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1179 mf4 E 07 p. 252. 

 Quinta post jubilate: donderdag 20-04-1391. 

 

BP 1179 p 252v 01 do 20-04-1391. 

Johannes Peters soen verkocht aan Bertoldus die Bije zvw Johannis Meus soen 

uten Loe een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een akker1 in Haaren, ter plaatse gnd Belver, tussen 

Johannes gnd die Beer enerzijds en Engelbertus Rolofs soen van den Venne 

anderzijds, reeds belast met een oude groot aan de grondheer. De brief 

overhandigen aam hem of aan Arnoldus Bac. 

 

[Johann]es Peters soen hereditarie vendidit Bertoldo die Bije #filio 

quondam Johannis Meus soen uten Loe# hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex agro 

terre sito in parochia de Haren ad locum dictum Belver inter hereditatem 

Johannis dicti die Beer ex uno et hereditatem Engelberti Rolofs soen van 

den Venne ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem excepto grosso antiquo domini fundi solvendo deponere et 

sufficientem facere. Testes Loze et Steenwech datum quinta post jubilate. 

Tradetur littera sibi vel Arnoldo Bac. 

 

BP 1179 p 252v 02 do 20-04-1391. 

Johannes van den Venne verkocht aan voornoemde Bertoldus die Bije zvw 

Johannis Meus soen uten Loe een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

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

Haaren, waarin verkoper thans woont, ter plaatse gnd Belver, naast de 

plaats gnd die Heseakker, tussen Willelmus Vos enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De brief overhandigen aan hem 

of aan Arnoldus Bac. 

 

Johannes van den Venne hereditarie vendidit dicto Bertoldo hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam purificationis 

et in Busco tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Haren ad locum 

dictum Belver juxta locum dictum die Heseacker inter hereditatem Willelmi 

Vos ex uno et communem plateam ex alio in qua moratur dictus venditor 

moratur ad presens ut dicebat promittens warandim et obligationem excepto 

(dg: domini) censu domini fundi deponere sufficientem facere. Testes 

datum supra. Tradetur littera sibi vel Arnoldo Bac. 

 

BP 1179 p 252v 03 do 20-04-1391. 

Wolterus van Herzel zv Lijsbetten beloofde aan Henricus Weijer 6 mud gerst 

en 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas aanstaande (do 30-11-1391) 

in Oerle te leveren. 

 

Wolterus de Herzel #filius !Lijsbetten# promisit Henrico Weijer sex 

modios (dg: siliginis m) ordei et unum modium siliginis mensure de Busco 

ad Andree proxime futurum persolvendos et in (dg: Busc) Oerle tradendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 252v 04 do 20-04-1391. 

Walterus zvw Petrus van den Laer zvw Walterus van den Laer droeg over aan 

Johannes die Bije zvw Arnoldus die Bije het deel, dat aan wijlen voornoemde 

Petrus gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader Walterus van den 

Laer, in alle erfcijnzen, die wijlen voornoemde Walterus van den Laer 

beurde uit verschillende erfgoederen. 

 

                         
1 Zie → BP 1181 p 096v 03 do 24-01-1398, verkoop van een erfpacht uit 

waarschijnlijk dezelfde akker. 
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Walterus filius quondam Petri van den Laer (dg: totam partem) filii 

quondam Walteri van den Laer totam partem et omne jus (dg: ..) #que# 

dicto quondam Petro de morte dicti quondam Walteri van den Laer (dg: de 

morte) sui patris jure successionis hereditarie fuerant advolute in 

omnibus hereditariis (dg: redditu) censibus quos dictus quondam 

#Walterus# van den Laer (dg: infra par) ex hereditatibus quibuscumque 

habuit solvendos annuatim quocumque locorum sitis ut dicebat supportavit 

Johanni die Bije filio quondam Arnoldi die Bije ut dicebat promittens 

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

supra. 

 

BP 1179 p 252v 05 do 20-04-1391. 

Johannes Stevens soen van Empel verkocht aan Henricus van Hedel, tbv mr 

Wolphardus van Ghiessen, een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Empel, tussen 

Johannes van Hedel enerzijds en Jacobus die Luwe anderzijds, (2) de helft 

in 9½ hont land, in Empel, ter plaatse gnd die Laarse Kamp, tussen Metta 

ndvw Theodericus Luwe enerzijds en kvw Zegerus gnd Scoenweder anderzijds, 

(3) de helft van 1 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd Loekeren, tussen 

Willelmus Stevens soen enerzijds en Albertus Arts soen anderzijds, reeds 

belast met 15 schelling aan voornoemde mr Wolphardus. 

 

Johannes Stevens soen de Empel hereditarie vendidit Henrico de Hedel ad 

opus magistri Wolphardi de Ghiessen hereditarium censum (dg: X) unius 

aude scilt seu valorem solvendum hereditarie Martini (dg: hereditarie) ex 

domo et orto dicti venditoris sitis in jurisdictione de Empel inter 

hereditatem Johannis de Hedel ex uno et inter hereditatem Jacobi die Luwe 

ex alio item ex medietate ad dictum venditorem spectante (dg: s) in (dg: 

ex he) novem et dimidio hont terre sitis in dicta jurisdictione in loco 

dicto die Laersche Camp inter hereditatem Mette filie (dg: q) naturalis 

quondam Theoderici Luwe ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Zegeri dicti Scoenweder ex alio item ex medietate (dg: ad) dicti 

venditoris unius iugeris terre siti in dicta jurisdictione in loco dicto 

Loekeren inter hereditatem Willelmi Stevens soen ex uno et inter 

hereditatem Alberti Arts soen ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et obligationem aliam deponere exceptis XV solidis 

dicto magistro Wolphardo ex premissis solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 252v 06 do 20-04-1391. 

Katherina van Wijc beloofde aan Gerardus van Vladeracken, tbv Heijlwigis 

van Wijc nicht/kleindochter van voornoemde Katherina, 100 oude schilden na 

maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Katherina. 

 

Katherina de Wijc promisit Gerardo van Vladeracken ad opus Heijlwigis de 

Wijc (dg: sue) neptis dicte Katherine C aude scilde ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicte Katherine. 

 

BP 1179 p 252v 07 do 20-04-1391. 

Thomas gnd Blocke zvw Henricus Blocke van Arle verkocht aan Theodericus zvw 

Arnoldus gnd Nollen van Erpe een n-erfpacht van 15 lopen rogge, maat van 

Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit een stuk land, 8 lopen 

rogge groot, in Aarle, ter plaatse gnd op Stripe, tussen Arnoldus Truden 

soen enerzijds en Gerardus zvw voornoemde Henricus Blocke anderzijds, met 

een eind strekkend aan een gemene weg, reeds belast met 2 penning cijns aan 

de heer van Helmond. 

 

Thomas dictus Blocke filius quondam Henrici Blocke de Arle hereditarie 

vendidit Theoderico (dg: No) filio quondam Arnoldi dicti Nollen de Erpe 

hereditariam paccionem quindecim lopinorum siliginis mensure de Erpe 

solvendam hereditarie purificationis et in Erpe tradendam ex pecia terre 
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(dg: sita lop) octo lopinos siliginis in semine capiente dicti venditoris 

sita in parochia de Arle in loco dicto op Stripe inter hereditatem 

Arnoldi Truden soen ex uno et inter hereditatem Gerardi (dg: dicti) filii 

dicti quondam Henrici Blocke ex alio tendente cum uno fine ad communem 

plateam promittens warandiam super omnia et aliam obligationem deponere 

(dg: et al s) exceptis duobus denariis census domini de Helmont exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Ghemert et Steenwech datum 

supra. 

 

BP 1179 p 252v 08 do 20-04-1391. 

Egidius gnd Langhe Gielijs droeg over aan Gerardus van Brede zvw Johannes 

van Brede 1/3 deel in 1 bunder land, in Dinther, in een erfgoed van 

Johannes gnd van den Hoemberch, aan voornoemde Egidius overgedragen door 

Maria dvw Johannes gnd Donc. 

 

Egidius dictus Langhe Gielijs unam terciam partem in quodam bonario terre 

sito in parochia de Dijnther (dg: inter hereditatem) #in hereditate# 

Johannis dicti van den Hoemberch supportatam dicto Egidio a Maria filia 

quondam Johannis dicti Donc prout in litteris #(dg: jure)# hereditarie 

supportavit #cum litteris et jure# Gerardo de Brede filio quondam 

Johannis de Brede promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

et dicte Marie deponere. Testes Ghemert et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 252v 09 ±do 20-04-1391. 

Everardus uten Weerde en Rutgherus van Boemel beloofden aan Rolandus 

Turello, tbv Thomas Asinarius, 30 oude Franse schilden met Sint-Jacobus 

aanstaande (di 25-07-1391; 10+31+30+25=96 dgn) te betalen, op straffe van 3 

oude schilden. 

 

Everardus uten Weerde et (dg: p) Rutgherus de Boemel promiserunt Rolando 

Turello ad opus Thome Asinarii XXX aude scilde monete Francie ad (dg: 
?Marti per) Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena trium aude 

scilde. 

 

BP 1179 p 252v 10 ±do 20-04-1391. 

Voornoemde Rutgherus van Boemel en Nicholaus Plaetmeker zv Henricus der 

Kinder maanden 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 pond en 14 

groten geld, aan hen verkocht door Walterus zvw Henricus van der Schant. 

 

Dictus Rutgherus (dg: hereditarium) et Nicholaus Plaetmeker filius 

Henrici der Kinder hereditarium censum quinque librarum et XIIII 

grossorum monete eis venditum a Waltero filio quondam Henrici van der 

Schant prout in litteris restantia ut asserebat de tribus annis ultimo 

preteritis de eisdem tribus annis ultimo preteritis monuerunt. 

 

BP 1179 p 252v 11 ±do 20-04-1391. 

Johannes Zoemer gaf uit aan Willelmus gnd van Gherwen zvw Johannes van 

Gerwen 2 kamers, in een straatje dat loopt van de Hinthamerstraat tot aan 

de stroom aldaar, tussen erfgoed van Godefridus Sceijvel zv Johannes 

Sceijvel enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Rijemslegher anderzijds, met 

het recht een weg en trap te mogen gebruiken, bij de stroom, en een latrine 

aldaar; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 40 schelling geld, 

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

voor het eerst met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391). 

 

Johannes Zoemer (dg: hereditarie vendidit Willelmo de Gherwen filio 

quondam Johannis dicti de Gherwen) duas cameras ad ipsum venditorem 

spectantes sitas in quodam viculo tendete a vico Hinthamensi usque ad 

aquam ibidem fluentem sitas inter hereditatem Godefridi Sceijvel filii 

Johannis Sceijvel ex uno latere et inter hereditatem Henrici dicti 

Rijemslegher ex alio cum jure utendi via ac gradu stante circa dictam 
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aquam ac jure utendi latrina ibidem consistente ac aliis juribus ad 

dictas cameras spectantibus ut dicebat dedit ad annum et hereditarium 

censum Willelmo dicto de Gherwen filio quondam Johannis de Gerwen #ab 

eodem habendas# pro hereditario censu XLta solidorum monete solvendo sibi 

#hereditarie# ab alio mediatim !baptiste et mediatim Domii et pro primo 

solucionis termino nativitatis Domini proxime futuro ex premissis 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: et sufficientem facere et) alter repromisit. Testes Ghemert 

et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 252v 12 ±do 20-04-1391. 

Eerstgenoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Johannes Zoemer 40 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over 3 jaar (wo 24-06-1394) te 

betalen. 

 

Primodictus Willelmus promisit dicto Johanni Zoemer XLta Hollant gulden 

vel valorem de festo nativitatis Johannis baptiste proxime futuro ultra 

tres annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 E 08 p. 253. 

 Quinta post jubilate: donderdag 20-04-1391. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 21-04-1391. 

 

BP 1179 p 253r 01 do 20-04-1391. 

Walterus van Berze vernaderde een stuk land, gnd der Vrowen Hage, in Vught 

Sint-Lambertus, aan Johannes van Zelant en zijn broer Gerardus verkocht 

door Arnoldus zv Johannes Lemkens soen. De ander week. Hij droeg over. 

 

Walterus de Berze prebuit denarios ad redimendum (dg: a) peciam terre 

(dg: sitam in) dictam der Vrowen Hage sitam in parochia de Vucht sancti 

Lamberti venditam Johanni de Zelant et Gerardo suo fratri a[b] Arnoldo 

(dg: Le) filio Johannis Lemkens soen prout in litteris ut dicebat et 

alter cessit et supportavit. Testes Jacobus et Hubertus datum quinta post 

[jubilate]. 

 

BP 1179 p 253r 02 vr 21-04-1391. 

Nicholaus zvw Gerardus Scilder van Ghestel verklaarde dat Wellinus Scilder 

alle achterstallige termijnen heeft betaald2,3 van een lijfpacht van 13 mud 

rogge, die voornoemde Wellinus moet leveren. 

 

Nicholaus filius quondam Gerardi Scilder de Ghestel recognovit sibi 

Wellinum Scilder persolvisse omnia arrastagia sibi deficientia a 

quocumque tempore evoluto usque in hodiernum diem deficientibus de vitali 

pensione XIII modiorum siliginis quam pensionem dictus Wellinus ?sibi 

annuatim solvere tenetur dicebat. Testes Aa et Gemert datum sexta post 

jubilate. 

 

BP 1179 p 253r 03 vr 21-04-1391. 

De broers Willelmus en Wellinus Scilder droegen over aan Nicholaus zvw 

Gerardus Scilder een stuk beemd, gnd dat Weideken, in Moergestel, tussen 

Johannes van Brecht enerzijds en wijlen voornoemde Gerardus Scilder 

anderzijds. 

 

Willelmus et Wellinus Scilder fratres peciam prati dictam dat Weijdeken 

sitam in parochia de Gestel prope Oesterwijc inter hereditatem Johannis 

de Brecht (dg: inter hereditatem) ex uno et inter hereditatem quondam 

                         
2 Zie ← BP 1178 f 322r 06 za 16-10-1389, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente. 
3 Zie → BP 1175 f 105r 10 do 20-03-1393, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfpacht van 6 mud rogge. 
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Gerardi Scilder ex alio ut dicebant hereditarie supportaverunt Nicholao 

filio dicti quondam Gerardi Scilder promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 253r 04 vr 21-04-1391. 

Hr Yngrammus zvw Henricus Roempot en Theodericus Waelwijns soen en 

Lambertus Scaefdriesch, szvw voornoemde Henricus Roempot, maakten een 

erfdeling van goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Henricus. 

Voornoemde hr Yngrammus kreeg (1) 8 hont land, in Maren, ter plaatse gnd 

des Milters Kamp, (2) 1 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd Ebbertsen 

Kamp, (3) 2 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd Paddelaar, beneden 
!voornoemd kamp, (4) 1 morgen land, ter plaatse gnd de Grote Wert, belast 

met 20 schelling aan Henricus Nerinc, (5) een erfgoed, gnd dat Zand, ter 

plaatse gnd die Grote Wert, (6) 3 morgen land, ter plaatse gnd in de 

Hoeven, in een kamp, gnd Winrics Kamp, naast de waterlaat, belast met 4 

pond, 10 schelling en 5 schelling auds gelds, (7) een b-erfcijns van 11 

pond 2 schelling, die de graaf van Megen moest betalen aan wijlen 

voornoemde Henricus. Hr Yngrammus zal voornoemde lasten uit deze 

erfgoederen betalen en hij zal onderhouden 7 vadem maasdijk, ter plaatse 

gnd Kijthoeven, 1 vadem maasdijk, ter plaatse gnd Zandweide, richting 

beneden aldaar, zegedijken en weteringen. 

 

Dominus Yngrammus (dg: pl) filius quondam Henrici Roempot Theodericus 

Waelwijns soen et Lambertus Scaefdriesch generi dicti quondam Henrici 

Roempot recognoverunt ipsis! divisionem hereditariam fecisse de bonis 

ipsis de morte dicti quondam Henrici advolutis ac ipsis erga ipsorum in 

hoc coheredes in partem cessis ut dicebant mediante qua divisione octo 

hont terre sita in parochia de Maren in loco dicto des Milters Camp atque 

unum juger terre situm in dicta parochia in loco dicto Ebbertschen Camp 

item duo jugera terre sita in dicta parochia in loco dicto Paddelaer 

inferius !dicti campi item unum juger terre situm (dg: in par) in loco 

dicto den Groten Wert (dg: dicto domino Yngrammo ce) item hereditas dicta 

dat Zand sita in dicto loco die Groten Wert vocato item tria jugera terre 

sita in loco dicto in den Hoeven in campo dicto Winrics Camp iuxta 

aqueductum item hereditarius census undecim librarum et (dg: duodecim) 

#duorum# solidorum quem (dg: domicellus) #comes# de Megen dicto quondam 

Henrico solvere tenetur ut dicebant dicto domino Yngrammo cesserunt in 

partem ut alii recognoverunt super quibus etc promittentes ratam servare 

#et dampna equaliter portabunt# tali condicione quod dictus (dg: Yng) 

dominus Yngrammus ex dictis hereditatibus eo in partem cessis dabit et 

solvet #Henrico Nerinc# XX solidos et ex dicto (dg: campo) jugero terre 

[s]ito in dicto (dg: campo) loco des Groeten Wert vocato atque quatuor 

libras X solidos et V solidos auds gels! #+ {in margine sinistra}: ex 

dictis tribus jugeribus sitis in Wijnrics Camp# in dicto loco die Hoeven 

vocato sitis ut dicebant (dg: tali condicione quod dictis Theoderico et 

Lamberto dampna non eveniant) atque (dg: sex et duobus u) #septem# 

mensuras aggeris Mose dictas vadem sitas in loco dicto Kijthoeven atque 

unam mensuram dictam vadem #aggeris Mose# sitam in loco dicto Zandweijde 

versus inferius ibidem atque Zegedike et weteringen ad premissa 

spectantes tenebit taliter quod dictis Theoderico et Lamberto dampna 

exinde. 

et recognovit et promisit super omnia. Testes Uden et Hubertus datum 

sexta post jubilate. 

 

BP 1179 p 253r 05 vr 21-04-1391. 

Voornoemde Lambertus Scaefdriesch szvw Henricus Roempot kreeg (1) 1 morgen 

land, in Maren, ter plaatse gnd die Kesselse Beemde, (2) 8 hont land, in 

Maren, ter plaatse gnd Hillen Goerts, (3) 8 hont land, in Maren, ter 

plaatse gnd Jordens Goert, (4) 8 hont land, in Maren, ter plaatse gnd op 

Bemelen, (5) 8 hont land, in Maren, ter plaatse gnd op Kijthoven, (6) 2 
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hont, in Maren, naast een kamp gnd Lijart Weijen Kamp, (7) een b-erfcijns 

van 34 schelling, die Arnoldus Scaep betaalde aan wijlen voornoemde 

Henricus Roempot, deze cijns belast met 3 oude groten, (8) 2½ morgen land, 

ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd Wijnrics Kamp, gelegen in 

voornoemd kamp gnd Wijnrics Kamp, het dichtst, op een kamp na, bij de 

waterlaat aldaar, (9) ½ morgen land, aldaar, in het kamp gnd Wijnrics Kamp, 

welk kamp direct naast de waterlaat gelegen is, voornoemde 2½ en ½ morgen 

belast met een b-erfcijns van 4 pond 11 schelling oude pecunia, (10) een 

b-erfcijns van 11 pond 2 schelling geld, uit een erfcijns van 100 pond, die 

de graaf van Megen betaalde aan wijlen voornoemde Henricus Roempot. 

Lambertus zal voormelde lasten voor zijn rekening nemen. En hij zal 

onderhouden 10 vadem maasdijk, ter plaatse gnd Kijthoven, dijken en 

zegedijken. 

 

Et mediante qua divisione unum juger terre situm in parochia de (dg: 

Kessel) Maren in loco die Kesselssche Beemde (dg: inter here) item octo 

hont terre sita in dicta parochia in loco dicto Hillen Goerts item octo 

hont terre sita in dicta parocia in loco dicto Jordens Goert item octo 

hont terre sita in dicta parochia in loco op Bemelen item octo hont terre 

sita in dicta parochia in loco dicto op Kijthoven item duo hont sita in 

dicta parochia (dg: in) juxta campum (dg: Ar Lije dci Art) dictum Lijart 

Weijen Camp item hereditarius census (dg: cens) triginta quatuor 

solidorum quem Arnoldus Scaep solvere consuevit dicto quondam Henrico 

Roempot item duo et dimidia iugera terre sita in loco dicto die Hoeven in 

loco dicto Wijnrics Camp (dg: item) scilicet in illo campo (dg: qu) 

Wijnrics Camp vocato qui situs est (dg: iuxta) propinquius! iuxta 

aqueductum ibidem uno campo dempto item dimidium iuger terre sito! ibidem 

in campo Wijnrics Camp vocato qui #campus# situs est contigue iuxta 

dictum aqueductum item hereditarius census undecim librarum et duorum 

solidorum monete de hereditario censu centum librarum quem (dg: d) comes 

de Megen dicto quondam Henrico Roempot solvere consuevit et tenebatur 

hereditarie ut dicebat dicto Lamberto cesserunt in partem cum litteris et 

jure promittentes ratam et dampna equaliter portabunt tali condicione 

quod dictus Lambertus solvet annuatim tres grossos antiquos ex dicto 

censu XXXIIII solidorum de jure solvendos atque hereditarium censum 

quatuor librarum et quindecim solidorum antique #pecunie# ex dictis 

duobus et dimidio jugeribus et dicto dimidio iugero terre sitis in die 

Hoeve de jure solvendum (dg: item) atque quod dictus Lambertus tenebit 

perpetue in (dg: bo) bona disposicione X vadem aggeris Mose sitas in loco 

dicto Kijthoven et aggeres et Zegediken ad premissa de jure spectantes 

sic quod aliis dampna exinde non eveniant et recognovit et promisit super 

omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 253r 06 vr 21-04-1391. 

Voornoemde Theodericus Waelwijns soen szvw Henricus Roempot kreeg (1) een 

kamp, gnd Hein Roempots Kamp, in Maren, ter plaatse gnd Paddelaar, belast 

met een b-erfcijns van 10 pond gemeen paijment aan Albertus Wael, (2) 1½ 

morgen land, ter plaatse gnd de Grote Wert, belast met 30 schelling geld 

aan Henricus Nerinc en met 8 penning oude pecunia aan Alardus zv Trudo, (3) 

een b-erfcijns van 11 pond 2 schelling, uit een b-erfcijns van 100 pond, 

die de graaf van Megen betaalde aan wijlen voornoemde Henricus Roempot. 

Theodericus zal voornoemde lasten betalen. En hij zal 7 vadem maasdijk 

onderhouden, ter plaatse gnd Kijthoven, naast de 7 vadem dijk behorend aan 

voornoemde hr Yngrannus, 1 vadem maasdijk ter plaatse gnd op Zandweije, 

boven naast 1 vaden dijk behorend aan voornoemde hr Ygrammus en zegedijken 

en waterlaten. 

 

Et mediante qua divisione quidam campus dictus Heijn Roempots Camp situs 

in parochia de Maren in loco dicto (dg: Pardel) Paddelaer item unum et 

dimidium jugera terre sitam! in loco dicto den Groeten Wert item (dg: XI 

hon lib) hereditarius census XI librarum et II solidorum de hereditario 
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censu centum librarum quem comes de Megen dicto quondam Henrico Roempot 

solvere ?tenetur annuatim ut dicebant dicto Theoderico cesserunt in 

partem super quibus promittentes ratam servare et dampna equaliter 

portabunt tali condicione quod dictus Theodericus solvet et dabit 

hereditarium censum X librarum communis pagamenti Alberto Wael ex dicto 

campo (dg: Roe) Heijn Roempots Camp vocato annuatim solvendum atque 

Henrico Nerinc XXX solidos monete annuatim ex dicto uno et dimidio 

iugeribus terre atque octo denarios antique pecunie Alardo filio Trudonis 

ex dictis uno et dimidio iugeribus terre annuatim solvendos et quod ipse 

Theodericus perpetue in bona disposcione observabit septem mensuras 

dictas vadem aggeris Mose sitas in loco dicto Kijthoven iuxta septem 

vadem aggeris spectantes ad dictum (dg: Wijnric) dominum Yngrannum atque 

unam vadem aggeris Mose sitam ad locum dictum op Zandweije superius iuxta 

unam vadem aggeris spectantem ad dictum (dg: Y) dominum Ygrammum atque 

(dg: q dictus) zegedike et aqueductus ad premissa (dg: ..) spectantes sic 

quod aliis dampna exinde non eveniant ut recognovit et promisit super 

omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 253r 07 vr 21-04-1391. 

Voornoemde Lambertus Scaefdriesch machtigde voornoemde Theodericus 

Waelwijns soen zijn renten, cijnzen en tegoeden te manen, en zijn 

erfgoederen te beheren en te verhuren. 

 

Dictus Lambertus !potestatem Theoderico predicto monendi suos redditus 

census et credita atque suas hereditates regendi defendendi et locandi 

usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 253r 08 vr 21-04-1391. 

Johannes nzvw Walterus van Erpe droeg over aan Henricus die Wit szvw 

Johannes Wilgeman een b-erfcijns van 4 pond geld, die Godescalcus van 

Meghen aan voornoemde Johannes beloofd4 had, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) de helft, behorend 

aan voornoemde Johannes, in een huis, erf en tuin, eertijds van wijlen 

Henricus Sweertveger, in Den Bosch, over de Tolbrug, (2) de andere helft, 

behorend aan voornoemde Godescalcus, in voornoemd huis, erf en tuin, welke 

helft voornoemde Godescalcus mede tot onderpand had gesteld. 

 

Johannes filius naturalis quondam Walteri de Erpe hereditarium censum 

quatuor librarum monete quem Godescalcus de Meghen promisit se daturum et 

soluturum dicto Johanni hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex medietate que ad (dg: me) dictum Johannem spectabat in domo et area et 

orto qui fuerant quondam Henrici Sweertveger sitis in Busco ultra pontem 

dictum Tolbrugge (dg: quos dcu) atque ex reliqua medietate que ad dictum 

Godescalcum spectat in dicta domo et area et orto quam reliquam 

medietatem dictus Godescalcus simul cum primodicta medietate pro 

solucione dicti census ad pignus imposuit prout in litteris supportavit 

(dg: Will) Henrico die Wit genero quondam Johannis Wilgeman cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 253r 09 vr 21-04-1391. 

Johannes Baten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Baten soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 E 09 p. 254. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 21-04-1391. 

 Sabbato post jubilate: zaterdag 22-04-1391. 

 Tercia post cantate: dinsdag 25-04-1391. 

                         
4 Zie ← BP 1178 f 168v 12 do 24-11-1390, uitgifte van de helft. 
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 Quarta post cantate: woensdag 26-04-1391. 

 

BP 1179 p 254v 01 vr 21-04-1391. 

Theodericus Becker van Vucht droeg over aan Theodericus gnd van Wolkenborch 

een b-erfcijns van 8 schelling oud pecunia, die eerstgenoemde Theodericus 

met Sint-Lambertus moest betalen aan Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier, 

gaande uit een huis en tuin, in Vught Sint-Lambertus, tussen Rodolphus van 

Werghershusen enerzijds en Ghiso van den Loe anderzijds, aan hem 

overgedragen door Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier. 

 

Theodericus Becker #de Vucht# hereditarium censum octo solidorm antique 

pecunie quem Theodericus predictus solvere (dg: con #con) tenebatur 

Henrico Dicbier filio quondam Johannis Dicbier# tenetur hereditarie 

Lamberti ex domo et orto sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti inter 

hereditatem Rodolphi de Werghershusen ex uno et inter hereditatem 

Ghisonis van den Loe ex alio supportatum sibi ab Henrico Dicbier filio 

quondam Johannis Dicbier prout in litteris supportavit (dg: Arnoldo) 

Theoderico dicto de Wolkenborch cum litteris et jure et (dg: jure) 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: datum) Uden et Hubertus datum sexta post jubilate. 

 

BP 1179 p 254v 02 vr 21-04-1391. 

Voornoemde Theodericus van Wolkenborch droeg voornoemde cijns over aan 

Arnoldus van den Hoevel. 

 

Dictus Theodericus de Wolkenborch dictum censum supportavit Arnoldo van 

den Hoevel cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 254v 03 vr 21-04-1391. 

Voornoemde Theodericus van Wolkenborch verkocht aan Arnoldus van den Hoevel 

een huis en tuin, in Vught Sint-Lambertus, tussen Rodolphus Truden soen 

enerzijds en Ghiso gnd Wouters soen anderzijds, aan hem verkocht door 

Theodericus bakker van Vucht. 

 

Dictus Theodericus de Wolkenborch domum et ortum sitos in parochia (dg: 

de) sancti Lamberti de Vucht inter hereditatem Rodolphi Truden soen ex 

uno et inter hereditatem Ghisonis dicti Wouters soen ex alio venditum! 

sibi a Theoderico (dg: de Wolkenborch #de) pistore de Vuch!# prout in 

litteris vendidit Arnoldo van den Hoevel cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 254v 04 vr 21-04-1391. 

Voornoemde Arnoldus van den Hoevel beloofde aan voornoemde Theodericus van 

Wolkenborch een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-

Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemd huis en tuin. 

 

Dictus (dg: Theodericus de Wolkenborch) #Arnoldus van den Hoevel# 

promisit se daturum et soluturum dicto Theoderico de Wolkenborch 

hereditariam paccionem XII (dg: mo) lopinorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie Martini #et# in Busco tradendam ex premissis domo orto (dg: 

et censu) promittens super habita et habenda sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 254v 05 vr 21-04-1391. 

Everardus uijten Werde en Rutgerus van Bomel zvw Gobelinus Zasman beloofden 

aan Rolandus Turello etc 30 oude Franse schilden met Sint-Jacobus 

aanstaande (di 25-07-1391; 9+31+30+25=95 dgn) te betalen, op straffe van 3. 
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Everardus uijten Werde Rutgerus de Bomel (dg: su) filius quondam Gobelini 

Zasman promiserunt Rolando Turello etc XXX aude scilde Francie ad Jacobi 

proxime persolvendos pena III. Testes Erpe et Aa datum sexta post 

jubilate. 

 

BP 1179 p 254v 06 vr 21-04-1391. 

Marcelius van der Scueren, zijn zoon Marcelius, Henricus Houbraken en 

Henricus zv voornoemde Henricus beloofden aan Rolandus Turello etc 48 oude 

Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1391; 9+31+30+25=95 

dgn) te betalen op straffe van 4. 

 

Marcelius van der Scueren Marcelius eius filius Henricus Houbraken et 

Henricus filius dicti Henrici promiserunt Rolando Turello etc XLVIII aude 

scilde Francie ad Jacobi proxime persolvendos pena IIII. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 254v 07 vr 21-04-1391. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 254v 08 za 22-04-1391. 

Johannes van Ghemert zvw Johannes van Ghemert van Zonne droeg over aan 

Johannes van Duijsel, tbv het leprozenhuis gnd Eiendonk, (1) een b-erfpacht 

van 18 lopen rogge, maat van Son, welke pacht Henricus gnd Clercke beloofd 

had aan eerstgenoemde Johannes, met Lichtmis in Son te leveren, gaande uit 

(1a) een stuk land in Son, over de plaats gnd die Herpenbeek, tussen Thomas 

gnd Thenkens Neve enerzijds en Henricus Clercke anderzijds, welk stuk land 

eerstgenoemde Johannes uitgegeven had aan voornoemde Henricus Clercke voor 

voornoemde pacht, (1b) 1½ lopen roggeland, in Son, naast voornoemd stuk 

land enerzijds en wijlen Johannes gnd Didden anderzijds, welke 1½ lopen 

voornoemde Henricus mede tot onderpand had gesteld, (2) een b-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, 

gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Gemert, tussen 

Gerardus Wolfs enerzijds en Jacobus Visschers anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, aan hem verkocht door Henricus gnd Aleiten 

soen van Ghemert, (3) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Son, met 

Lichtmis in Gerwen te leveren, gaande uit een hoeve gnd die Hoeve ter 

Heide, in Gerwen. 

 

Johannes de Ghemert filius quondam Johannis de Ghemert #de Zonne# 

hereditariam paccionem decem et octo lopniorum siliginis mensure de Zonne 

quam paccionem (dg: dic) Henricus dictus Clercke promiserat se daturum et 

soluturum primodicto Johanni hereditarie purificationis et in Zonne 

tradere ex pecia terre sita in parochia de Zonne ultra locum dictum die 

(dg: Herpenbeemt) Herpenbeke inter hereditatem Thome dicti Thenkens (dg: 

Beemt) Neve ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: dicti) Clercke ex 

alio quam (dg: paccionem) peciam terre predictam (dg: dictus) primodictus 

Johannes prefato Henrico Clercke pro predicta paccione dederat ad pactum 

atque ex una et dimidia lopinatis terre siliginee sitis in dicta parochia 

iuxta dictam peciam terre ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 

dicti Didden ex alio quas unam et dimidiam lopinatas terre dictus 

Henricus primodicto Johanni pro solucione dicte paccionis ad pignus 

imposuit simul cum predicta pecia terre prout in litteris atque 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie in festo beati Remigii et in Busco tradendam ex domo et orto 

ac hereditatibus ipsis adiacentibus sitis in villa de Ghemert inter 

hereditatem Gerardi Wolfs ex uno et inter hereditatem Jacobi Visschers ex 

alio tendentibus cum uno fine ad communem platheam venditam sibi ab 

Henrico dicto Aleiten soen de Ghemert prout in litteris item hereditariam 
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paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Zonne quam se solvendam 

habere dicebat hereditarie purificationis et in Gherwen tradendam ex 

manso dicto die Hoeve ter Heijden sito in parochia de Gherwen et ex eius 

attinentiis ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de Duijsel ad opus 

domus leprosorum dicte Eijendonc simul cum dictis litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Erpe et Loze datum sabbato post jubilate. 

 

BP 1179 p 254v 09 za 22-04-1391. 

Johannes van Duijsel als procurator van het leprozenhuis gnd Eiendonk 

beloofde aan Johannes van Ghemert zvw Johannes van Ghemert van Zonne een 

lijfpacht van 2 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis in Gerwen te leveren, 

gaande uit alle goederen van het leprozenhuis. 

 

Johannes de Duijsel procurator domus leprosorum dicte Eijendonc (dg: pro) 

cum consensu et voluntate provisorum dicte domus promisit se daturum et 

soluturum Johanni de Ghemert filio quondam Johannis de Ghemert de Zonne 

vitalem pensionem (dg: IIIIor) #duorum# modiorum siliginis mensure de 

Zonne anno quolibet ad eius vitam purificationis et in Gherwen tradendam 

ex omnibus bonis ipsius domus quocumque locorum sitis ut dicebat et cum 

mortuus fuerit etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 254v 10 za 22-04-1391. 

Jacobus gnd van Reijnrode droeg over aan Rutgherus van Meghen een huis en 

erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Zile, tussen erfgoed van Bartholomeus zv 

Theodericus enerzijds en erfgoed van Rodolphus gnd Wise anderzijds, 

strekkend van de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van Johannes van 

Os, aan hem verkocht door Franco Nollekens. 

 

Jacobus dictus de (dg: Reijmrode) Reijnrode domum et aream sitam in Busco 

ad locum dictum Zile inter hereditatem Bertholomei! filii Theoderici ex 

uno et inter hereditatem Rodolphi dicti Wise ex alio tendentem a communi 

plathea retrorsum ad hereditatem Johannis de Os venditam sibi a Francone 

Nollekens prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) supportavit 

Rutghero de Meghen cum dictis litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicier et Hubertus 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 254v 11 za 22-04-1391. 

Katherina van Bruheze machtigde haar schoonzoon Johannes van Wiflic haar 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

Katherina de Bruheze dedit potestatem Johanni de Wi[f]lic suo genero 

monendi eius census pacciones et credita etc ad revocacionem. Testes 

Hubertus et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1179 p 254v 12 di 25-04-1391. 

Theodericus gnd Roefs soen van Strijp droeg over aan Thomas gnd Blocke van 

Aerle alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

moeder Gertrudis, belast met de grondcijns. 

 

Theodericus dictus Roefs soen de Strijp (dg: ve) omnes et singulas 

hereditates sibi de morte quondam Gertrudis sue matris jure successionis 

hereditarie advolutas quocumque locorum tam in humido etc sitas ut 

dicebat hereditarie supportavit Thome dicto Blocke de Aerle promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi inde 

solvendo. Testes Dicbier et Steenwech datum 3a post cantate. 

 

BP 1179 p 254v 13 wo 26-04-1391. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover verkocht aan Henricus Houbraken 5 

schelling oude cijns, die voornoemde Henricus Houbraken met Sint-Remigius 
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aan hem moet betalen, gaande uit een huis en tuin van voornoemde Henricus, 

in Tongerlo, tussen Henricus gnd Heijnman Jans soen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, strekkend vanaf de kerk van Tongerlo tot aan Zeelkinus van 

der Scueren. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover (dg: hereditarium censum) 

quinque solidos antiqui census quos Henricus Houbraken (dg: et) sibi 

solvere tenetur hereditarie (dg: purificationis) #Remigii# ex (dg: d) 

domo et orto dicti Henrici sitis in parochia de Tongerle inter 

hereditatem (dg: ..) Henrici dicti Heijnman Jans soen ex uno et inter 

(dg: in) communem platheam ex alio tendentibus ab ecclesia de Tongerle ad 

hereditatem Zeelkini van der Scueren (dg: ex) ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Henrico Houbraken promittens warandiam et obligationem in 

dictis quinque solidis deponere. Testes Dicbier et Steenwech datum quarta 

post cantate. 

 

BP 1179 p 254v 14 wo 26-04-1391. 

Godefridus zvw Godefridus Marcelijs soen verkocht aan Gerardus Peteren een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit een huis 

en erf van verkoper, in Den Bosch, in de straat gnd Huls, tussen erfgoed 

van Denekinus Croex enerzijds en erfgoed van Johannes van Zeelst 

anderzijds, reeds belast met 6 pond geld. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi Marcelijs soen hereditarie vendidit 

Gerardo Peteren hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie (dg: pe) pasce ex domo et area dicti venditoris sita in Busco 

in vico dicto Huls inter hereditatem Denekini Croex ex uno hereditatem! 

Johannis de Zeelst ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis VI libris monete prius inde solvendis. 

Testes Uden et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1179 p 254v 15 wo 26-04-1391. 

Rodolphus gnd Roef zvw Fredericus van Stiphout verkocht aan Johannes zv 

Henricus gnd Roefs van Stiphout ¼ deel van 1 bunder beemd, gnd Ver Leiten 

Beemd van der Molen, in Helmond, tussen Margareta van der Meervoert 

enerzijds en kvw Johannes gnd sDekens anderzijds, welk ¼ deel aan 

voornoemde Rodolphus gekomen was na overlijden van zijn tante Margareta evw 

Johannes Wielman, belast met de grondcijns. 

 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Frederici de Stiphout quartam partem 

unius bonarii prati (dg: siti) vocati Ver Leijten Beemt van der Molen 

siti in parochia de Helmont inter hereditatem Margareta! van der 

Meervoert ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis dicti 

sDekens ex alio ad dictum Rodolphum de morte Margarete (dg: ..) sue 

matertere uxoris quondam Johannis Wielman (verbeterd uit: Willman) 

successione (dg: de) advolutam ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

filio Henrici dicti Roefs #de Stiphout# promittens super omnia warandiam 

et obligationem excepto censu domini fundi inde solvendo ut dicebat 

deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 E 10 p. 255. 

 Quarta post cantate: woensdag 26-04-1391. 

 Quinta post cantate: donderdag 27-04-1391. 

 Quinta anta nativitatis Johannis: donderdag 22-06-1391. 

 

BP 1179 p 255r 01 wo 26-04-1391. 

Lambertus zvw Nicholaus van den Wavel beloofde aan zijn broer Godefridus 

gnd Godde 19 ..... gulden, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te 

betalen. 
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Lambertus filius quondam Nicholai van den Wavel promisit Godefrido (dg: 

dicto Godde i s) dicto Godde suo fratri XIX florenos ....... .. (dg: fe) 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: d) Uden et 

Steenwech datum quarta post cantate. 

 

BP 1179 p 255r 02 wo 26-04-1391. 

Voornoemde Godefridus verkocht aan zijn voornoemde broer Lambertus zvw 

Nicholaus van den Wavel, een huis en erf in Den Bosch, over de Korenbrug, 

naast de poort naar de plaats gnd Hoge Donk, tussen erfgoed van Bruijstinus 

van Bottel enerzijds en erfgoed van wijlen Engelbertus Scoeman anderzijds. 

