam medietatem que sita est iuxta 

hereditatem dicti Henrici de Arkel supportatam Gerardo (dg: dicto) 

predicto ab Arnoldo et Henrico fratribus dictis Scutken prout in litteris 

(dg: sup) vendidit Johanni de Hal rotifici supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 251r 08 ±do 20-04-1391. 

Petrus zvw Petrus Reijners soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus filius quondam Petri Reijners soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 251r 09 ±do 20-04-1391. 

Petrus zvw Petrus gnd Reijners soen droeg over aan Johannes van Hal 

rademaker 1/7 deel, behorend aan Willelmus van Hoelt, in een b-erfcijns van 

20 schelling oude pecunia, die Lambertus van Luijssel met Lichtmis betaalt, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed 

van Gerardus van Dusenborch enerzijds en erfgoed van Franco Dargartmaker 
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anderzijds, welk 1/7 deel voornoemde Petrus verworven had van voornoemde 

Willelmus van Hoelt. 

 

Petrus filius quondam Petri dicti Reijners soen unam septimam partem que 

ad Willelmum de Hoelt spectabat in hereditario censu viginti solidorum 

antique pecunie quem Lambertus de Luijssel solvere tenetur hereditarie 

purificatione ex domo et area sita in Busco ad aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem Gerardi de (dg: Duijsborch) Dusenborch ex uno et inter 

hereditatem Franconis Dargartmaker ex alio quam (dg: septem) septimam 

partem dictus Petrus erga dictum Willelmum de Hoelt acquisiverat prout in 

litteris supportavit Johanni de Hal rotifici cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 251r 10 ±do 20-04-1391. 

Eligius gnd Loij Kempart zvw Johannes Kempart verkocht aan Gerongius zvw 

Goeswinus van Druenen 1/3 deel in 1 morgen land van wijlen voornoemde 

Johannes Kempart, deels in Oss en deels in Geffen gelegen, tussen 

voornoemde Gerongius enerzijds en Elizabeth wv voornoemde Johannes Kempart 

anderzijds, te weten het 1/3 deel naast voornoemde Gerongius. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Eligius dictus Loij Kempart #filius quondam Johannis Kempart# terciam 

partem ad se spectantem in uno iugero terre dicti quondam Johannis 

Kempart sito in (dg: parochia de Ge) partim in parochia de Os t partim in 

parochia de Geffen inter hereditatem Gerongio! filio quondam Goeswini de 

Druenen ex uno et inter hereditatem Elizabeth (dg: .) relicte dicti 

quondam Johannis Kempart ex alio ut dicebat scilicet illam (dg: p) 

terciam partem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti 

Gerongii ut dicebat vendidit dicto Gerongio promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 251r 11 ±do 20-04-1391. 

Egidius gnd Zecker gaf uit aan Lambertus zv Lambertus Becker wever een 

stukje erfgoed in Den Bosch, aan de plaats gnd Huls, achter erfgoed van 

voornoemde Lambertus, tussen erfgoed van voornoemde Egidius enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus van Hijntam anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed van voornoemde Lambertus en met het andere eind aan erfgoed van 

Arnoldus van Beke, in het midden 16 voet breed, zoals afgepaald; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

Egidius dictus Zecker particulam hereditatis sitam in Busco ad locum 

dictum Huls retro hereditatem Lamberti filii Lamberti Becker textoris 

inter hereditatem dicti Egidii ex uno et inter hereditatem Arnoldi de 

Hijntam ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Lamberti et 

cum reliquo fine ad hereditatem Arnoldi de Beke et que hereditas continet 

in medio XVI pedatas in latitudine prout ibidem sita est et limitata 

dedit ad hereditarium censum dicto Lamberto ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu viginti solidorum monete dando sibi ab 

alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 251r 12 ±do 20-04-1391. 

Mechtildis dvw Jacobus van Veltdriel verkocht aan Gerardus Wilde een 

n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Pasen te betalen, gaande uit 

een hofstad, huis en tuin, in Empel, ter plaatse gnd op den Cloet, tussen 

Lambertus en Ghisbertus, kv Hugo Swartoge, enerzijds en Beatrix wv Thomas 

Halbaex en haar kinderen anderzijds, reeds belast met 2 hoenderen en 12 

penning. Boudewinus van Rijswijc beloofde nimmer rechten op de hofstad te 
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doen gelden wegens beloften, aan hem gedaan door voornoemde Mechtildis voor 

schepenen van Empel of elders. 