 

Dictus Godefridus hereditarie vendidit dicto Lamberto suo fratri domum et 

aream #ad se spectantem# sitam in Buscoducis ultra pontem bladi juxta 

portam per quam itur versus locum dictum Hoghe Donc inter hereditatem 

Bruijstini de Bottel ex uno et inter hereditatem Engelberti quondam 

Scoeman ex alio ut dicebat supportavit promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1179 p 255r 03 wo 26-04-1391. 

Heijlwigis wv Theodericus van Vucht, haar zoon Johannes en Theodericus 

Scalpart beloofden aan Theodericus Pas 70½ Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Heijlwigis relicta quondam (dg: Willelmi de V) Theoderici de Vucht 

Johannes eius filius et Theodericus Scalpart promiserunt Theoderico (dg: 

f) Pas (dg: X quad) septuaginta et dimidium Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Dicbier 

datum supra. 

 

BP 1179 p 255r 04 wo 05-04-1391. 

Henricus Maechelini ev Elisabeth dvw hr Henricus van Nuwelant ridder 

verklaarde tevreden te zijn met de goederen, nagelaten door voornoemde hr 

Henricus van Nuwelant en diens vrouw Elisabeth, die zij toebedeeld hadden 

aan eerstgenoemde Henricus en diens vrouw Elisabeth. Eerstgenoemde Henricus 

zal niet deelnemen aan de deling van de andere goederen van wijlen 

voornoemde hr Henricus en vrouwe Elisabeth en dit beloofde hij aan 

Willelmus zvw voornoemde hr Henricus, tbv hem en zijn andere 

medeërfgenamen. 

 

Henricus Maechelini maritus et tutor legitimus Elisabeth sue uxoris filie 

quondam domini Henrici de Nuwelant militis palam recognovit se fore 

contentum de bonis (dg: quondam) que dominus Henricus de Nuwelant 

predictus et domina Elisabeth eius uxor in sua morte post reliquerunt 

(dg: stan) scilicet cum bonis que dicti (dg: He) dominus Henricus et eius 

uxor seu eorum alter pridem dederant et assignaverant primodicto Henrico 

cum dicta Elisabeth sua uxore ut dicebat et primodictus Henricus elegit 

manere ex ceteris se de eisdem sibi pridem ....... nolens venire ad 

divisionem faciendam de aliis bonis dictorum quondam domini Henrici et 

domine Elisabeth eius uxoris et promisit Willelmo filio dicti quondam 

domini Henrici ad opus sui et aliorum suorum coheredum non venire ad 

dictam divisionem neque dicta bona condividere. Testes Erpe et Dicbier 

datum (dg: quinta) quarta post octavas pasche. 

 

BP 1179 p 255r 05 do 27-04-1391. 

Andreas gnd van den Noddenvelt, zijn broer Johannes, Johannes zvw Johannes 

van den Noddenvelt, Jacobus bv laatstgenoemde Johannes, Petrus zvw Albertus 

van Noddenvelt en Mijchael zvw Mijchael Loeken beloofden aan Arnoldus van 

Ghele zvw Jacobus van Ghele 46 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1391) te betalen. 
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Andreas dictus van den Noddenvelt et Johannes eius frater et Johannes 

filius quondam Johannis (dg: uter) #van den# Noddenvelt et Jacobus frater 

Johannis ultimoscripti et Petrus filius quondam Alberti de Noddenvelt 

Mijchael filius quondam Mijchaelis Loeken promiserunt Arnoldo de Ghele 

filio quondam Jacobi de Ghele XLVI aude scilde monete regis Francie vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Erpe 

et Aa datum quinta post cantate. 

 

BP 1179 p 255r 06 do 27-04-1391. 

Voornoemde Andreas gnd van den Noddenvelt, zijn broer Johannes, Johannes 

zvw Johannes van den Noddenvelt, Jacobus bv laatstgenoemde Johannes, Petrus 

zvw Albertus van Noddenvelt en Mijchael zvw Mijchael Loeken beloofden aan 

Godefridus van Rode 12 Gelderse gulden of de waarde en 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391) te betalen en te 

leveren. 

 

Andreas et alii condebitores promiserunt (dg: Godefrido) Godefrido de 

Rode XII Gelre gulden #vel valorem# et unum modium siliginis mensure de 

Busco Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 255r 07 do 22-06-1391. 

Johannes zv Henricus gnd Roefs soen van Stiphout verkocht aan Sijmon van 

Langhel zv Arnoldus een n-erfcijns van 2 Hollandse gulden of de waarde, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit 3 stukken land, in Stiphout, (1) gnd die 

Hamme, tussen kvw Henricus van der Brake enerzijds en kvw Goeswinus van den 

Scoet anderzijds, (2) ter plaatse gnd op Scorbeemd, tussen hr Godefridus 

van Overlage priester enerzijds en Gerardus van den Velde anderzijds, (3) 

ter plaatse gnd op Andic Rot, tussen Godefridus Roefs soen enerzijds en 

Johannes zvw Marcelius van Houbraken anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Johannes filius Henrici dicti Roefs soen de Stiphout hereditarie vendidit 

Sijmoni de Langhel filio Arnoldi hereditarium censum duorum Hollant 

gulden seu valorem solvendum hereditarie purificationis ex tribus peciis 

terre sitis in parochia de Stiphout quarum una dicta die Hamme inter 

hereditatem (dg: Henrici) liberorum quondam Henrici van der Brake ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Goeswini van den (dg: Scoe) Scoet 

ex alio secunda (dg: inter) in loco dicto op Scorbeemt inter hereditatem 

(dg: magistri) domini Godefridi de (dg: Sce) Overlage #presbitri# ex uno 

et inter hereditatem Gerardi van den Velde ex alio et tercia in loco 

dicto op Andic Rot inter hereditatem Godefridi Roefs soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Marcelii de Houbraken ex alio sunt 

site ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem aliam 

(dg: obligationem) deponere excepto censu dominorum fundi exinde solvendo 

et sufficientem facere. Testes Erpe et Dicbier datum quinta anta 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 255r 08 do 22-06-1391. 

Godefridus nzvw Godefridus Aleijten soen van Stiphout verkocht aan Sijmon 

van Langhel zv Arnoldus een n-erfcijns van 2 Hollandse gulden of de waarde, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis en tuin, gnd Venspoel, in 

Stiphout, tussen kvw Johannes van der Voert enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een kamp tegenover voornoemd huis en tuin, beiderzijds 

tussen Sijmon van Oerle, met beide einden strekkend aan een gemene weg, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Godefridus filius naturalis quondam Godefridi Aleijten soen de Stiphout 

hereditarie vendidit Sijmoni de Langhel filio Arnoldi hereditarium censum 

duorum Hollant gulden seu valorem solvendum hereditarie purificationis ex 

domo et orto dictis Venspoel sitis in parochia de Stiphout inter 

hereditatem liberorum (dg: dictorum va) quondam Johannis van der Voert ex 
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uno et inter communem plateam ex alio atque ex quodam campo dicti 

venditoris sito in opposito dictorum domus et orti inter hereditates 

Sijmonis de Oerle ex utroque latere coadiacentem tendente cum utroque 

fine ad communem viam ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu dominorum fundi et sufficientem (dg: 

fundi) facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 255r 09 do 22-06-1391. 

Engbertus zvw Rodolphus van den Venne verkocht aan Johannes gnd Boen een 

stuk land in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Engbertus gnd Eliaes 

enerzijds en Mijchael van den Rode anderzijds. 

 

Engbertus filius quondam Rodolphi van den Venne (dg: hereditarie 

vendidit) peciam terre (dg: d) sitam in parochia de Haren in loco dicto 

(dg: die) Beilver inter hereditatem Engberti dicti Eliaes ex uno et inter 

hereditatem Mijchaelis van den Rode ex alio ut dicebat (dg: here) 

hereditarie vendidit Johanni dicto Boen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Uden et Steenwech datum quinta ante 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 255r 10 do 22-06-1391. 

Cristianus zv Johannes van Ekendonc (dg: ev Elizabeth dvw Conrardus zvw 

Johannes van den Wiel) verkocht aan Rijcardus zv Rijcardus Heijnen soen een 

huis, erf en tuin, in Gemonde, ter plaatse gnd Abruggen, tussen Willelmus 

Vos zvw Arnoldus Vos enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind 

strekkend aan Johannes van Woensel en met het andere eind aan de gemeint, 

belast met 2 hoenderen grondcijns. 

 

Cristianus filius Johannis de Ekendonc (dg: maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Conrardi van den filii quondam 

Johannis van den Wiel) domum et aream et ortum sitos in parochia de (dg: 

Orth) Gemonden in loco dicto Abruggen inter hereditatem Willelmi Vos 

filii quondam Arnoldi Vos ex uno et inter (dg: here) communitatem ex alio 

tendentes cum uno fine ad hereditatem Johannis de Woensel et cum (dg: 

cum) reliquo fine ad communitatem ut dicebat hereditarie vendidit 

Rijcardo filio Rijcardi Heijnen soen promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus pullis domino fundi exinde solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 255r 11 do 22-06-1391. 

Johannes zv Johannes van Ekendonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Walter) Johannes filius Johannis de (dg: Ekendonde) Ekendonc prebuit 

et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 255r 12 do 22-06-1391. 

Arnoldus zvw Henricus gnd Roelofs soen verkocht aan Petrus Pels verwer (1) 

een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd die Zantvoert, tussen wijlen 

Matheus Becker enerzijds en Johannes Winckelman anderzijds, (2) een stuk 

land, in Geffen, ter plaatse gnd in het Hazelaar, beiderzijds tussen 

Arnoldus Ghenen soen, (3) 2 stukken land, in Geffen, ter plaatse gnd te 

Caprode, (4) een stuk, ter plaatse gnd aan die Heide, naast Willelmus 

Lambrechts soen, (5) een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd aan die 

Wijk, naast kvw Theodericus zvw Ghibo Pelser, welke 6 stukken land tezamen 

ongeveer 15 lopen rogge groot zijn. Willelmus Lambrechts soen deed afstand. 

 

Arnoldus filius (dg: Henri) quondam Henrici dicti Roelofs soen peciam 

terre sitam in parochia de Geffen ad locum dictum die Zantvoert inter 

quondam! Mathei Becker ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: Ven) 

Winckelman ex alio atque peciam terre sitam in dicta parochia in loco 

dicto int Hazelaer inter hereditatem Arnoldi Ghenen soen ex utroque 
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latere [co]adiacentem atque duas pecias terre dicti Arnoldi sitas in 

dicta parochia in loco dicto te Caprode atque unam peciam (dg: sitam in) 

#dicti Arnoldi# sitam in dicta #parochia# ad locum dictum aen die Heijde 

#contigue# iuxta hereditatem Willelmi Lambrechts soen atque peciam terre 

dicti Arnoldi sitam in dicta parochia ad locum dictum aen die Wijc iuxta 

hereditatem liberorum quondam (dg: liberorum) Theoderici filii quondam 

Ghibonis Pelser et que sex pecie terre continent quindecim lopinos 

siliginis (dg: terre) vel circiter in semine prout ibidem [site sunt] et 

ad dictum Arnoldum pertinere dinoscuntur hereditarie vendidit Petro Pels 

tinctori promittens warandiam tamquam de allodio et obligationem 

deponere. Quo facto Willelmus Lambrech[ts] soen super dictis sex peciis 

terre et jure ad opus dicti emptoris renunciavit et promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 255r 13 do 22-06-1391. 

Willelmus Lambrechts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Lambrechts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 255r 14 do 22-06-1391. 

Willelmus zvw Willelmus gnd Wellens soen verkocht aan Arnoldus van Kessel 

zvw Johannes Louwers soen de helft in 6½ vadem land, door de einden te 

delen, in Kessel, ter plaatse gnd de Vorste Ert, tussen Rutgherus Cort 

enerzijds en vrouwe Aleijdis dvw Leonius van Kessel anderzijds, te weten de 

helft richting de kerk van Kessel, belast met zegedijken, waterlaten en 

sloten, die de koper zal onderhouden, dwz voornoemde verkoper Willelmus zal 

de dijken, in Alem, achter de plaats gnd Alems Broek, behorend bij 

voornoemde helft, onderhouden zó dat voornoemde Arnoldus koper daarvan geen 

schade ondervindt. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi dicti Wellens soen medietatem ad se 

spectantem in (dg: sept) sex et dimidio mensuris dictis vadem terre sitis 

in parochia de Kessel [ad locum dictum] den Vorsten Ert inter hereditatem 

Rutgheri Cort ex uno et inter (dg: domi) domine Aleijdis filie quondam 

Leonii de Kessel ex alio scilicet mensurando dictas sex et dimidiam 

mensuras terre per fines (dg: ..) in duas partes equales illam medietatem 

que sita est versus ecclesiam de Kessel ut dicebat (dg: he) hereditarie 

vendidit Arnoldo de Kessel filio quondam Johannis Louwers soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken aqueductibus et 

fossatis ad hanc medietatem de jure spectantibus (dg: atque sed) quos 

dictus emptor observabit scilicet dictus Willelmus venditor aggeres sitos 

in parochia de (dg: Alem retro) Alem retro locum dictum Alems Broec ad 

dictam medietatem spectantes (dg: quas dictus) perpetue observare 

ten[ebitur] sic quod dicto Arnoldo emptori dampna exinde non eveniant. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 255r 15 do 22-06-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 11¾ Gelderse gulden of de 

waarde met Kerstmis over een jaar (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Dictus (dg: v) emptor promisit dicto venditori (dg: XI) XII #bonos# Gelre 

gulden minus quarta parte (dg: .) unius Gelre gulden seu valorem a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum p[ersolvendos]. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf4 E 11 p. 256. 

 Quinta anta nativitatis Johannis: donderdag 22-06-1391. 

 

BP 1179 p 256v 01 do 22-06-1391. 

Willelmus van den Eijnde zvw Margareta van den Eijnde van Scijnle verkocht 

aan hr Arnoldus van Ghemert, tbv hem, Elizabeth gnd Yeven dochter en nkv 
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voornoemde hr Arnoldus verwekt bij voornoemde Elizabeth, een stuk land, in 

Schijndel, ter plaatse gnd in Delscot, tussen Johannes Librecht enerzijds 

en Ermgardis dvw Walterus gnd Jonghe Wouter van der Locht anderzijds. Zou 

een van voornoemde kinderen sterven zonder wettig nageslacht, dan gaat het 

stuk land naar de andere kinderen. 

 

Willelmus (dg: Grieten) van den Eijnde filius quondam Margarete van den 

Eijnde de Scijnle peciam terre sitam in parochia de Scijnle in loco dicto 

in Delscot inter hereditatem Johannis Librecht ex uno et inter 

hereditatem (dg: M) Ermgardis filie (dg: W) quondam Walteri dicti Jonghe 

Wouter van der Locht ex alio ut dicebat hereditarie vendidit domino 

Arnoldo de Ghemert ad opus sui et ad opus Elizabeth dicte Yeven dochter 

et ad opus puerorum naturalium a dictis domino Arnoldo et Elizabeth 

pariter genitorum et generandorum promittens warandiam et obligationem 

deponere tali condicione quod alter dictorum (dg: A) domini Arnoldi et 

Elizabeth diutius vivens integraliter possidebit post ipsorum amborum 

decessum ad dictos eorum pueros naturales genitos et generandos 

hereditarie devolvendam et (dg: a) si aliquis vel alique dictorum 

puerorum naturalium decessit sine prole legitima superviva remante extunc 

dicta pecia terre ad alios eorum pueros naturales supervivos permanentes 

devolvetur. Testes Uden et Steenwech datum quinta (dg: post) ante 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 256v 02 do 22-06-1391. 

Henricus zvw Henricus Weijhaze van Helvoert verkocht aan Henricus zv 

Henricus Weijhaze wonend in Boxtel zvw voornoemde Henricus Weijhaze een 

n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit alle erfgoederen, die aan voornoemde verkoper gekomen 

waren na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus Weijhaze, resp. die 

aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder Elizabeth Sceenkens 

dochter, gelegen onder Helvoirt, belast met de onraad. 

 

Henricus filius quondam Henrici Weijhaze #de Helvoert# hereditarie 

vendidit Henrico filio Henrici #Weijhaze commoranti in Bucstel# filii 

dicti quondam Henrici Weijhaze hereditariam paccionem quinque lopinorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex omnibus hereditatibus primodicto venditori de morte 

dicti quondam Henrici Weijhaze sui patris successione advolutis et post 

mortem Elizabeth Sceenkens dochter sue matris successione advolvendis 

quocumque locorum infra parochiam de Helvoert sitis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet 

exinde solvendis (dg: et sufficientem). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 256v 03 do 22-06-1391. 

Lambertus zvw Reijnerus van Nederwetten beloofde aan Gerardus zvw Johannes 

gnd die Rode van Os 24½ Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan over een 

jaar (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Lambertus filius quondam Reijneri de Nederwetten promisit Gerardo filio 

quondam Johannis dicti die Rode de Os XXIIII et dimidium Gelre gulden seu 

valorem (dg: ad nativitatis) a nativitatis Johannis proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 256v 04 do 22-06-1391. 

Ghibo zvw Johannes gnd Roefs soen van Bucstel verkocht aan Petrus gnd 

Goeswijns, tbv Volcwigis, mv voornoemde Petrus en dvw Adam van Ghestel, een 

akker land, gnd dat Rot, 10 lopen rogge Bossche maat groot, in Boxtel, 

achter de plaats gnd Stapels, ter plaatse gnd aan Genen Bosse, tussen 

Rodolphus bv voornoemde Ghibo enerzijds en de beemden van voornoemde Ghibo 

anderzijds, met recht van weg vanaf de gemeint aldaar over een ander 

erfgoed van voornoemde Ghibo aldaar, tot aan voornoemde akker, met de 
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sloten van de akker. 

 

(dg: Arnoldus) Ghibo filius quondam Johannis dicti Roefs soen de Bucstel 

quendam agrum terre #dictum dat Rot# situm in parochia de Bucstel (dg: in 

loco) retro locum dictum Stapels ad locum dictum aen Ghenen Bossche inter 

hereditatem Rodolphi fratris dicti Ghibonis ex uno et inter (dg: h) prata 

dicti Ghibonis ex alio et qui ager terre continet X lopinos siliginis 

mensure de Busco in semine annuatim #+ {BP 1179 p 256v 05 invoegen}# ut 

dicebat hereditarie vendidit Petro dicto Goeswijns ad opus (dg: Volcii) 

Volcwigis matris eiusdem Petri filie quondam Ade de Ghestel promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 256v 05 do 22-06-1391. 

{Invoegen in BP 1179 p 256v 04}. 

{u-} simul cum via vemendi a communitate ibidem per aliam hereditatem 

dicti Ghibonis ibidem usque ad dictum agrum terre cum fossatis dicti 

agri. 

 

BP 1179 p 256v 06 do 22-06-1391. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Henssen soen van Bernheze maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

welke cijns aan hem was verkocht door Johannes van Os steenbakker en zijn 

kinderen Matheus en Johannes. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi dicti Henssen soen de Bernheze 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex medietate domus et aree site in Busco in vico Orthensi venditum 

sibi a Johanne de Os pannicida Matheo et Johanne eius liberis prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 256v 07 do 22-06-1391. 

(dg: Johannes van Berze). 

 

(dg: Johannes de Berze). 

 

BP 1179 p 256v 08 do 22-06-1391. 

Truda wv Arnoldus gnd Lodewijchs soen en Johannes van Berze zvw Jacobus van 

Berze droegen over aan Johannes Leenman, tbv hem (voor ½), Erenbertus gnd 

Lodewijchs soen en Aleijdis sv voornoemde Erenbertus (samen voor ½), een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Johannes Leenman, 

Erenbertus gnd Lodewijchs soen en diens zuster Aleijdis beloofd hadden met 

Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde Truda en, na haar overlijden, aan 

voornoemde Johannes van Berze te leveren, gaande uit (1) een stuk land, in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd die Scoervoertse Hoeve, tussen Johannes 

van den Zande enerzijds en Goeswinus Steenwech anderzijds, (2) een stuk 

eusel, gelegen aan het eind van voornoemd stuk land, tussen voornoemde 

Johannes van den Zande enerzijds en voornoemde Erenbertus Lodewijchs soen 

anderzijds, (3) 1/7 deel van een erfcijns van 5 schelling, gaande uit een 

beemd gnd die Pupel? Beemd, ter plaatse gnd Hal. 

 

Truda relicta quondam Arnoldi dicti Lodewijchs soen #cum tutore# et 

Johannes de Berze (dg: de Berze) filius quondam Jacobi de Berze 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco quam 

Johannes (dg: Johannes) Leenman et Erenbertus dictus Lodewijchs soen et 

Aleijdis soror eiusdem Erenberti promiserunt se daturos soluturos dicte 

Trude ad eius vitam et (dg: q) post eiusdem Trude decessum dicto Johanni 

de Berze hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre 

sita in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto die (dg: Scoen) 

Scoervoertsche Hoeve inter hereditatem Johannis van den Zande ex uno et 

inter hereditatem Goeswini Steenwech ex alio atque ex pecia pascue dicte 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

19 

eeusel sita ad finem dicte pecie terre inter hereditatem dicti Johannis 

van den Zande ex uno et inter hereditatem dicti Erenberti Lodewijchs soen 

ex alio atque ex septima parte hereditarii census quinque solidorum 

solvendo hereditarie ex quodam prato dicto die Pu[?p]el Beemt sito in 

loco dicto Hal prout in litteris supportaverunt dictis [Johanni] Leenman 

(dg: pro una medietate et dictis) #ad opus sui et ad opus dictorum# 

Erenberti et Aleijdis eius sorori! #scilicet dicto Johanni Leenman pro 

una medietate et dictis Erenberto et Aleijdi pro reliqua medietate# pro 

reliqua medietate cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum [deponere]. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 256v 09 do 22-06-1391. 

Johannes Vleminc en Henricus van Tonghelaer verkochten aan Theodericus Scut 

van Bucstel een b-erfpacht van 2 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen en erfgoederen van 

Wautgherus gnd van Casteren, in Boxtel, in Liemde, welke pacht aan 

voornoemde Johannes Vleminc en Henricus van Tonghelaer was verkocht door 

voornoemde Wautgherus van Casteren. 

 

Johannes Vleminc et Henricus de Tonghelaer hereditariam paccionem duorum 

modiorum ordei mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam de et ex omnibus et singulis bonis et hereditatibus 

Wautgheri dicti de Casteren sitis in parochia de Bucstel in jurisdictione 

de (dg: Busctel in) Lijemde venditam dictis Johanni Vleminc et Henrico de 

Tonghelaer a dicto Wautghero de Casteren prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Theoderico Scut de Bucstel supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 256v 10 do 22-06-1391. 

Willelmus zvw Petrus gnd Arts soen verkocht aan Godefridus van Lijemde 

bakker een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) een kamp, in Bakel, tussen de gemeint enerzijds en 

Henricus Mathijs soen anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Aastukse 

Wijer, in Bakel, tussen hr Theodericus Rover ridder enerzijds en Cristianus 

Wellens soen anderzijds, (3) een huis en hofstad, aldaar, tussen Henricus 

zv Mathias gnd Tijs Boens soen enerzijds en Wautgherus gnd des Snijders 

Zwager anderzijds, (4) een akker, naast de plaats gnd die Hoge Ynde, tussen 

voornoemde Wautgherus enerzijds en Johannes gnd Duijsch anderzijds, (5) een 

stuk land, aldaar, beiderzijds tussen Petrus Philips soen, (6) een akker, 

aldaar, naast Johannes gnd Zelen soen, (7) een beemd, ter plaatse gnd die 

Doeze, naast Hermannus gnd Rovers soen enerzijds en kv Arnoldus Ghiben soen 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, aan voornoemde koper. 

 

Willelmus filius quondam Petri dicti Arts soen hereditarie vendidit 

Godefrido de Lijemde pistori hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex 

quodam (dg: .) campo sito in parochia de (dg: Ka) Bakel inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex uno et inter hereditatem Henrici Mathijs 

soen ex alio atque ex quadam pecia terre (dg: sit) dicta die Aastucschen 

Wijer sita in dicta parochia inter hereditatem domini Theoderici Rover 

militis ex uno et inter hereditatem Cristiani Wellens soen ex alio 

insuper ex domo et domistadio sitis ibidem inter hereditatem Henrici 

filii Mathie dicti Tijs Boens soen ex uno et inter hereditatem Wautgheri 

dicti des Snijders Zwager ex alio preterea ex agro terre sito iuxta locum 

dictum die Hoge Ynde inter hereditatem dicti Wautgheri ex uno (dg: inter) 

et inter hereditatem Johannis dicti Duijsch ex alio item ex pecia terre 

sita ibidem inter hereditatem Petri Philips soen ex utroque latere (dg: 

.. ....) coadiacentem item ex agro sito ibidem iuxta hereditatem Johannis 

dicti Zelen soen item ex prato quodam sito in loco dicto die Doeze (dg: 
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inter hereditatem) iuxta hereditatem Hermanni dicti Rovers soen ex uno et 

inter hereditatem liberorum Arnoldi Ghiben soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure 

dicto emptori exinde prius solvendis et sufficientem (dg: suff) facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 256v 11 do 22-06-1391. 

Henricus van den Kerchove schoenmaker maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen, gedaan door Johannes van Geffen kramer met zijn 

goederen. 

 

(dg: J) Henricus van den (dg: Atrio) Kerchove #sutor# omnes vendiciones 

et alienaciones factas per Johannem de Geffen institorem cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 256v 12 do 22-06-1391. 

Henricus van Eijke, zv Gerardus van Eijcke verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Katherina, dvw Petrus van Zonne en diens vrouw Elizabeth, droeg over aan 

Egidius gnd Zecker een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Petrus zvw 

Walterus gnd Bijeken van Berlikem aan voornoemde Elizabeth beloofd had, een 

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

een huis en erf in Den Bosch, ter plaatse gdn Beurde, direct naast erfgoed 

van Hermannus Priker. 

 

Henricus (dg: f) de Eijke filius Gerardi de Eijcke ab eodem Gerardo et 

Katherina quondam eius uxore filia quondam Petri de Zonne et Elizabeth 

eius uxoris pariter genitus hereditarium censum XL solidorum monete quem 

Petrus filius quondam Walteri dicti Bijeken #de Berlikem# promisit se 

daturum et soluturum dicte Elizabeth quamdiu ipsa vixerit et post ipsam 

suis veris heredibus ab ipsa et dicto Petro de Zon pariter genitis seu 

procreatis hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area sita in Busco ad locum dictum tot Boerde contigue iuxta hereditatem 

Hermanni Priker prout in litteris (dg: hereditarie supportavit Egi) et 

quem censum nunc ad se spectare dicebat supportavit Egidio dicto Zecker 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem #et 

impeticionem# (dg: de) ex parte et (dg: dicte) quorumcumque heredum 

dictorum quondam Elizabeth et Petri de Zonne deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 256v 13 do 22-06-1391. 

Gerardus van Tiel zvw Gerardus van Tiel, Hubertus Steenwech en Engbertus 

Ludinc van Uden beloofden aan Arnoldus Stamelart van de Kelder 83 Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Gerardus de Tiel (dg: Ge) filius quondam Gerardi de Tiel Hubertus 

Steenwech et Engbertus Ludinc de Uden promiserunt Arnoldo Sta de Penu 

LXXXIII Gelre gulden seu valorem (dg: da na) a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra annum. Testes Aa et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 256v 14 do 22-06-1391. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofde aan Hubertus Steenwech en 

Engbertus Ludinc Dicbier 39 last turf {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus Stamelart de Penu promisit Huberto (dg: -us) Steenwech et 

Engberto Ludinc Dicbier triginta novem last cespitum. 

 

1179 mf4 E 12 p. 257. 

 Quinta ante nativitatis Johannis: donderdag 22-06-1391. 

 in vigilia nativitatis Johannis: vrijdag 23-06-1391. 
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BP 1179 p 257r 01 do 22-06-1391. 

Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Thomas gnd den 

Hogen van Helmont (1) een b-erfcijns van 5 oude groten toournoois geld van 

de koning van Frankrijk of de waarde, met Lichtmis te betalen, (2) een 

b-erfrente van 3 cijnshoenderen, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit 4 

lopen roggeland, in Rijxstel, naast de plaats gnd aan Coijarts Grave, 

tussen Reijnkinus Stanssen soen enerzijds en Johannes Stanssen soen 

anderzijds, welke cijns en rente tot alle gewin worden geleverd. 

 

Solvit. 

Johannes Rover filius quondam domini Gheerlaci Rover militis hereditarium 

censium quinque grossorum antiquorum Turonensium monete regis Francie 

(dg: alte) seu valorem (dg: et trium pullorum censualium ce) quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie purificationis et hereditarium 

redditum trium pullorum censualium quem se solvendum habere dicebat 

hereditarie Remigii ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in 

parochia de Rijxstel iuxta locum dictum aen Coijarts Grave inter 

hereditatem Reijnkini Stanssen #soen# ex uno et inter hereditatem 

Johannis Stanssen soen ex alio et qui census quinque grossorum antiquorum 

et qui redditus trium pullorum censualium solvendi sunt ad omne jus 

relevii quod exponetur tot alle ghewijn ut dicebat vendidit Thome dicto 

den Hogen (dg: pro) de Helmont promittens super omnia warandiam tamquam 

de censu et redditu ad omnes! relevii solvendis et obligationem deponere. 

Testes Aa et Hubertus datum quinta ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 257r 02 do 22-06-1391. 

Jkr Johannes van Herlaer heer van Meerwijc verkocht aan Hermannus Roggen 

een stuk land, in Meerwijk, ter plaatse gnd Roselmans Laer, tussen 

voornoemde Hermannus Roggen enerzijds en erfgoed van Willelmus van Bakel 

anderzijds, dat jaarlijks gedeeld wordt tegen voornoemd erfgoed van 

Willelmus van Bakel. 

 

Domicellus Johannes (dg: der) de Herlaer dominus de (dg: Merl) Meerwijc 

peciam terre sitam in jurisdictione de Merewijc ad locum dictum Roselmans 

Laer inter hereditatem Hermanni Roggen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Bakel ex alio atque que pecia terre annuatim dividitur contra 

dictam hereditatem dicti Willelmi de Bakel ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Hermanno Roggen promittens warandiam et obligationem 

deponere tamquam de hereditate ab omni censu et aggere et alio onere 

libera. Testes Aa et Hubertus datum quinta ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 257r 03 vr 23-06-1391. 

Destijds had hr Theodericus Rover ridder verpacht aan Arnoldus gnd Zonman 

een hoeve, gnd ter Asdonk, in Bakel, voor een periode van 7 jaar, (dg: 

ingaande Pinksteren aanstaande) per jaar voor 13 mud rogge, 7 mud gerst, 1 

zester raapzaad, een nieuwe zak, maat van Helmond, en een linnen lap van 12 

el, met Lichtmis in Rijxstel te leveren. Voornoemde hr Theodericus droeg 

thans over aan Sijmon van Mijrabellum en Johannes van Doerne van Arscot 

voornoemde 13 mud rogge en 7 mud gerst, maat van Helmond, verschijnend 

Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392). 

 

Notum sit universis quod cum dominus Theodericus Rover miles mansum 

dictum communiter ter Asdonc situm in parochia de Bakel cum suis 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis dedisset ad annuum pactum 

Arnoldo dicto Zonman ab eodem ad spacium septem annorum (dg: a festo 

penthecostes proxime futuro deinceps sine medio subsequentium) 

possidendum et habendum anno quolibet dictorum septem annorum pro 

tredecim modiis siliginis et septem modiis ordei et uno sextario seminis 

raparum cum uno novo sacco mensure de Helmont et duodecim ulnis linei 

panni dandis dicto domino Theoderico ab Arnoldo predicto anno quolibet 

dictorum septem annorum purificationis et in Rijxstel tradendis prout in 
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litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus dominus 

Theodericus dictos tredecim modios siliginis et septem modios ordei dicte 

mensure (dg: dicto) proveniendos (dg: quolibet anno dictorum sex 

ultimorum annorum ut) #in festo purificationis proxime futuro# occacione 

dicte locacionis ut dicebat supportavit (dg: dicto) Sijmoni de Mijrabello 

et Johanni de (dg: Arscot) Doerne de Arscot seu eorum alteri cum litteris 

et jure (dg: ?occ) occacione etc (dg: promittens ratam servare). Testes 

Dicbier et Loze datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 257r 04 vr 23-06-1391. 

Destijds had hr Theodericus Rover ridder een stenen huis en erf, eertijds 

van wijlen Petrus van Waderle, in Den Bosch, aan de Vismarkt, verhuurd aan 

Barbierus Andries soen, voor een periode van 6 jaar, per jaar voor 60 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan. Thans droeg voornoemde hr Theodericus de gehele 

som van de 5 laatste jaren van die verhuring over aan Sijmon van 

Mijrabellum en Johannes van den Doren van Arsscot. 

 

Notum sit universis quod cum dominus Theodericus Rover miles domum 

lapideam et aream que fuerat quondam Petri de Waderle sitam in Busco ad 

forum piscium cum attinentiis eiusdem domus lapidee et aree singulis et 

universis locasset recto locacionis modo Barbiero Andries soen ab eodem 

Barniero ad spacium sex annorum a data huiusmodi locacionis sine medio 

sequentium possidendam pro sexaginta florenis aureis dictis communiter 

gulden monete Hollandie boni auri et iusti ponderis vel valorem dandis 

dicto domino (dg: Henrico) Theoderico a Barniero predicto anno quolibet 

dictorum sex annorum mediatim Domini et mediatim Johannis prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus dominus 

Theodericus totam pecuniam de quinque ultimis annis dictorum sex annorum 

dicte locacionis proveniendam occacione dicte locacionis supportavit 

Sijmoni de Mijrabello et Johanni (dg: de de) van den Doren de Arsscot seu 

eorum alteri cum litteris et jure occacione (dg: promittens ratam 

servare). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 257r 05 vr 23-06-1391. 

Arnoldus Hoenken en zijn zoon Johannes Oghe beloofden aan hr Henricus Buc, 

tbv Ludekinus van Boemel, 54½ Gelderse gulden of de waarde met Sint-

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

 

Arnoldus Hoenken #et# Johannes Oghe eius filius promiserunt domino 

Henrico Buc ad opus Ludekini de Boemel LIIII et dimidium Gelre gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum (dg: s) persolvendos. Testes Erpe et 

Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 257r 06 vr 23-06-1391. 

Johannes van Bruheze verklaarde ontvangen te hebben van hr Theodericus 

Rover ridder 70 Gelderse gulden, die voornoemde hr Theodericus beloofd had 

aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Bruheze (dg: quit) palam recognovit sibi fore satisfactum per 

dominum Theodericum Rover militem de LXX Gelre gulden quos dictus dominus 

Theodericus dicto Johanni alias promiserat coram scabinis in Busco ut 

dicebat clamans inde quitum. Testes (dg: datum) Dicbier et Loze datum 

supra. 

 

BP 1179 p 257r 07 vr 23-06-1391. 

Jacobus zvw Paulus gnd Rover Tesschemaker en Jordanus zvw Johannes van Rode 

zvw Jacobus die Smit droegen over aan Johannes van der Borch, tbv Adam nzv 

hr Antonius van der Weteringen ridder, een b-erfcijns van 12 schelling, die 

Egidius van de Brug, grootvader van voornoemde Jacobus en Jordanus, beurde, 

gaande uit 2 huizen met hun hofsteden in de vrijheid van Sint-Oedenrode, 
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bij de plaats gnd Scum Perdshoeke, welke cijns voornoemde wijlen Egidius 

verworven had van Godefridus van Casteren, en welke cijns nu aan hen 

behoort. De brief overhandigen aan Johannes van der Borch. 

 

Jacobus filius quondam (dg: Re) Pauli dicti Rover Tesschemaker et 

Jordanus filius quondam Johannis de Rode filii quondam Jacobi die Smit 

hereditarium censum XII solidorum quem Egidius de Ponte #avus olim 

dictorum Jacobi et Jordani# solvendum habebat hereditarie ex duabus 

domibus (dg: et) cum earundem domistadiis in libertate de Rode apud locum 

quoddam vulgaliter Scum Perdshoeke situm et quem censum dictus quondam 

Egidius (dg: Egidius) erga Godefridum de Casteren acquisiverat et quem 

censum nunc ad se spectare dicebant supportaverunt Johanni van der Borch 

ad opus Ade filii naturalis domini (dg: quond) Antonii van der Weteringen 

militis promittentes ratam servare et obligationem (dg: ex par) et 

impeticionem ex parte eorum et quorumcumque (dg: locorum) heredum dicti 

quondam Egidii deponere. Testes Dicbier et Hubertus datum supra. Tradetur 

littera Johanni van der Borch. 

 

BP 1179 p 257r 08 ±vr 23-06-1391. 

Arnoldus zvw Heijnmannus gnd Bliden soen van Druenen verkocht aan Arnoldus 

Hoenken van Druenen, tbv Johannes gnd Oghe zv voornoemde Arnoldus Hoenken, 

een deel van een erfgoed, met gebouwen, uit 4 roeden gnd gerden land, 

behorend aan Ludolfus gnd van Boemel, in Druenen, tussen 2 gerden, gnd die 

Holten, eveneens behorend aan voornoemde Ludolphus, enerzijds en 4 gerden 

eveneens van voornoemde Ludolphus anderzijds, te weten het deel dat reikt 

vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd ten Ouden dWergrave toe, welk 

deel aan voornoemde Arnoldus was verkocht door voornoemde Ludolphus van 

Boemel. 

 

Arnoldus filius quondam Heijnmanni dicti Bliden soen de Druenen quandam 

partem hereditatis de quatuor virgatis dictis gherden terre (dg: que sp) 

spectantibus ad Ludolfum dictum de Boemel sitis in parochia de Druenen 

inter (dg: hereditatem) duas virgatas dictas gherden terre nuncupatas die 

Holten ad (dg: Lu) dictum Ludolphum eciam spectantibus! ex uno et inter 

quatuor virgatas dictas gherden terre eciam dicti Ludolphi ex alio 

scilicet illam partem primodictarum quatuor virgatarum que pars tendit a 

communi platea usque ad locum dictum ten Auden dWergrave toe prout 

huiusmodi pars ibidem sita est simul cum edificiis in eadem parte 

consistentibus venditam dicto Arnoldo a dicto Ludolpho de Boemel prout in 

litteris vendidit (dg: Johanni dicto Og) Arnoldo Hoenken de Druenen ad 

opus Johannis dicti Oghe filii eiusdem Arnoldi Hoenken supportavit cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 257r 09 ±vr 23-06-1391. 

Hessello Goeswijns soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hessello Goeswijns soen prebuit et reportavit. 

 

BP 1179 p 257r 10 ±vr 23-06-1391. 

Johannes van Brolijo zvw Waelwinus van Brolijo: een b-erfcijns van 15 oude 

schilden, te weten 42 plakmeeuwen {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes de Brolijo filius quondam Waelwini de Brolijo hereditarium 

censum quindecim aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum boni auri et iusti ponderis scilicet quadraginta duobus 

denariis communiter placmeuwen vocatis. 

 

BP 1179 p 257r 11 ±vr 23-06-1391. 

Johannes van Brolijo machtigde zijn zoon Johannes zijn cijnzen, renten, 
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pachten en tegoeden te manen etc. 

 

Johannes de Brolijo dedit potestatem Johanni suo filio monendi etc suos 

census redditus et pacciones et credita etc usque ad revocacionem. Testes 

Loze et Gemert datum supra. 

 

BP 1179 p 257r 12 ±vr 23-06-1391. 

Johannes zv Johannes Spikerman, Henricus zv Arnoldus van Kigloe en Jacobus 

zvw Jacobus van Baest beloofden aan Rodolphus van den Broec zv Theodericus 

70 oude Franse schilden5 of de waarde met Sint-Gertrudis aanstaande (zo 17-

03-1392) te betalen. 

 

Johannes filius (dg: quond) Johannis Spikerman (dg: Johannes filius q) 

Henricus filius Arnoldi de Kigloe et Jacobus filius quondam Jacobi de 

Baest promiserunt Rodolpho [van den] Broec filio Theoderici septuaginta 

aude scilde Francie seu valorem ad festum sancte Gertrudis proxime 

futurum persolvendos. Testes Loze et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 257r 13 ±vr 23-06-1391. 

De eerste twee zullen voornoemde Jacobus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt dictum Jacobum (dg: -s) indempnem super (dg: habita 

et habenda). Testes datum supra. 

 

1179 mf4 E 13 p. 258. 

 in vigilia nativitatis Johannis: vrijdag 23-06-1391. 

 Secunda post nativitatis Johannis: maandag 26-06-1391. 

 

BP 1179 p 258v 01 vr 23-06-1391. 

Arnoldus van Scijnle en Gerardus zv Johannes Baten soen beloofden aan 

Petrus van der Stappen, tbv hem, de heren Johannes gnd Marsscalc investiet 

van Schijndel en Johannes van Neijnsel dekaan van het concilium van 

Woensel, en hr Henricus van Best kanunnik van de kerk van Den Bosch, 350 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 14-04-

1392) en de andere helft met Sint-Jan over een jaar (ma 24-06-1392). 

 

Arnoldus de Scijnle #et Gerardus filius Johannis Baten soen# promisit 

super omnia Petro van der Stappen ad opus sui et ad opus dominorum (dg: 

Johannis) Johannis dicti Marsscalc investiti de Scijnle [et Johannis] de 

Neijnsel decani concilii Woensellensis et #domini# Henrici de Best 

canonici ecclesie de Busco seu ad opus alterius eorundem CCC et 

quinquaginta Hollant gulden seu valorem mediatim pasche et mediatim (dg: 

Johannis) a festo nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes Loze et Hubertus datum in vigilia nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1179 p 258v 02 vr 23-06-1391. 

Voornoemde Arnoldus van Scijnle en Gerardus zv Johannes Baten soen 

beloofden aan Petrus van der Stappen, tbv hem, de heren Johannes gnd 

Marsscalc investiet van Schijndel en Johannes van Neijnsel dekaan van het 

concilium van Woensel, en hr Henricus van Best kanunnik van de kerk van Den 

Bosch, 360 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pasen 

over een jaar (zo 06-04-1393) en de andere helft met Sint-Jan over 2 jaar 

(di 24-06-1393). 

 

#Dicti# Dictus Arnoldus #et Gerardus# promisit super omnia dicto Petro ad 

opus sui et dictorum dominorum Johannis et Johannis et Henrici seu 

                         
5 Zie → BP 1179 p 576v 11 vr 04-07-1393, overdracht van deze 

schuldbekentenis. 
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alterius eorum CCC et sexaginta Hollant gulden seu valorem mediatim a 

festo pasce proxime futuro ultra annum et mediatim a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 258v 03 vr 23-06-1391. 

Voornoemde Arnoldus van Scijnle en Gerardus zv Johannes Baten soen 

beloofden aan Petrus van der Stappen, tbv hem, de heren Johannes gnd 

Marsscalc investiet van Schijndel en Johannes van Neijnsel, dekaan van het 

concilium van Woensel, en hr Henricus van Best kanunnik van de kerk van Den 

Bosch, 360 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pasen 

over 2 jaar (zo 19-04-1394) en de andere helft met Sint-Jan over 3 jaar (wo 

24-06-1394). 

 

#Dicti# (dg: [dictus]) Arnoldus #et Gerardus# promisit dicto Petro ad 

opus sui et dictorum Johannis et Johannis et Henrici seu alterius eorum 

CCC et LX Hollant gulden seu valorem mediatim a festo pasce proxime 

futuro ultra duos annos et mediatim a nativitatis Johannis proxime futuro 

ultra 3 annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 258v 04 vr 23-06-1391. 

Arnoldus van Scijnle beloofde voornoemde Gerardus schadeloos te houden van 

al het voornoemde geld. 

 

(dg: .) Arnoldus de Scijnle promisit dictum Gerardum indempnem servare de 

tota pecunia predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 258v 05 vr 23-06-1391. 

Godefridus zvw Martinus gnd Kenen beloofde aan Zibertus zv Zibertus van 

Hoculem 75 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar (zo 02-

02-1393) te betalen, en 2 mud 4 lopen rogge, maat van Eersel, met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1392), en 2 mud 4 lopen rogge, maat van Eersel, met 

Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1393) in Eersel te leveren. 

 

Godefridus filius quondam Martini dicti Kenen promisit Ziberto filio 

Ziberti de Hoculem LXXV Hollant gulden seu valorem (dg: ad pur) #a 

purificationis# proxime futuro ultra annum persolvendos atque duos modios 

et quatuor lopinos siliginis mensure de Eersel ad purificationis proxime 

futurum et duos modios et quatuor lopinos siliginis dicte mensure a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos et in Eersel 

tradendos. Testes Loze et Hubertus datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 258v 06 ma 26-06-1391. 

Willelmus Kerner zvw Egidius gnd Dircs Brueder van Hal verkocht aan 

Johannes van den Vijfhuzen een n-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, 

met Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit een huis, erf en tuin, in 

Veghel, tussen de gemeint enerzijds en Jutta gnd Copparts anderzijds, (2) 

een streep land, in Veghel, ter plaatse gnd Binnen Kesellaer, tussen 

Willelmus die Landmeter enerzijds en Willelmus Jutten soen anderzijds, 

reeds belast met ½ oude groot. 

 

Solvit. Debet VIII denarios. (dg: ... octo denarios). 

Willelmus Kerner filius quondam Egidii dicti Dircs Brueder de Hal 

hereditarie vendidit Johanni van den Vijfhuzen hereditariam paccionem 

unius modii ordei mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in parochia de Vechel tradendam ex domo area et orto (dg: sit) dicti 

venditoris sitis in parochia de Vechel inter communitatem ex uno et inter 

hereditatem Jutte dicte Copparts ex alio atque (dg: str) ex strepa terre 

sita in dicta parochia in loco dicto Binnen Kesellaer inter hereditatem 

Willelmi die Landmeter ex uno et inter hereditatem Willelmi Jutten soen 

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

obligationem deponere excepto dimidio grosso antiquo ex premissis prius 
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solvendo et sufficientem facere. Testes Erpe et Dicbier datum secunda 

post nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 258v 07 ma 26-06-1391. 

De broers Jordanus en Henricus, kvw Johannes zvw Jacobus smid, de broers 

Jacobus en Henricus, kv Paulus gnd Rover die Tesschemaker, en Gerardus nzvw 

Willelmus Wambusticker ev Elizabeth dv voornoemde Paulus Rover verkochten 

aan Lambertus uten Bossche een stuk land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

in den Bossche, tussen voornoemde Lambertus uten Bossche enerzijds en 

Willelmus Coelner anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus van Espe 

en met het andere eind aan een gemene weg, belast met een b-erfpacht van 4½ 

lopen gerst, maat van Sint-Oedenrode. Dit is mr Lambertus. 

 

Jordanus et Henricus fratres liberi quondam Johannis filii Jacobi quondam 

fabri Jacobus et Henricus fratres (dg: He) liberi Pauli dicti Rover die 

Tesschemaker Gerardus filius naturalis quondam Willelmi Wambusticker 

maritus et tutor legitimus ut dicebat Elizabeth sue uxoris filie dicti 

(dg: Palu) Pauli Rover peciam terre sitam in parochia de Rode (dg: ..) 

sancte Ode in loco dicto in den Bossche inter hereditatem Lamberti uten 

Bossche ex uno et inter hereditatem Willelmi Coelner ex alio tendentem 

cum uno fine ad hereditatem Henrici (dg: vn) de Espe et cum reliquo fine 

ad communem plateam hereditarie vendiderunt dicto Lamberto uten Bossche 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepta hereditaria paccione quatuor et dimidii lopinorum (dg: s) ordei 

mensure de Rode exinde solvenda. Testes datum supra. Iste est magister 

Lambertus. 

 

BP 1179 p 258v 08 ma 26-06-1391. 

Johannes van Vloten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de (dg: Vloden) Vloten prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 258v 09 ma 26-06-1391. 

Godefridus van Dommellen zvw Johannes van Dommellen gaf uit aan Jacobus zvw 

Johannes gnd Weijnsken een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Scadewijk, 

tussen Marcelius van Megen enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een 

eind strekkend aan Marcelius Kabelken en met het andere eind aan voornoemde 

Marcelius van Megen; de uitgifte geschiedde voor 3 schelling 3 obool 

zodanig geld als waarin een dergelijke cijns betaald moet worden aan de 

naburen van Oss, en thans voor een n-erfpacht van 13 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Slechts op te geven met 

gebouwen, die op het moment van opgeven 25 Gelderse gulden waard zijn. 

 

Godefridus de Dommellen filius quondam Johannis de Dommellen peciam terre 

sitam in parochia de Os in loco dicto Scadewijc inter hereditatem 

Marcelii (dg: dicti Kabelken) #de Megen# ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio tendentem cum uno ad hereditatem 

Marcelii Kabelken et cum (dg: h) reliquo fine ad hereditatem dicti 

Marcelii de Megen prout ibidem sita est et ad dictum Godefridum 

dinoscitur pertinere ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Jacobo 

filio (dg: Jo) quondam Johannis dicti Weijnsken ab eodem hereditarie 

possidendam pro III solidis et III obolis talis monete in quali (dg: -s) 

huiusmodi census vicinis de Os exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione (dg: trededim) tredecim lopinorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit promisit insuper super omnia 

dictus Jacobus quod ipse non resignabit nec dimi#t#tet dictam peciam 

terre pro solucione dicte paccionis nisi cum (dg: XXV) edificiis 

valentibus XXV Gelre gulden et (dg: protunc) tempore huiusmodi 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

27 

resignacionis supra dictam peciam terre consistentibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 258v 10 ma 26-06-1391. 

(dg: Heij). 

 

BP 1179 p 258v 11 ma 26-06-1391. 

Henricus zvw Henricus gnd Jans soen verkocht aan Gerardus zvw Henricus gnd 

Boertmans soen een n-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Eindhoven, met 

Lichtmis in Tongeren bij Eindhoven te leveren, gaande uit een kamp, gnd dat 

Reiners!, in Tongeren, tussen Adam gnd Peters soen van Hetsrode enerzijds 

en Willelmus zv Metta gnd Dircs anderzijds, reeds belast met de grondcijns 

en een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eindhoven. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Henrici dicti Jans soen hereditarie vendidit 

Gerardo filio quondam Henrici dicti Boertmans soen hereditariam paccionem 

sex lopinorum siliginis mensure de Eijndoven solvendam hereditarie 

purificationis et in Tongeren prope Eijndoven tradenda ex quodam campo 

dicti (dg: ve) venditoris (dg: sito in parochia de) dicto dat Reijners! 

sito in parochia de Tongeren predicta inter hereditatem Ade dicti Peters 

soen de Hetsrode ex uno et inter hereditatem Willelmi filii Mette dicte 

Dircs ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Eijndoven exinde prius solvendis et sufficientem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 258v 12 ma 26-06-1391. 

(dg: Johannes Coman van Helmont). 

 

(dg: Johannes Coman de Helmont). 

 

BP 1179 p 258v 13 ma 26-06-1391. 

Marcelius gnd van Bruggen en zijn dochters Heijlwigis, Margareta, Katherina 

en Conegondis verkochten aan Johannes Coman van Helmont alle erfgoederen, 

die aan voornoemde Marcelius en wijlen zijn vrouw Heijlwigis dvw Gerardus 

van der Donc gekomen waren na overlijden van voornoemde Gerardus, gelegen 

in Mierlo, belast met grondcijnzen. Verkopers en Willelmus Hake van Doerne 

beloofden dat de broers Godefridus en Johannes, kv voornoemde Marcelius en 

diens vrouw Heijlwigis, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

 

Marcelius dictus (dg: van der Donc) de Bruggen Heijlwigis Margareta 

Katherina et Conegondis eius filie cum tutore omnes et singulas (dg: 

bona) hereditates que dicto Marcelio et Heijlwigi quondam eius uxori 

filie quondam Gerardi van der Donc de morte dicti quondam Gerardi jure 

successione hereditarie fuerant advolute sitas in parochia de Mierle cum 

suis attinentiis ut dicebant vendiderunt Johanni Coman de Helmont 

promittentes cum tutore #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi promiserunt 

insuper cum tutore dicti venditores #et cum eis Willelmus Hake de Doerne# 

quod ipsi (dg: ?L) Godefridum et Johannem fratres liberos dictorum 

Marcelii et Heijlwigis eius uxoris adhuc impuberes existentes quamcito ad 

annos pubertatis pervenerint ad opus dicti Henrici facient renunciare et 

promittere warandiam de premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 258v 14 ma 26-06-1391. 

Marcelius zv Johannes gnd Bije van Zondert en Johannes van Kartstoc szv 

voornoemde Johannes Bije machtigden hun broer Henricus Bije hun cijnzen, 

renten, pachten en tegoeden te manen en hun goederen te beheren. 
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Marcelius (dg: et Elizabeth liberi) #filius# Johannis dicti Bije de 

Zondert #et Johannes de Kartstoc gener dicti Johannis Bije# dederunt 

potestatem Henrico Bije eorum (dg: patri) #fratri# monendi etc suos 

census et (dg: ded) redditus et pacciones et debita etc et omnia sua bona 

regendi usque ad revocacionem. Testes (dg: datum supra) Erpe et Steenwech 

datum supra. 

 

BP 1179 p 258v 15 ma 26-06-1391. 

Walterus Fijen soen van Zelant droeg over aan Walterus zvw Johannes Wouters 

soen van Eijndoven en aan Willelmus Conrardi van den Wiel 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, aan hem verkocht door Nijcholaus zv 

Nijcholaus gnd Willems soen. 

 

Duplicetur. 

Walterus Fijen soen de Zelant domum et 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 (dg: et in) ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi de 

Casselaer ex alio venditos sibi a Nijcholao filio Nijcholai dicti Willems 

soen prout in litteris (dg: vendidit) supportavit Waltero filio quondam 

Johannis Wouters soen de Eijndoven et Willelmo filio (dg: Willelmi dicti 

Coevel soen cum litteris et jure) Conrardi van den Wiel cum litteris et 

jure promittens raam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Aa et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 258v 16 ma 26-06-1391. 

Boudewinus zvw Nijcholaus gnd Boudens soen van den Water droeg over aan 

Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems een b-erfcijns van 1 oude schild 

of ander paijment van dezelfde waarde, die Ambrosius gnd Broes Balen soen 

beloofd had aan voornoemde Boudewinus en diens broer Johannes, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit 2 stukken beemd, in Rosmalen, (1) ter 

plaatse gnd die Controssche, tussen Willelmus Coptiten enerzijds en 

voornoemde Ambrosius anderzijds, (2) ter plaatse gnd Tetenheuvel, tussen 

Ghibo Herinc en zijn zuster Aleijdis enerzijds en Cristina gnd Tielmans 

anderzijds, welke cijns nu geheel behoort aan voornoemde Boudewinus. 

 

Boudewinus filius quondam Nijcholai dicti Boudens soen van den Water 

hereditarium censum unius aurei denarii antiqui communiter scilt vocati 

boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem 

Ambrosius dictus Broes Balen soen promisit se daturum et soluturum dicto 

Boudewino et Johanni eius fratri hereditarie Martini ex (dg: u) duabus 

peciis prati sitis in parochia de Roesmalen quarum una in loco dicto die 

Controssche inter hereditatem Willelmi Coptiten ex uno et inter 

hereditatem dicti Ambrosii ex alio et altera in loco dicto communiter 

Tetenhoevel inter hereditatem Ghibonis Herinc et Aleijdis sue sororis ex 

uno et inter hereditatem Cristine dicte Tielmans ex alio sunt site prout 

in litteris et quem censum dictus Boudewinus nunc integraliter ad se 

spectare dicebat supportavit Henrico de Arkel filio quondam Reijneri 

Willems cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicti Johannis sui fratris deponere. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf4 E 14 p. 259. 

 in vigilia Petri et Pauli: woensdag 28-06-1391. 

 Quinta ante nativitatis Johannis: donderdag 22-06-1391. 

 Tercia post nativitatis Johannis: dinsdag 27-06-1391. 
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BP 1179 p 259r 01 wo 28-06-1391. 

Willelmus Osman, en zijn kinderen Willelmus, Johannes, Agnes en Mechtildis 

verkochten aan Thomas Willems soen een n-erfcijns van 6 pond geld, een 

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

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed 

van Albertus Wael enerzijds en erfgoed van wijlen Peregrinus Paeuweter 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 6 pond 

5 schelling geld. Johannes Reijnbrant ev Weijndelmodis dv eerstgenoemde 

Willelmus zal hiermee instemmen. 

 

Willelmus Osman Willelmus Johannes Agnes et Mechtildis liberi primodicti 

Willelmi #cum tutore# hereditarie vendiderunt Thome Willems soen 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim baptiste ex domo et area sita in Buscoducis ultra 

pontem bladi inter hereditatem Alberti Wael ex uno et inter hereditatem 

Peregrini quondam Paeuweter ex alio ut dicebant promittentes #super 

habita et habenda# cum tutore warandiam et aliam obligationem exceptis 

censu domini ducis et hereditario censu sex librarum quinque solidorum 

monete prius exinde solvendis deponere sufficientem facere et quod 

Johannem Reijnbrant (dg: marit d Weij) maritum Weijndelmodis filie 

primodicti Willelmi in premissis facient consentire ac warandiam prestare 

et sufficientem facere. Testes Erp et Aa datum in vigilia Petri et Pauli. 

 

BP 1179 p 259r 02 wo 28-06-1391. 

Voornoemde Willelmus Osman en zijn 4 voornoemde kinderen beloofden aan 

voornoemde Thomas 212 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Willelmus Osman et (dg: J) eius quatuor liberi prescripti 

promiserunt super omnia habita et habenda dicto Thome IIc (dg: Holl) et 

XII Hollant gulden vel valorem ad monitionem dicte Thome persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 259r 03 do 22-06-1391. 

Johannes die Koc zv Godefridus van Ghemert beloofde aan Henricus van Malsen 

van Hoesden 17½ Hollandse gulden of de waarde en 9 gemene plakken met Sint-

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

 

Johannes die Koc filius Godefridi de Ghemert promisit Henrico de Malsen 

de Hoesden XVII et dimidium Hollant gulden seu valorem et novem gemeijn 

placken ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Loze et Aa datum 

quinta ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 259r 04 do 22-06-1391. 

(dg: Hilla dvw). 

 

(dg: Hilla filia quondam). 

 

BP 1179 p 259r 05 do 22-06-1391. 

Schepenen in Den Bosch maken bekend dat zij twee schepenbrieven gezien 

hebben, waarvan er een begint met “Hr Rijcoldus Koc ridder schout in Den 

Bosch” en de andere met “Johannes zvw Leonius van Erpe”. 

Het betreft goederen van Hubertus gnd Wolf en zijn broer Rutgherus gnd 

Wolf, die voornoemde Hubertus en Rutgherus verbeurden tegenover de hertog 

en hertogin, vanwege de moord gepleegd door voornoemde Hubertus en 

Rutgherus op wijlen Conrardus gnd Writer zvw Hermannus Bac. Heer Rijcoldus 

Koc ridder als schout had namens de hertog en hertogin van Brabant deze 

goederen verkocht aan Johannes zvw Leonius van Erpe. Henricus Wolf had deze 

goederen verworven van voornoemde Johannes zvw Leonius van Erpe. 

Henricus Wolf droeg over aan (1) Mechtildis dvw Goeswinus Aenkoij tbv haar 

en voornoemde Hubertus, en hun beider kinderen, alle goederen van 

voornoemde Hubertus, voorzover nog niet verkocht door voornoemde Henricus 
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Wolf en aan (2) Aleijdis dv Goeswinus de Zeghenworpe tbv haar en de 

kinderen van haar en van voornoemde Rutgherus Wolf, alsmede kv voornoemde 

Rutgherus en wijlen zijn eerste vrouw Katherina, alle goederen van 

voornoemde Rutgherus, voorzover die nu nog niet door voornoemde Henricus 

waren verkocht of vervreemd. Deze goederen blijven verbonden voor de 

beloften door voornoemde Henricus Wolf gedaan van de verkochte of 

vervreemde goederen van voornoemde Hubertus en Rutgherus. 

Zou voornoemde Rutgherus overlijden vóór zijn voornoemde vrouw Aleijdis, 

dan zullen de kinderen van voornoemde Rutgherus, bij hem verwekt bij wijlen 

zijn eerste vrouw Katherina, direct na overlijden van voornoemde Rutgherus 

geheel het deel verkrijgen dat aan deze kinderen behoort in voornoemde 

goederen die aan voornoemde Aleijdis tbv haar en kv voornoemde Rutgherus 

waren overgedragen. 

Voornoemde Henricus Wolf beloofde voornoemde brieven, zo nodig, ter hand te 

stellen. 

 

Nos {niets ingevuld} scabini in Busco notum facimus universis quod nos 

litteras scabinales vidimus quarum tenor sequitur unam scilicet 

incipientem dominus Rijcoldus Koc miles scultetus in Busco etc et alteram 

incipientem Johannes filius quondam Leonii de Erpe quibus litteris sic a 

nobis visis et auditis ut (dg: diceb) premittitur constitutus scabinis 

infrascriptis dictus! Henricus Wolf dicta bona omnia et singula bona 

Huberti dicti Wolf et Rutgheri dicti Wolf sui fratris liberorum dicti 

Henrici Wolf quocumque locorum consistentia sive sita que #?di# (dg: 

dominus Rijcoldus Koc miles scultetus in Busco tamquam scultetus et ex 

parte et nomine dominorum nostrorum ducis et ducisse Brabantie) dicti 

Hubertus et Rutgherus fratres demeruerunt erga dictos dominos nostros 

ducem et ducissam scilicet occacione homicidii perpetracti a dictis 

Huberto et Rutghero fratribus in personam quondam Conrardi dicti Writer 

filii quondam Hermanni Bac ut dicebatur et que bon omnia et singula 

dictorum Huberti et Rutgheri fratrum dominus Rijcoldus Koc miles (dg: 

tamquam) scultetus in Busco tamquam scultetus ex parte et nomine 

dominorum nostrorum ducis et ducisse Brabantie (dg: s) vendiderat Johanni 

filio quondam Leonii de Erpe prout in litteris que bona omnia et singula 

dictorum Huberti et Rutgheri fratrum dictus Henricus Wolf erga dictum 

Johannem filius quondam Leonii de Erpe acquisiverat prout in aliis 

litteris prout et in quantum huiusmodi bona per dictum Henricum (dg: ad) 

Wolf ad presens non sunt vendita nec alienata ut dicebat (dg: si) 

hereditarie supportavit Mechtildi filie quondam Goeswini Aenkoij et 

Aleijdi filie (dg: quo) Goeswini de Zeghenworpe scilicet dicte Mechtildi 

filie quondam Goeswini Aenkoij #ad opus sui et eius et dicti Huberti 

liberorum ab eis pariter genitorum et generandorum# omnia bona dicti 

Huberti in quantum ad presens per dictum Henricum Wolf non sunt vendita 

nec alienata et dicte Aleijdi (dg: ..) ad opus sui et liberorum suorum ab 

ea (dg: -dem Mechtilde) et dicto Rutghero Wolf (dg: pro) #pariter# 

genitorum et generandorum #et ad opus liberorum a dicto Rut et Katherina 

quondam sua prima uxore pariter genitorum# omnia bona dicti Rutgheri in 

quantum ad presens non sunt vendita et alienata #per dictum Henricum cum 

litteris et jure# ut dicebat promittens ratam servare (dg: et 

obligationem ex parte sui deponere) hoc tamen addito quod dicta bona 

omnia (dg: dictis) perpetue (dg: ..) erunt sc... permanebunt obligata et 

onerata pro omnibus et singulis promissionibus et obligationibus factis 

et promissis per dictum Henricum Wolf de quibuscumque bonis dictorum 

Huberti et Rutgheri fratrum seu alterius eorum venditis et alienatis per 

dictum Henricum a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem tali 

condicione si contingat dictum Rut decedere ante decessum dicte Aleijdis 

sue uxoris extunc dicti liberi dicti Rut a dicto Rut et dicta quondam 

Katherina eius prima uxore pariter geniti (d : -is) totam partem eisdem 

liberis #competentem# in dictis bonis (dg: dicti Rut) dicte Aleijdi (dg: 

supportatam) ad opus sui et ad opus dictorum liberorum dicti Rut 

supportatis ?ut prescriptum statim post #decessum dicti Rut# habebunt et 
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possidebunt et assequentur. Quo facto dictus Henricus Wolf promisit super 

omnia dictas litteras reddere et concedere predictis etc ut in forma. 

Testes Loze et Aa datum supra. 

 

BP 1179 p 259r 06 di 27-06-1391. 

Hilla dvw Nijcholaus van den Arennest droeg over aan haar broer Willelmus 

zvw voornoemde Nijcholaus het deel, dat aan haar gekomen was na overlijden 

van haar voornoemde vader Nijcholaus, in een lijfpacht6 van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die Walterus zv Johannes gnd Belen soen, de broers Walterus 

en Theodericus, kv Bela van Oerle, Johannes zv Andreas en Johannes van den 

Broec beloofd7 hadden aan wijlen voornoemde Nijcholaus, op het leven van 

voornoemde Hilla, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle 

goederen van de schuldenaars. Met achterstallige termijnen. 

 

Hilla filia quondam Nijcholai van den Arennest totam partem et omne jus 

sibi de morte dicti quondam Nijcholai sui patris successione advolutas in 

vitali pensione unius modii siliginis mensure de Busco quam Walterus 

filius Johannis dicti Belen soen Walterus et Theodericus fratres liberi 

Bele de Oerle Johannes filius Andree et Johannes van den Broec 

promiserant (dg: s) indivisi super omnia se daturos et soluros dicto 

quondam Nijcholao anno quolibet ad vitam dicte Hille et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex omnibus et singulis bonis 

dictorum debitorum quocumque consistentibus sive sitis prout in litteris 

supportavit Willelmo suo fratri filio dicti quondam Nijcholai cum 

litteris et jure et arrestadiis promittens ratam servare. Testes Dicbier 

et Aa datum terca post nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 259r 07 wo 28-06-1391. 

Mechtildis dvw Hubertus Colen soen verkocht aan Franco zvw Gerardus van 

Orthen een huis, erf en tuin, in Orthen, ter plaatse gnd Maelstrem, tussen 

Henricus van der Langdonc enerzijds en Johannes zvw Johannes die Vere van 

Engelen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het 

andere eind aan Henricus Reeuwen. Voornoemde Mechtildis en Johannes Colen 

soen van Orthen beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 2½ penning 

oude hertogencijns. 

 

Mechtildis filia quondam Huberti Colen soen cum tutore domum aream et 

ortum sitos in parochia de Orthen in loco dicto Maelstrem inter 

hereditatem (dg: Johannis Robben soen ex uno et inter hereditatem) 

Henrici van der Langdonc ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Johannis die (dg: d) Vere de Engelen ex alio tendentes cum uno 

fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem Henrici 

Reeuwen hereditarie vendidit Franconi filio quondam Gerardi de Orthen 

promittentes indivisi #[et] cum ea Johannes Colen soen de Orthen indivisi 

super omnia# warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ..) duobus 

et dimidio denariis antiqui census domino duci exinde solvendis. Testes 

Uden et Loze datum (dg: q) in vigilia Pe Pau. 

 

BP 1179 p 259r 08 wo 28-06-1391. 

Goeswinus zvw Johannes gnd Cale ev Heijlwigis dvw Wautgherus gnd Gasteldonc 

droeg over aan Nijcholaus van Berze (1) een huis en erf van wijlen Johannes 

gnd Boden, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Walterus Leijten enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) pachten tot een 

totaal van 3½ mud rogge, Bossche maat, die wijlen Johannes van Berze bakker 

overgrootvader van voornoemde Heijlwigis beurde, gaande uit erfgoederen in 

Liemde, welk huis, erf en pachten aan hem en zijn vrouw gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Wautgherus, resp. aan hen zullen komen na 

                         
6 Zie ← BP 1175 f 233r 09 vr 02-08-1370, overdracht van de lijfpacht. 
7 Zie ← BP 1175 f 194v 06 ±za 14-07-1369, belofte van de lijfpacht. 
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overlijden van Mechtildis mv voornoemde Heijlwigis. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis dicti Cale maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam (dg: Wijnt) Wautgheri dicti 

Gasteldonc domum et aream quondam Johannis dicti Boden sitam in 

Buscoducis in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam Walteri Leijten 

ex uno et inter (dg: he) communem plateam ex alio cum suis attinentiis 

atque (dg: quos) tres et dimidium modios siliginis mensure de Busco quos 

Johannes quondam de Berze pistor (dg: solvendos habuit here) proavus 

dicte Heijlwigi solvendos habuit hereditarie ex hereditatibus sitis in 

Lijemde ut dicebat #+ {BP 1179 p 259r 09 invoegen}# supportavit Nijcholao 

de Berze promittens obligationem ex parte sui deponere. Testes Erpe et 

Uden datum supra. 

 

BP 1179 p 259r 09 wo 28-06-1391. 

{invoegen in BP 1179 p 259r 08}. 

+ et quas domum et aream cum suis attinentiis et pacciones sibi et dicte 

sue uxori de morte quondam dicti Wautgheri advoluta et post mortem 

Mechtildis [matris dicte] Heijlwigis advolvenda ut dicebat. 

 

1179 mf4 F 01 p. 260. 

 in vigilia Petri et Pauli: woensdag 28-06-1391. 

 in die Petri et Pauli: donderdag 29-06-1391. 

 in crastino Petri et Pauli: vrijdag 30-06-1391. 

 Quarta post Petri et Pauli: woensdag 05-07-1391. 

 

BP 1179 p 260v 01 wo 28-06-1391. 

Johannes zvw Reijnerus Braen verkocht aan Nicholaus Kather een erfpacht van 

6 lopen rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te leveren, gaande 

uit (1) een huis en tuin, in Nuenen, beiderzijds tussen Arnoldus Hermans 

soen, (2) een stuk beemd gnd eusel, in Nuenen, ter plaatse gnd Nuenre 

Broek, tussen de gemeint enerzijds en Wolterus zv Wolterus Ghiben soen 

anderzijds, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

[Jo]hannes filius quondam Reijneri Braen hereditarie vendidit Nicholao 

Kather hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Nuenen 

solvendam hereditarie purificationis et in Nuenen tradendam ex domo orto 

cum suis attinentiis sitis in parochia de Nuenen inter hereditatem 

Arnoldi Hermans soen ex utroque latere coadiacentem (dg: ut dicebat) 

atque ex pecia prati dicta eeusel sita in dicta parochia in loco dicto 

Nuenre Broec inter communitatem ex uno et inter hereditatem Wolteri filii 

Wolteri Ghiben soen ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus prius inde 

solvendis. Testes Erpe et Uden datum in vigilia Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 260v 02 wo 28-06-1391. 

Henricus van Os zvw Theodericus van Os en Theodericus Baten soen beloofden 

aan Gerardus Broc zvw Petrus Broc 285 Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Henricus de Os filius quondam Theoderici de Os et Theodericus Baten soen 

promiserunt Gerardo Broc filio quondam Petri Broc IIc LXXXV Gelre gulden 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Erpe et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 260v 03 wo 28-06-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem conservare. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 260v 04 do 29-06-1391. 

Piramus gnd Moers zvw Heijnmannus van Rodecker verkocht aan Johannes Leeuwe 

zvw Johannes gnd van Mameren een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Gerwen te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in 

Gerwen, tussen de gemeint enerzijds en Philippus Moers soen anderzijds, (2) 

een stuk land, 3 lopen rogge groot, gnd in die Hoeve, in Nuenen, tussen 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Goeswinus Roefs soen 

anderzijds, (3) 3 lopen land met een aangelegen eusel, in Nuenen, gnd dat 

Vaerleeusel, tussen Petrus die Zot enerzijds en voornoemde Goswinus Roefs 

soen anderzijds, (4) 3 lopen land, in Nuenen, ter plaatse gnd op die 

Langakker, tussen Heilwigis van der Vonderen enerzijds en voornoemde 

Philippus Moers soen anderzijds, (5) 1 zesterzaad roggeland, in Nuenen, ter 

plaatse gnd in het Rode, tussen Arnoldus Hacke enerzijds en Wautgherus gnd 

Wauthem van Oerle anderzijds, (6) een eusel, in Nuenen, tussen voornoemde 

Philippus Moers soen enerzijds en Goeskinus Roefs soen anderzijds, reeds 

belast met een grondcijns van 5 oude groot, een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, aan Johannes gnd Kater en een b-erfpacht van 10 lopen rogge, 

maat van Gerwen. 

 

Piramus dictus Moers filius quondam Heijnmanni de Rodecker hereditarie 

vendidit Johanni Leeuwe filio quondam Johannis dicti de Mameren 

hereditarium (dg: censum) #pactum# duorum modiorum siliginis mensure de 

Buscoducis solvendum hereditarie purificationis et in parochia de Gerwen 

tradendum ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de Gerwen 

inter communitatem ex uno et inter hereditatem Philippi Moers soen ex 

alio (dg: ten) atque ex pecia terre (dg: tria v) tres lopinos siliginis 

in semine capiente nuncupata in die Hoeve sita in dicta parochia inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Buscoducis ex uno et inter 

hereditatem Goeswini Roefs soen ex alio item ex tribus lopinatis terre 

cum pascua dicta eeusel illi adiacente sita in dicta parochia nuncupata 

dat Vaerleeusel inter hereditatem Petri die Zot ex uno et inter 

hereditatem dicti Goswini Roefs soen ex alio item ex tribus lopinatis 

terre sitis in dicta parochia ad locum dictum op die Langacker inter 

hereditatem Heilwigis van der Vonderen ex uno et inter hereditatem dicti 

Philippi Moers soen ex alio item ex sextariata !siliginis sita in dicta 

parochia ad locum dictum int Rode inter hereditatem Arnoldi Hacke ex uno 

et inter hereditatem Wautgheri dicti Wauthem van Oerle ex alio item ex 

quadam pascua dicta eeusel sita in dicta parochia inter hereditatem dicti 

Philippi Moers soen ex uno et inter hereditatem Goeskini Roefs soen ex 

alio ut dicebat promittens warandiam #super habita et habenda# et (dg: 

obligationem) aliam obligationem exceptis censu (dg: domini fundi) 

quinque grossorum veterum domino fundi et hereditaria paccione (dg: 

duorum modiorum) unius modii siliginis mensure de Busco Johanni dicto 

Kater et hereditario !censu X lopinorum siliginis mensure de Gerwen 

deponere sufficientem facere. Testes Uden et Loze datum in die Petri et 

Pauli apostolorum. 

 

BP 1179 p 260v 05 do 29-06-1391. 

Pijramus gnd Moers beloofde aan Johannes Kater gedurende 6 jaar, elk jaar 

met Lichtmis, in Den Bosch, 2 Gelderse gulden of de waarde en 3½ steen vlas 

bereid tot de hekel te betalen en te leveren. 

 

Detur. 

Pijramus dictus Moers promisit super omnia Johanni Kater ad spacium sex 

annorum datam presentium immediate sequentium quolibet eorundem sex 

annorum duos Gelre gulden vel valorem et tres cum dimidio steen lini et 

pro primo termino festo purificationis et sic dictis sex annis durantibus 

(dg: testes) et in Buscoducis tradendos ad scalcrum. Testes datum ut 

supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

34 

BP 1179 p 260v 06 vr 30-06-1391. 

Egidius zvw Henricus gnd Leijdecker droeg over aan Henricus Bathen soen een 

b-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, die voornoemde Henricus gnd 

Bathen soen met Kerstmis aan hem moet leveren, gaande uit een stuk land, in 

Oerle, ter plaatse gnd die Hoge Brake, tussen Johannes Volre enerzijds en 

de gemeint aldaar anderzijds, en een aangelegen beemdje. 

 

Egidius filius quondam Henrici dicti Leijdecker hereditariam paccionem 

trium sextariorum siliginis mensure de Busco quam Henricus dictus Bathen 

soen sibi solvere tenetur hereditarie in festo nativitatis Domini ex 

pecia terre sita in parochia de Oerle in loco dicto die Hoeghe Brake 

inter hereditatem Johannis Volre ex uno et inter communitatem ibidem ex 

alio et ex quodam pratulo dicte pecie terre adiacente (dg: ?tp prout in 

litteris) #ut dicebat# hereditarie supportavit dicto (dg: Theoderico) 

#Henrico# {in margine sinistra:} Henrico Bathen soen (dg: cum litteris 

et) promittens warandiam et obligationem in paccione deponere. Testes 

Dicbier et Loze datum in crastino Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 260v 07 vr 30-06-1391. 

Voornoemde Henricus Bathen soen beloofde aan voornoemde Egidius 19 Gelderse 

gulden8 of de waarde met Sint-Bartholomeus over een jaar (za 24-08-1392) te 

betalen. 

 

Dictus Henricus Bathen soen promisit dicto Egidio XIX Gelre gulden vel 

valorem a festo Bartholomei prosime ultra annum persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 260v 08 vr 30-06-1391. 

Johannes zvw Johannes Femijen soen en Johannes zvw Engbertus van den Camp 

beloofden aan Jacobus zvw Jacobus Tijt, tbv Petronella gnd Nelle dvw 

Johannes van Woesic, 67 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus-

Apostel over aan jaar (do 25-07-1392) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Femijen soen et Johannes filius quondam 

Engberti van den Camp promiserunt Jacobo filio quondam Jacobi Tijt ad 

opus Petronelle dicte Nelle filie quondam Johannis de Woesic LXVII 

Hollant gulden vel valorem a festo beati Jacobi apostoli proxime futuro 

ultra annum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 260v 09 vr 30-06-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 260v 10 vr 30-06-1391. 

Johannes van Coelen Plattijnmaker beloofde aan Theodericus gnd Ghoeskens 

49½ Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-

1391) te betalen. 

 

Johannes de Coelen Plattijnmaker promisit Theoderico dicto Ghoeskens XLIX 

et dimidium Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes Jacobus et Jacobus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 260v 11 wo 05-07-1391. 

Gertrudis dvw mr Wolterus Steensnijder, en Woltherus, Andreas, Arnoldus en 

Bela, nkvw Arnoldus Andries soen en voornoemde Gertrudis, gaven uit aan 

Arnoldus nzvw Henricus Rover van Kijgloe (1) een huis, tuin en kamp, in 

                         
8 Zie → BP 1179 p 589r 06 do 31-07-1393, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Someren, ter plaatse gnd aan het Sliven, tussen wijlen Gertrudis gnd 

Lemmens enerzijds en wijlen Elisabeth gnd Goedens anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, (2) een kamp, tegenover voornoemd huis en 

tuin, tussen Dijboldus gnd Mertens soen enerzijds en Johannes gnd 

Misseliken anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 6 hoenderen en 3½ 

penning nieuwe cijns, en thans voor een n-erfpacht van 30 lopen rogge, maat 

van Someren, aan voornoemde Gertrudis te leveren, en na haar overlijden aan 

voornoemde kinderen en aan Johannes, zvw voornoemde Arnoldus en Gertrudis, 

met Lichtmis in Someren te leveren. Laatstgenoemde Johannes zal, zodra hij 

meerderjarig is, hiermee instemmen. Zou een van voornoemde kinderen 

overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat zijn deel naar de andere 

kinderen. 

 

Solvit Arnoldus. 

Gertrudis filia quondam magistri Wolteri Steensnijder cum tutore 

Woltherus (dg: filius quondam naturali) Andreas Arnoldus et Bela pueri 

naturales quondam Arnoldi Andries soen #et Gertrudis predicte cum tutore# 

domum et ortum (dg: et de) et campum sitos in parochia de Zoemeren ad 

locum dictum aent Sliven inter hereditatem Gertrudis dicte Lemmens 

quondam ex uno et inter hereditatem Elisabeth dicte quondam Goedens ex 

alio tendentes cum uno fine ad communem platheam (dg: et cum) atque 

quendam campum situm in opposito domus et orti predictorum inter 

hereditatem Dijboldus! dictus Mertens soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Misseliken ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium 

pactum Arnoldo filio naturali quondam Henrici Rover de Kijgloe ab eodem 

hereditarie possidendos pro (dg: quatuor pullis) sex pullis et tribus 

(dg: den) et dimidio denariis novi census ex premissis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione (dg: ...) XXX lopinorum siliginis mensure de 

Zoemeren danda sibi #(dg: et Johanni) Gertrudi ad eius vitam integraliter 

et post eius decessum dictis pueris et Johanni filio dictorum quondam 

Arnoldi et Gertrudis# ab alio hereditarie purificationis et in Zoemeren 

tradenda ex premissis promittentes cum tutore indivisi super omnia 

#habita et habenda# warandiam et obligationem deponere #+# et alter 

repromisit tali condicione quod dicta Gertrudis dictam paccionem quoad 

vixerit integraliter possidebit post eius decessum ad (dg: eiusdem) 

dictos (dg: quatu) quatuor pueros et ad Johannem filium naturalem 

dictorum quondam Arnoldi et Gertrudis devolvendam hoc eciam addito si 

aliquis dictorum quinque puerorum naturalium decesserit sine prole 

legitima superviva remanente extunc dicta paccio ad alios super-(dg: 

stit)-vivos remanentes devolvetur (dg: promiserunt dicti dicti). 