 

Mechtildis filia quondam Jacobi de Veltdriel (dg: h) cum tutore 

hereditarie vendidit Gerardo Wilde hereditarium censum unius aude scilt 

seu valorem solvendum hereditarie in festo pasche ex domistadio #domo et 

orto# sito in parochia de Empel (dg: inter hereditatem) ad locum dictum 

op den Cloet inter hereditatem Lamberti et Ghisberti liberorum Hugonis 

Swartoge ex uno et inter hereditatem Beatricis relicte quondam Thome 

Halbaex et eius liberorum ex alio ut dicebat promittens cum tutore super 

habita et habenda warandiam et obligationem aliam deponere exceptis 

duobus pullis et XII denariis (dg: ex medietate) ut dicebat et 

sufficientem facere. Quo facto Boudewinus de R[ij]swijc promisit super 

omnia quod ipse supra dictum domistadium (dg: ju) nunquam jus prosequitur 

vigore quarumcumque promissionum et obligationum sibi Boudewino a dicta 

Mechtilde factarum (dg: coram) coram !de Empel aut alias quo sit vel esse 

possit contra dictam vendicionem vel solucionem dicti (dg: di) census vel 

in periudicium dicti dicti emptoris. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 251r 13 ±do 20-04-1391. 

Johannes van den Bossche de jongere beloofde aan Henricus Foepken 61½ 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te 

betalen. 

 

Johannes van den Bossche junior promisit super omnia Henrico Foepken LXI 

et dimidium Gelre gulden seu valore ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 251r 14 ±do 20-04-1391. 

Godefridus zvw Ghibo Hadewigen droeg over aan Willelmus Loijer 1/5 deel, 

dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn grootouders Henricus Campen 

en diens vrouw Yda, in 1/3 deel van 1/3 deel dat aan wijlen voornoemde 

Henricus Campen behoorde, in een kamp, gnd die Aalkamp, achter het klooster 

Porta Celi, tussen wijlen Theodericus apotheker enerzijds en erfgoed gnd de 

Eikenenberg anderzijds, dit 1/5 deel belast met een cijns aan de stad Den 

Bosch en 8 penning gemeen paijment. 

 

Godefridus filius quondam Ghibonis Hadewigen quintam partem sibi de morte 

quondam Henrici Campen et Yde sue uxoris (dg: successione #successione#) 

avi et avi successione advolutam in tercia (dg: par) parte cuiusdam 

tercie partis que ad dictum quondam Henricum Campen spectare consuevit in 

quodam campo dicto die Aelcamp sito retro conventum de Porta Celi inter 

hereditatem quondam Theoderici apothecarii ex uno et inter hereditatem 

dictam den Eijkenenberch ex alio ut dicebat supportavit Willelmo Loijer 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu oppido de 

Busco et octo denariis communis pagamenti de quinta parte predicta 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 251r 15 ±do 20-04-1391. 

Egidius Zecker en Margareta dvw Jacobus van Katssen verklaarden dat een 

erfgoed in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen de wand van het huis 

van voornoemde Egidius enerzijds en de wand van het huis van voornoemde 

Margareta anderzijds, strekkend vanaf de straat gnd Huls tot aan erfgoed 

van Arnoldus van Beke, overal 6 voet breed, van welk erfgoed een helft uit 

het erfgoed van voornoemde Egidius en de andere helft uit het erfgoed van 

voornoemde Margareta afgescheiden is, gemeenschappelijk eigendom is van 

voornoemde Egidius en Margareta. 

 

Egidius Zecker et Margareta filia quondam Jacobi de Katssen cum tutore 

palam recognoverunt quod quedam hereditas sita in Busco ad vicum dictum 

Huls inter parietem domus dicti Egidii ibidem ex uno et inter parietem 
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domus dicte Margarete ex alio et que hereditas tendit a dicto vico Huls 

vocato ad hereditatem Arnoldi de Beke et que hereditas continet ubique 

sex padatas in latitudine et de qua hereditate una medietas de hereditate 

dicti Egidii et (dg: medietas) reliqua medietas de hereditate dicte 

Margarete est sumpta prout ibidem est sita ut dicebant erit et perpetue 

manebit perpetue communis dictorum Egidii et Margarete et quod quilibet 

dictorum (dg: i sua liberorum p) libere poterit uti dicta via perpetue ad 

eius profectum sine contra! contradictione pomittentes cum tutore super 

(dg: habita) omnia mutuo ratam servare. Testes datum supra. 

 