+ et quod ipsi Johannem filium naturalem dictorum quondam Arnoldi et 

Gertrudis adhuc impuberem existentem quamcito ad annos pubertatis 

pervenerit dicte donacioni facient consentire et repromisit. Testes Erpe 

et Uden datum quarta post Pe (dg: -n) Pauli. 

 

1179 mf4 F 02 p. 261. 

 in crastino Petri et Pauli: vrijdag 30-06-1391. 

 

BP 1179 p 261r 01 vr 30-06-1391. 

Willelmus van der Heijden verkocht aan Henricus Noppen ¼ deel in een stuk 

beemd, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Kasteren, tussen Willelmus Boden 

enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds. 

 

Willelmus van der Heijden (dg: quartam) quartam partem ad se spectantem 

in pecia prati sita in parochia de (dg: Buc) Rode in loco dicto Casteren 

[inter hereditatem] Willelmi Boden ex uno et inter aquam dictam die 

Dommel ex alio (dg: et que q) ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

(dg: P) Noppen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Erpe 

et Uden in crastino Pe Pauli. 
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BP 1179 p 261r 02 vr 30-06-1391. 

Henricus zv Theodericus gnd die Decker van Berze ev Katherina ndvw hr 

Johannes van Huls priester verkocht aan Nijcholaus van Eijndoven het deel, 

dat aan hem en zijn vrouw behoort, in een huis en erf, in Den Bosch, aan de 

straat gnd de Oude Dieze, tussen erfgoed van Petrus van Berze enerzijds en 

erfgoed van wijlen Willelmus Sceijnckel anderzijds, belast met een 

b-erfcijns van 4 pond geld aan de koper, welke cijns de koper verworven had 

van de verkoper. Uitgezonderd een deel van de tuin aldaar, dat voornoemde 

Katherina eerder overgedragen had aan Johannes zv voornoemde koper. 

 

Henricus (dg: Will) filius Theoderici dicti die (dg: Becker) #Decker# de 

Berze maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie 

naturalis quondam domini Johannis de Huls presbitri totam partem et omne 

jus sibi (dg: competentes) et dicte Katherine competentes in domo et area 

sita in Busco ad vicum dictum die Aude Dijesa inter hereditatem Petri de 

Berze ex uno et inter hereditatem (dg: Godefridi de Eijndoven) quondam 

Willelmi Sceijnckel ex alio hereditarie vendidit Nijcholao de Eijndoven 

promittens ratam et obligationem #ex parte sui# deponere excepto 

hereditario censu quatuor liberarum monete dicto emptori ex dictis parte 

et jure solvendo et quem censum dictus emptor erga dictum venditorem 

acquisiverat et excepta quadam parte orti ibidem quam dicta Katherina 

pridem supportaverat Johanni filio dicti emptoris ut dicebat. Testes Erpe 

et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 261r 03 vr 30-06-1391. 

Johannes die Vrieze bakker verkocht aan Willelmus zvw Willelmus gnd 

Rademaker van Best 1/5 deel in een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit goederen gnd ter Over Aa, in 

Veghel, welke pacht Luijtgardis gnd Bauderics wv Tielmannus smid per 

testament vermaakt had aan voornoemde Johannes Vrieze en andere kvw 

Katherina sv voornoemde Luijtgardis. De brief overhandigen aan hen of aan 

hr Petrus Lobben. 

 

Johannes die Vrieze pistor (dg: hereditariam paccionem unius) quintam 

partem ad se spectantem in hereditaria paccione (dg: quinque) #trium# 

modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie (dg: ex) 

purificationis ex bonis dictis ter Over Aa sitis in parochia de Vechel 

quam paccionem trium modiorum siliginis Luijtgardis dicta Bauderics 

relicta quondam Tielmanni fabri dicto Johanni Vrieze et aliis liberis 

quondam (dg: Rodolphi V) Katherine sororis olim dicte Luijtgardis in suo 

testamento legaverat ut dicebat dicebat (dg: ven) hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Willelmi dicti Rademaker de Best promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Erpe et Uden datum 

in crastino Pe Pauli. Tradetur littera sibi vel domino Petro Lobben. 

 

BP 1179 p 261r 04 vr 30-06-1391. 

Johannes van Troest beloofde aan Reijnerus, Godefridus, Johannes en 

Bertoldus, kvw Johannes Korf, aan Bodo van den Stocke en Godefridus van 

Beke een n-erfcijns9,10 van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) de helft, aan voornoemde Johannes van Troest behorend, in 

een huis11 en erf in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Theodericus smid van Hezewijc enerzijds en erfgoed van Johannes 

van Malle anderzijds, (2) de helft, aan eerstgenoemde Johannes behorend, in 

de tuin achter voornoemd huis gelegen, tussen erfgoed van voornoemde 

Johannes van Malle enerzijds en het water gnd die Stroom en erfgoed van 

                         
9 Zie → BP 1179 p 391r 05 do 02-05-1392, overdracht van 5/6 deel in deze erfcijns aan Johannes 
zvw Johannes Corf, die daarmee geheel de cijns in bezit kreeg. 
10 Zie → BP 1179 p 547r 01 do 30-03-1393, Johannes zvw Johannes gnd Korf droeg de cijns over 
aan Delija dvw Bertoldus gnd Hannen soen. 
11 Zie ← BP 1177 f 333v 06 do 17-01-1387, Johannes van Troest kocht een erfcijns van 16 pond 
gaande uit geheel dit huis. 
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voornoemde Theodericus smid anderzijds. De brief overhandigen aan Johannes 

Korf. 

 

Johannes de Troest promisit ut debitor principalis se daturum et 

soluturum Reijnero Godefrido Johanni et Bertoldo fratribus liberis 

quondam Johannis Korf et Bodoni van den Stocke et Godefrido de Beke 

hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie nativitatis Domini ex 

medietate ad dictum Johannem de Troest spectante in domo et area cum suis 

attinentiis sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

Theoderici fabri de Hezewijc ex uno et inter hereditatem Johannis #de 

Malle# ex alio atque ex medietate ad primodictum Johannem spectante in 

orto sito retro dictam domum inter hereditatem dicti Johannis de Malle ex 

uno et inter aquam dictam die Stroen! et hereditatem dicti Theoderici 

fabri ex alio promittens super omnia warandiam et sufficientem facere 

(dg: testes datum supra). Testes datum supra. Tradetur littera Johanni 

Korf. 

 

BP 1179 p 261r 05 vr 30-06-1391. 

Voornoemde Reijnerus, Godefridus, Johannes en Bertoldus, kvw Johannes Korf, 

Bodo van den Stocke en Godefridus van Beke deden tbv Johannes van Troest 

afstand van de helft van een huis12 en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Theodericus smid van Hezewijc enerzijds 

en erfgoed van Johannes van Malle anderzijds, te weten van de helft die 

Johannes van Troest verworven had van Jutta gnd Meijs. Voornoemde broers, 

Bodo en Godefridus van Beke behouden de n-erfcijns van 40 schelling geld, 

die voornoemde Johannes van Troest hen beloofd had gaande uit de helft van 

voornoemd huis, erf en tuin. 

 

Dicti Reijnerus Godefridus Johannes Bertoldus fratres Bodo et Godefridus 

de Beke super medietate domus et aree (dg: site cum suis attinentiis) 

site in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Theoderici 

fabri de Hezewijc ex uno et inter hereditatem Johannis de Malle ex alio 

scilicet super illa medietate quam Johannes de Troest erga Juttam dictam 

Meijs acquisiverat ut dicebat et super jure ad opus dicti Johannis de 

Troest renunciavit promittens ratam servare salvo tamen dictis fratribus 

Bodo et Godefrido de Beke hereditario censu XL solidorum monete quem 

dictus Johannes de Troest eis ex dicta medietate et ex medietate orti 

siti retro dictam domum (dg: acquisiverat) promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 261r 06 vr 30-06-1391. 

Petrus Koc verkocht aan Jacobus van Loeven een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 3 

malder rogge, die voornoemde Petrus met Lichtmis beurt, gaande uit (1) een 

stuk land, gnd dat Nieuweland, in Vught Sint-Petrus, tussen Margareta 

Beckers en Petrus Loekarts enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een 

stuk land, gnd die Meerakker, in Vught Sint-Petrus, tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Theodericus Tijmmerman anderzijds, (3) 

een stuk land, gnd dat Vlasland, in Vught Sint-Petrus, tussen Johannes 

Scoerman enerzijds en Nijcholaus gnd Coel Enoden soen anderzijds, (4) ¼ 

deel, aan Henricus Noel Hogarts soen van den Gasthusen behorend, in 3 

dagmaten beemd, ter plaatse gnd die Maet. 

 

Petrus Koc hereditarie vendidit Jacobo de Loeven hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex hereditaria paccione trium maldratorum siliginis quam 

dictus Petrus solvendam habet hereditarie purificationis ex pecia terre 

(dg: sita) dicta dat Nuwelant sita in parochia de Vucht sancti Petri 

inter hereditatem Margarete Beckers (dg: ex uno et inter hereditatem) 

#et# Petri Loekarts ex uno et inter communem viam ex alio item ex pecia 

                         
12 Zie ← BP 1177 f 333v 06 do 17-01-1387, Johannes van Troest kocht een erfcijns van 16 pond 
gaande uit geheel dit huis. 
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terre dicta die Meeracker (dg: -n) sita in dicta parochia inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Tijmmerman ex alio item ex pecia terre dat (dg: Va) Vlaslant 

sita in dicta parochia inter hereditatem Johannis Scoerman ex uno et 

inter hereditatem (dg: J) Nijcholai dicti Coel Enoden soen ex alio atque 

ex quarta parte (dg: trium diurnatorum prati) ad Henricum Noel Hogarts 

soen van den Gasthusen spectante in (dg: d) tribus diurnatis prati sitis 

in loco dicto die Maet ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

(dg: deponere) in dicta paccione existentem deponere (dg: testes). Testes 

Erpe et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 261r 07 vr 30-06-1391. 

Petrus Heze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Heze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 261r 08 vr 30-06-1391. 

Henricus Bije zvw Walterus Bije verkocht aan Thomas Willems soen, tbv het 

Groot Gasthuis in Den Bosch, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in voornoemd gasthuis te leveren, gaande uit 4¼ roeden gnd 

gerden, met gebouwen, in Druenen, tussen Willelmus Meus soen enerzijds en 

Metta gnd Meus anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats 

gnd ten Waude toe, reeds belast met de hertogencijns en 12 penning aan de 

kerk van Druenen en de investiet van die kerk. 

 

Henricus Bije filius quondam Walteri Bije hereditarie vendidit Thome 

Willems soen ad opus pauperum pro tempore decumbentium in hospitali 

maiori oppidi de Busco (dg: .) hereditariam paccionem (dg: d) unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

dicto hospitali tradendam (dg: ..) ex quatuor virgatis dictis gherden et 

quarta parte unius virgate terre sitis in parochia de Druenen inter 

hereditatem Willelmi Meus soen ex uno et inter hereditatem Mette dicte 

Meus ex alio tendentium a communi platea usque ad locum dictum ten Waude 

toe et ex edificiis in (dg: dicta) premissis existentibus ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et XII denariis (dg: investi) 

ecclesie de Druenen et investito eiusdem ecclesie exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 261r 09 vr 30-06-1391. 

(dg: Rutgherus zvw Rodolphus Rover van den Beirgelen). 

 

(dg: Rutgherus filius quondam Rodolphi Rover van den Beirgelen here). 

 

BP 1179 p 261r 10 vr 30-06-1391. 

Jordanus van Hoculem droeg over aan Henricus van Arkel zvw Reijnerus 

Willems een b-erfcijns13 van 4 pond geld, die Gerardus Loij Willems soen 

visser beloofd had aan Hermannus gnd die Veer, een helft te betalen met 

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

Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van Johannes van Enghelen enerzijds 

en erfgoed van Goeswinus van Enghelen anderzijds, welke cijns voornoemde 

Jordanus gekocht14 had van Sophia wv voornoemde Hermannus die Veer. 

 

                         
13 Zie → VB 1799 f 111r 01, ma 06-03-1396, Henric van Arkel soen wilner 

Reijner Willems was gericht aen huus ende erve gelegen in tsHertogenbossche 

over die Visschebrugge tusschen erve Jans van Engelen ende tusschen den 

erve Goeswijns van Engelen overmids gebrec van erfcijns die die vors Henric 

dair aen heeft. 
14 Zie ← BP 1177 f 024v 02 za 14-02-1383, verkoop van de erfcijns. 
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Jordanus de Hoculem hereditarium censum quatuor librarum monete quem 

Gerardus Loij Willems soen piscator promisit se daturum et soluturum 

Hermanno dicto die Veer hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex domo et area sita in Busco ultra pontem piscium inter hereditatem 

Johannis de Enghelen ex uno et inter hereditatem Goeswini de Enghelen ex 

alio quem censum dictus Jordanus erga Sophiam relictam dicti quondam 

Hermanni die Veer emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico de Arkel filio quondam Reijneri Willems cum litteris 

et aliis et jure promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Dicbier et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 261r 11 vr 30-06-1391. 

Petrus Vrieze zvw Tielmannus gnd Tiel Peters soen, zijn broer Gheerlacus, 

Johannes van Dijest zv Johannes van Dijest van Empel en Jacobus Stevens 

soen beloofden aan Ghibo Kesselman de jongere 19½ Gelderse gulden of de 

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

 

Petrus Vrieze filius quondam Tielmanni dicti Tiel Peters soen Gheerlacus 

eius frater et Johannes de Dijest filius Johannis de Dijest de Empel (dg: 

promiserunt) et Jacobus Stevens soen promiserunt Ghiboni Kesselman 

juniori (dg: XIII) XIX et dimidium Gelre gulden (dg: et quintam partem 

unius Gelre gulden) seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 261r 12 vr 30-06-1391. 

Voornoemde eerste drie beloofden Jacobus Stevens soen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

[Dicti] tres primi promiserunt Jacobum Stevens soen indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 261r 13 vr 30-06-1391. 

Johannes van Enghelant en zijn broers Jacobus en Lambertus, kvw Jacobus van 

Enghelant, en Albertus Claes soen beloofden aan hr Johannes van Orthen, tbv 

Gerardus van Berkel, 89 Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen 

met Lichtmis en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392). 

 

Johannes de Enghelant Jacobus et Lambertus eius fratres liberi quondam 

Jacobi de Enghelant et Albertus Claes soen promiserunt indivisi super 

omnia #domino Johanni de Orthen ad opus# Gerardi de Berkel octoginta 

novem Brabant dobbel seu valorem mediatim purificationis et mediatim 

pasce proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 F 03 p. 262. 

 Sabbato post Petri et Pauli: zaterdag 08-07-1391. 

 

BP 1179 p 262v 01 za 08-07-1391. 

Jkvr Luijtgardis wv Johannes van Haren droeg over aan haar zoon Wolterus 

het vruchtgebruik in een hoeve, in Haaren, in welke hoeve voornoemde wijlen 

Johannes was overleden, en in een bunder heide in Haaren op de gemeint. 

 

Domicella Luijtgardis relicta quondam Johannis de Haren cum tutore 

usufructum sibi competentem in manso quodam sito in parochia de Haren in 

quo manso dictus quondam Johannes decessit cum eius attinentiis ut 

dicebat (dg: legitime supportavit Woltero suo filio pro) atque in quodam 

bonario merice sito in dicta parochia de Haren supra communitatem ibidem 

ut dicebat legitime supportavit Woltero suo filio promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et 

Loze datum sabbato post Pe Pauli. 
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BP 1179 p 262v 02 za 08-07-1391. 

Voornoemde Wolterus beloofde aan zijn voornoemde moeder jkvr Luijtgardis, 

een lijfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Dictus Wolterus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicte domicelle Luijtgardi eius matri vitalem pensionem sex modiorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte domicelle 

Luijtgardis et non ultra purificationis ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis tali condicione etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 262v 03 za 08-07-1391. 

Voornoemde jkvr Luijtgardis droeg over aan haar zoon Willelmus het 

vruchtgebruik in een hoeve in Haaren, op welke hoeve Engela gnd Brocken als 

hoevenares thans woont. 

 

Dicta domicella Luijtgardis cum tutore usufructum quem habet in manso 

sito in parochia de Haren cum eius attinentiis in quo manso Engela dicta 

Brocken ad presens tamquam colona residet ut dicebat legitime supportavit 

Willelmo suo filio promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 262v 04 za 08-07-1391. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan zijn voornoemde moeder jkvr Luijtgardis, 

een lijfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Dictus (dg: Wolte) Willelmus promisit super habita et habenda se daturum 

dicte domicelle Luijtgardi sue matri vitalem pensionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad eius vitam purificationis ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis tali condicione etc. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 262v 05 za 08-07-1391. 

Voornoemde jkvr Luijtgardis wv Johannes van Haren droeg over aan haar zoon 

Henricus het vruchtgebruik in een hoeve in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, waarop wijlen Elisabeth gnd Woijten woonde, en in ½ bunder beemd, 

in Udenhout. Voornoemde jkvr Luijtghaerdis zal de cijnzen betalen die uit 

deze hoeve en ½ bunder beemd gaan. 

 

Dicta domicella Luijtgardis cum tutore usufructum quem habet in manso 

quodam sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout cum eius 

attinentiis in quo vero manso Elisabeth dicta quondam Woijten commorari 

consuevit atque in dimidio bonario prati sito in dicto loco Udenhout 

vocato ut dicebat legitime supportavit Henrico suo filio promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem deponere, tali condicione quod dicta 

domicella Luijtghaerdis census (dg: de) ex dictis manso et dimidio 

bonario prati annuatim de jure solvendos annuatim quamdiu dicta domicella 

Luijtgardis vixerit dabit et solvet sic quod dicto Henrico nullum dampnum 

exinde eveniat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 262v 06 za 08-07-1391. 

Voornoemde Henricus beloofde aan zijn voornoemde moeder jkvr Luijtgardis, 

een lijfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Dictus Henricus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicte domicelle Luijtgardi eius matri vitalem pensionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte domicelle 

Luijtgardis et non ultra purificationis ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis tali condicione etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 262v 07 za 08-07-1391. 

Henricus zvw Johannes gnd Hoesch van Lijttoijen verkocht aan Bernardus zvw 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

41 

Bernardus van Overmeer een n-erfcijns van 3 Hollandse gulden of de waarde, 

met Sint-Jan te betalen, gaande uit 3 morgen land, in Lithoijen, in een 

hoeve, gnd des Brunen Hoeve, tussen Nicholaus Snijder szvw Henricus 

Muijdeken enerzijds en de sloot aldaar, naast de plaats gnd Ricarts Beemd, 

anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti Hoesch de Lijttoijen hereditarie 

vendidit Bernardo filio quondam Bernardi de Overmeer hereditarium censum 

trium Hollans gulden vel valorem solvendum hereditarie in festo 

nativitatis beati Johannis ex tribus jugeribus terre sitis in parochia de 

Lijttoen! (dg: ad) in manso dicto des Brunen Hoeve inter hereditatem 

Nicholai Snijder generi quondam Henrici Muijdeken ex uno et (dg: 

hereditatem) inter fossatum ibidem situm iuxta locum dictum Ricarts Beemt 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

(dg: except) et sufficientem facere. Testes Dicbier et Hubertus datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 262v 08 za 08-07-1391. 

Johannes zvw Daniel van Vladeracken en Arnoldus zv Gerardus van Vladeracken 

beloofden aan Gerardus Brocke zvw Petrus Broc 171 Gelderse gulden of de 

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

 

Johannes filius quondam Danielis de Vladeracken et Arnoldus filius 

Gerardi de Vladeracken promiserunt Gerardo (dg: filio ...) Brocke filio 

quondam Petri Broc C et LXXI Gelre gulden vel valorem ad festum 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 262v 09 za 08-07-1391. 

Arnoldus zv Gerardus van Vladeracken beloofden aan voornoemde Gerardus Broc 

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

betalen. 

 

Arnoldus filius Gerardi de Vladeracken promisit dicto Gerardo Broc 

XXXVIIJ Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 262v 10 za 08-07-1391. 

Judocus van den Hoevel en Nijcholaus uter Hasselt beloofden aan Gerardus 

Broc zvw Petrus Broc 55½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Judocus van den Hoevel et Nijcholaus uter Hasselt promiserunt Gerardo 

Broc filio quondam Petri Broc LV et dimidium Gelre gulden #vel valorem# 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Ghemert et 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 262v 11 za 08-07-1391. 

Johannes van Os zv Hugo Zwertoghe en Willelmus zvw Theodericus beloofden 

aan Goeswinus zvw Andreas van Beernheze 24 Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Johannes de Os filius Hugonis Zwertoghe et Willelmus filius (dg: 

Theoderici) quondam Theoderici promiserunt Goeswino filio quondam Andree 

de Beernheze XXIIII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 262v 12 za 08-07-1391. 

Heijmericus van Overmere zvw Johannes van Overmere, Bernardus Arts soen, 

Johannes van der Graft, Henricus Bijeken, Johannes van Lent zv Henricus van 

Lent en Zegerus zvw Johannes van Tula beloofden aan Walterus van Oekel 150 

1/3 Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden of de waarde voor 1 dobbel 
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gerekend, een helft te betalen met Pasen (zo 14-04-1392) en de andere helft 

met Sint-Jan-Baptist aanstaande (ma 24-06-1392). 

 

Heijmericus de Overmere filius quondam Johannis de Overmere Bernardus 

Arts soen Johannes van der Graft Henricus Bijeken Johannes van Lent 

filius Henrici de Lent Zegerus filius quondam Johannis de Tula 

promiserunt Waltero de Oekel centum et L Brabant dobbel vel pro quolibet 

duos Hollant gulden vel valorem et terciam partem unius Brabant dobbel 

mediatim pasce et mediatim nativitatis Johannis baptiste proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 262v 13 za 08-07-1391. 

Johannes van Ghemert zv Johannes van Ghemert verpachtte aan Theodericus zvw 

Rodolphus gnd Roef Houtacker een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Son, ter plaatse gnd tot Genen Velde, zoals voornoemde Theodericus die 

thans bezit, voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Jan 

baptist (za 24-06-1391). Een brief voor voornoemde Theodericus. 

 

Johannes de Ghemert filius Johannis de Ghemert domum ortum atque 

hereditates ipsis adiacentes sitos in parochia de Zonne ad locum dictum 

tot Ghenen Velde prout Theodericus filius (dg: Ro) quondam Rodolphi dicti 

#Roef# Houtacker dictos domum ortum et hereditates ad presens possidet ut 

dicebat dedit ad jus coloni dicto Theoderico ab eodem Theoderico ad 

spacium sex annorum a festo nativitatis Johannis baptiste proxime 

preterito ad jus coloni possidendos promittens ratam servare. Quo facto 

repromisit dictus Theodericus super omnia quod ipse dictos domum ortum et 

hereditates ad jus coloni dicto termino durante tenebit et conservabit. 

Testes Uden et Steenwech datum ut supra. Et erit nisi una littera pro qua 

habebit dictus Theodericus. 

 

BP 1179 p 262v 14 za 08-07-1391. 

Johannes van Engelant en zijn broer Lambertus beloofden aan hr Johannes van 

Orthen, tbv Gerardus van Berkel, 21 Brabantse dobbel of de waarde, een 

helft te betalen met Lichtmis (vr 02-02-1392) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 14-04-1392). 

 

Johannes de Engelant et Lambertus eius frater promiserunt domino Johanni 

de Orthen ad opus Gerardi de Berkel XXI Brabant dobbel vel valorem 

mediatim purificationis et mediatim pasce proxime persolvendos. Testes 

Uden et Loze datum ut supra. 

 

BP 1179 p 262v 15 za 08-07-1391. 

Zibertus zv Zibertus van Hoculem en Jordanus van Hoculem beloofden aan 

Henricus zvw Lambertus van den Arennest 307 Gelderse gulden of de waarde 

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

 

Zibertus filius Ziberti de Hoculem et Jordanus de Hoculem promiserunt 

Henrico filio quondam L[a]mberti van den Arennest IIIc et septem Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 262v 16 za 08-07-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf4 F 04 p. 263. 

 Sabbato post Petri et Pauli: zaterdag 08-07-1391. 

 Dominica post Petri et Pauli: zondag 09-07-1391. 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

43 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 10-07-1391. 

 

BP 1179 p 263r 01 za 08-07-1391. 

Hubertus Backe zvw Henricus Backe verkocht aan Elisabeth wv Godefridus zvw 

Engela gnd Goedens 2 stukken land, in Tilburg, bij de kerk aldaar, (1) 

tussen ....... Coepal enerzijds en de gemene weg aldaar anderzijds, (2) 

tussen Egidius zv Arnoldus gnd Backe Bertouts soen enerzijds en voornoemde 

Elisabeth anderzijds. 

 

Hubertus Backe filius quondam Henrici Backe duas pecias terre sitas in 

parochia de Tilborch prope ecclesiam ibidem quarum una inter hereditatem 

....... Coepal ex uno et inter communem viam ibidem ex alio et altera 

inter hereditatem Egidii filii Arnoldi dicti Backe Bertouts soen ex uno 

et hereditatem Elisabeth relicte quondam Godefridi filii Engele dicte 

Goedens (dg: soen) ex alio sunt site ut dicebat hereditarie vendidit 

dicte Elisabeth promittens warandiam et obligationem deponere (dg: ..). 

Testes Uden et Loze datum sabbato post Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 263r 02 za 08-07-1391. 

Elisabeth wv Godefridus zv Engela gnd Goedens, haar kinderen Henricus en 

Elisabeth, en Petrus zv Laurencius gnd Oer ev Katherina dv eerstgenoemde 

Elisabeth verkochten aan Hubertus Backe zvw Henricus gnd Backe een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Mierde, die zij met Lichtmis op de 

onderpanden beuren, gaande uit alle erfgoederen die Henricus van Vessem en 

diens vrouw Elisabeth onder Nedermierde ter plaatse gnd Mispel hadden 

liggen, welke pacht voornoemde wijlen Godefridus verworven had van Jacobus 

van Baest. 

 

Elisabeth relicta quondam Godefridi filii Engele dicte Goedens Henricus 

Elisabeth eius liberi cum tutoribus et Petrus filius Laurencii dicti Oer 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie (dg: 

dicte) primodicte Elisabeth hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Mierde quam se solvendam habere dicebant hereditarie 

purificationis et supra hereditates infrascriptas tradendam scilicet ex 

omnibus hereditatibus quas Henricus de Vessem et Elisabeth eius uxor (dg: 

in par) infra parochiam de Nedermierde ad locum dictum Mispel habuerunt 

situatas et quam paccionem dictus quondam Godefridus erga Jacobum de 

Baest acquisiverat [ut] dicebant hereditarie vendiderunt Huberto Backe 

filio quondam Henrici dicti Backe promittentes cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Godefridi deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 263r 03 za 08-07-1391. 

Henricus Wilde zvw Godefridus gnd die Hertoege verkocht aan Jacobus zv 

Arnoldus van Baest een n-erfpacht15 van 1 mud rogge, maat van Eersel, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit een huis, tuin en andere 

erfgoederen in Rijthoeven ter plaatse gnd Broechoven, ter plaatse gnd 

Ludolfs Ghelaech. 

 

Henricus Wilde (dg: here) filius quondam Godefridi dicti die Hertoege 

hereditarie vendidit Jacobo filio Arnoldi de Baest hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Eersel solvendam hereditarie 

purificationis et supra hereditates infrascriptas tradendam ex (dg: 

omnibus et sin) domo orto et ceteris hereditatibus #ad se spectantibus# 

sitis in parochia de Rijthoeven ad locum dictum Broechoeven ?in in loco 

dicto Ludolfs Ghelaech ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere promisit sufficientem facere. Testes datum ut 

supra. 

 

                         
15 Zie → BP 1180 p 638v 07 do 07-12-1396, overdracht van de erfpacht. 
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BP 1179 p 263r 04 za 08-07-1391. 

Johannes van Breda zvw Johannes van den Dijke van Rijsbergen verkocht aan 

Gerardus van Ussen ¼ deel van een huis, erf en tuin, in Den Bosch, ter 

plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Gerardus Kepken enerzijds en 

erfgoed van Marcelius gnd Vilt anderzijds, te weten de helft richting 

erfgoed van voornoemde Marcelius, aan hem verkocht door Johannes van Eijcke 

zvw Henricus gnd Heijn Hennens soen van Eijcke. 

 

Johannes de Breda filius quondam Johannis van den Dijke de Rijsbergen 

quartam partem domus et aree et orti sitorum in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Gerardi Kepken ex uno et inter 

hereditatem Marcelii dicti Vilt ex alio scilicet illam quartam partem que 

sita est versus hereditatem dicti Marcelii venditam sibi a Johanne de 

Eijcke filio quondam Henrici dicti Heijn Hennens soen de Eijcke prout in 

litteris hereditarie vendidit Gerardo de Ussen supportavit cum dictis 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 263r 05 za 08-07-1391. 

Voornoemde Gerardus koper beloofde aan voornoemde Johannes verkoper 33 

Gelderse 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). 

 

Dictus Gerardus emptor promisit dicto Johanni venditori XXXIII Gelre 

gulden vel valorem mediatim Remigii et mediatim Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 263r 06 za 08-07-1391. 

Johannes zvw Johannes gnd Goeswijns soen verkocht aan Henricus gnd Hessels 

soen van Lijemde (1) de helft van een akker, gnd Tijlakker, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Liemde, tussen Thomas Boijdekens soen en Yda dvw Johannes van 

den Bijchlaer enerzijds en Albertus van den Perre en kvw Johannes Houbraken 

anderzijds, belast met een cijns aan de heer van Boxtel, (2) een b-erfpacht 

van 1 lopen rogge, Bossche maat, die Petrus zv Elisabeth van Woensel met 

Lichtmis moet leveren aan voornoemde Johannes, gaande uit de andere helft 

van voornoemde akker. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Goeswijns soen (dg: peciam terre 

t) medietatem ad se spectantem agri terre dicti Tijlacker siti in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde inter hereditatem Thome 

Boijdekens soen et Yde filie quondam Johannis van den Bijchlaer ex uno et 

hereditatem Alberti van den Perre et liberorum quondam Johannis Houbraken 

ex alio atque (dg: hereditatem) hereditariam paccionem unius lopini 

siliginis mensure de Busco quam Petrus filius Elisabeth de Woensel (dg: 

J) dicto Johanni solvere tenetur hereditarie purificationis ex altera 

medietate agri terre predicti ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

dicto Hessels soen de Lijemde promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini de Bucstel ex dicta medietate solvendo. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 263r 07 zo 09-07-1391. 

Wellinus Roveri en zijn broer Theodericus van der Poerten beloofden aan 

Philippus Jozollo 50 oude Franse schilden, een helft te betalen met Sint-

Bartholomeus (do 24-08-1391; 22+24=46 dgn) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1391; 22+31+30+31+30+24=168 dgn), op straffe van 2. 

 

Wellinus Roveri et Theodericus van der Poerten eius frater promiserunt 

Philippo Jozollo L aude scilde Francie mediatim Bartholomei et mediatim 

Domini proxime persolvendos pena II. Testes Erpe et Steenwech datum 

dominica post Pe Pauli. 
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BP 1179 p 263r 08 ma 10-07-1391. 

Nicholaus zvw Nicholaus van Arle droeg over aan Heilwigis Spiker een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Everardus Willems soen die Plattijnmaker 

beloofd had aan eerstgenoemde Nicholaus, een helft te betalen met Sint-Jan 

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

tuin, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Erevardus 

Rademaker enerzijds en erfgoed van Willelmus van Vlaenderen anderzijds, 

strekkend vanaf de dijk achterwaarts tot aan het gemene water, te weten uit 

de helft naast voornoemd erfgoed van Willelmus van Vlaenderen. 

 

Nicholaus filius quondam Nicholai de Arle hereditarium censum quatuor 

librarum monete quem Everardus Willems soen die Plattijnmaker promiserat 

se daturum et soluturum primodicto Nicholao hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini de et ex medietate domus aree et orti sitorum in Busco 

ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Erevardi rotificis ex uno et 

inter hereditatem Willelmi de Vlaenderen ex alio tendentium a dicto vico 

retrorsum usque ad communem aquam ibidem scilicet ex illa medietate que 

sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Willelmi de Vlaenderen 

prout in litteris hereditarie supportavit Heilwigi Spiker cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Erpe et Aa datum secunda post Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 263r 09 ma 10-07-1391. 

Henricus Vrijese en Gerardus van Aa beloofden aan hr Tielmannus van Mulsel, 

tbv Franco van Gestel en Godefridus Sceijvel, 50½ Gelderse gulden en 3 

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

 

Henricus Vrijese et Gerardus de Aa promiserunt domino Tielmanno de Mulsel 

ad opus Franconis de Gestel et Godefridi Sceijvel quinquaginta et 

dimidium Gelre gulden et tres placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Hubertus et Steenwech datum ut supra Steenwech 

dixit. 

 

BP 1179 p 263r 10 ma 10-07-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 263r 11 ma 10-07-1391. 

Henricus Maechelini gaf uit aan Franco van Oijen een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, beiderzijds tussen kvw Theodericus 

Sceijvel; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Henricus Maechelini peciam terre (dg: unum sextarium siliginis annuatim 

in) sitam in parochia de Roesmalen ad locum dictum Hijnen inter 

hereditates liberorum quondam Theoderici Sceijvel ex utroque latere 

coadiacentes ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Franconi de Oijen ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius sextarii 

siliginis mensure de Busco danda dicto Henrico ab alio purificationis ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit ex premissis. Testes Erpe et Steenwech datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 263r 12 ma 10-07-1391. 

Arnoldus Rover zvw Arnoldus Boest verkocht aan Godefridus Sceijvel de 

oudere een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit een hoeve in Heeswijk, bij de brug, gnd die Veebrugge, 

reeds belast met de grondcijns. 
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Arnoldus Rover filius quondam Arnoldi Boest hereditarie vendidit 

Godefrido Sceijvel #seniori# hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in nativitatis Domini ex 

manso dicti venditoris sito in parochia de Hezewijc prope pontem dictum 

die Veebrugge et ex eius attinentiis ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi prius inde 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 263r 13 ma 10-07-1391. 

Lambertus van Dalem en zijn vrouw Delia dvw Egidius Zeelmaker deden tbv 

Willelmus zvw voornoemde Egidius Zeelmaker, Elizabeth dvw voornoemde 

Egidius en Engbertus zvw Nijcholaus van Arle ev voornoemde Elizabeth 

afstand van alle goederen die waren van wijlen de ouders van voornoemde 

Delija, en van alle geschillen en aanspraken op voornoemde Willelmus, 

Elizabeth en Nijcholaus. Voor voornoemde Delija en haar kinderen echter 

gereserveerd hun recht in (1) een b-erfcijns van 5 pond gemeen paijment, 

aan Walterus Delijen soen en Walterus van Os, tbv kv voornoemde Delija, 

voor notaris Petrus Pulslauwer beloofd door voornoemde Willelmus, (2) een 

b-erfcijns van 5 pond geld of gemeen paijment {er staan twee fraseringen}, 

aan voornoemde Walterus en Walterus, tbv voornoemde kinderen, beloofd door 

voornoemde Elizabeth, voor notaris Petrus Pulslauwer. 

 

Lambertus de Dalem maritus legitimus ut asserebat Delie sue uxoris filie 

quondam Egidii Zeelmaker et dicta Delija cum eodem tamquam cum (dg: 

tamquam) tutore etc super omnibus bonis que fuerant quondam parentum 

dicte Delije quocumque locorum consistentibus sive sitis atque super 

omnibus causis et impeticionibus quibus mediantibus ipsi seu eorum alter 

possent impetere Willelmum filium dicti quondam Egidii Zeelmaker et 

Elizabeth filiam dicti quondam !quondam Egidii et Engbertum filium 

quondam Nijcholai de Arle maritum eiusdem Elizabeth seu eorum alterum aut 

eorum (dg: here) aut alterius eorundem heredes et bona quacumque 

occacione tam !judicio seculari quam spirituali (dg: al) aut alias quovis 

modo quacumque occacione ut dicebant ad opus dictorum Willelmi Elizabeth 

et Engberti renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et 

contra non venire nec facere quovis modo nec in judicio spirituali nec 

seculari salvis tamen (dg: dictis) dicte Delije (dg: jure sibi comp) et 

suis pueris jure eis competente in hereditario censu quinque librarum 

communis pagamenti promisso Waltero Delijen soen et W[altero] de Os #a 

dicto Willelmo# ad opus puerorum eiusdem Delije #coram Petro Pulslauwer 

tamquam eorum notario# et in hereditario censu quinque librarum monete 
!promisso quinque librarum! communis pagamenti promisso dictis Waltero et 

Waltero #a predicta Elizabeth# ad opus dictorum puerorum dicte Delije 

coram Petro Pulslauwer eorum notario ut dicebat. Testes Aa et Gemert 

datum (dg: tercia) #secunda# post Pe Pau. 

 

1179 mf4 F 05 p. 264. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 10-07-1391. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 11-07-1391. 

 in octavis Petri et Pauli: donderdag 06-07-1391. 

 

BP 1179 p 264v 01 ma 10-07-1391. 

Henricus van Zulikem gaf uit aan Theodericus gnd Kijevit van Beke bij Arle 

4 bunder land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Her Colen 

Kamp, tussen Johannes gnd Rijcarts soen enerzijds en erfgoed dat was van 

voornoemde Henricus en nu behoort aan Petrus Wouters soen van der Heijden 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere 

eind aan voornoemde Henricus van Zulikem; de uitgifte geschiedde voor 1 

oude groot aan de hertog en thans voor een n-erfcijns van 3 oude groten 

tournoois, en een n-erfcijns van 9 pond 10 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen. 
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Henricus de Zulikem quatuor bonaria (dg: terre sit p) terre sita infra 

libertatem etc oppidi de Busco (dg: inter hereditatem) in loco (dg: He) 

dicto Her Colen Camp inter hereditatem Johannis dicti Rijcarts soen ex 

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

Henrici nunc ad Petrum Wouters soen van der Heijden #spectantem# ex alio 

(dg: ut dicebat dedit ad hereditarium censum) tendentia cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Henrici de 

Zulikem ut dicebat (dg: ut) dedit ad hereditarium censum Theoderico dicto 

Kijevit de Beke prope Arle ab eodem hereditarie possidenda (dg: pro 

hereditario censu d) pro uno grosso !grosso antiquo domino duci exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditario censu trium aude groet 

Turonensium et pro hereditario censu novem librarum et X solidorum monete 

dandis dicto Henrico a dicto Theoderico hereditarie purificationis ex 

premissis promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Aa et Gemert datum (dg: 

supra tercia) #secunda# post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 264v 02 ma 10-07-1391. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Henricus 3 pond geld met 

Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392), 3 pond geld met Lichtmis over een jaar 

(zo 02-02-1393) en 3 pond geld en 30 Hollandse gulden of de waarde met 

Lichtmis over 2 jaar (ma 02-02-1394) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit super habita et habenda dicto Henrico tres 

libras monete purificationis proxime futuro et tres libras monete a 

purificationis proxime futuro ultra annum et tres libras monete et XX[X] 

Hollant gulden seu valorem a purificationis proxime futuro ultra duos 

annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 264v 03 ma 10-07-1391. 

Henricus van Zulikem gaf uit aan Petrus Walters soen van der Heijden 4 

bunder land minus 33 roeden, deels onder de vrijdom van Den Bosch en deels 

in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen erfgoed van Theodericus Kijevit 

dat was van voornoemde Henricus enerzijds en de gemeint anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind aan erfgoed van 

voornoemde Henricus dat was van wijlen hr Godefridus van Os ridder; de 

uitgifte geschiedde voor 4 oude groten aan de hertog en thans voor een 

n-erfcijns van 8 pond geld met Lichtmis te betalen. 

 

Henricus de Zulikem quatuor bonaria terre minus triginta tribus virgatis 

terre sita (dg: infra libertatem etc) partim infra libertatem oppidi de 

Busco et partim in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde inter 

hereditatem Theoderici Kijevit que fuerat dicti Henrici ex uno et inter 

communitatem ex alio tendentia cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Henrici que fuerat quondam domini 

Godefridi de Os militis ut dicebat dedit ad hereditarium censum Petro 

Walters soen van der Heijden ab eodem hereditarie possidenda pro quatuor 

grossis antiquis domino duci exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditario censu octo librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

purificationis promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Aa et Gemert datum 

supra. 

 

BP 1179 p 264v 04 ma 10-07-1391. 

Arnoldus nzvw Theodericus Bartholomei verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam (dg: quo) Theoderici Bartholomei 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 264v 05 ma 10-07-1391. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Henricus 3 pond en 15 schelling 
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geld met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392), 3 pond 15 schelling geld met 

Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1393) en 3 pond 15 schelling voornoemd 

geld en 37 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis over 2 jaar (ma 02-

02-1394) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit (dg: se) super habita et habenda dicto Henrico 

tres libras et (dg: se) quindecim solidos monete purificationis proxime 

futuro et tres libras et quindecim solidos monete a purificationis 

proxime futuro ultra annum et tres libras et quinque solidos #dicte 

monete# et triginta septem Hollant gulden seu valorem a purificationis 

proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 264v 06 di 11-07-1391. 

Henricus zv Amelius gnd Heijmans soen bakker en zijn vrouw Heijlwigis dvw 

Johannes van Donckersvoert wv Ghibo gnd Buc bakker zvw Ghibo Buc droegen 

over aan de secretaris, tbv de broers Lambertus, Everardus, Johannes en 

Henricus, kvw voornoemde Ghibo, het vruchtgebruik, dat aan voornoemde 

Heijlwigis behoort in alle goederen, die aan erfg vw voornoemde Ghibo Buc 

gekomen waren na overlijden van deze zelfde Ghibo, resp. die aan hen zullen 

komen na overlijden van voornoemde Heijlwigis. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus en Heijlwigis. 

 

Henricus filius (dg: quod L) Amelii dicti Heijmans soen pistor maritus 

legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam Johannis de 

Donckersvoert relicte quondam Ghibonis dicti Buc pistoris #filii quondam 

Ghibonis Buc# et dicta Heijlwigis tamquam cum suo tutore usufructum dicte 

Heijlwigi competentem in omnibus bonis que heredibus dicti quondam 

Ghibonis Buc de morte eiusdem quondam Ghibonis successione sunt advoluta 

et post mortem dicte Heijlwigis successione advolventur quocumque (dg: 

consist) consistentia sive sita ut dicebant supportaverunt mihi ad opus 

(dg: heredum dicti quondam Gh) Lamberti Everardi Johannis et Henrici 

fratrum {hier had óók moeten staan: liberorum} dicti quondam Ghibonis 

promittentes ratam servare. Testes (dg: A) Loze et Aa datum tercia post 

Pe Pau. Tradetur littera dictis Henrico et Heijlwigi seu eorum alteri. 

 

BP 1179 p 264v 07 do 06-07-1391. 

De broers Lambertus, Everardus en Johannes, kvw Ghibo Buc, verkochten alle 

voornoemde goederen, die aan hen en hun broer Henricus behoren, aan 

Henricus zv Amelius gnd Heijnmans soen bakker. Voornoemde Everardus 

beloofde dat zijn voornoemde broer Henricus nimmer hierop rechten zal doen 

gelden. 

 

Lambertus Everardus et Johannes fratres liberi quondam Ghibonis Buc dicta 

bona omnia nunc ad se #et Henricum eorum fratrem# spectantia ut dicebant 

(dg: s) vendiderunt Henrico filio Amelii dicti Heijnmans soen pistori 

promittentes ratam servare et obligationem (dg: ex parte su) et 

impeticionem ex! sui (dg: et dicti q Henrici eorum fratris) deponere 

promisit insuper dictus Everardus super omnia quod ipse dictum Henricum 

suum fratrem perpetue talem habebit quod nunquam presumet se jus in 

predictis bonis habere. Testes Uden et Loze datum in octavis Petri Pau. 

 

BP 1179 p 264v 08 do 06-07-1391. 

Gerardus Pels verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Pels prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 264v 09 ±do 06-07-1391. 

Johannes zv Henricus Penninc van Straten ev Aleijdis dvw Gerardus van Rode 

verkocht aan Johannes zvw Henricus gnd Mijs soen van den Ymerlaer een 

n-erfpacht van 17 lopen rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis in 

Diessen te leveren, gaande uit een kamp gnd in dat Wijkenscot, in Diessen, 
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tussen Sveneldis dv Enghela gnd Snellarts enerzijds en wijlen Gerardus zvw 

Johannes gnd Vriezen soen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene 

heide {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius (dg: Ghi) Henrici Penninc de Straten #maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Gerardi de Rode# hereditarie 

vendidit Johanni filio (dg: He) quondam Henrici dicti Mijs soen van den 

Ymerlaer hereditariam paccionem (dg: se) decem et septem lopinorum 

siliginis mensure de Hildwarenbeke solvendam hereditarie purificationis 

et (dg: su) in parochia de Dijessen (dg: supra) tradendam ex quodam campo 

dicti venditoris dicto #in# dat Wijkenscot sito in dicta parochia de (dg: 

p) Dijessen inter hereditatem (dg: Sv Svee) Sveneldis (dg: dicte) filie 

Enghele dicte Snellarts ex uno et inter hereditatem quondam Gerardi filii 

quondam Johannis dicti Vriezen soen ex alio tendente cum uno fine ad 

communem mericam ut dicebat promittens super omnia warandiam et. 

 

BP 1179 p 264v 10 di 11-07-1391. 

Godefridus Sceijnckel verkocht aan Elizabeth wv Andreas gnd Mol een 

b-erfcijns16,17 van 4 pond geld, die Petrus zv Petrus gnd Tijmmerman van 

Nijsterle beloofd had aan voornoemde Godefridus, een helft te betalen met 

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

Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed van Godefridus gnd Visscher 

enerzijds en erfgoed van Johannes Guldencop anderzijds, en uit alle 

goederen van eerstgenoemde Petrus. 

 

Godefridus Sceijnckel hereditarium censum quatuor librarum monete quem 

Petrus filius Petri dicti Tijmmerman de Nijsterle promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum dicto Godefrido hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in Busco in vico dicto 

Boertsche Straet inter hereditatem Godefridi dicti Visscher ex uno et 

inter hereditatem Johannis Guldencop ex alio atque ex omnibus et singulis 

bonis primodicti Petri ab ipso ad presens habitis ac imposterum 

acquirendis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris 

(dg: sup) vendidit Elizabeth relicte quondam Andree dicti Mol cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Loze et Aa datum tercia post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 264v 11 di 11-07-1391. 

Voornoemde Godefridus Sceijnckel droeg over aan Elizabeth wv Andreas Mols 

een b-erfcijns18 van 12 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 Beurdse Straat, tussen erfgoed van Godefridus Visscher enerzijds en 

erfgoed van wijlen Johannes Guldencop anderzijds. 

 

Dictus Godefridus Sceijnckel hereditarium censum XII solidorum monete 

quem se solvendum habere dicebat hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in Busco in vico dicto Boertsche Straet 

inter hereditatem Godefridi Visscher ex uno et inter hereditatem (dg: J) 

                         
16 Zie → VB 1799 f 080v 08, ma 26-01-1394, Gerijt soen wilner Andries Molle 

was gericht aen huus ende erve gelegen in tsHertogenbossche in die 

Boerdsche Straet tusschen erve Godevart Visschers ende tusschen den erve 

Jans Guldencop ende aen alle ende een yeghelijc goide Peters soen Peters 

Tijmmermans van Nijsterle die hij heeft of crigen mach overmids gebrec van 

erfcijns. 
17 Zie → BP 1180 p 702v 06 ma 19-02-1397, overdracht van (1) deze erfcijns 

van 4 pond en van (2) een erfcijns van 12 schelling, beide cijnzen gaande 

uit dit huis. 
18 Zie → BP 1180 p 702v 06 ma 19-02-1397, overdracht van (1) een erfcijns 

van 4 pond en van (2) deze erfcijns van 12 schelling, beide cijnzen gaande 

uit dit huis. 
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quondam Johannis Guldencop ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Elizabeth relicte quondam Andree Mols promittens warandiam et 

obligationem in dicto censu existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 264v 12 di 11-07-1391. 

Johannes van Gorpen die Plattijnmaker verkocht aan Elizabeth wv Andreas gnd 

Mol een n-erfcijs van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis 

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

Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Johannes zvw Reijmboldus 

bakker enerzijds en erfgoed van kvw Henricus Berwout anderzijds, te weten 

uit de helft naast voornoemd erfgoed van Johannes zvw Reijmboldus bakker, 

deze helft reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 40 

schelling voornoemd geld. 

 

Johannes de Gorpen die Plattijnmaker hereditarie vendidit Elizabeth 

relicte quondam Andree dicti Mol hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate 

ad dictum venditorem spectante in domo et area sita in Busco in vico 

ecclesie inter hereditatem Johannis filii quondam Reijmboldi pistoris ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici Berwout ex alio 

scilicet ex illa medietate que sita est contigue iuxta dictam (dg: dicti) 

hereditatem dicti Johannis filii quondam Reijmboldi pistoris ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditario censu XL solidorum dicte monete ex dicta 

medietate prius solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 264v 13 di 11-07-1391. 

Johannes zvw Henricus Coninc van Straten ev Aleijdis dvw Gerardus van den 

Rode verkocht aan Johannes zvw Henricus gnd Mijs soen van den Ymerle een 

n-erfpacht van 17 lopen rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis in 

Diessen te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 27 lopen rogge, maat van 

Hilvarenbeek, met Lichtmis in Diessen te leveren, gaande uit een kamp of 

erfgoed, in Diessen, ter plaatse gnd in dat Wijkenscot, tussen Sweneldis dv 

Enghela gnd Snellarts enerzijds en wijlen Gerardus zvw Johannes gnd Nezen 

soen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene heide, welk kamp aan 

eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw Aleijdis was geschonken als 

huwelijksgift, en welk kamp eerstgenoemde Johannes uitgegeven had aan 

Johannes zvw voornoemde Gerardus van den Rode voor de grondcijns en 

voornoemde pacht van 27 lopen rogge. 

 

Johannes filius (dg: H) quondam Henrici Coninc de Straten (dg: m) maritus 

et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Gerardi (dg: de) 

#van den# Rode hereditarie vendidit Johanni filio quondam Henrici dicti 

Mijs soen (dg: de) van den Ymerle hereditariam paccionem decem et septem 

lopinorum siliginis mensure de Hildwarenbeke solvendam hereditarie 

purificationis et in parochia de Dijessen tradendam de et ex hereditaria 

paccione viginti septem lopinorum siliginis dicte mensure quam dictus 

venditor solvendam habet hereditarie termino solucionis et loco predictis 

de et ex quodam campo seu hereditate sita in parochia de Dijessen in loco 

dicto in dat Wijkenscot (dg: sito in pa dicta parochia de Dijessen) inter 

hereditatem Sweneldis filie Enghele dicte Snellarts ex uno et inter 

hereditatem quondam Gerardi filii quondam Johannis dicti Nezen soen ex 

alio tendente cum uno fine ad communem mericam (dg: ut dicebat) et quem 

campum seu hereditates primodictus Johannes sumpserat cum dicta Aleijde 

sua uxore nomine dotis in subsidium matrimonii #(dg: sump)# et quem 

campum seu hereditates primodictus Johannes dederat ad pactum Johanni 

filio dicti quondam Gerardi van den Rode scilicet pro censu domini fundi 

et pro predicta! XXVII lopinorum siliginis ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem in dicta paccione XXVII lopinorum 

siliginis existentem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 
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1179 mf4 F 06 p. 265. 

 Quarta post Petri et Pauli: woensdag 12-07-1391. 

 in crastino Jacobi: woensdag 26-07-1391. 

 in octavis Petri et Pauli: donderdag 06-07-1391. 

 

BP 1179 p 265r 01 wo 12-07-1391. 

Petrus Vuchts beloofde aan Walterus Delijen soen (dg: 39 dobbel mottoen, 48 

gemene plakken voor elke dobbel gerekend) 58½ Gelderse gulden of de waarde 

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

 

Petrus Vuchts promisit Waltero Delijen soen (dg: XXXIX dobbel mottoen 

scilicet XLVIII communes placken pro quolibet dobbel computato LVIII et 

dimidium) #LVIII et dimidium# Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Erpe et Uden datum quarta 

post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 265r 02 wo 12-07-1391. 

Enghelbertus Ludinc zvw Jacobus van Uden enerzijds en Gerardus Heerken de 

oudere zvw Gerardus Heerkini anderzijds verklaarden dat de stenen muur 

tussen de huizen van hen beide, in Den Bosch, aan de Markt, tezamen met de 

osendrup en de loden afvoerpijp, gemeenschappelijk zal zijn en voor 

gezamenlijke rekening zal worden onderhouden. Engbertus Ludinc verklaarde 

dat Gerardus die muur, osendrup en afvoerpijp heeft laten bouwen, zoals 

destijds Gerardus dat aan Engbertus Ludinc in schepenbrieven beloofd19 had. 

Andere afspraken tussen partijen met betrekking tot de muur, osendrup en 

afvoerpijp in schepenbrieven gemaakt, blijven van kracht. 

 

Duplicetur. 

Enghelbertus Ludinc filius quondam (dg: .) Jacobi de Uden ex una et 

Gerardus Heerken senior filius quondam Gerardi Heerkini #ex alia# palam 

recognoverunt mutuo quod murus lapideus consistens et situs inter (dg: 

dom) domum dicti Engberti Ludinc et inter (?dg: hereditatem) domum dicti 

Gerardi Heerkini #situs in Busco ad forum# in omnibus et per omnia 

huiusmodi murus lapideus ibidem est constructus et edificatus et fundatus 

cum suo fundo #et guttarium supra dictum murum situm et fistula a dicto 

guttario dependens# est erit et permanebit perpetue communis et indivisus 

dictis Engberto Ludinc et Gerardo et (dg: ... q) et quod ipsi dictum 

guttarium et fistulam plumbeam perpetue sub eorum communibus expensis in 

bona disposicione observabunt quas recognitiones promiserunt mutuo (dg: -

r) super omnia ratas servare insuper dictus Engbertus Ludinc palam 

recognovit quod dictus Gerardus dictos murum guttarium et fistulam 

edificari ?faciebat et procuravit in omnibus et per omnia sicut dictus 

Gerardus pridem dicto Engberto Ludinc promiserat in litteris scabinorum 

clamans dictus Engbertus Ludinc dictum Gerardum ab omnibus promissionibus 

sibi factis per dictum Gerardum (dg: de dicto ....... dicti muri) #de# 

faciendo dictos murum et guttarium et fistulam edificari quitum et 

[absolutum] salvis aliis (dg: in dictis litteris contentis) contentis in 

litteris factis inter dictas partes (dg: occacione) de dictis muro 

guttario et fistula quoad omnia alia in eisdem litteris contenta in suo 

vigore permansuris. Testes Erpe et Uden datum supra. 

 

BP 1179 p 265r 03 wo 12-07-1391. 

Johannes Scillinc droeg over aan de broers Walterus en Johannes, kvw 

Johannes van Goerle, zijn vruchtgebruik in goederen, gnd ten Kleine Buttel, 

in Deurne, in de herdgang van Vlierden, en in een beemd, in Helmond, bij de 

windmolen, naast het water gnd die Aa, welke beemd tot voornoemde goederen 

behoorde. 

 

                         
19 Zie ← BP 1178 f 233v 06 vr 28-05-1389, afspraken mbt deze muur. 
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Solvit XVIII solidos. 

Johannes Scillinc suum usufructum sibi competentem in bonis dictis ten 

Cleijnen Buttel sitis in parochia de Doerne in pastoria de Vlierden et 

attinentiis dictorum bonorum universis atque in quodam prato sito in (dg: 

prato) parochia de Helmont (dg: inter hereditatem) prope molendinum venti 

(dg: sup) tendente contigue iuxta aquam die Aa vocatam et quod pratum ad 

dicta bona (dg: perte) pertinere consuevit ut dicebat supportavit Waltero 

et Johanni fratribus liberis quondam Johannis de Goerle promittens super 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 265r 04 wo 26-07-1391. 

Arnoldus zvw Petrus gnd Plaetmaker verkocht aan Johannes van Scijnle zv 

Sijmon bakker een n-erfcijns20 van 3 pond geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, tussen 

erfgoed van Wouterus Heijnen soen enerzijds en erfgoed van Johannes van 

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

15 pond voornoemd geld. 

 

+. 

Arnoldus filius quondam Petri dicti Plaetmaker hereditarie vendidit 

Johanni de Scijnle filio Sijmonis pistori hereditarium censum (dg: XX 

solidorum) #trium librarum# monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex domo et area sita in Busco in vico selliparorum inter 

hereditatem Wouteri Heijnen soen ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Mijngen ex alio ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu XV librarum dicte monete exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes (dg: Erpe et Aa datum s). Testes Uden et 

Hubertus datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1179 p 265r 05 wo 26-07-1391. 

De broers Henricus en hr Theodericus, kvw Theodericus van Os gewantsnijder, 

beloofden aan Henricus van den Broec zvw Ghisbertus van den Broec, 155 

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

betalen. 

 

Henricus et dominus Theodericus presbiter fratres liberi quondam 

Theoderici de Os pannicide promiserunt Henrico van den Broec filio 

quondam Ghisberti van den Broec centum et quinquaginta quinque Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Uden et Aa datum supra. 

 

BP 1179 p 265r 06 do 06-07-1391. 

Walterus en Johannes, kvw Johannes van Goerle, gaven uit aan Theodericus 

van Grotelt en diens vrouw Elizabeth dv Arnoldus Metten Suagher de helft 

van de goederen gnd ten Kleine Buttel, in Deurne, in de herdgang van 

Vlierden, zoals de hoevenaars die tot heden bezaten; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 3 mud 3 lopen rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis op voornoemde goederen te leveren. 

 

Walterus et Johannes liberi quondam Johannis de Goerle (dg: bona dicta) 

#medietatem bonorum dictorum# ten Cleijnen Buttel sitorum in parochia de 

Doerne in pastoria de Vlierden (dg: cum suis attinentiis) #cum medietate 

attinentiorum dictorum bonorum# singulorum et universorum quocumque 

locorum dictam! pastoriam de Vlierden sitorum #prout coloni eorundem 

hucusque possidebant# ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem (dg: 

Elizabeth filie quondam Theoderici de Elizabeth filie dicti quondam 

Arnoldi Metten Suagher uxori) Theoderico de Grotelt (dg: ab eodem 

                         
20 Zie → BP 1184 f 329v 06 di 04-05-1406, overdracht van de cijns. 
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hereditarie possidendam) et Elizabeth eius uxori filie Arnoldi Metten 

Suagher ab eisdem hereditarie possidendam pro censibus dominorum fundi ex 

dicta medietate de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione trium modiorum et trium lopinorum siliginis mensure de Helmont 

danda sibi ab aliis hereditarie purificationis et supra dicta bona 

tradenda ex dicta medietate promittentes super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et dicti Theodericus et Elizabeth cum eodem tamquam 

cum tutore etc repromiserunt tali condicione quod alter dictorum 

Theoderici et Elizabeth (dg: dictam medietatem ad) diutius vivens in 

humanis dictam medietatem ad eius vitam integraliter pro predicta 

paccione possidebit post decessum tamen eorundem Theoderici et Elizabeth 

amborum (dg: amb) ad liberos eorundem ab ipsis Theoderico et Elizabeth 

pariter genitos et generandos hereditarie devolvendam pro dicta paccione. 

Testes Erpe et Hubertus datum (dg: quin) in octavis Pe Pau. 

 

BP 1179 p 265r 07 do 06-07-1391. 

Voornoemde broers Walterus en Johannes gaven uit aan Johannes zv Henricus 

Dekens soen de andere helft van voornoemde goederen; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 3 mud 3 lopen rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis op de goederen te leveren. 

 

Dicti Walterus et Johannes fratres reliquam medietatem dictorum bonorum 

cum suis attinentiis quocumque infra dictam pastoriam consistentium sive 

sitorum (dg: dederunt ad hereditariam paccionem) prout coloni eorundem 

bonorum cum suis attinentiis eadem hucusque possidebant ut dicebant 

dederunt ad hereditariam paccionem Johanni filio (dg: quondam) Henrici 

Dekens soen ab eodem hereditarie possidendam pro censu (dg: fundi ex) 

dominorum fundi ex dicta medietate de jure solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione trium modiorum et trium lopinorum siliginis mensure 

de Helmont danda et solvenda eis ab alio hereditarie purificationis et 

supra dicta (dg: s) bona tradenda ex dicta medietate promittentes 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 265r 08 do 06-07-1391. 

Engbertus die Zegher van Crumvoert verkocht21 aan Theodericus Berwout een 

n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaand uit (1) 1 bunder land, gnd dat Haverland, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Johannes van Brolijo enerzijds 

en Johannes Zelen soen anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, ter plaatse 

gnd Cromvoirt, tussen voornoemde Johannes Zelen soen enerzijds en 

Mechtildis wv Walterus Rike anderzijds, reeds belast met een lijfpacht van 

7 lopen rogge, op het leven van Henricus gnd Enoden, en een b-erfpacht van 

2 zester rogge aan de koper, gaande uit voornoemde bunder. 

 

Engbertus die Zegher de Crumvoert hereditarie vendidit Theoderico Berwout 

hereditariam paccionem duorum (dg: lopinorum) #sextariorum# siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex uno bonario terre dicto dat Haverlant sito in parochia de 

Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter hereditatem Johannis 

de Brolijo ex uno et inter hereditatem Johannis Zelen soen ex alio atque 

ex una sextariata terre siliginee sita in dicto loco Crumvoert vocato 

inter hereditatem dicti Johannis Zelen soen ex uno et inter hereditatem 

Mechtildis relicte quondam Walteri Rike ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam (dg: d) obligationem deponere excepta 

vitali pensione septem lopinorum siliginis ad vitam Henrici dicti Enoden 

(dg: ex dicto bonario tra) et hereditaria paccione duorum sextariorum 

siliginis dicto emptori ex dicto bonario (dg: p) terre prius solvendis et 

                         
21 Zie ← BP 1177 f 122v 04 ±do 05-05-1384, verkoop van een erfcijns uit deze 

onderpanden; vermelding van een lijfpacht van 7 lopen rogge. 
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sufficientem facere. Testes Erpe et Gerardus datum supra. 

 

BP 1179 p 265r 09 do 06-07-1391. 

(dg: Gerardus). 

 

BP 1179 p 265r 10 do 06-07-1391. 

Theodericus Deijs van der Aelfoert en zijn vrouw Ermgardis wv Reijnerus van 

Barleham verpachtten aan Gerardus gnd Loij en Petrus van Boerden zv 

Gerardus een hoeve, die was van wijlen Reijnerus van Barleham, in Tilburg, 

ter plaatse gnd op die Stokhasselt, welke hoeve wijlen voornoemde Reijnerus 

verworven had van Johannes van den Camp en Arnoldus Keghelere, voor de duur 

van het leven van voornoemde Ermgardis, per jaar voor de lasten die eruit 

gaan etc, en voor 31 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Solvit extraneus. Duplicetur. 

Theodericus Deijs van der Aelfoert #maritus legitimus (dg: ut dicebat) 

Ermgardis sue uxoris relicte quondam Reijneri de Barleham et dicta 

Ermgardis cum eodem tamquam cum tutore# (dg: bona) mansum quendam cum 

suis attinentiis #et hereditatibus# que fuerat quondam Reijneri de (dg: 

Berlam) Barleham situm in parochia de Tilborch ad locum dictum op die 

Stochasselt quem mansum cum suis attinentiis (dg: dictus) et hereditates 

dictus quondam Reijnerus erga Johannem van den Camp et Arnoldum Keghelere 

acquisiverat ut dicebant dederunt ad (dg: he) annuum pactum Gerardo dicto 

Loij et Petro de Boerden filio (dg: quondam) Gerardi ab eisdem ad vitam 

dicte Ermgardis possidendum anno quolibet ad vitam dicte Ermgardis et non 

ultra pro oneribus exinde solvendis dandis etc atque pro (dg: XXX uno) 

triginta uno lopinis siliginis mensure de Busco danda sibi ab aliis anno 

quolibet ad vitam dicte Ermgardis et non ultra purificationis et pro 

primo termino ultra annum promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia et dicta 

onera persolvere. Testes Uden et Loze datum supra. 

 

1179 mf4 F 07 p. 266. 

 in octavis Petri et Pauli: donderdag 06-07-1391. 

 

BP 1179 p 266v 01 do 06-07-1391. 

(dg: Johannes zoon). 

 

(dg: Johannes fi). 

 

BP 1179 p 266v 02 do 06-07-1391. 

Lambertus zvw Lambertus gnd Jonghe Lemken van Scijnle verkocht aan Arnoldus 

zvw Willelmus Gielijs soen een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een kamp, 2 bunder groot, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eirde, tussen Arnoldus van Scijnle enerzijds en wijlen Henricus 

van den Waude anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld aan de koper. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti dicti Jonghe Lemken de Scijnle 

hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Willelmi Gielijs soen (dg: 

hereditariam paccionem) hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex quodam campo duo bonaria continente 

sito in parochia de Scijnle in loco dicto Eirde inter hereditatem Arnoldi 

de Scijnle ex uno et inter hereditatem quondam Henrici van den Waude ex 

alio ut dicebat promittens super #omnia# warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu XL solidorum 

dicte monete dicto emptori exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Uden et Loze datum in octavis Pe Pau. 
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BP 1179 p 266v 03 do 06-07-1391. 

(dg: Gerardus van der Oetheren). 

 

BP 1179 p 266v 04 do 06-07-1391. 

Henricus zvw Henricus die Rode van Erpe gaf uit aan zijn broer Johannes die 

Rode zvw voornoemde Henricus die Rode alle erfgoederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn ouders, onder Erp; de uitgifte geschiedde voor 

de onraad, en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Erp te leveren. Verkrijger beloofde op basis van voornoemde 

goederen en al zijn andere goederen in Erp. 

 

Henricus filius quondam Henrici die Rode de Erpe omnes (verbeterd uit: 

omnia) hereditates sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advoluta quocumque locorum infra parochiam de Erpe sitas ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Johanni die Rode fratri suo filio dicti quondam 

Henrici die Rode ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus dictis 

onraet annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Erpe tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter promisit ex premissis 

et ex omnibus aliis bonis dicti Johannis quocumque locorum in parochia de 

Erpe sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 266v 05 do 06-07-1391. 

Gerardus van der Oetheren verkocht aan Petrus die Mesmaker zvw Theodericus 

gnd Tijmmerman de helft van 1/3 deel dat behoorde aan het Geefhuis in Den 

Bosch, in een hofstad, 66 voet breed, 66 voet lang, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, aan de kant richting de plaats gnd Oetheren, welke hofstad de 

laatste hofstad op de Vughterdijk aan de kant richting Oetheren is, welk 

1/3 deel aan Elizabeth gnd Pieken behoorde, en welk 1/3 deel voornoemde 

Gerardus in cijns verkregen had van Albertus Wael als procurator van het 

Geefhuis in Den Bosch, voor de hertogencijns en een b-erfcijns van 40 

schelling geld, te weten de helft van het 1/3 deel welke helft gelegen is 

naast erfgoed van Johannes Moelner, belast met een erfcijns van 40 

schelling geld die Andreas van Oudrigem verkregen had van voornoemde 

Gerardus. Voornoemde verkoper en voornoemde Petrus zullen ieder een helft 

betalen van de hertogencijns, van de cijns van 40 schelling aan het 

Geefhuis en van de cijns van 40 schelling aan voornoemde Andreas van 

Oudrigem, gaande uit voornoemd 1/3 deel. 

 

Gerardus van der Oetheren medietatem unius tercie partis que spectabat 

#ad mensam sancti spiritus in Buscoducis# in quodam domistadio sexaginta 

sex pedatas in latitudine et sexaginta sex pedatas in longitudine 

continente sito in Busco supra aggerem Vuchtensem in latere versus locum 

dictum O#?e#theren quod domistadium predictum extremum domistadium est 

supra dictum aggerem Vuchtensem in (dg: loco dicto) dicto latere versus 

Otheren nuncupatum! est situm et que tercia pars ad Elizabeth dictam 

Pieken spectare consueverat quam (dg: medietatem dicte) terciam partem 

dicti domistadii extremi dictus Gerardus erga Albertum Wael procuratorem 

mense sancti spiritus in Busco cum consensu (dg: p) et voluntate 

provisorum dicte mense (dg: ..) pro (dg: he) censu domini ducis et pro 

hereditario censu XL solidorum monete ad censum acquisiverat prout in 

litteris #quas vidimus# scilicet illam medietatem dicte tercie partis 

dicti domistadii (dg: extremi) que medietas sitas est (dg: vers) contigue 

iuxta hereditatem Johannis Moelner ut dicebat hereditarie vendidit Petro 

die Mesmaker filio quondam Theoderici dicti Tijmmerman (dg: promittens 

warandiam et obligationem de) supportavit cum litteris et jure occacione 

dicte medietatis promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte (dg: de) sui deponere excepto hereditario censu XL solidorum monete 

quem Andreas de Oudrigem erga dictum Gerardum acquisiverat tali 

condicione annexa quod dictus venditor unam medietatem et dictus Petrus 
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reliquam medietatem dictorum censuum domini ducis et dicti census (dg: 

dni) XL solidorum dicte mense sancti spiritus et dicti census XL 

solidorum dicto Andree de Oudrigem ex dicta tercia parte solvendorum [ut] 

prefertur sic quod alteri eorum dampna exinde non eveniant ut ipsi 

recognoverunt mutuo et promiserunt super omnia. Testes Loze et Hubertus 

datum supra. 

 

BP 1179 p 266v 06 do 06-07-1391. 

Nijcholaus Vincken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus Vincken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 266v 07 do 06-07-1391. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Albertus gnd Wael procurator 

van de tafel van het Geefhuis in Den Bosch” en voornoemde Gerardus verkoper 

beloofde, zo nodig, de brief aan de koper ter hand te stellen. 

 

-. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Albertus dictus Wael procurator 

mense sancti spiritus in Busco etc et dictus Gerardus venditor promisit 

super omnia teradere dicto emptori ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 266v 08 do 06-07-1391. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Gerardus 20 Hollandse gulden of 

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

 

Dictus Petrus promisit dicto Gerardo XX Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 266v 09 do 06-07-1391. 

Henricus van Haren vleeshouwer, zijn kinderen Johannes en Ghisbertus, en 

Henricus die Grove beloofden aan Goeswinus van der Dijesen 40 Gelderse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Henricus de Haren carnifex Johannes et Ghisbertus eius liberi et Henricus 

die Grove promiserunt indivisi super omnia Goeswino van der Dijesen XL 

Gelre gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes (dg: da) Erpe 

et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 266v 10 do 06-07-1391. 

De drie eersten beloofden Henricus Groeve schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Tres primi promiserunt Henricum Groeve indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 266v 11 do 06-07-1391. 

Ancelmus zvw Johannes gnd Wael ev Margareta dvw Zebertus gnd der Kijnderen 

verkocht aan Willelmus zvw Willelmus gnd Zanden (1) een stuk land, in 

Goirle, tussen Willelmus Hilgarden enerzijds en Johannes gnd Godevarts soen 

anderzijds, belast met cijnzen, die wijlen voornoemde Zebertus hieruit 

betaalde, (2) een stuk beemd, in Goirle, tussen Arnoldus Ghiben enerzijds 

en Johannes van Brede Heze anderzijds. De brief overhandigen aan 

Plaetmaker. 

 

Ancelmus filius quondam Johannis dicti Wael maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam Zeberti dicti der Kijnder[en] peciam 

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

Goerle inter hereditatem Willelmi Hilgarden ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Godevarts soen ex alio prout ibidem site sunt (dg: et 

dicte Margarete de morte quondam parentum dicte Margarete successione) 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

57 

hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Willelmi dicti Zanden 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus (dg: 

exinde de jure) quos dictus quondam Zebertus exinde solvere consuevit. 

Testes Uden et (dg: Loz) Hubertus datum supra. Tradetur littera 

Plaetmaker. 

 

BP 1179 p 266v 12 do 06-07-1391. 

et peciam prati sitam in dicta pecia inter hereditatem Arnoldi [G]hiben 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Brede Heze ex alio. 

 

BP 1179 p 266v 13 do 06-07-1391. 

Hermannus gnd Oeden soen droeg over aan Hermannus zvw Theodericus molenaar 

van Vucht een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis in Den Bosch 

te betalen, gaande uit een akker gnd die Kalverhof, 8 lopen gerst groot, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, welke cijns aan hem was verkocht22 door 

Tielmannus zvw Johannes van Haenwijc. 

 

Hermannus dictus (dg: Oe) Oeden soen hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendum de 

quodam agro conventualiter die Kalver Hof nuncupato octo lopina (dg: .. 

si) ordei mensure de (dg: Busco) Oerscot in semine capiente sito in 

parochia de Oerscot ad locum dictum Spoerdonc venditum sibi a Tielmanno 

filio quondam Johannis de Haenwijc prout in litteris supportavit Hermanno 

filio quondam Theoderici multoris de Vucht cum litteris et aliis 

promittens ratam servare et obligationem ex !sui deponere. Testes Erpe et 

Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 266v 14 do 06-07-1391. 

Gerardus zv Boudekinus gnd Heest? van Bijnderen beloofde aan Willelmus van 

Volkel, tbv Arnoldus zvw Arnoldus Heijme, 15 Hollandse gulden of de waarde, 

1 mud haver en 2 vimmen stro met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te 

betalen en te leveren. 

 

Gerardus filius Boudekini dicti Hee[?s]t (dg : -t) de Bijnderen promisit 

Willelmo (dg: filio quondam) de Volkel ad opus Arnoldi filii quondam 

[Ar]noldi Heijme XV Hollant gulden #seu valorem# et unum modium avene et 

duas vimas straminum ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. 

 

BP 1179 p 266v 15 do 06-07-1391. 

Arnoldus van den Velde beloofde aan Willelmus van Volkel, tbv Arnoldus zvw 

Arnoldus Heijme, 9½ Hollandse gulden of de waarde en 2 zester gerst, maat 

van Veghel, met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen en te 

leveren. 

 

Arnoldus van den Velde promisit Willelmo de Volkel ad opus Arnoldi filii 

quondam Arnoldi Heijme novem et dimidium Hollant gulden seu valorem et 

dua (dg: -s) sextaria ordei mensure de Vechel ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 266v 16 do 06-07-1391. 

Ancelmus zv Denkinus gnd Ansems soen van Vechel en Denkinus zvw Egidius 

Reijnssen soen beloofden aan Willelmus van Volkel, tbv Arnoldus zvw 

Arnoldus Heijme, 30 Hollandse gulden of de waarde, 1 mud rogge, maat van 

Veghel, en 4 vimmen stro, met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te 

betalen en te leveren. 

 

Ancelmus filius Denkini dicti Ansems soen de Vechel et Denkinus filius 

quondam Egidii Reijnssen soen promiserunt Willelmo de Volkel ad opus 

                         
22 Zie ← BP 1178 f 060v 11 do 26-11-1388, verkoop van de cijns. 
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Arnoldi filii quondam Arnoldi [H]eijme XXX Hollant gulden seu valorem et 

unum modium siliginis #mensure de Ve[ch]el# et IIII vimas straminum ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 266v 17 do 06-07-1391. 

Johannes van den Rullen nzv Walterus van den Rullen beloofde aan Willelmus 

van Volkel, tbv Arnoldus zvw Arnoldus Heijme, 14 Hollandse gulden of de 

waarde, 1 mud haver, maat van Veghel, en 2 vimmen stro met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen en te leveren. 

 

Johannes van den Rullen #filius naturalis Walteri van den Rullen# 

promisit (dg: Wi) Willelmo (dg: fi) de Volkel (dg: promisit) ad opus 

Arnoldi filii quondam Arnoldi Heijme XIIII Hollant gulden seu valorem 

unum modium (dg: siliginis) avene mensure de Vechel et II vimas straminum 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 266v 18 do 06-07-1391. 

Egidius zvw Godefridus die Snider en Jutta van Zoemeren beloofden aan 

Willelmus van Volkel, tbv Arnoldus zvw Arnoldus Heijme, 19 Hollandse gulden 

of de waarde en 8 lopen gerst, maat van Veghel, met Sint-Jan aanstaande (ma 

24-06-1392) te betalen en te leveren. 

 

Egidius filius quondam Godefridi die Snider et Jutta de Zoemeren 

promiserunt Willelmo de Volkel ad opus Arnoldi filii quondam Arnoldi 

Heijme XIX Hollant gulden seu valorem [et] octo lopinos ordei mensure de 

Vechel ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 266v 19 do 06-07-1391. 

Johannes zvw Jacobus van der Lijnden gaf uit aan Johannes Keijser (1) 2/3 

deel in een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen erfgoed 

gnd Kalverhof enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten het 2/3 deel 

richting de gemene weg, (2) 1/3 deel in een stuk land, gnd die Zantstrepe, 

aldaar, tussen wijlen Thomas van Hijnen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, te weten het 1/3 deel naast voornoemde gemene weg; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 20 schelling geld en een hoen, met 

Kerstmis te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 25-12-1392). Slechts 

op te geven met drievoudige cijns. 

 

Johannes filius quondam Jacobi van der Lijnden duas tercias partes ad se 

spectantes in pecia terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Hijnen inter hereditatem dictam Calverhof ex uno et inter (dg: here 

communitatem ex alio) communem plateam ex alio scilicet ?illas duas 

tercias partes que site sunt versus communem plateam atque terciam partem 

ad se spectantem in pecia terre dicta die (dg: Za.) Zantstrepe sita 

ibidem inter hereditatem (dg: .) quondam Thome de Hijnen ex uno et inter 

communem viam ex alio scilicet illam terciam partem que sita contigue! 

iuxta dictam communem viam ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Johanni Keijser ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu XX 

solidorum monete et uno pullo dandis sibi ab alio nativitatis Domini et 

primo termino ultra annum ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit [et] non resignabit (dg: nisi) 

nisi cum triplo (dg: pactu) censu. Testes Uden et Hubertus datum supra. 

 

1179 mf4 F 08 p. 267. 

 in octavis Petri et Pauli: donderdag 06-07-1391. 

 quinta post divisionem apostolorum: donderdag 20-07-1391. 

 

BP 1179 p 267r 01 do 06-07-1391. 

Nennekina van Mulsen beloofde aan Eefsa dv Willelmus van Bijest 5½ Gelderse 
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gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Nennekina de Mulsen promisit (dg: Agneti) Eefse filie Willelmi de Bijest 

quinque et dimidium Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Uden [et] Hubertus datum in octavis 

Pe Pau. 

 

BP 1179 p 267r 02 do 06-07-1391. 

Gerardus Vilt nzvw Gerardus Vilt beloofde aan Jacobus Loze, tbv Goeswinus 

zvw Theodericus Rover Bernts soen, 46 Oijense gulden met Sint-Remigius 

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

 

Gerardus Vilt filius naturalis quondam Gerardi Vilt promisit #super 

habita et habenda# Jacobo Loze ad opus Goeswini filii quondam (dg: Rov) 

Theoderici Rover Bernts soen XLVI Oijens gulden seu valorem ad Remigii 

proxime futurum (dg: fu) persolvendos. Testes Uden et Hubertus datum in 

octavis Pe Pau. 

 

BP 1179 p 267r 03 do 06-07-1391. 

Margareta dv Philippus Moers soen van Gherwen en haar natuurlijke zoon 

Henricus verkochten aan Henricus gnd Gielijs soen van Broegel een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Gerwen te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd dat Hoelsloect, en een 

aangelegen stuk beemd, in Gerwen, ter plaatse gnd aan dat Laer, tussen 

Weijndelmoedis dv Rutgherus van den Lake enerzijds en Gerardus zv Gerardus 

van Gherwen anderzijds, (2) een stuk land, gnd de Oude Akker, in Gerwen, 

ter plaatse gnd aan dat Laer, tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed 

gnd Nouden Garst anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 30 

schelling en een b-erfpacht van ½ mud rogge, (3) een huis, erf en tuin, in 

Gerwen, ter plaatse gnd aan dat Laer, beiderzijds tussen kvw Henricus van 

den Laer, (4) een tuin, in Gerwen, ter plaatse gnd aan dat Laer, 

beiderzijds tussen Jacobus gnd Comans soen, (5) een b-erfcijns van 13 

schelling, die verkopers beuren, gaande uit een erfgoed van Weijndelmoedis 

dvw Rutgherus van den Lake, in Gerwen, ter plaatse gnd aan dat Laer, 

voornoemde goederen reeds belast met 7 penning. 

 

#Margareta filia (dg: quondam H Gh) Philippi Moers soen de Gherwen cum 

tutore et Henricus eius (dg: nali) filius naturalis# (dg: Henricus 

Grieten soen fi de Gherwen) hereditarie vendiderunt Henrico (dg: filio Gi 

Egidii) dicto Gielijs soen de Broegel hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de (dg: G) Nuenen solvendam hereditarie 

purificationis et in Gherwen tradendam ex pecia terre dicta dat 

Hoelsloect et pecia (dg: terre) prati sibi adiacente sitis in parochia de 

Gherwen (dg: in) ad locum dictum aen dat (dg: d.) Laer inter hereditatem 

Weijndelmoedis filie Rutgheri van den Lake ex uno et inter hereditatem 

Gerardi filii Gerardi de Gherwen ex alio atque pecia terre dicta den 

Ouden Acker sita in dictis parochia et loco inter communem plateam ex uno 

et inter hereditatem dictam (dg: d) Nouden Garst ex alio item ex domo et 

area (dg: si) et orto sitis in parochia et loco (dg: et) predictis inter 

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

liberorum quondam Henrici van den Laer ex (dg: uno) #utroque latere# item 

ex orto sito in parochia de loco predictis inter hereditatem Jacobi dicti 

Comans soen ex utroque latere adiacentem item ex hereditario censu XIII 

solidorum quem (dg: dictus venditor) #dicti venditores# solvendum habent 

ex hereditate Weijndelmoedis filie (dg: quondam) quondam Rutgheri van den 

Lake sita in dictis parochia et loco ut dicebant promittentes warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis septem denariis ex premissis et 

hereditario censu XXX solidorum et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis ex dicta pecia terre dicta den Ouden Acker prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 267r 04 do 06-07-1391. 

Voornoemde Margareta dv Philippus Moers soen van Gherwen en haar 

natuurlijke zoon Henricus verkochten aan Johannes Gielijs soen van Broeghel 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Nuenen, verder zoals hierboven. 

 

(dg: dictus Henricus Grieten soen de Gherwen) #Dicti Margareta cum tutore 

et Henricus eius filius naturalis# hereditarie vendiderunt Johanni 

Gielijs soen de Broeghel hereditariam paccionem (dg: u) dimidii modii 

siliginis mensure de Nuenen solvendam hereditarie ut immediate per totum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 267r 05 do 20-07-1391. 

Voornoemde Margareta dv Philippus Moers soen van Gherwen en haar 

natuurlijke zoon Henricus verkochten aan Wautgherus zvw Heijnmannus van 

Oerle een n-erfpacht van 15 lopen rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in 

Gerwen te leveren, gaande uit voornoemde erfgoederen, reeds belast met (1) 

7 penning, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, (3) een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, (4) een b-erfcijns van 30 schelling, (5) een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, gaande uit voornoemd stuk land, gnd de Oude Akker. 

 

1. 

=. 

Dicti Margareta cum tutore et Henricus eius filius naturalis hereditarie 

vendiderunt Wautghero filio quondam Heijnmanni de Oerle hereditariam 

paccionem (dg: X) quindecim lopinorum siliginis mensure de Nuenen 

solvendam hereditarie purificationis et in Gherwen tradendam ex dictis 

hereditatibus promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis septem denariis et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis et hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte mensure 

ex premissis atque hereditario censu XXX solidorum et hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis ex dicta pecia terre den Ouden Acker 

vocata prius solvendis et sufficientem facere. Testes Uden et Loze datum 

quinta post divisionem. {Het laatste deel van dit contract en de datum 

lijken later aangevuld te zijn.} 

 

BP 1179 p 267r 06 do 06-07-1391. 

Johannes Cleijberch, Zebertus Francken soen smid en zijn zwager Corstianus 

gnd Cost van den Wijbossche beloofden aan Godefridus van Gheldorp zvw 

Philippus van Eijke 118 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

Johannes Cleijberch et Zebertus Francken soen faber #et# Corstianus 

dictus Cost van den Wijbossche (dg: pro) eius sororius promiserunt 

Godefrido de Gheldorp filio quondam Philippi van Eijke centum et XVIII 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Uden et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 267r 07 do 06-07-1391. 

Arnoldus zvw Nijcholaus van Zochel, Arnoldus zvw Johannes van Zochel en 

Wautgherus zvw Arnoldus gnd Groet Arts beloofden aan de broers Henricus van 

Uden en Gerardus van Uden 36½ mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch te 

leveren, een helft met Kerstmis (ma 25-12-1391) en de andere helft met 

Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392). 

 

Arnoldus filius quondam Nijcholai de Zochel Arnoldus filius quondam 

Johannis de Zochel et Wautgherus filius quondam Arnoldi dicti Groet Arts 

promiserunt Henrico de Uden et Gerardo de Uden fratribus XXXVI(dg: mi) et 

dimidium modios siliginis mensure de Busco (dg: ad .) mediatim Domini et 

mediatim purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes Aa et Hubertus datum supra. 
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BP 1179 p 267r 08 do 06-07-1391. 

Rutgherus Claes soen smid, wonend in Middelrode, verkocht aan Otto 

Bruijstens een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een tuin in Berlicum, ter plaatse gnd Berlaer, tussen Johannes 

van Gassel enerzijds en Aleijdis Vuerblaes anderzijds. 

 

Rutgherus Claes soen faber commorans in Middelrode #ut dicebat# 

hereditarie vendidit (dg: Ot) Ottoni Bruijstens hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quodam orto 

sito in parochia de Berlikem in loco dicto Berlaer inter hereditatem 

Johannis de Gassel ex uno et inter hereditatem Aleijdis Vuerblaes ex alio 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes testes! datum supra. 

 

BP 1179 p 267r 09 do 06-07-1391. 

Albertus Wael procurator van het Geefhuis in de Bosch beloofde op verband 

van de goederen van het Geefhuis aan Belija dvw Petrus gnd Veren Nijmmen 

soen en haar natuurlijke dochter Agnes een lijfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren. Voornoemde Belija zal de pacht 

beuren, en na haar overlijden zal Agnes de pacht beuren, als ze dan leeft. 

 

Albertus Wael procurator mense sancti spiritus in Busco de consensu et 

voluntate provisorum promisit (dg: se) sub obligationem #bonorum# dicte 

mense quod dicta mensa dabit et exsolvet (dg: d) Belije filie quondam 

Petri dicti Veren Nijmmen soen et Agneti eius filie naturali vitalem 

pensionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dictarum Belije et Agnetis ambarum et non ultra 

purificationis ex omnibus bonis dicte mense sancti spiritus quocumque 

sitis (dg: tali) tali condicione quod dicta Belija dictam pensionem 

percipiet integraliter quandiu vixerit post eius decessum dicta Agnes 

eius filia naturalis dictam pensionem percipiet (dg: si) ad eius vitam si 

Agnetem tunc vixere contingat et cum ambe mortue fuerint etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 267r 10 do 06-07-1391. 

Wautgherus gnd Wauthem van Oerle beloofde aan Henricus Gielijs soen van 

Broegel en diens broer Johannes 29 Gelderse gulden of de waarde met Pasen 

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

 

(dg: Arnoldus) Wautgherus dictus Wauthem de Oerle promisit Henrico 

Gielijs soen de Broegel et Johanni eius fratri XXIX Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 267r 11 do 06-07-1391. 

Henricus gnd Weijndelmoeden Neve droeg over aan Matheus zvw Henricus Gegel 

van Maren een b-erfcijns van 3 oude schilden, die Weijndelmoedis dvw 

Henricus Ghegel beloofd had aan Johannes van de Kloot, tbv voornoemde 

Henricus, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een erfgoed, gnd een alinge 

gemeint, van voornoemde Weijndelmoedis, in Maren, in een eiland aldaar. 

Johannes Weijndelmoeden deed afstand. 

 

Henricus dictus Weijndelmoeden Neve hereditarium censum trium aude scilde 

(dg: promissum sibi a) quem Weijndelmoedis filia quondam Henrici Ghegel 

promisit Johanni de Globo ad opus dicti Henrici se daturam et soluturam 

(dg: prim) #primo#dicto Henrico hereditarie nativitatis Johannis ex 

quadam hereditate dicta (dg: ?een) een alinge gemeijnt dicte 

Weijndelmoedis sita in parochia de Maren in insula ibidem prout in 

litteris (dg: sup) hereditarie supportavit (dg: Henrico die Wit) Matheo 

filio quondam Henrici Gegel de Maren cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: promisit) 

insuper Johannes (dg: Weijndelmoeden) Weijndelmoeden super dicto censu et 
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jure renunciavit #ad opus dicti Mathei# promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti 

Henrici Weijndelmoeden Neve deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 267r 12 do 06-07-1391. 

Voornoemde Matheus beloofde aan Henricus zvw Petrus gnd Gegel 18 Gelderse 

gulden23 of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. De 

brief overhandigen aan Henricus die Wit. 

 

Dictus Matheus promisit Henrico filio quondam Petri dicti Gegel (dg: de) 

XVIII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera Henrico die Wit. 

 

BP 1179 p 267r 13 do 06-07-1391. 

Petrus die Moelner beloofde aan Johannes van de Dijk 38 Gelderse gulden of 

de waarde na maning te betalen. 

 

Petrus die Moelner promisit Johanni de Aggere XXXVIII Gelre gulden seu 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 F 09 p. 268. 

 in octavis Petri et Pauli: donderdag 06-07-1391. 

 

BP 1179 p 268v 01 do 06-07-1391. 

Johannes Clijngherberch nzvw hr Johannes van Hijnsberch investiet van Lith, 

Theodericus Herbrechts soen, Gerardus van der Stegen zvw Petrus gnd Willems 

soen, Gerardus van der Stegen zvw Petrus Coppen soen, Gerardus van Beest en 

diens broer Johannes van Beest, kvw Arnoldus Nouten soen, beloofden aan hr 

Johannes van Mierd priester, tbv hem, hr Johannes van de Wijer en hr 

Gerardus van het Hof, 130 oude Franse schilden, 5 Hollandse gulden of de 

waarde in goud voor 3 oude Franse schilden gerekend, een helft te betalen 

met Sint-Petrus-Stoel (do 22-02-1392) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 14-04-1392). 

 

Johannes Clijngherberch filius naturalis quondam domini Johannis de 

Hijnsberch investiti olim de Lijt Theodericus Herbrechts soen Gerardus 

van der Stegen filius quondam Petri dicti Willems soen Gerardus van der 

Stegen filius quondam Petri Coppen soen Gerardus de Beest et Johannes de 

Beest eius frater liberi quondam Arnoldi Nouten soen promiserunt domino 

Johanni de Mierd presbitro ad opus sui et ad opus domini Johannis de 

Vivario #domini# Gerardi de Curia seu alterius eorum centum et XXX aude 

scilde Francie seu pro tribus aude scilde (dg: pro) quinque Hollant 

gulden seu valorem in auro (dg: ad) mediatim Petri ad cathedram et 

mediatim pasce proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Hubertus 

datum in octavis Pe Pau. 

 

BP 1179 p 268v 02 do 06-07-1391. 

Arnoldus Nollen zvw Arnoldus gnd Nout en Johannes van Zanbeke zvw Johannes 

van Mekelendonc beloofden aan voornoemde hr Johannes van Mierd, tbv hr 

Johannes van Vessem priester, 38 oude Franse schilden, 5 Hollandse gulden 

of de waarde (dg: in goud) voor 3 oude Franse schilden gerekend, met Sint-

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

 

Arnoldus Nollen (dg: Joh) filius quondam Arnoldi dicti Nout et Johannes 

de Zanbeke filius quondam Johannis de Mekelendonc promiserunt dicto 

domino Johanni de Mierd ad opus domini Johannis de Vessem presbitri 

XXXVIII aude scilde Francie seu pro (dg: quinque) tribus aude scilde 

quinque Hollant gulden seu valorem (dg: in auro dictis) in festo Petri ad 

                         
23 Zie → BP 1180 p 185r 09 ±ma 31-08-1394, verklaring dat de schuld is 

betaald door Henricus gnd Witte szv Johannes Wilgenman. 
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(dg: dni The) cathedram proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 268v 03 do 06-07-1391. 

De broers Gerardus en Petrus, kvw Petrus gnd Zerijs, Johannes zvw 

Theodericus van der Heijden ev Oda dvw voornoemde Petrus: een beemd {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Gerardus Petrus fratres liberi quondam Petri dicti Zerijs Johannes filius 

quondam Theoderici van der Heijden maritus et tutor legitimus Ode sue 

uxoris filie dicti quondam Petri quoddam pratum. 

 

BP 1179 p 268v 04 do 06-07-1391. 

Henricus Liben soen verkocht aan Johannes zvw Gerardus van Leemputten en 

Henricus van Leemputten 1/6 deel in 10 bunder broek, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eilde, ter plaatse gnd op Bordelaar, tussen hr Goeswinus van Aa 

ridder enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Henricus Liben soen (dg: terciam partem) #sextam partem# ad se spectantem 

in (dg: quodam campo quinque bonaria continente #que fuerat# quondam Pe 

Gerardi de Leemputten) #X bonariis (dg: prati terre) paludis# sitis in 

parochia de Scijnle in loco dicto Eilde ad locum dictum op Bordelaer 

inter hereditatem (dg: G) domini Goeswini de Aa militis ex uno et inter 

(dg: communem plateam) #communitatem# ex alio (dg: ut dicebat tendentibus 

cum uno fine ad hereditatem liberorum quondam Gerardi van den Leemputten) 

ut dicebat hereditarie vendidit (dg: He) Johanni filio quondam Gerardi de 

Leemputten et Henrico van (dg: den) Leemputten promittens warandiam et 

obligationem (dg: deponere ex) ex parte sui deponere. Testes Erpe et Aa 

datum supra. 

 

BP 1179 p 268v 05 do 06-07-1391. 

De broers Gerardus en Petrus, kvw Petrus gnd Zerijs, en Johannes zvw 

Theodericus van der Heijden ev Oda dvw voornoemde Petrus verkochten aan 

Jacobus die Laet (1) een beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd die Coeleijde, 

tussen Boudewinus Otten soen enerzijds en Henricus Berniers soen en 

Aleijdis van der Merendonc anderzijds, (2) 1/8 deel in 1 bunder beemd, 

aldaar, tussen kv Johannes gnd Marinen soen enerzijds en Johannes van 

Berlikem en Henricus Berniers soen anderzijds, (3) een stuk land, in 

Berlicum, ter plaatse gnd die Zandakker, tussen erfgoed van het klooster 

van Berna enerzijds en Godefridus Meus soen anderzijds, (4) een hofstad, in 

Berlicum, tussen voornoemde Jacobus die Laet enerzijds en Nijcholaus gnd 

Coel Keelbreker anderzijds, (5) een erfgoed, gnd dat Boecsken, in Berlicum, 

tussen Nijcholaus Coel Keelbreker enerzijds en erfgoed van de abdij van 

Berne anderzijds, (6) een stuk land, in Berlicum, tussen erfgoed van de 

abdij van Berne enerzijds en Franco die Wert en zijn broer Jacobus 

anderzijds, belast met 16 schelling geld aan het klooster van Sint-Clara in 

Den Bosch en de cijns aan hr Ludovicus van Herlaer. 

 

Gerardus Petrus fratres liberi quondam Petri dicti Zerijs Johannes filius 

quondam Theoderici van der Heijden maritus et tutor legitimus Ode sue 

uxoris filie dicti quondam Petri quoddam pratum situm in parochia de 

Berlikem in loco dicto die Coeleijde inter hereditatem Boudewini (dg: 
?Otten) Otten soen ex uno et inter hereditatem (dg: Joh) Henrici Berniers 

soen (dg: ex alio item) et Aleijdis van der Merendonc ex alio item 

octavam partem ad se spectantem in (dg: q) uno bonario prati sito ibidem 

inter hereditatem liberorum Johannis dicti Marinen soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis (?dg: r-) de Berlikem et Henrici Berniers soen ex 

alio item peciam terre sitam in dicta parochia in loco dicto die 

Zandacker inter hereditatem conventus de Berna ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Meus soen ex alio item domistadium situm in dicta 

parochia inter hereditatem Jacobi die Laet ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai dicti Coel Keelbreker ex alio item (dg: peciam terre 
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hereditatem –s) dictam dat Boecsken sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Nijcholai Coel Keelbreker ex (dg: utroque) uno et inter 

hereditatem conventus de Berna ex alio item peciam terre sitam in dicta 

parochia inter hereditatem conventus de Berna ex uno et inter hereditatem 

Franconis die Wert et Jacobi sui fratris ex alio ut dicebant (?dg: 

hereditarie vendiderunt Jacobo) in ea quantitate qua ibidem site sunt 

hereditarie vendiderunt dicto Jacobo die Laet promittentes super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis sedecim solidis monete 

conventui (dg: de Berna) #sancte Clare in Busco# et censu domini (dg: 

fund) Ludovici de Herlaer exinde solvendis. Testes Erpe et Aa datum in 

octavis Pe Pau. 

 

BP 1179 p 268v 06 do 06-07-1391. 

Nijcholaus Coel Keelbreker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus Coel Keelbreker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 268v 07 do 06-07-1391. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Gerardus 56 Hollandse gulden of 

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

 

Dictus Jacobus promisit dicto Gerardo LVI Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 268v 08 do 06-07-1391. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Petrus 56 Hollandse gulden of de 

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

 

Dictus Jacobus promisit dicto Petro (dg: q) LVI Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 268v 09 do 06-07-1391. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Johannes zvw Theodericus van der 

Heijden 56 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1392) te betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit dicto Johanni filio quondam Theoderici van der 

Heijden LVI Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 268v 10 do 06-07-1391. 

Rodolphus gnd Roef zvw Ghisbertus van Zonne gaf uit aan Rutgherus smid van 

Zonne de achterste beemd in Son, ter plaatse gnd die Boekt, tussen 

Theodericus Didden soen enerzijds en Walterus van Acht anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Rodolphus en met het andere eind aan het 

water gnd die Dommel, met recht van weg over het erfgoed van voornoemde 

Rodolphus aldaar tot aan voornoemde beemd; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 11 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan. 

 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Ghisberti de Zonne #posterius# 

pratum situm in parochia de Zonne in loco dicto die Boect inter 

hereditatem Theoderici Didden soen ex uno et inter hereditatem Walteri de 

Acht tendens cum uno fine ad hereditatem dicti Rodolphi et cum reliquo 

fine ad aquam dictam die Dommel #+ { BP 1179 p 268v 11 invoegen}# ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Rutghero fabro de Zonne ab eodem 

hereditarie possidendum pro hereditario censu undecim librarum monete 

dando sibi ab alio hereditarie mediatim nativitatis Domini et mediatim 

(dg: D) Johannis ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 
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obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 268v 11 do 06-07-1391. 

{invoegen in BP 1179 p 268v 10}. 

+ simul cum via (dg: pergen et ab) eundi redeundi ambulandi et pergendi 

#cum suis bestiis omnibus# et (dg: abigendi) per (dg: dictam?) 

hereditatem dicti Rodolphi ibidem sitam usque ad dictum pratum. 

 

BP 1179 p 268v 12 do 06-07-1391. 

Henricus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 268v 13 do 06-07-1391. 

Johannes zv Johannes van Dijest wonend in Empel verkocht aan Gerardus 

Heijnen soen van Hezewijc visser een n-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 5 hont land, in 

Empel, ter plaatse gnd die Spoijen, tussen Gheerlacus Tielen soen enerzijds 

en een zekere Offeraen anderzijds, (2) een hofstad, in Empel, tussen 

voornoemde Gheerlacus Tielen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

deze hofstad reeds belast met 20 hoenderen. Voornoemde Johannes van Dijest 

verklaarde eertijds voornoemde 5 hont land geschonken te hebben aan zijn 

voornoemde zoon Johannes en diens vrouw Metta dv Godefridus Peters. 

 

Johannes (dg: de Dijest) filius Johannis de Dijest commorans in Empel 

hereditarie vendidit Gerardo Heijnen soen de Hezewijc (dg: de ..) 

piscatori hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex quinque 

hont terre ad se spectantibus sitis in parochia de Empel in loco dicto 

die (dg: ?Sp) Spoijen inter hereditatem Gheerlaci Tielen soen ex uno et 

inter hereditatem #dicti# Offeraen ex alio item ex domistadio sito in 

Empel inter hereditatem dicti Gheerlaci Tielen soen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio (dg: item e) ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis viginti 

pullis ex dicto domistadio prius solvendis et sufficientem facere. Quo 

facto dictus Johannes de Dijest palam recognovit quod ipse pridem #dicta 

quinque hont terre# dederat primodicto Johanni suo filio nomine dotis cum 

Metta sua uxore filia Godefridi Peters promittens super !huiusmodi 

recognitionem ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 268v 14 do 06-07-1391. 

Henricus Maechelini en Gerardus Wouters soen beloofden aan Henricus van de 

Kloot, ten behoeve van het klooster Sint-Clara in Den Bosch, 8 mud rogge, 

Bossche maat, en 10 Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande 

(vr 02-02-1392) te leveren en te betalen. 

 

Henricus Maechelini et Gerardus Wouters soen promiserunt Henrico de Globo 

ad opus conventus sancte Clare in Busco octo modios siliginis mensure de 

Busco et X Gelre gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 268v 15 do 06-07-1391. 

Theodericus zv Johannes van den Broec en Thomas van Hijntam beloofden aan 

Willelmus van Volkel, tbv Arnoldus zvw Arnoldus Heijme, 19½ Hollandse 

gulden of de waarde, 1 mud gerst, maat van Veghel, en 2 vimmen stro met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen en te leveren. 

 

Theodericus filius Johannis van den Broec et Thomas de Hijntam 

promiserunt Willelmo de Volkel ad opus Arnoldi filii quondam Arnoldi 

Heijme XIX et dimidium Hollant gulden !gulden seu valorem et unum modium 

ordei mensure de Vechel et II vimas straminum ad nativitatis Johannis 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 268v 16 do 06-07-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 268v 17 do 06-07-1391. 

Baudewinus nzvw hr Rodolphus Baudewijns soen priester beloofde aan Thomas 

zvw Arnoldus Nouden soen, gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar met 

Kerstmis 7½ Gelderse gulden of de waarde te betalen. 

 

Baudewinus filius naturalis domini quondam Rodolphi Baudewijns soen 

presbitri promisit #super omnia se daturum et soluturum# Thome filio 

quondam Arnoldi Nouden soen (dg: septem et) ad spacium trium annorum 

datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum trium 

annorum septem et dimidium Gelre gulden seu valorem nativitatis Domini et 

primo termino nativitatis Domini. Testes Erpe et Aa datum supra. 

 

1179 mf4 F 10 p. 269. 

 in octavis Petri et Pauli: donderdag 06-07-1391. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: vrijdag 07-07-1391. 

 

BP 1179 p 269r 01 do 06-07-1391. 

Johannes zvw Johannes gnd Vaes gaf uit aan Petrus die Mesmaker zvw 

Theodericus die Tijmmerman (1) 1/5 deel in een stuk eusel in Oostelbeers, 

tussen ?Hermannus Hoernic enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 1/8 deel 

in een eusel gnd dat Havelt?, in Oostelbeers, beiderzijds tussen de 

gemeint, (3) 1/5 deel in een huis en tuin in Oostelbeers, tussen kv 

Aleijdis Ghiselleers enerzijds en de gemeint anderzijds, (4) 1/5 deel in 

een b-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van Oostelbeers, welke pacht 

voornoemde wijlen Johannes Faes beurde uit de watermolen gnd Muistermolen, 

in Oostelbeers, (5) een b-erfpacht van 1 lopen rogge, maat van Oerle, die 

eerstgenoemde Johannes beurt, gaande uit een akker in Velthoven, naast 

Henricus Heijsen, (6) 1/5 deel in een b-erfpacht van 17 lopen rogge, maat 

van Oerle, die voornoemde wijlen Johannes Vaes beurt, gaande uit een hoeve 

gnd te Kobbeke, die was van wijlen Henricus Copken, in Velthoven, (7) 1/5 

deel in een b-erfcijns van 20 schelling, die voornoemde wijlen Johannes 

Vaes beurt, gaande uit een erfgoed van Gerardus Yden, in Westelbeers; de 

uitgifte geschiedde voor de lasten en thans voor een n-erfpacht van 8 lopen 

rogge, maat van Oostelbeers, met Lichtmis in Oostelbeers te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Petrus tot onderpand (8) 4/5 deel in 

voornoem huis en tuin in Oostelbeers. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Vaes quintam partem ad se 

spectantem in (dg: h) pecia pascue dicta eeusel sita in parochia de 

Oestelberze inter hereditatem Her[manni?] Hoernic ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex alio item octavam partem ad se spectantem in 

(dg: he) pecia pascue dicte eeusel (dg: si) dicta dat Ha[v?]elt sita in 

dicta parochia inter co[mmunitatem] ex utroque latere coadiacentem item 

quintam partem ad se spectantem in (dg: pecia terre) domo et orto sitis 

in dicta parochia inter hereditatem (dg: A) liberorum Aleijdis 

Ghiselleers ex uno et inter communitatem ex alio item quintam partem ad 

se spectantem in hereditaria paccione septem lopinorum siliginis mensure 

de Oestelberze (dg: solv) quam paccionem dictus quondam Johannes Faes 

solvendam habuit hereditarie ex molendino aquatili dicto Muijstermolen 

sito in dicta parochia atque hereditariam paccionem unius lopini 

siliginis mensure de Oerle quam primodictus Johannes solven[dam] habet 

hereditarie ex agro sito in parochia de Velthoven iuxta hereditatem 

Henrici Heijsen item (dg: quinq) quintam partem ad se spectantem in 
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hereditaria paccione decem et septem lopinorum siliginis mensure de Oerle 

quam dictus quondam Johannes Vaes solvendam habuit hereditarie ex manso 

dicto te Cobbeke qui fuerat quondam Henrici Copken sito in parochia de 

Velthoven item quintam partem ad se spectantem in hereditario censu XX 

solidorum quem dictus quondam Johannes Vaes solvendum habuit hereditarie 

ex (dg: pa) hereditate (dg: sita d) Gerardi Yden sita in parochia de 

Westelberze ut dicebat (dg: here) dedit ad hereditariam paccionem Petro 

die Mesmaker filio quondam Theoderici die Tijmmerman ab eodem hereditarie 

possidendas pro oneribus exinde solvendis dandis ect atque pro 

hereditaria paccione octo lopinorum siliginis mensure de Oestelberze 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Oestelberze tradenda 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem dictus Petrus quatuor quinque 

partes ad se spectantes in dictis domo et orto sitis in dicta parochia de 

Oestelberze ad pignus imposuit. Testes (dg: d) Erpe et Aa datum (dg: q) 

in octavis Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 269r 02 do 06-07-1391. 

Ghevardus van Eijndoven, Gerardus van Enode, Bernardus zvw Bernardus 

Weenmaers Neve, Johannes Claeuwart, Johannes van Hees zvw Johannes van 

Hees, Vasradus zvw Johannes van Berkel, Theodericus Brien en Matheus zvw 

Henricus Gegel beloofden aan hr Henricus Buc en hr Johannes van Mierd 

priesters 131 oude Franse schilden, 3 oude schilden voor 5 Hollandse gulden 

of de waarde in goud gerekend, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel 

(do 22-02-1392) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-

1392). 

 

Ghevardus de Eijndoven Gerardus de Enode Bernardus filius quondam 

Bernardi Weenmaers Neve Johannes Claeuwart (dg: Ludekinus Comans soen) 

Johannes de Hees filius quondam Johannis de Hees Vasradus (dg: Jans soen 

de Berkel) filius quondam Johannis de Berkel Theodericus Brien Matheus 

filius quondam (dg: Ja) Henrici Gegel promiserunt domino Henrico (dg: Bo) 

Buc et domino Johanni de Mierd presbitris seu eorum alteri centum et XXXI 

(dg: aude sc) aude scilde Francie scilicet pro [tribus] aude scilde pro 

quinque Hollant gulden seu valorem in auro mediatim Petri ad cathedram et 

mediatim (dg: pasche proxime futurum persolvendos) penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes Erpe et Aa datum supra. 

 

BP 1179 p 269r 03 do 06-07-1391. 

Voornoemde Ghevardus en zijn broer Theodericus Bijlant beloofden voornoemde 

Johannes van Hees schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Ghevardus predictus (dg: promisit .) et Theodericus Bijlant eius frater 

promiserunt dictum Johannem de Hees indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 269r 04 do 06-07-1391. 

Voornoemde Ghevardus beloofde voornoemde Theodericus Bijlant schadeloos te 

houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Ghevardus predictus promisit Theodericum Bijlant indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 269r 05 do 06-07-1391. 

Baudewinus nzvw hr Rodolphus Baudewijns soen priester, Rutgherus van den 

Slijc, Henricus van Hoemen zvw Johannes van Hoemen, Johannes van Maren zvw 

Johannes Stevens soen, Marcelius die Hoel, Johannes Rutghers soen en 

Henricus Gruijs zv Henricus beloofden aan de heren Henricus Buc en Johannes 

van Mierd 167 oude Franse schilden, 5 Hollandse gulden of de waarde in goud 
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voor 3 oude schilden gerekend, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel 

(do 22-02-1392) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-

1392). 

 

Baudewinus filius (dg: q) naturalis domini quondam Rodolphi Baudewijns 

soen presbitri Rutgherus van den Slijc Henricus de Hoemen filius quondam 

Johannis de Hoemen Johannes de Maren filius quondam Johannis Stevens soen 

Marcelius die Hoel Johannes Rutghers soen Henricus (dg: Gro Gu) Gruijs 

filius Henrici promiserunt indivisi super omnia dominis Henrico Buc et 

Johanni de Mierd seu eorum alteri centum et sexaginta septem aude scilde 

Francie scilicet pro tribus aude scilde quinque Hollant gulden seu 

valorem in auro mediatim Petri ad cathedram et mediatim penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 269r 06 do 06-07-1391. 

Theodericus van Thoren zv Tielkinus Tijmmerman ev Yda dvw Ermgardis dvw 

Rodolphus Glorien soen verkocht aan Henricus oudere zv Rodolphus van 

Merlaer een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande uit een hoeve, 

gnd te Bijsterveld, in Uden, ter plaatse gnd Bijsterveld. 

 

Theodericus de (dg: Thoren) Thoren filius (dg: quondam) Tielkini 

Tijmmerman maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie quondam 

Ermgardis filie quondam Rodolphi Glorien soen hereditariam paccionem (dg: 

p) unius modii siliginis mensure de Busco quam se solvendam habere 

dicebat hereditarie (dg: purificationis) ex manso dicto te Bijstervelt 

sito in parochia de Uden in loco dicto Bijstervelt ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico filio seniori Rodolphi de Merlaer promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 269r 07 do 06-07-1391. 

(dg: Petrus) 

 

BP 1179 p 269r 08 do 06-07-1391. 

De broers Gerardus en Petrus, kvw Petrus zvw Sizarius smid van Berliken, en 

Johannes zvw Theodericus van der Heijden ev Oda dvw voornoemde Petrus 

verkochten aan Henricus Louwer van Berlikem een stuk land gnd die Eust, 3 

lopen rogge groot, in Berlicum, tussen Hadewigis wv Franco enerzijds en 

Henricus zv Truda anderzijds, aan voornoemde wijlen Petrus verkocht door 

Andreas zvw Barnerius gnd Bernier van der Bruggen van Berlikem. 

 

Gerardus Petrus fratres liberi quondam Petri filii quondam Sizarii fabri 

de Berliken et Johannes filius quondam Theoderici van der Heijden maritus 

et tutor legitimus ut dicebat Ode sue uxoris filie dicti quondam Petri 

quandam peciam terre dictam vulgaliter die Eust tria lopina siliginis 

(dg: et) in semine capientem sitam in parochia de Berlikem inter 

hereditatem Hadewigis relicte quondam Franconis ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii Trude ex alio venditam dicto quondam Petro ab 

Andrea filio quondam Barnerii dicti Bernier van der Bruggen de Berlikem 

prout in litteris hereditarie vendiderunt Henrico Louwer de Berlikem (dg: 

pro) supportaverunt cum litteris et jure promittentes (dg: cum) ratam 

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

 

BP 1179 p 269r 09 do 06-07-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde 3 verkopers 10 Hollandse gulden of 

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

 

Dictus emptor promisit dictis 3 venditoribus X Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 269r 10 do 06-07-1391. 

Egidius van den Bossche verkocht aan Ghibo zv Ghibo Kesselman een 
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n-erfcijns van 40 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 

Beurdse Straat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Guldencop enerzijds en 

erfgoed van Hilla dvw Sijmon Voller anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 32 schelling voornoemd geld. 

 

Egidius van den Bossche hereditarie vendidit Ghiboni filio (dg: quondam) 

Ghibonis Kesselman (dg: hereditariam pac) hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim (dg: 

Johannis) ex domo et area dicti venditoris sita in Busco in vico dicto 

Boertsche Straet inter hereditatem quondam Johannis [Gu]ldencop ex uno et 

inter hereditatem Hille filie quondam Sijmonis fullonis ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto hereditario censu XXXII solidorum dicte monete exinde prius de 

jure solvendo et sufficientem facere. Testes Uden et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 269r 11 do 06-07-1391. 

Henricus gnd Ghiselbeers droeg over aan Petrus die Mesmaker zvw Theodericus 

die Tijmmerman een b-erfpacht van 1 lopen rogge, maat van Oostelbeers, 

gaande uit de watermolen gnd Muistermolen, in Oostelbeers, en een 

b-erfpacht van 1 lopen rogge, maat van Oostelbeers, gaande uit een akker, 

in Veldhoven, naast Henricus Heijssen. 

 

Henricus dictus Ghiselbeers hereditariam paccionem unius lopini siliginis 

mensure de Oestelberze qua se solvendam habere dicebat ex molendino 

aquatili dicto Muijstermolen sito in parochia de Oestelberze atque 

hereditariam paccionem unius lopini siliginis dicte mensure quam se 

solvendam habere (dg: he) dicebat hereditarie ex agro terre sito in 

parochia de Velthoven iuxta hereditatem Henrici Heijssen ut dicebat 

supportavit Petro die Mesmaker filio quondam Theoderici die Tijmmerman 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 269r 12 do 06-07-1391. 

Voornoemde Petrus Mesmaker droeg over aan Henricus gnd Ghiselbeers een stuk 

eusel, gnd dat Esperijt, in Oostelbeers, tussen Henricus van den Hoernic 

enerzijds en de gemeint anderzijds. Voornoemde Petrus behoudt hieruit een 

b-erfcijns van ¼ oude groot, met Lichtmis te betalen. 

 

Solvit XVIII solidos. 

Dictus Petrus Mesmaker peciam pascue dicte eeusel dat Esperijt nuncupate! 

sitam in parochia de Oestelberze inter hereditatem Henrici van den 

Hoernic ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio ut dicebat 

supportavit Henrico dicto Ghiselbeers promittens warandiam et 

obligationem deponere salvo tamen dicto Petro in dicta pecia pascue 

hereditario censu quarte partis (dg: unius) unius grossi antiqui 

purificationis persolvendo annuatim dicto Petro (dg: ..). Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 269r 13 do 06-07-1391. 

(dg: Heij). 

 

BP 1179 p 269r 14 vr 07-07-1391. 

Henricus zvw Johannes Weijlen soen, zijn broer Johannes, Johannes zvw 

Theodericus Mersman, diens broer Andreas en hun zuster Elizabeth droegen 

over aan Gerisius van Os een hofstad in Oss, ter plaatse gnd in die Voert 

Strate, tussen Willelmus van Ghiessen enerzijds en Ghisbertus Willems soen 

anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Johannis Weijlen soen Johannes eius frater 

Johannes filius quondam Theoderici Mersman Andreas eius frater et 

Elizabeth eorum soror cum tutore domistadium situm in parochia de Os in 
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loco dicto in die Voert Strate inter hereditatem Willelmi de Ghiessen ex 

uno et inter hereditatem (dg: Willelmi) Ghisberti Willems soen ex alio ut 

dicebant supportaverunt Gerisio de Os promittentes cum tutore warandiam 

et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Erpe et Loze datum in 

crastino octavarum Pe et Pauli. 

 

BP 1179 p 269r 15 vr 07-07-1391. 

(dg: Voornoemde vijf transportanten beloofden). 

 

(dg: Dicti quinque .. supportatores promiserunt). 

 

BP 1179 p 269r 16 vr 07-07-1391. 

Henricus zvw Johannes Weijlen soen en Johannes zvw Theodericus Mersman 

beloofden aan Gerardus van Os 9 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Henricus filius quondam Johannis Weijlen soen et Johannes filius quondam 

Theoderici Mersman promiserunt Gerardo de Os novem Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 269r 17 vr 07-07-1391. 

Petrus van Goch, Cristianus bakker, Marcelius gnd Bastart szvw Gerisius van 

Goch en Gheza dvw voornoemde Gerisius van Goch droegen over aan Johannes 

Gerijs een stuk land in Oss, ter plaatse gnd Oesterveld, tussen Johannes 

van Gemonden enerzijds en Nijcholaus Reijnkens soen anderzijds. 

 

Petrus de Goch Cristianus pistor Marcelius dictus Bastart gener! 

#quondam# Gerisii de Goch et Gheza filia dicti quondam Gerisii de Goch 

cum tutore peciam terre sitam in parochia de Os in loco dicto Oestervelt 

inter hereditatem Johannis de Gemonden ex uno et inter hereditatem (dg: 

Johannis et) Nijcholai Reijnkens soen ex alio supportaverunt Johanni 

Gerijs promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere tamquam 

de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 269r 18 vr 07-07-1391. 

Cristianus bakker en Marcelius Bastart szvw Gerisius van Goch beloofden aan 

Johannes Gerijs 9 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1391) te betalen. 

 

Cristianus pistor et Marcelius Bastart gener! quondam Gerisii de Goch 

promiserunt Johanni Gerijs novem Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum pers[olvendos]. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 F 11 p. 270. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: vrijdag 07-07-1391. 

 Sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 08-07-1391. 

 

BP 1179 p 270v 01 vr 07-07-1391. 

Henricus nzvw Rodolphus Pulslauwer verklaarde dat Petrus Pulslauwer alle 
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achterstallige termijnen heeft geleverd24,25,26,27 van een lijfpacht28 van 4 mud 

rogge, die wijlen voornoemde Rodolphus beloofd had aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus filius naturalis quondam Rodolphi Pulslauwer palam recognovit 

sibi per Petrum Pulslauwer fore satisfactum ab omnibus arrestadiis sibi 

restantibus a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem occacione 

vitalis pensionis quatuor modiorum siliginis quam dictus quondam 

Rodolphus promisit dicto Henrico in litteris scabinorum de Busco ut 

dicebat. Testes Erpe et Loze datum in crastino octavarum Pe Pau. 

 

BP 1179 p 270v 02 vr 07-07-1391. 

Albertus Buc van Lijt en Johannes Buc van Lijt beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 200 Rijnse gulden met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391; 

24+31+30+1=86 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Albertus Buc de Lijt et Johannes Buc de Lijt promiserunt Philippo Jozollo 

etc CC Rijnssche gulden ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena 

V. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 270v 03 vr 07-07-1391. 

Ywanus Stiercken beloofde aan Rutgherus van Boemel zvw Rutgherus van Boemel 

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

 

Ywanus Stiercken promisit Rutghero de Boemel filio quondam (dg: Johannis) 

#Rutgheri# de Boemel centum et (dg: nonaginta n) octaginta novem Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 270v 04 vr 07-07-1391. 

Johannes zv Egidius gnd Scilder van Berze droeg over aan zijn kinderen 

Johannes en Egidius een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Berze, met 

Lichtmis op de onderpanden te geven, gaande uit een huis, tuin, stuk land 

en stuk aangelegen beemd, in Oostelbeers, tussen Walterus Veren Oeden soen 

enerzijds en Arnoldus van der Hullen anderzijds, welke pacht aan hem was 

verkocht door Johannes zv Walterus gnd Veren Oden soen van Berze. De brief 

overhandigen aan Johannes zv eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Egidii dicti Scilder de Berze hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Berze solvendam hereditarie 

purificationis et supra hereditates infrascriptas solvendam ex domo et 

orto pecia terre et pecia prati eis adiacente sitis in parochia de 

Oestelberze (dg: vendita) inter hereditatem Walteri Veren Oeden soen ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi van der Hullen ex alio venditam sibi a 

Johanne filio Walteri #dicti# Veren Oden soen de Berze prout in litteris 

supportavit Johanni et Egidio suis liberis cum litteris et jure 

promittens ratam servare. Testes Uden et Aa datum supra. Tradetur littera 

                         
24 Zie ← BP 1177 f 103v 01 wo 17-02-1384, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
25 Zie ← BP 1178 f 091r 09 za 20-02-1389, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
26 Zie ← BP 1178 f 112r 11 di 13-07-1389, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
27 Zie ← BP 1179 p 270v 01 vr 07-07-1391, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
28 Zie → BP 1181 p 351r 02 do 10-04-1399, Henricus nzvw Rodolphus Pulslauwer 

droeg een lijfpacht over van 4 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Rodolphus beloofd had aan Eustatius van Hedechusen, tbv voornoemde 

Henricus, een helft te leveren met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit al zijn goederen. 
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Johanni filio primodicti Johannis. 

 

BP 1179 p 270v 05 vr 07-07-1391. 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen, gedaan door Johannes Moelner zvw Godefridus met zijn 

goederen. 

 

Johannes filius quondam Danijelis de Vladeracken omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Johannem Moelner filium quondam Godefridi cum 

suis bonis calumpniavit. Testes Erpe et Uden datum supra. 

 

BP 1179 p 270v 06 vr 07-07-1391. 

Johannes zv Ghisbertus gnd Sceijvel droeg over aan Egidius zv Ywanus van 

Vauderic, tbv voornoemde Ghisbertus Sceijvel, 300 Gelderse gulden, aan 

voornoemde Johannes beloofd29 door Theodericus gnd Writer van Vechel. De 

brief overhandigen aan Godefridus zv Godefridus Sceijvel en niemand anders. 

 

Johannes filius Ghisberti (dg: Sc) dicti Sceijvel trecentos aureos 

florenos communiter gulden vocatos monete Gelrie boni auri et iusti 

ponderis promissos dicto Johanni a Theoderico dicto Writer de Vechel 

prout in litteris supportavit Egidio filio Ywani de Vauderic ad opus 

dicti Ghisberti Sceijvel cum litteris et jure. Testes Erpe et Hubertus 

datum supra. Tradetur littera Godefrido filio Godefridi Sceijvel et (dg: 

ne) nemini alteri. 

 

BP 1179 p 270v 07 vr 07-07-1391. 

Johannes van Swalmen schoenmaker beloofde aan zijn zoon broeder Johannes 

orde van de minderbroeders een lijfrente van 25 Gelderse gulden of de 

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

gaande uit al zijn goederen. Voornoemde broeder Johannes zal de rente niet 

beuren zolang eerstgenoemde Johannes leeft. De brief overhandigen aan 

voornoemde broeder Johannes. 

 

Johannes de Swalmen su[t]or promisit (dg: super h) super omnia se daturum 

et soluturum (dg: Johanni) fratri Johanni suo filio ordinis fratrum 

minorum vitalem pensionem XXV Gelre gulden seu valorem anno quolibet ad 

vitam dicti fratris Johannis et non ultra mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque 

consistentibus sive sitis tali condicione quod dictus frater Johannes non 

percipiet nec levabit (dg: qu) dictam pensionem quamdiu primodictus 

Johannes vixerit in humanis et cum dictus frater Johannes viam omnis 

carnis fuit ingressus extunc erit quitus etc. Testes Uden et Aa datum 

supra. Tradetur littera dicto (dg: Johanni) fratri Johanni. 

 

BP 1179 p 270v 08 za 08-07-1391. 

De broers Walterus, Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, 

verkochten aan Aleijdis dv Gerardus van den Velde een n-erfpacht van 1 mud 

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

akker van 9 lopen rogge, in Haaren, tussen Robbertus van ?Luijsschel 

enerzijds en Johannes Bolant anderzijds. 

 

Walterus Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Johannis de Haren 

hereditarie vendiderunt Aleijdi filie Gerardi van den Velde et 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Buscoducis (dg: 

et in Busco tradendam) solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex agro terre novem lopina siliginis in semine capiente sito in 

parochia de Haren inter hereditatem Robberti de [?Li]ijsschel ex uno et 

                         
29 Zie ← BP 1178 f 372v 01 do 07-04-1390, belofte aan Johannes zv Ghisbertus 

Sceijvele 300 Gelre gulden te betalen binnen een jaar na overlijden van 

zijn vader. 
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inter hereditatem Johannis Bolant ex alio ut dicebant promittentes #super 

habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Uden et Loze datum sabbato post octavas Pe et 

Pauli. 

 

BP 1179 p 270v 09 za 08-07-1391. 

De eerste beloofde Henricus en Willelmus schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 grossos. 

Primus promisit (dg: alio) Henricum et Willelmum indempnes servare de 

premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 270v 10 za 08-07-1391. 

Godescalcus van Hijntam en zijn broer Johannes, kvw Johannes van Hijntam, 

Arnoldus die Writer zvw Engbertus Writer en Ghisbertus van den Gheijne ev 

Ava dvw voornoemde Engbertus Writer droegen over aan Gerardus zv Willelmus 

van Zelant het deel, dat aan hen en aan Sophija dvw voornoemde Johannes van 

Hijntam gekomen was na overlijden van Ava dvw Arnoldus die Abt, in een huis 

en erf van voornoemde wijlen Arnoldus Abt, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus Brodeken, met een weg 

ertussen, enerzijds en erfgoed van Henricus van den Hoevel anderzijds, 

zoals Walterus Coelborner dat huis en erf eertijds verworven had van 

voornoemde Arnoldus Abt. Voornoemde Sophija zal op dit huis en erf geen 

rechten doen gelden. De eigenaars van voornoemd huis en erf alsmede de 

eigenaars van andere huizen en erfgoederen, achter voornoemd huis en erf 

gelegen, mogen voornoemde weg gebruiken. 

 

Godescalcus de Hijntam Johannes eius frater liberi quondam Johannis de 

Hijntam Arnoldus die (dg: W..) Writer #filius quondam Engberti Writer# 

Ghisbertus van den Gheijne maritus et tutor legitimus ut asserebat Ave 

sue uxoris (dg: u) filie quondam Engberti (dg: pre) Writer predicti totam 

partem et omne jus eis et Sophije filie dicti quondam Johannis de Hijntam 

(dg: atque ex) de morte quondam Ave filie quondam Arnoldi die Abt 

successione advolutas in domo et area dicti quondam Arnoldi Abt sita in 

Busco ad (dg: vicum dictum Vuh Vuchtensem) #aggerem Vuchtensem# inter 

hereditatem (dg: ..) quondam Nijcholai Brodeken #quadam via interiacente# 

ex uno et inter hereditatem Henrici van den Hoevel ex alio prout #ibidem 

sita et# Walterus Coelborner dictam domum et aream pridem erga dictum 

Arnoldum Abt acquisiverat prout in litteris de Busco continetur ut 

dicebant supportaverunt Gerardo filio Willelmi de Zelant promittentes 

(dg: indivisi super omnia ratam servare) divisi quilibet pro se ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere promiserunt insuper dicti 

Godescalcus et Johannes de Hijntam fratres indivisi super omnia quod ipsi 

dictam (dg: .......) #Sophijam# eorum sororem perpetue talem habebunt 

quod nunquam presumet se jus in dicta domo et area habere hoc tamen 

addito quod possessores dicte domus et aree et possessores domuum et 

hereditatum sitarum retro domum et aream predictam perpetue utentur dicta 

via #prout huiusmodi via ibidem sita est# prout hucusque (dg: l) eadem 

via usi sunt ?fieti #et pro presenti#. Testes (dg: d) Uden et Loze datum 

supra. 

 

BP 1179 p 270v 11 za 08-07-1391. 

Johannes van Zelant zv Willelmus beloofde aan Ghibo van den Gheijne 40 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391) 

te betalen. 

 

Johannes de Zelant filius Willelmi promisit Ghib[o]ni van den Gheijne XL 

Gelre gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 
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BP 1179 p 270v 12 za 08-07-1391. 

Gerardus zv Hubertus gnd die Abt droeg over aan Gerardus zv Willelmus van 

Zelant het deel, dat aan hem, zijn voornoemde vader Hubertus en Katherina 

dv voornoemde Hubertus behoort, in voornoemd huis en erf. 

 

Gerardus filius Huberti dicti die Abt totam partem et omne jus sibi (dg: 

di) et dicto Huberto suo patri et Katherine filie dicti Huberti 

competentes quovis modo in dicta domo et area supportavit Gerardo filio 

Willelmi de Zelant promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti Huberti et dicte 

Katherine in premissis (dg: q) existentem deponere et quod ipsi dictos 

Hubertum et Katherinam (dg: eius) perpetue tales habebunt quod nunquam 

presument se jus in premissis habere addita condicione de dicta via [ut] 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 270v 13 za 08-07-1391. 

Johannes die Koc zvw Godefridus van Ghemert droeg over aan Arnoldus zvw 

Arnoldus van der Braken een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, 

met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 4 mud 

rogge, die Willelmus van Audenhoven moet leveren, gaande uit (1) een huis, 

tuin en aangelegen erfgoederen, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, (2) 

een stuk land gnd dat Wreijnlaer, in Oirschot ter plaatse gnd Spoordonk, 

welke pacht van 3 mud rogge voornoemde Johannes Koc gekocht30 had van de 

broers Arnoldus voornoemd, Rutgherus en Ghisbertus, kvw Arnoldus van der 

Braken, en van Johannes gnd Berijs. 

 

Johannes die Koc filius quondam Godefridi de Ghemert hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Oerscot solvendam 

hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis quam Willelmus de Audenhoven solvere 

tenetur hereditarie (dg: ex hereditaria paccione quatuor modiorum 

siliginis dicte mensure) ex domo et orto et hereditatibus sibi 

adiacentibus sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Spoerdonc item ex 

pecia terre dicta dat Wreijnlaer sita in dicta parochia in dicto loco 

Spoerdonc (dg: q) quam paccionem trium modiorum siliginis dictus Johannes 

Koc erga Arnoldum Rutgherum et Ghisbertum fratres liberos quondam Arnoldi 

van der Braken #et# Johannem dictum Berijs emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Arnoldo filio quondam Arnoldi van 

der Braken cum litteris et jure promittens ratam et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 270v 14 za 08-07-1391. 

Elizabeth gnd van Dommellen dvw Godefridus van Dommellen maakte bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Ghisbertus Veer van 

Empel met zijn goederen. 

 

Elizabeth dicta de Dommellen filia quondam Godefridi de Dommellen omnes 

et singulas vendiciones et alienaciones factas per Ghisbertum Veer de 

Empel cum suis [bonis] quibuscumque ut dicebat calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 270v 15 za 08-07-1391. 

Gerardus van Berkel zvw Nijcholaus van Berkel verkocht aan Johannes Knoep 

een b-erfcijns van 10 pond geld, uit een b-erfcijns van 14 pond geld, die 

voornoemde Gerardus, Henricus en Nijcholaus, broers, kvw voornoemde 

Nijcholaus, beurden, een helft met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een hofstad in Den Bosch, naast de Gevangenpoort, 

tussen het stenen huis van voornoemde broers enerzijds en erfgoed van 

Godefridus Ketellere anderzijds, strekkend vanaf de weg tot aan de verste 

                         
30 Zie ← BP 1177 f 261r 07 do 14-12-1385, verkoop van de pacht van 3 mud. 
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rand van een beerput, aan de verste gevel van voornoemd stenen huis, en 

vanaf voornoemde verste rand, gnd een kant, van voornoemde beerput 

lijnrecht tot aan de wand {p.271} van het huis van Henricus gnd Ghegel, en 

vanaf de middelste stijl van het huis van laatstgenoemde Henricus tot aan 

een andere stijl van dat huis, en zo lijnrecht strekkend tot aan erfgoed 

van Johannes gnd Snelleke, met een weg, 5 hamervoet breed, die achter 

voornoemd erfgoed loopt tot aan erfgoed van Johannes Snelleke, welke 

hofstad met weg voornoemde Gerardus, Henricus en Nijcholaus in cijns 

uitgegeven hadden aan Johannes van Hezewijc, voor voornoemde cijns van 14 

pond, en welke cijns van 10 pond voornoemde Gerardus nu bezit. 

 

Gerardus de Berkel filius quondam Nijcholai de Berkel hereditarium censum 

X librarum monete de hereditario censu quatuordecim librarum monete quem 

(dg: Ge) dictus Gerardus Henricus et Nijcholaus fratres liberi quondam 

Nijcholai predicti solvendum habuerunt hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domistadio quodam sito in Busco iuxta portam 

captivorum inter domum lapideam dictorum fratrum ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Ketellere ex alio tendente a platea ibidem ad 

ultimum finem cloace cuiusdam ibidem consistentis ad ultimum domipinagium 

dictum ghevel domus lapidee et aree predicte atque a dicto ultimo fine 

dicto een cant predicte cloace tendente linealiter ex transverso ad 

parietem 

 

1179 mf4 F 12 p. 271. 

 Secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 10-07-1391. 

 in crastino Jacobi: woensdag 26-07-1391. 

 

BP 1179 p 271r 01 za 08-07-1391. 

domus Henrici dicti Ghegel item a medio stilo domus jamdicti Henrici 

usque ad alium stilum eius domus et sic linealiter tenden[te] (dg: -s) 

usque ad hereditatem Johannis dicti S[nell]ek[]e cum quadam via quinque 

pedatas dictas hamervoet in latitudine continente (dg: s.. retro) se 

retro dictam hereditatem tendente ad hereditatem dicti Johannis Snelleke 

quod domistadium cum dicta via dicti Gerardus (dg: Nijcholaus) et 

Henricus et Nijcholaus fratres dederunt ad hereditarium censum Johanni de 

Hezewijc pro dicto censu XIIII librarum prout in litteris et quem censum 

X librarum dictus Gerardus nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Knoep supportavit cum litteris et jure #occacione etc# 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

....... filii ....... quoque (dg: dictus) in dicto censu X librarum 

existentem deponere. Testes (dg: d) Uden et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 271r 02 za 08-07-1391. 

Gerardus van Berkel droeg over aan Johannes Knoep een b-erfcijns van 3 

dobbel mottoen geld van Vilvoorde, die Gerardus zv Thomas gnd Hillen soen 

van Crumvoert beloofd had aan voornoemde Gerardus van Berkel, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit een huis en erf, in Vught Sint-Lambertus, naast de 

plaats waar een brug, gnd die Vughterbrug, stond, tussen Bruijstinus van 

Hamvelt enerzijds en een sloot aldaar anderzijds, en uit een beemdje en 

sloot aldaar. 

 

Gerardus de Berkel hereditarium censum trium aureorum denariorum 

communiter dobbel mottoen vocatorum monete Filfordie vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris quem Gerardus filius Thome dicti Hillen soen de 

Crumvoert promisit se daturum et soluturum dicto Gerardo (dg: here) de 

Berkel hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area sita in parochia 

sancti Lamberti de Vucht iuxta locum in quo pons quidam dictus die 

Vuchterbrugge stare consuevit inter hereditatem Bruijstini de Hamvelt ex 

uno et inter quoddam fossatum ibidem ex alio atque ex quodam pratulo et 

fossato ibidem sitis prout in litteris supportavit Johanni Knoep cum 

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

 

BP 1179 p 271r 03 za 08-07-1391. 

Gerardus van Berkel verkocht aan Johannes Knoep een b-erfpacht van 4 mud 

rogge, maat van Asten, die Yseboldus van Asten beloofd had aan voornoemde 

Gerardus met Lichtmis in Asten, op de plaats gnd te Per te leveren, gaande 

uit de navolgende erfgoederen, in Asten, (1) een stuk land, tussen 

Willelmus van Roesden enerzijds en die gnd van Papendonc anderzijds, (2) 

een stuk land, ter plaatse gnd aan dLaerbroek, tussen voornoemde Yseboldus 

enerzijds en Thomas van Boevenberch anderzijds, (3) een stuk land, op de 

plaats gnd Vlascloten, tussen voornoemde Yseboldus enerzijds en voornoemde 

Willelmus anderzijds, (4) een stuk land, tussen Johannes van Colen 

enerzijds en Johannes Kerner anderzijds, (5) een stuk land, tussen hr 

Ywanus priester enerzijds en Johannes Arts soen anderzijds, (6) een stuk 

land, tussen Johannes verwer van Eijndoven enerzijds en Henricus van 

Astappen anderzijds, (7) een stuk land, tussen Petrus Jans soen van Helmont 

enerzijds en wijlen Johannes van Hal anderzijds, (8) een beemd, naast de 

dijk enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds. 

 

Gerardus de Berkel hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis 

mensure de Asten quam Yseboldus de Asten promisit se daturum et soluturum 

dicto Gerardo hereditarie purificationis et in Asten supra locum dictum 

te Per (dg: -re) traditurum et (dg: soluturum) deliberaturum ex 

hereditatibus infrascriptis sitis in parochia de Asten primo videlicet ex 

pecia terre sita inter hereditatem Willelmi de Roesden ex uno et inter 

hereditatem illorum dictorum de Papendonc ex alio item ex pecia terre 

sita ad locum dictum aen dLaerbroec inter hereditatem dicti Yseboldi ex 

uno et inter hereditatem Thome de Boevenberch ex alio item ex pecia terre 

sita supra locum dictum Vlascloten inter hereditatem dicti Yseboldi ex 

uno et inter hereditatem dicti Willelmi ex alio item ex pecia terre sita 

inter hereditatem Johannis de Colen ex uno et inter hereditatem Johannis 

Kerner ex alio item ex pecia terre sita inter hereditatem domini Ywani 

presbitri ex uno et inter hereditatem Johannis Arts soen ex alio item ex 

pecia terre sita inter hereditatem Johannis tinctoris de Eijndoven ex uno 

et inter hereditatem Henrici de Astappen ex alio item ex pecia terre sita 

inter hereditatem Petri Jans soen de Helmont ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis de Hal ex alio insuper ex prato sito in dicta parochia 

(dg: a) iuxta aggerem ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio (dg: 

item tende) prout in litteris hereditarie vendidit Johanni Knoep 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam et obligationem et 

impeticionem in dicta paccione existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 271r 04 za 08-07-1391. 

Egidius zvw Henricus van Herlaer molenaar maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Henricus gnd die Leeuwe met zijn 

goederen. 

 

Egidius filius (dg: He) quondam Henrici (dg: Moe) de Herlaer multoris 

omnes vendiciones et alienaciones factas per Henricum dictum die (dg: 

Lee) Leeuwe cum bonis suis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 271r 05 za 08-07-1391. 

Henricus van Zulikem verkocht aan Nijcholaus zvw Walterus van Arkel een 

kamp, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen voornoemde Nijcholaus zvw 

Walterus van Arkel enerzijds en wijlen hr Godefridus van Os ridder 

anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen Bertoldus Dircs soen en met 

het andere eind aan Theodericus Kijevit, met recht van weg vanaf de weg 

aldaar over erfgoed van voornoemde Nijcholaus, erfgoed van Johannes van de 

Dijk en een ander erfgoed van voornoemde Nijcholaus tot aan voornoemd kamp, 

belast met 3 oude groten tournoois aan de hertog en een b-erfcijns van 17½ 

oude groot aan een altaar in Den Bosch in de Sint-Janskerk, van welk altaar 
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thans hr Walterus Meelman de rector is. 

 

Henricus de Zulikem quendam campum situm in parochia de Scijnle in loco 

dicto Eilde inter hereditatem Nijcholai filii quondam Walteri de Arkel 

(dg: ex Arkel) ex uno et inter hereditatem quondam domini Godefridi de Os 

militis ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem quondam Bertoldi 

Dircs soen (dg: ex u) et cum reliquo (dg: The) fine ad hereditatem 

Theoderici Kijevit ex alio ut dicebat #(dg: simul cum via)# {BP 1179 p 

271r 06 invoegen} hereditarie vendidit dicto Nijcholao filio quondam 

Walteri de Arkel promittens super omnia warandiam et (dg: aliam) 

obligationem deponere exceptis tribus grossis antiquis Turonensibus 

domino nostro duci et hereditario censu XVII et dimidii grossorum 

aureorum antiquorum cuidam altari sito in Busco in ecclesia sancti 

Johannis cuius altaris ad presens est rector dominus Walterus Meelman ex 

dicto campo de jure solvendis. Testes Uden et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 271r 06 za 08-07-1391. 

{In BP 1179 p 271r 05 invoegen}. 

simul cum via veniendi ambulandi et pergendi a (dg: communitate ibidem) 

platea (dg: per) ibidem per hereditatem dicti Nijcholai et per 

hereditatem Johannis de Aggere et per (dg: he) aliam hereditatem dicti 

Nijcholai usque ad dictum campum prout huiusmodi via ad dictum campum de 

jure pertinet. 

 

BP 1179 p 271r 07 za 08-07-1391. 

Goswinus Moedel van der Donc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goswinus Moedel van der Donc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 271r 08 za 08-07-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus verkoper 100 Hollandse 

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

 

Dictus emptor promisit dicto Henrico venditori centum Hollant gulden seu 

valorem ad #festum# purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 271r 09 za 08-07-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 50 Hollandse gulden of de 

waarde en 5 pond geld met Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1393) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori L Hollant gulden seu valorem et 

quinque libras monete a purificationis pro !purificationis proxime ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 271r 10 za 08-07-1391. 

Ghiselbertus zvw Johannes Ghevarts beloofde aan Henricus van Geffen zv 

Johannes van Geffen 21 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Ghiselbertus filius quondam Johannis Ghevarts promisit Henrico de Geffen 

filio Johannis de Geffen XXI Gelre gulden vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 271r 11 za 08-07-1391. 

Schepenen zagen twee brieven, waarvan er een begint met “Willelmus zvw 

Benedictus gnd Bits etc” en de andere met “Johannes zvw Johannes etc” en 

Henricus van Uden beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen. De 

brieven overhandigen aan Willelmus van Volkel en de vidimus aan voornoemde 
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Theodericus!. 

 

[Solvit] VI grossos. Scabini noluerunt. 

Nos Gerardus de Uden et Jacobus Loze scabini notum facimus etc quod nos 

vidimus et legi audivimus litteras scabinorum quarum una incipit etc 

Willelmus filius quondam Benedicti dicti Bits etc et alia Johannes filius 

quondam Johannis etc et promisit Henricus de Uden (dg: s) super omnia 

quod ipse porriget et concedet dictas litteras etc in forma et alter 

promisit super omnia reddere sanas etc. Testes datum supra. Tradentur 

littere scabinales Willelmo de Volkel et vidimus antedicto Theoderico!. 

 

BP 1179 p 271r 12 ma 10-07-1391. 

Ghibo van den Gheijne droeg over aan Johannes van Zelant zv Willelmus een 

huis en erf van Arnoldus gnd Abt, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Margareta gnd Leijten enerzijds en erfgoed van Henricus van den 

Hoevel anderzijds, strekkend vanaf erfgoed van Martinus Dekker tot aan 

erfgoed van Walterus Coelborners, aan hem gerechtelijk verkocht door 

Johannes van den Loe. 

 

Ghibo van den Gheijne domum et aream Arnoldi dicti Abt sitam in Busco in 

aggere vici Vuchtensis inter hereditatem Margarete dicte Leijten ex uno 

et inter hereditatem Henrici van den Hoevel ex alio tendentem ab 

hereditate Martini tectoris ad hereditatem Walteri Coelborners venditam 

sibi a Johanne (dg: de) #van den# Loe per judicem et mediante sententia 

scabinorum in Busco prout in litteris dicebat contineri hereditarie 

supportavit Johanni de Zelant filio (dg: qu) Willelmi promittens ratam 

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

secunda post octavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 271r 13 ma 10-07-1391. 

Boudewinus Lijsmoeden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Boudewinus (dg: de) Lijsmoeden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 271r 14 ma 10-07-1391. 

De broers Godescalcus en Johannes, kvw Johannes van Hijntam, droegen over 

aan voornoemde Johannes van Zelant het deel, dat aan hen en hun zuster 

Sophia behoort, in voornoemd huis en erf. Voornoemde Sophia zal nimmer 

hierop rechten doen gelden. 

 

Godescalcus et Johannes fratres liberi quondam Johannis de Hijntam (dg: 

So) totam partem et omne jus eis #et Sophie eorum sorori# competentes in 

dicta domo et area ut dicebant supportaverunt dicto Johanni de Zelant 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et 

quod ipsi dictam Sophiam eorum sororem perpetue talem habebunt quod 

nunquam presumet se jus in dicta domo et area habere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 271r 15 ma 10-07-1391. 

Arnoldus Writer zvw Engbertus Writer droeg over aan Johannes van Zelant zv 

Willelmus zijn deel in voornoemd huis en erf. 

 

Arnoldus Writer filius quondam Engberti Writer totam partem et omne jus 

sibi competentes in dicta domo et area supportavit Johanni de Zelant 

filio Willelmi promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 271r 16 ma 10-07-1391. 

Gerardus en Katherina, kv Hubertus gnd Abt, droegen over aan Johannes van 

Zelant zv Willelmus het deel, dat aan hen en voornoemde Hubertus behoort, 

in voornoemd huis en erf. Voornoemde Hubertus zal nimmer hierop rechten 
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doen gelden. 

 

Gerardus (dg: filius Huberti) et Katherina liberi Huberti dicti Abt cum 

tutore totam partem et omne jus eis et dicto Huberto competentes in dicta 

domo et area supportaverunt Johanni de Zelant filio Willelmi (dg: de 

Zelant) promittentes #super habita et habenda# cum tutore ratam et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et (dg: Hu) dicti Huberti 

deponere et quod ipsi dictum Hubertum perpetue talem habebunt quod 

nunquam presumet se jus in dicta domo et area habere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 271r 17 ma 10-07-1391. 

Johannes van Zelant zv Willelmus beloofde aan Johannes van Hijntham zvw 

Johannes van Hijntam 18 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Johannes de Zelant filius Willelmi promisit Johanni de Hijntham filio 

quondam Johannis de Hijntam XVIII Gelre gulden seu valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 271r 18 wo 26-07-1391. 

Voornoemde Johannes van Hijntam droeg voornoemd geld over aan zijn broer 

Godefridus van Hijntam. 

 

Dictus Johannes de Hijntam dictam pecuniam supportavit Godefrido (dg: suo 

fratri) de Hijntam suo fratri. Testes Aa et Hubertus datum in crastino 

Jacobi. {Dit contract is later ertussen geschreven.} 

 

BP 1179 p 271r 19 ma 10-07-1391. 

Heijmericus Groij beloofde aan Henricus Steijmpel 56 Engelse nobel met 

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

 

Heijmericus Groij promisit Henrico Steijmpel quinquaginta sex Enghels 

nobel (dg: -s) ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 271r 20 ma 10-07-1391. 

Johannes van den Hout zvw Henricus Goes beloofde aan Arnoldus Nolleken 

Geroncs 150 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1391) te betalen. 

 

Johannes van den Hout filius quondam Henrici Goes promisit super omnia 

Arnoldo Nolleken Geroncs centum et quinquaginta Gelre gulden seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf4 F 13 p. 272 en 1179 mf5 A 01 p. 272. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 03-07-1391. 

 Tercia post octavas Petri et Pauli: dinsdag 11-07-1391. 

 Quarta post octavas Petri et Pauli: woensdag 12-07-1391. 

 in die beate Margarete virginis: donderdag 13-07-1391. 

 

BP 1179 p 272v 01 ma 03-07-1391. 

Theodericus van Bijlant zvw hr Johannes van Eijndoven ridder, Wolphardus 

van Ghijessen, Henricus van Hedel zvw Johannes van Hedel, Jacobus zvw 

Theodericus Yudas en Willelmus Gijelijs soen beloofden aan Arnoldus nzvw 

Theodericus Bartolomei 124 Gelderse gulden31,32 of de waarde met Kerstmis 

                         
31 Zie → BP 1179 p 469r 04 ma 08-07-1392, eerste overdracht, aan Wolphardus 

van Ghiessen, tbv Rodolphus Delf zv Jacobus Aven soen. 
32 Zie → BP 1179 p 481r 07 ma 22-07-1392, tweede overdracht, maar nu 

rechtstreeks aan Rodolphus Delft zvw Jacobus Aven soen. 
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aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen. 

 

Theodericus de Bijlant filius quondam domini Johannis de Eijndoven 

militis Wolphardus de Ghijessen Henricus de Hedel filius quondam Johannis 

de Hedel (dg: The) Jacobus filius quondam Theoderici Yudas #et# Willelmus 

Gijelijs soen promiserunt Arnoldo filio naturali quondam Theoderici 

Bartolomei centum et XXIIII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Steenwech datum 

secunda post et Pau. 

 

BP 1179 p 272v 02 ma 03-07-1391. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Wolphardus. 

 

Solvit II solidos. 

Primus promisit alios indempnes conservare. Testes datum supra. Traditur 

Wolphardo predicto. 

 

BP 1179 p 272v 03 di 11-07-1391. 

Godefridus gnd God Hamers soen van Lijt beloofde aan Godefridus zv 

Willelmus Vos bakker 6 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande 

(zo 01-10-1391) te betalen. 

 

Godefridus dictus God Hamers (dg: -s) soen de Lijt promisit Godefrido 

filio Willelmi Vos pistoris sex aude scilde Francie seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Erpe et Dicbier datum tercia 

post (dg: Pe) octavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 272v 04 di 11-07-1391. 

De broers Rodolphus en Johannes Basijn, kvw Rodolphus van Duer, beloofden 

aan Gerardus zvw Andreas gnd Mol 285 Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Rodolphus et Johannes Basijn fratres liberi quondam Rodolphi de Duer 

promiserunt Gerardo filio quondam Andree dicti Mol (dg: CC) ducentos et 

(dg: septuagina quinque) #octoginta quinque# Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 272v 05 wo 12-07-1391. 

Johannes van Edingen kramer beloofde aan Oda dvw Willelmus gnd Wilmans van 

Nijmmegen 23 Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes de Edingen institor promisit Ode filie quondam Willelmi dicti 

Wilmans de Nijmmegen XXXIII Gelre gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Uden et Loze datum quarta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 272v 06 wo 12-07-1391. 

Hubertus zvw Johannes Swenelden soen van Ghemert en zijn zoon Ludovicus 

beloofden aan Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel 163 

gulden, 31 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius 

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

 

Hubertus filius quondam Johannis Swenelden soen de Ghemert et Ludovicus 

eius filius promiserunt indivisi super omnia Theoderico van den Hoeve[l] 

filio quondam Cristiani van den Hoevel centum et sexaginta tres gulden 

scilicet XXXI ghemeijn placken pro quolibet floreno computato ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 272v 07 do 13-07-1391. 

Arnoldus Heijme zvw Arnoldus Heijme beloofde aan Johannes Scraghe 110 
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Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Arnoldus Heijme filius quondam Arnoldi Heijme promisit (dg: Jose) Johanni 

Scraghe centum et X Gelre gulden vel valorem ad monitionem dicti Johannis 

persolvendos. Testes Aa et Ghemert datum in die beate Margarete virginis. 

 

BP 1179 p 272v 08 do 13-07-1391. 

Johannes gnd Weijnsken zvw Johannes Weijnsken verkocht aan broeder Henricus 

van Mierd kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch een lijfrente33 van 2 

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

helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd 

in Dorselair, tussen erfgoed van de H.Geest in Oss enerzijds en Metta van 

Tefelen anderzijds, (2) een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd op den 

Operen Poel, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en 

Arnoldus van den Grave anderzijds, (3) alle andere erfgoederen van 

voornoemde verkoper, onder Oss en Tefelen gelegen, reeds belast met een 

lijfrente van 2 gulden pieter aan voornoemde koper en een b-erfpacht aan 

het klooster Porta Celi, gaande uit de erfgoederen van verkoper onder 

Tefelen. 

 

Johannes dictus Weijnsken filius quondam Johannis Weijnsken legitime 

vendidit fratri Henrico de Mierd (dg: vit) conventuali de Porta Celi (dg: 

..) siti prope Buscum vitalem pensionem [du]orum gulden peter seu valorem 

solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex pecia terre sita in prochia de Os in loco 

dicto in Doirselaer inter hereditatem mense sancti spiritus in Os ex uno 

et inter hereditatem Mette de Tefelen ex alio item ex pecia terre sita in 

dicta parochia in loco dicto op den Operen Poel inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den 

Grave ex alio et ex omnibus aliis bonis et hereditatibus dicti venditoris 

quocumque locorum infra parochiam de Os et infra parochiam de Tefelen 

sitis ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis vitali pensione II gulden peter dicto 

emptori exinde prius solvenda et #quadam# hereditaria paccione conventui 

de Porta ex dictis hereditatibus dicti venditoris infra parochiam de 

Tefelen sitis prius solvendis et sufficientem facere et cum mortuus 

fuerit etc. Testes Uden et Aa datum in festo Margarete. 

 

BP 1179 p 272v 09 do 13-07-1391. 

Lambertus die Bont zvw Ghibo gnd die Bont verkocht aan Philippus zvw Bodo 

zvw Ghisbertus die Tijmmerman een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 6 lopen roggeland, in 

Boxtel, tussen Kasteren en ?Sanendonc, tussen Ghibo die Snider van Bucstel 

enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, (2) een huis en tuin, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren, tussen Joseph van Casteren enerzijds en 

de Groene Weg, behorend aan hr Sijmon van de Broek anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns en een b-erfpacht van 1 zester gerst. 

 

Lambertus die Bont filius quondam Ghibonis dicti die Bont hereditarie 

vendidit Philippo filio quondam Bodonis (dg: Ghijs) filii quondam 

Ghisberti die Tijmmerman hereditariam paccionem unius (dg: p) modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex sex lopinatis terre siliginee dicti venditoris sitis 

in parochia de Bucstel inter Casteren et inter ?Sanendonc inter 

hereditatem Ghibonis die Snider de Bucstel ex uno et inter hereditatem 

dicti venditoris ex alio atque ex domo et orto dicti venditoris sitis in 

dicta parochia in loco dicto Casteren inter hereditatem Joseph de 

Casteren ex uno et inter viridem plateam spectantem ad dominum Sijmonem 

de Palude ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

                         
33 Zie → BP 1182 p 253r 09 vr 26-11-1400 (2), overdracht van de lijfrente. 
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obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione 

unius sextarii ordei ex premissis solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 272v 10 do 13-07-1391. 

Matheus Dunbliec en Petrus zvw Johannes gnd Bollen van Dijnter voor zich en 

vrienden en bloedverwanten van wijlen Theodericus zv Johannes gnd Emonts 

soen, van de kant van wijlen Aleijdis mv Batha mvw voornoemde Theodericus, 

verklaarden verzoend te zijn met Theodericus zv Godefridus die Heilt en 

vrienden en bloedverwanten van voornoemde Theodericus zv Godefridus die 

Heilt, mbt de dood van voornoemde Theodericus zv Johannes Emonts soen, 

veroorzaakt door voornoemde Theodericus zv Godefridus Heilt. Ze beloofden 

aan handen van Johannes van Dordrecht het zoenakkoord van waarde te houden. 

 

Matheus Dunbliec et Petrus (dg: Bollens soen de) filius quondam Johannis 

dicti Bollen de Dijnter (dg: palam recognoverunt se fore reconciliatos 

cum) #pro se et# quibuscumque [amicis] et consanguineis genitis et 

generandis quondam Theoderici filii (dg: q) olim (dg: Emondi) Johannis 

dicti Emonts soen scilicet ex parte et latere quondam (dg: Bele matris) 

Aleijdis matris olim Bath[e] (dg: f) matris olim dicti quondam Theoderici 

palam recognoverunt fore reconciliatos cum Theoderico filio Godefridi die 

Heilt et cum quibuscumque consanguineis et amicis genitis et generandis 

eiusdem (dg: ?Hed) Theoderici filii (dg: quondam) Godefridi die Heilt 

occacione necis dicti quondam Theoderici filii olim Johannis Emonts soen 

facte ut dicitur in personam (dg: d) eiusdem quondam Theoderici filii 

quondam Johannis Emonts soen per dictum Theodericum filium Godefridi 

Heilt promittentes super habita et habenda pro se (dg: suis) #et# dictis 

consanguineis et amicis generandis et genitis ex parte [et] latere dicte 

primodicte Aleijdis #ad manum Johannis de Dordrecht ad opus omnium quorum 

interest etc#. Testes Uden et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 272v 11 do 13-07-1391. 

Voornoemde Matheus en Petrus verklaarden ontvangen te hebben van Johannes 

van Dordrecht ¼ deel van het zoengeld, te weten 18 gulden, 30 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, en ze beloofden het bedrag uit te keren aan 

wie het toekomt. 

 

Dicti Matheus et Petrus palam recognoverunt se recipisse a Johanne de 

Dordrecht unam #quartam# partem (dg: per dicte) totius pecunie dicte 

reconciliationis scilicet XVIII florenos (dg: XX) scilicet XXX communes 

placken pro quolibet gulden computato et promiserunt (dg: tradere h) 

dicto Johanni ad #opus# omnium quorum interest tradere et exponere 

[?illis] quibus de jure fuit exponendum (dg: testes datum supra) ad jus 

reconciliationis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 272v 12 do 13-07-1391. 

Margareta wv Johannes gnd Voet en Willelmus Voet, zv voornoemde Margareta 

en wijlen Johannes Voet, verkochten aan Willelmus gnd Waerloes een 

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

leveren, gaande uit een huis, erf, tuin en erfgoederen {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Margareta relicta quondam Johannis dicti Voet cum tutore et (dg: 

Johannes) Willelmus Voet filius dictorum Margarete et quondam Johannis 

Voet hereditarie vendiderunt Willelmo dicto Waerloes hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo area et orto et 

hereditatibus. 

 

BP 1179 p 272v 13 do 13-07-1391. 

Margareta wv Johannes Voet droeg over aan haar zoon Willelmus Voet haar 
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vruchtgebruik in 1/3 deel, dat aan haar voornoemde zoon Willelmus gekomen 

was na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes, resp. aan hem zal 

komen na overlijden van voornoemde Margareta, in (1) een huis, erf, tuin en 

aangelegen erfgoederen van voornoemde wijlen Johannes Voet, in Esch, tussen 

Walterus Herbrechts soen enerzijds en Laurencius van der Bruggen en 

Henricus van der Bunsbeke anderzijds, (2) een beemd gnd die Zwartgraaf, in 

Esch, naast de plaats gnd Bij den Aker, beiderzijds tussen wijlen hr 

Eligius gnd Loij van der Aker priester, met een eind strekkend aan Jacobus 

Pouwels soen. 

 

Margareta relicta quondam Johannis Voet cum tutore suum usufructum sibi 

competentem in una tercia parte que Willelmo Voet suo filio de morte 

quondam dicti Johannis sui patris successione est advoluta et post mortem 

dicte Margarete sue matris successione advolvetur in #(dg: ..)# domo area 

et orto et hereditatibus sibi adiacentibus dicti quondam Johannis Voet 

sitis in parochia in Essche inter hereditatem Walteri (dg: He) Herbrechts 

soen ex uno et inter hereditatem Laurencii van der Bruggen et Henrici van 

der Bunsbeke ex alio atque in (dg: me) prato dicto (dg: S) die Swartgrave 

sito in dicta parochia iuxta locum dictum Biden Aker inter hereditatem 

quondam domini Eligii dicti Loij van der Aker #presbitri# ex utroque 

latere coadiacentem tendente cum (dg: utroque) #uno# fine ad hereditatem 

Jacobi Pouwels soen ut dicebat supportavit dicto Willelmo suo filio 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Dicbier et Lambertus datum 

supra. 

 

BP 1179 p 272v 14 ±zo 16-07-1391. 

Willelmus zvw Johannes gnd Voet verkocht aan Willelmus gnd Waerloes een 

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

leveren, gaande uit 1/3 deel in voornoemd huis, erf tuin, erfgoederen en 

beemd, reeds belast met 1/3 deel van 5 pond 4 schelling geld. 

 

Zondag. 

Willelmus filius quondam Johannis dicti Voet hereditarie vendidit 

Willelmo (dg: de W) dicto Waerloes hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex tercia parte ad ictum venditorem spectante in dictis 

domo area et orto et hereditatibus et in prato predicto promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligatione deponere excepta tercia 

parte quinque librarum et IIII solidorum monete ex dicta (verbeterd uit: 

tercia) tercia parte prius solvenda et sufficientem facere. Testes Erpe 

et Hubertus (verbeterd uit: Hilbertus) datum dominica post {verder niets 

ingevuld}. 

 

1179 mf4 F 14 p. 273 en 1179 mf5 A 02 p. 273. 

 in festo Margarete: donderdag 13-07-1391. 

 Quinta post divisionem: donderdag 20-07-1391. 

 

BP 1179 p 273r 01 do 13-07-1391. 

Elizabeth wv Ghevardus van den Vorstenbossche droeg over aan Arnoldus van 

Andel haar vruchtgebruik in alle erfgoederen van wijlen voornoemde 

Ghevardus, in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbos. 

 

Elizabeth relicta quondam Ghevardi van den Vorstenbossche cum tutore suum 

usufructum sibi competentem quovis modo in (dg: pao) omnibus 

hereditatibus dicti quondam [Ghevardi] sitis in parochia de Nijsterle in 

loco dicto Vorstenbossche ut dicebat supportavit Arnoldo (dg: .) de (dg: 

Arnoldo) Andel promittens cum tutore ratam servare. Testes Uden et 

Dicbier datum in festo M[argarete]. 

 

BP 1179 p 273r 02 do 13-07-1391. 

Willelmus Tolinc en Willelmus van Oijen zv Johannes beloofden aan Hessello 
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zvw Everardus van Boert 87 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

(dg: Hessel) Willelmus Tolinc et Willelmus de Oijen filius Johannis 

promiserunt Hesselloni filio quondam Everardi de Boert (dg: X) octoginta 

septem Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 273r 03 do 13-07-1391. 

Johannes Roggen zvw Jacobus Sceepmaker verkocht aan Arnoldus Vogheleer 2/3 

deel in een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast de 

Snevensnese Brug, tussen de stroom enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes 

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

erfgoed van Johannes gnd die Vere, het gehele huis belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 5 schelling gemeen paijment aan dekaan 

en kapittel van de kerk van Den Bosch. 

 

Johannes Roggen filius quondam Jacobi Sceepmaker (dg: de) duas tercias 

(dg: person) partes ad se spectantes in domo et area sita in Busco in 

vico Orthensi iuxta pontem dictum die Snevensneesche Brugghe inter 

communem aquam ibidem currentem ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis de Eirde ex alio tendente a communi platea retrorsum ad 

hereditatem Johannis dicti die Vere (dg: in) scilicet dividendo dictam 

domum et aream in tres partes equales duas ex hiis ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo Vogheleer promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere domino (dg: fundi) duci et hereditario censu 

quinque solidorum communis pagamenti decano et capitulo ecclesie de Busco 

ex dicta integra domo et area solvendis. Testes (dg: Aa) #Dicbier# et 

Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 273r 04 do 13-07-1391. 

Voornoemde Johannes Roggen zvw Jacobus Sceepmaker verkocht aan Arnoldus 

Voeghelere ½ morgen land, in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd 

Horsserghere, eertijds van Johannes Rogge, grootvader van eerstgenoemde 

Johannes Roggen, belast met de dijk. 

 

Dictus Johannes Roggen filius quondam Jacobi Sceepmaker dimidium iuger 

terre (dg: situm) ad se spectans (dg: in loco dicto) sita in 

jurisdictione de Meerwijc in loco dicto Horsserghere et quod dimidium 

iuger terre fuit olim Johannis Rogge avi olim primodicti Johannis Roggen 

(dg: promitten) hereditarie vendidit Arnoldo Voeghelere promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto aggere ad hoc spectante ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 273r 05 do 13-07-1391. 

Elizabeth van der Hagen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan met goederen van Willelmus van den Roesvenne. 

 

Elizabeth van der Hagen omnes vendiciones et alienaciones factas cum 

bonis quibuscumque Willelmi van den Roesvenne calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 273r 06 do 20-07-1391. 

Wernerus zvw Engbertus gnd Ybbeken van Gewanden, zijn kinderen Otto en 

Aleijdis, Johannes van den Eijnde en zijn vrouw Elizabeth dv voornoemde 

Wernerus verkochten aan Arnoldus die Bije Jans soen een huis en hofstad, in 

Gewande, tussen Jacobus zv Amelius enerzijds en Truda wv Jordanus van 

Gewanden anderzijds, met de hierbij behorende dijk die voor de hofstad 

gelegen is, tussen de dijk van voornoemde Jacobus en de dijk van voornoemde 

Truda, en met een stukje dijk tussen de dijk van Henricus gnd Veren Oden 

soen en de dijk van Wernerus bv voornoemde Engbertus gnd Ybbeken, aan 
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wijlen voornoemde Engbertus Ybbeken in cijns uitgegeven door Johannes gnd 

Groethoeft, welke goederen nu aan hen behoren, belast met cijnzen en dijken 

in de brief vermeld. Rodolphus zvw Johannes zvw voornoemde Engbertus 

Ybbeken en Rodolphus bakker ev Margareta dvw voornoemde Johannes zvw 

Engbertus Ybbeken deden afstand. (dg: Voornoemde Rodolphus zvw Johannes zvw 

Engbertus Ybbeken beloofde dat zijn broers en zusters nimmer hierop rechten 

zullen doen gelden). 

 

Wernerus filius quondam Engberti #dicti# Ybbeken de Gewanden #Otto (dg: 

eius filius et Ale Johannes va) et Aleijdis eius liberi et Johannes van 

den Eijnde maritus et tutor legitimus Elizabeth eius (dg: liberi) uxoris 

filie dicti Werneri et dicta Elizabeth cum [eodem]# domum et domistadium 

sitas in Gewanden inter hereditatem Jacobi filii Amelii ex uno et inter 

hereditatem Trude relicte quondam Jordani quondam de Gewanden ex alio cum 

toto aggere ad dictas domum et domistadium de jure spectante sito ante 

domistadium predictum inter (dg: hereditatem) aggerem dicti Jacobi et 

inter (dg: here) aggerem Trude prenominate necnon cum quadam particula 

aggeris inter aggerem Henrici dicti Veren Oden soen et inter aggerem 

Werneri fratris (dg: G) Engberti dicti Ybbeken predicti situata datas ad 

censum dicto quondam Engberto Ybbeken a Johanne dicto Groethoeft prout in 

litteris (dg: pro) et quas nunc ad se spectare integraliter dicebant (dg: 

s) vendiderunt Arnoldo die Bije #Jans soen# supportaverunt cum litteris 

et jure promittentes #cum tutore# ratam servare et obligationem (dg: ex 

parte) et impeticionem ex parte sui dicti quondam Engberti sui patris et 

quorumcumque heredum dicti quondam Engberti deponere exceptis censibus et 

aggeribus in dictis litteris contentis. Quo facto Rodolphus filius 

quondam Johannis (dg: de) !quondam Engberti Ybbeken predicti et Rodolphus 

pistor maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie dicti 

quondam Johannis filii dicti quondam Engberti Ybbeken super premissis et 

jure renunciaverunt promittentes ratam servare (dg: promisit predictus 

Rodolphus filius quondam Johannis filii quondam dicti Engberti Ybbeken 

super omnia quod ipse omnes suos fratres et [sorores] tales habebit quod 

nunquam presument se jus in premissis habere). Testes Dicbier et 

Steenwech datum quinta post divisionem. 

 

BP 1179 p 273r 07 do 13-07-1391. 

Henricus Paeueter en zijn broer Theodericus beloofden aan Henricus van den 

Arennest 39 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1391) te betalen. 

 

Henricus Paeueter et Theodericus eius frater promiserunt Henrico van den 

Arennest XXXIX Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Dicbier et Hubertus datum in festo 

Margarete. 

 

BP 1179 p 273r 08 do 13-07-1391. 

Yda dvw Arnoldus van den Berghe van Berlikem verkocht aan Nijcholaus Hagen 

een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

(1) de helft in een huis, tuin en aangelegen zesterzaad roggeland, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Loefort, tussen Johannes Kepken zv Johannes 

Kepken enerzijds en Johannes van Conden anderzijds, (2) de helft in 6 lopen 

roggeland, in Rosmalen, ter plaatse gnd Loefort, tussen hr Henricus Buc 

enerzijds en Johannes Kersmaker anderzijds, reeds belast met 2 zester rogge 

lijfpacht en een b-erfcijns van 40 schelling geld aan broeder Johannes 

Dargartmeker. 

 

Yda filia quondam Arnoldi van den Berghe de Berlikem cum tutore 

hereditarie vendidit Nijcholao Hagen hereditarium censum XXX solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex #medietate ad se 

spectante in# domo et orto et sextariata terre siliginee sibi adiacente 

sitis in parochia de Berlikem in loco dicto Loefort inter hereditatem 
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(dg: G) Johannis Kepken filii Johannis Kepken ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Conden ex alio item ex medietate ad se spectante in sex 

lopinatis terre siliginee sitis in (dg: dicta) parochia de Roesmalen ad 

locum dictum Loefort inter hereditatem domini Henrici Buc ex uno et inter 

hereditatem Johannis Kersmaker ex alio ut dicebat promittens #cum tutore# 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

II sextariis siliginis vitalis pensionis exinde solvendis et hereditario 

censu XL solidorum monete fratri Johanni Dargartmeker exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 273r 09 do 13-07-1391. 

Johannes van Dormalen bakker beloofde aan Thomas zv Willelmus, tbv het 

Groot Gasthuis in Den Bosch bij de Gevangenpoort, 58½ gulden, 30 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Allerheiligen aanstaande (wo 01-11-

1391) te betalen. 

 

Johannes de Dormalen pistor promisit Thome filio Willelmi ad opus 

pauperum hospitalis maioris siti in Busco prope portam captivorum 

quinquaginta octo et dimidium gulden scilicet XXX communes placken pro 

quolibet gulden computato ad omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos. Testes Uden et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 273r 10 do 13-07-1391. 

Godefridus die Hoessche van Ghestel verkocht aan Ludekinus zvw Cristianus 

met den Ymen een beemdje, in Gestel, tussen erfgoed gnd die Garshof 

enerzijds en erfgoed gnd dat Rot anderzijds, welk beemdje wijlen Hermannus 

Oden Neve gekocht had van Ghibo zvw Godefridus gnd Keijot van Ghestel bij 

Herlaer, en welk beemdje nu aan voornoemde Godefridus behoort. 

 

(dg: Hermannus Oden Neve) #Godefridus die Hoessche de Ghestel# quoddam 

pratulum situm in parochia de Gestel inter hereditatem dictam die Garshof 

ex uno et inter hereditatem dictam vulgaliter dat Rot ex alio ut dicebat 

quod pratulum Hermannus quondam Oden Neve erga Ghibonem filium quondam 

Godefridi dicti Keijot de Ghestel prope Herlaer emendo acquisiverat prout 

in litteris et quod pratulum dictus Godefridus nunc ad se spectare 

dicebat vendidit Ludekino filio quondam Cristiani met den Ymen 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 273r 11 do 13-07-1391. 

Henricus zv Henricus van der Vanden beloofde aan Johannes Boegart smid 200 

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

betalen. 

 

Henricus filius Henrici van der Vanden promisit Johanni Boegart fabro 

ducentos Hollant gulden (dg: ad na) seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 273r 12 do 13-07-1391. 

Destijds had Arnoldus Writer zijn achterhuis met ondergrond in Den Bosch, 

in de Orthenstraat, achter het woonhuis van voornoemde Arnoldus, met het 

recht in de weg die loopt vanaf de Vismarkt tot aan voornoemd achterhuis, 

tussen erfgoed van Martinus Monics enerzijds en erfgoed van Ancelmus zvw 

Henricus Willems anderzijds, verhuurd34 aan Godefridus Punder voor een 

periode van 8 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Jan (za 24-06-1391), per jaar 

voor 5 Hollandse gulden of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. Thans droeg 

voornoemde Godefridus Punder die huur over aan voornoemde Martinus Monics. 

 

                         
34 Zie ← BP 1179 p 215r 11 do 26-01-1391, de verhuur. 
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Notum sit universis quod cum Arnoldus Writer domum suam posteriorem cum 

suo (dg: f) fundo sitam in Busco in vico Orthensi retro domum 

habitationis dicti Arnoldi cum jure utendi via tendente a foro piscium 

usque ad dictam (dg: p) domum posteriorem inter hereditatem Martini 

Monics et inter hereditatem Ancelmi filii quondam Henrici Willems 

locasset Godefrido Punder ab eodem Godefrido ad spacium octo annorum a 

festo nativitatis Johannis proxime preterito sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum octo annorum pro quinque florenis aureis communiter 

gulden vocatis monete Hollandie seu alio pagamento eiusdem valoris dandis 

dicto Arnoldo a dicto Godefrido anno quolibet dictorum octo annorum 

mediatim Johannis et mediatim Domini prout in litteris contitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus (dg: Arnoldus Writer) Godefridus 

Punder #dictam domum# dictam locacionem supportavit dicto Martino Monics 

cum litteris et jure promittens ratam servare tali condicione quod dictus 

Martinus solvet dicto (dg: spca) spacio pendente pecuniam dicte 

locacionis pro terminis solucionis futuris eiusdem spacii. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 273r 13 ±do 13-07-1391. 

Gerardus van der Steghen zvw Petrus Willems soen, Danijel zvw Walterus 

Wellens soen en Gerardus van der Stegen zvw Petrus Coppen beloofden aan 

Theodericus Berwout 50 2/3 oude Franse schild35, 5 Hollandse gulden voor 3 

oude schilden gerekend of de waarde, met Sint-Jan-Baptist aanstaande (24-

06-1392) te betalen. 

 

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

Gerardus van der Steghen filius quondam Petri Willems soen Danijel filius 

quondam Walteri Wellens soen Gerardus van der Stegen filius quondam Petri 

Coppen promiserunt Theoderico Berwout L aude scilde et duas tercias 

partes unius aude scilt (dg: quinque) monete Francie scilicet quinque 

florenos Hollandie pro tribus aude scilde vel valorem nativitatis Jo 

baptiste proxime futurum persolvendos. (dg: Testes datum). 

 

1179 mf5 A 03 p. 274. 

 in crastino Margarete: vrijdag 14-07-1391. 

 Secunda post Margarete: maandag 17–07-1391. 

 Tercia post Margarete: dinsdag 18-07-1391. 

 

BP 1179 p 274v 01 vr 14-07-1391. 

Gerardus van Geffen molenaar verkocht aan Johannes Mol zvw Gerardus Mol een 

b-erfcijns van 10 oude schilden, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit 4½ morgen land, die waren van wijlen 

Nijcholaus Clemenssen soen, in Empel, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen 

Goeswinus Moedel van de Steenweg enerzijds en wijlen Willelmus Loijer 

anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht36 door Hugo gnd Swartoge en de 

broers Ghisbertus en Johannes, kvw Lambertus gnd Clemenssen soen van Empel. 

 

Gerardus de Geffen multor hereditarium censum X aureorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex quatuor et dimidio iugeribus terre que fuerant quondam 

Nijcholai Clemenssen soen sitis in jurisdictione de Empel in loco dicto 

die Hoeven inter hereditatem Goeswini Moedel de Lapidea Via ex uno et 

inter hereditatem quondam Willelmi (dg: Loijen) #Loijer# ex alio venditum 

sibi ab Hugone dicto Swartoge atque Ghisberto et Johanne (dg: -s) 

fratribus liberis quondam Lamberti dicti Clemenssen soen de Empel prout 

in litteris hereditarie vendidit Johanni Mol filio quondam Gerardi Mol 

                         
35 Zie → BP 1179 p 583r 10 di 15-07-1393, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
36 Zie ← BP 1177 f 091r 03 vr 27-11-1383, verkoop van de erfcijns. 
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supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Dicbier et Aa datum in crastino Margarete. 

 

BP 1179 p 274v 02 vr 14-07-1391. 

Gerardus van de Doorn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Spina prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 274v 03 vr 14-07-1391. 

(dg: Notum). 

 

BP 1179 p 274v 04 vr 14-07-1391. 

Henricus van Hijntham droeg over aan Albertus Buc van Lijt 1 morgen land 

uit Duizend Morgen, ter plaatse gnd in die Lege Vliedert, in een kamp, gnd 

den Orthenstraetsche Kamp, welk kamp gelegen is naast de plaats gnd die 

Peper?, en welke morgen gelegen is naast Albertus Buc van Lijt enerzijds en 

erfgoed van het gasthuis in Den Bosch anderzijds, belast met 6 schelling 

aan de stad Den Bosch en 30 schelling geld aan erfg vw Willelmus Loijer. 

Jordanus van Roesmalen deed afstand en beloofde nimmer aanspraken te maken 

op basis van brieven en beloften, aan hem gedaan door voornoemde Henricus 

van Hijntam. 

 

Henricus de Hijntham unum iuger terre de mille iugeribus terre etc #ad se 

spectans# situm in loco dicto (dg: die) #in die Legen# Vliedert in quodam 

campo dicto den Orthenstraetsche Camp (dg: inter) qui [cam]pus situs est 

contigue iuxta locum dictum die Pe[?p]er et quod iuger terre situm est 

contigue iuxta hereditatem Alberti Buc de Lijt ex uno et inter 

hereditatem hospitalis in Busco ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Alberto #Buc# de Lijt promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis sex solidis oppido de 

Busco et XXX solidis monete heredibus quondam Willelmi Loijer exinde 

solvendi. Quo facto Jordanus de Roesmalen super dicto jugero terre et 

jure ad opus dicti Alberti renunciavit promittens ratam servare et contra 

dictam supportacionem nunquam facere occacione quarumcumque litterarum et 

promissionum sibi factarum et datarum a dicto Henrico de Hijntam a 

quocumque tempore evoluto. 

 

BP 1179 p 274v 05 vr 14-07-1391. 

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

van 12 schelling, die de stad Den Bosch beurde, gaande uit 2 morgen land, 

aan voornoemde Walterus behorend, uit Duizend Morgen van de gemeint van Den 

Bosch, welke 2 morgen gelegen zijn ter plaatse gnd die Vliedert, welke 

cijns voornoemde Walterus verworven had van de stad Den Bosch. 

 

Walterus de Hijntam hereditarium censum XII solidorum quem oppidum de 

Busco solvendum habuit annuatim et (dg: here) hereditarie ex duobus 

iugeribus terre ad dictum Walterum spectantibus de mille iugeribus terre 

communitatis dicti oppidi de Busco et que duo iugera terre sita sunt in 

loco dicto die Vliedert quem censum dictus Walterus erga dictum oppidum 

de Busco acquisiverat prout in litteris vero sigillo sigillatis 

continetur hereditarie supportavit Alberto Buc de Lijt cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 274v 06 vr 14-07-1391. 

Theodericus zvw Franco van Orthen handschoenmaker droeg over aan Gerardus 

die Ketelere van Tiel een b-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een hofstad in Lithoijen, tussen Henricus van Beke 

enerzijds en erfgoed gnd Corstans Hof anderzijds, welke cijns wijlen 

voornoemde Franco gekocht had van Henricus gnd Muijken van Littoijen. 
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Theodericus filius quondam Franconis de Orthen cijrothecarii hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini de 

domistadio sito in parochia de Littoijen inter hereditatem Henrici de 

Beke ex uno et inter hereditatem dictam communiter Corstans Hof ex alio 

quem censum dictus quondam Franco erga Henricum dictum Muijken de 

Littoijen emendo acquisiverat prout in litteris et quem nunc ad se 

spectare dicebat supportavit Gerardo die Ketelere de Tiel cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Uden et Loze datum in crastino Margarete. 

 

BP 1179 p 274v 07 ma 17–07-1391. 

Theodericus Tijmmerman van Herlaer en Johannes van Troest beloofden aan 

Rutgerus van Boemel zvw Rutgerus 11 Hollandse of de waarde gulden met Sint-

Martinus aanstaande (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Theodericus Tijmmerman de Herlaer Johannes de Troest promiserunt Rutgero 

de Boemel filio quondam Rutgeri XI Hollant gulden vel valorem ad Martini 

proxime persolvendos. Testes Uden et Loze datum secunda post Margarete. 

 

BP 1179 p 274v 08 ma 17–07-1391. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Gerardus Broc zvw Petrus Broc 58½ 

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

betalen. 

 

(dg: F) Johannes Bathenborch promisit Gerardo Broc filio quondam Petri 

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

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 274v 09 ma 17–07-1391. 

Johannes Bessellen en Elizabeth wv Johannes van Eirde beloofden aan 

Johannes van den Hoevel zvw Johannes Zerijs 48 Gelderse gulden of de waarde 

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

 

Johannes Bessellen et Elizabeth relicta quondam Johannis de (dg: Erd) 

Eirde promiserunt Johanni van den Hoevel filio quondam Johannis Zerijs 

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

futurum persolvendos. Testes Uden et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 274v 10 ma 17–07-1391. 

Ghiselbertus zvw Rutgherus van Vlimen en hr Henricus Loze beloofden aan 

Jacobus van den Hoevel 113¼ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Ghiselbertus filius quondam Rutgheri de Vlimen et dominus Henricus Loze 

promiserunt Jacobo van den Hoevel centum et XIII Gelre gulden seu valorem 

et quartam partem unius Gelre gulden ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 274v 11 ma 17–07-1391. 

Voornoemde Ghiselbertus zvw Rutgherus van Vlimen en hr Henricus Loze 

beloofden aan Gerardus van Gheffen zvw Gerardus Pauwels soen 44 Gelderse 

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

 

Dicti Ghisbertus et dominus Henricus promiserunt Gerardo van Gheffen 

filio quondam Gerardi Pauwels soen XLIIII Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 274v 12 ma 17–07-1391. 

Johannes Meerwater beloofde aan Theodericus Storme gewantsnijder 56¼ 

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

 

Johannes Meerwater promisit Theoderico Storme rasori pannorum LVI Gelre 

gulden seu valorem et quartam partem unius (dg: Gh) Gelre gulden ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 274v 13 ma 17–07-1391. 

Thomas Yden soen en zijn vrouw Katherina beloofden aan Johannes van 

Ghewanden 70 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1391) te betalen. 

 

Thomas Yden soen (dg: promisit) et Katherina (dg: eus) eius uxor 

promiserunt Johanni de Ghewanden septuaginta (dg: Hol) Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 274v 14 ma 17–07-1391. 

Johannes Meerwater beloofde aan Johannes van der Moelen Arts soen 62 

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

betalen. 

 

Johannes Meerwater promisit Johanni van der Moelen Arts soen sexaginta 

duos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 274v 15 ma 17–07-1391. 

Ghibo Kesselman en zijn kinderen Ghibo en Jacobus beloofden aan Godescalcus 

Arts soen, tbv Eefsa dv Johannes Bathenborch 43 Engelse nobel en 21 gemene 

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

 

Ghibo Kesselman Ghibo et Jacobus eius liberi promiserunt indivisi super 

omnia Godescalco Arts soen (dg: quadraginta) ad opus Eefse (dg: relicte) 

filie Johannis Bathenborch (dg: quadraginta unum) #XLIII (dg: quinque)# 

nobel monete (dg: Enghe) Englie seu valorem (dg: ad) atque XXI communes 

placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Loze 

et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 274v 16 ma 17–07-1391. 

Thomas Yden soen en zijn vrouw Katherina beloofden aan Ghibo zv Ghibo 

Kesselman 81 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1391) te betalen. 

 

Thomas Yden soen et Katherina eius uxor promiserunt Ghiboni filio 

Ghibonis Kesselman octoginta unum Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 274v 17 ma 17–07-1391. 

Rodolphus zvw Rodolphus van Duer bakker beloofde aan Henricus Colen 25 oude 

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

 

Rodolphus filius quondam Rodolphi de (dg: die) Duer pistoris promisit 

Henrico Colen XXV aude scilde seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 274v 18 di 18-07-1391. 

Jacobus zv Gerardus Groij van Driel, Jordanus van Hoculem en Zibertus van 

Hoculem kramer beloofden aan Reijnerus zvw Johannes Nollekens verwer 290 

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

betalen. 
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Jacobus filius (dg: quondam) Gerardi Groij de Driel Jordanus (dg: filius 

Arnoldi Tielkini) de Hoculem et Zibertus de Hoculem institor promiserunt 

Reijnero filio quondam Johannis Nollekens tinctoris ducentos et (dg: 

nonaginta unum #nonaginta) nonaginta# Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum (dg: supra) 

tercia post Margarete. 

 

BP 1179 p 274v 19 di 18-07-1391. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plac. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

1179 mf5 A 04 p. 275. 

 Tercia post Margarete: dinsdag 18-07-1391. 

 Quarta post Margarete: woensdag 19-07-1391. 

 Quinta post divisionem apostolorum: donderdag 20-07-1391. 

 

BP 1179 p 275r 01 di 18-07-1391. 

Elizabeth wv Willelmus gnd Dordrecht droeg over aan haar schoonzoon 

Gerardus van Hees riemmaker haar vruchtgebruik in alle goederen en 

erfpachten van voornoemde wijlen Willelmus, in Groot Lith. 

 

Elizabeth relicta quondam Willelmi dicti Dordrecht cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in omnibus bonis et paccionibus dicti quondam 

Willelmi sitis in parochia de Magno Lijt ut dicebat supportavit Gerardo 

de Hees corrigiatori suo genero promittens cum tutore ratam servare. 

 

BP 1179 p 275r 02 di 18-07-1391. 

Henricus Becker zvw Matheus Becker en Johannes van de Kelder beloofden aan 

Rolandus Turello etc 42 Hollandse gulden met Sint-Remigius aanstaande (zo 

01-10-1391) te betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus (dg: Beck) Becker filius quondam Mathei Becker et Johannes de 

Penu promiserunt (dg: Roolan) Rolando Turello etc XLII Hollant gulden ad 

Remigii proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes Loze et 

Steenwech datum tercia post Margarete. 

 

BP 1179 p 275r 03 wo 19-07-1391. 

Elisabeth dvw Henricus Moelner droeg over aan Godefridus Proper alias van 

Leende 22 Hollandse gulden, aan haar beloofd door Johannes van Vlijmen en 

zijn kinderen Reijnoldus en Arnoldus, op zekere termijn te betalen. 

 

Elisabeth filia quondam Henrici Moelner XXII aureos (dg: denarios) 

florenos gulden vocatos monete Hollandie promissos sibi a Johanne de 

Vlijmen Reijnoldo et Arnoldo eius liberis (dg: pro) ad certum solucionis 

terminum (dg: promis) prout in litteris supportavit Godefrido Proper 

alias de (dg: Lijemde) Leende cum litteris et jure. Testes Loze et 

Steenwech datum quarta post Margarete. 

 

BP 1179 p 275r 04 do 20-07-1391. 

Baudekinus van Alem, zijn dochter Elsbena en Gerardus van Alem ev Margareta 

dv voornoemde Baudekinus verkochten aan Johannes van Hal rademaker szvw 

Everardus van Luijssel een n-erfcijns van 10 Gelderse gulden of de waarde, 

met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) 2 morgen land, in Alem, ter 

plaatse gnd in Pulsbroek, tussen Baudekinus Comans soen enerzijds en 

Johannes Margrieten soen anderzijds, (2) 2 morgen land, in Alem, ter 

plaatse gnd die Clever Camp, tussen Henricus Godevarts soen enerzijds en 

erfg vw Nenna Lambrechts anderzijds, (3) 1 morgen land, in Alem, ter 

plaatse gnd op die Stocbeemden, tussen Hubertus Claes soen enerzijds en 

voornoemde Johannes Margrieten soen anderzijds, (4) alle goederen van 
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voornoemde verkopers, onder Alem, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Baudekinus de Alem Elsbena eius filia cum tutore et Gerardus de Alem 

maritus et tutor Margarete eius uxoris filie dicti Baudekini hereditarie 

vendiderunt Johanni de Hal rotifici genero quondam Everardi de Luijssel 

hereditarium (dg: paccionem) censum decem Gelre gulden seu valorem 

solvendum hereditarie Remigii ex duobus #iugeribus# terre sitis in 

parochia de Alem in loco dicto in Pulsbroec inter hereditatem Baudekini 

Comans soen ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: Margart) Margrieten 

soen ex alio item ex duobus #iugeribus# terre sitis in !parochia in loco 

dicto die Clever Camp inter hereditatem (dg: ..) Henrici Godevarts #soen# 

ex uno et inter hereditatem heredum quondam Nenne Lambrechts ex alio item 

ex (dg: uno i) uno iugero terre sito in dicta #parochia# in loco dicto op 

die (dg: Scouwman) #Stocbeemden# inter hereditatem Huberti Claes soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis Margrieten soen predicti ex alio atque 

ex bonis quibuscumque dictorum venditorum quocumque locorum infra 

parochiam de Alem sitis ut dicebant promittentes cum tutore super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi ex premissis solvendis et sufficientem facere. Testes 

Dicbier et Steenwech datum (dg: supra) quinta post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1179 p 275r 05 do 20-07-1391. 

Voornoemde Gerardus van Alem beloofde voornoemde Baudekinus en Elsbena 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus de Alem promisit super habita et habenda dictos 

Baudekinum et Elsbenam indempnes servare. 

 

BP 1179 p 275r 06 do 20-07-1391. 

Walterus zvw Walterus Stempel verkocht aan zijn broer Johannes een huis en 

tuin, in Empel, tussen het kerkhof van de kerk van Empel enerzijds en 

Ludovicus zvw Theodericus gnd des Proefsts soen anderzijds, en alle 

goederen die hij heeft of zal verkrijgen, zowel onder Empel als elders. 

 

Walterus filius quondam Walteri Stempel domum et ortum sitos in parochia 

de Empel (dg: ad) inter cijmitherium ecclesie de Empel ex uno et inter 

hereditatem Ludovici filii quondam Theoderici dicti des Proefsts soen ex 

alio atque omnia et singula bona ab ipso ad presens habita et imposterum 

acquirenda quocumque locorum (dg: infra) tam infra parochiam de Empel 

quam alibi in locis quibuscumque sita ut dicebat hereditarie (dg: 

supportavit) #vendidit# Johanni suo fratri promittens (dg: ?ratam) 

#warandiam# servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 275r 07 do 20-07-1391. 

Destijds had Arnoldus zvw Arnoldus Zeghelleer de helft, die aan hem gekomen 

was na overlijden van zijn zuster Jutta, resp. die aan hem zal komen na 

overlijden van Petrus Everaets soen van Pettelaer, in een huis37, erf en 

tuin, in den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed van eerstgenoemde 

Arnoldus enerzijds en erfgoed van Henricus van Eijcke timmerman anderzijds, 

overgedragen38 aan voornoemde Henricus van Eijcke. Thans beloofde voornoemde 

Henricus van Eijcke aan voornoemde Arnoldus dat, indien voornoemde 

Henricus, na overlijden van voornoemde Petrus Everaets, voornoemde helft 

zou bezitten, dat dan voornoemde Henricus aan voornoemde Arnoldus 10 

                         
37 Zie → BP 1175 f 091v 01 ±ma 13-05-1392, afspraken over dit huis. 
38 Zie ← BP 1179 p 020v 06 do 22-12-1390, overdracht van de helft in dit 

huis. 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

93 

gulden, 33 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, na maning zal betalen. 

 

Notum sit universis quod Arnoldus filius quondam Arnoldi Zeghelleer 

medietatem sibi de morte quondam Jutte sue (dg: uxoris) sororis 

successione advolutam et post mortem Petri Everaets soen (dg: so) de 

Pettelaer successione advolvendam in domo et area et orto sitis in Busco 

in vico dicto Boertsche Straet inter hereditatem primodicti Arnoldi ex 

uno et inter hereditatem (dg: Teij) Henrici de Eijcke carpentarii ex alio 

hereditarie supportavit dicto Henrico de Eijcke prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Henricus de Eijcke 

promisit super omnia predicto Arnoldo quod si #contingat ipsum Henricum# 

post (dg: dictum Petrum ?die p s......) decessum dicti Petri Everaets 

dictam medietatem via juris pertinere et possidere quod extunc dictus 

Henricus dabit et exsolvet primodicto (dg: Henrico) #Arnoldo# X gulden 

scilicet XXXIII communes placken pro quolibet gulden computato ad eius 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 275r 08 do 20-07-1391. 

Agnes Dachverlies en haar zoon Johannes beloofden aan Johannes van Haren 

zvw Zebertus van den Zande 46 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Agnes Dachverlies et Johannes eius filius promiserunt Johanni de Haren 

filio quondam Zeberti van den Zande XLVI Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 275r 09 do 20-07-1391. 

Petrus en Aleijdis, kvw Johannes van Bezel, en Godefridus zv Henricus van 

Weert ev Jutta dvw voornoemde Johannes van Besel, droegen over aan Ghibo 

Keijot zvw Henricus Keijot het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden 

van Johannes Peters soen van Rumel en diens vrouw Cristina dvw voornoemde 

Henricus Keijot, in een stuk land, gnd die Loefort, in Gestel bij Herlaer, 

tussen Arnoldus Nouden enerzijds en kinderen van den Hoernic anderzijds, en 

in alle huisraad en gerede goederen van wijlen voornoemde Johannes Peters 

soen en diens vrouw Cristina. Johannes Wouters soen deed afstand. 

 

Petrus Aleijdis liberi quondam Johannis de Bezel cum tutore Godefridus 

filius (dg: quo) Henrici de Weert maritus et tutor legitimus Jutte sue 

uxoris filie #dicti# quondam Johannis de Besel totam partem et omne jus 

eis de morte quondam Johannis Peters soen (dg: s) de Rumel (dg: ?et 

successione advolutas et s) et quondam Cristine sue uxoris filie quondam 

[Henrici] Keijot successione advolutas in pecia terre (dg: sita in 

parochia de Gh) dicta die Loefort sita in parochia de Gestel prope 

Herlaer inter hereditatem Arnoldi Nouden ex uno et inter hereditatem 

liberorum !van den Hoernic ex alio atque in omnibus serviciis dictis 

alles et ceteris domiciliis clenodiis et utensilibus #et bonis paratis# 

dictorum quondam Johannis Peters (dg: s..) soen et Cristine sue uxoris 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebant supportaverunt 

Ghiboni Keijot filio dicti quondam Henrici Keijot promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et suorum 

coheredum deponere. Quo facto Johannes Wouters soen super premissis et 

jure ad opus dicti Ghibonis renunciavit promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 275r 10 do 20-07-1391. 

Johannes van der After beloofde aan de secretaris, tbv Heijmericus Groij, 

32 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-

1391) te betalen. 

 

Johannes van der After promisit mihi ad opus Heijmerici Groij XXXII Gelre 

gulden seu valorem ad (dg: nativitatis Domini) #Martini# proxime futurum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 275r 11 do 20-07-1391. 

Johannes Hacken beloofde aan Henricus van Huesellingen 82½ Gelderse gulden 

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

 

Johannes Hacken promisit Henrico de Huesellingen LXXXII et dimidium Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 275r 12 do 20-07-1391. 

Rutgherus van den Grave beloofde aan Godefridus van Oijen zvw Zebertus 

Belen soen 19 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1391) te betalen. 

 

Rutgherus van den Grave promisit Godefrido de Oijen filio quondam Zeberti 

Belen soen XIX Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 275r 13 do 20-07-1391. 

Johannes gnd Lijbrechts soen, Arnoldus Heijnen soen van Gewanden en 

Henricus Roest zv voornoemde Arnoldus beloofden aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus 43 oude schilden, 5 Gelderse gulden voor 3 oude schilden 

gerekend of de waarde, en 4 mud haver, Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel 

aanstaande (do 22-02-1392) te betalen en te leveren. 

 

Johannes dictus Lijbrechts soen Arnoldus Heijnen soen de Gewanden et 

Henricus Roest (dg: eius filius) #filius eiusdem Arnoldi# promiserunt 

Henrico Dicbier filio Godefridi XLIII aude scilde scilicet quinque Gelre 

gulden pro III dictorum! aude scilde computato seu valorem et quatuor 

modios (dg: si) avene mensure de Busco ad Petri ad cathedram proxime 

futurum persolvendos. Testes Uden et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 275r 14 do 20-07-1391. 

Nijcholaus gnd Mart verkocht aan Theodericus zv Johannes van Herlaer 

timmerman een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit huis en tuin van verkoper, in Oisterwijk, tussen Katherina Verwijns 

enerzijds en Jutta de Beke anderzijds, reeds belast met 21 schelling en 4 

penning gemeen paijment. 

 

Nijcholaus dictus Mart hereditarie vendidit Theoderico filio Johannis de 

Herlaer carpentarii hereditarium censum III librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex domo et orto dicti venditoris sitis 

in (dg: -?f) Oisterwijc inter hereditatem Katherine Verwijns ex uno et 

inter hereditatem Jutte de Beke ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XXI 

solidis et IIII denariis communis pagamenti exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Uden et Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 275r 15 do 20-07-1391. 

Ghibo zvw Arnoldus Vos van Kessel beloofde aan mr Wolphardus van Ghijessen 

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

betalen. 

 

Ghibo (dg: -n) filius quondam Arnoldi Vos de Kessel promisit super omnia 

magistro Wolphardo de Ghijessen (dg: X) sedecim Hollant gulden seu 

valorem ad (dg: Mart) nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf5 A 05 p. 276. 

 Quinta post divisionem apostolorum: donderdag 20-07-1391. 
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 in profesto Marie Magdalene: vrijdag 21-07-1391. 

 

BP 1179 p 276v 01 do 20-07-1391. 

Willelmus zvw Walterus gnd Wellens soen, zijn zoon Denkinus en Volcwinus 

zvw Johannes Buc beloofden aan Theodericus Berwout, gedurende 6 jaar, 

ingaande Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392), elk jaar met Sint-Jan 38 2/3 

Holland gulden39,40 of de waarde te betalen, en dat zij, gedurende die 6 

jaar, alle dijken, waterlaten, sloten, sluizen en andere lasten op zich 

zullen nemen, die behoren bij erfgoederen, behorend aan de pitancia van het 

klooster van Sint-Truiden, gelegen in Groot Lith, en alle cijnzen en 

pachten, die uit voornoemde erfgoederen gaan, gedurende die 6 jaar te 

zullen leveren. 

 

Willelmus filius quondam Walteri dicti Wellens soen Denkinus eius !filius 

(dg: Volcwigis) #Volcwinus# filius quondam Johannis Buc promiserunt (dg: 

indi) indivisi super omnia se daturos #et# soluturos Theoderico Berwout 

ad spacium sex annorum (dg: datum presentium sin) #post nativitatis 

Johannis proxime futurum sine# medio sequentium anno quolibet dictorum 

sex annorum XXXVIII Hollant gulden (dg: seu) et duas tercias partes unius 

Hollant seu valorem nativitatis Johannis et pro primo termino a 

nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum et #sic# aliis annis 

predictis sequentibus et quod ipsi debitores predicti omnes #et# singulos 

aggeres aqueductus fossata slusas et cetera onera quecumque (dg: ad) 

spectantes ad hereditates (dg: sp) que spectant ad pitancia conventus 

sancti Trudonis sita! in parochia de Groet Lijt atque omnes et singulos 

census pacciones annuatim ex dictis hereditatibus dictis sex annis 

durantibus tenebunt conservabunt et solvent sic quod dicto conventui 

dampna exinde non eveniant. Testes Uden et Dicbier datum quinta post 

divisionem apostolorum. 

 

BP 1179 p 276v 02 do 20-07-1391. 

Willelmus zvw Walterus gnd Wellens soen droeg al zijn goederen, onder 

Kessel en Lith, over aan zijn broer Denkinus en Volcwinus zvw Johannes Buc. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Walteri dicti Wellens soen (dg: omnes) omnia sua 

bona hereditaria et (dg: pact) parata quocumque locorum infra parochiam 

de Kessel et de Lijt consistentia sive sita supportavit Denkino suo 
!fratri cum Volcwino filio quondam Johannis Buc promittens warandiam. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 276v 03 do 20-07-1391. 

Petrus zvw Danijel van Vladeracken verkocht aan Reijnerus gnd Loden een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en 

erf, in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van Godescalcus van 

Hijntam enerzijds en erfgoed van Gerardus Vuchts anderzijds, reeds belast 

met 6 pond voornoemd geld b-erfcijns. 

 

+. 

Petrus (dg: Deijnen) filius quondam Danijelis de Vladeracken hereditarie 

vendidit Reijnero dicto Loden hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area dicti 

venditoris sitis in Busco ad forum piscium inter hereditatem Godescalci 

de Hijntam ex uno et inter hereditatem Gerardi Vuchts ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: censu) sex libris hereditarii census dicte monete exinde solvendis 

                         
39 Zie → BP 1179 p 583r 12 di 15-07-1393, eerste overdracht van de 

schuldbekentenis. 
40 Zie → BP 1180 p 192v 01 do 10-09-1394, tweede overdracht van de 

schuldbekentenis met adiusticatie. 
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et sufficientem facere. Testes Uden et Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 276v 04 do 20-07-1391. 

Henricus die Ridder ev Hadewigis dvw Johannes Witloc verkocht aan Henricus 

Witloc een stuk beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd die Langdonk, tussen 

erfgoed van de heerlijkheid van Giersberch enerzijds en Willelmus Witloc 

anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen Mechtildis Berwout, belast 

met de hertogencijns. 

 

Henricus die Ridder maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris filie 

quondam Johannis Witloc peciam prati sitam in parochia de Helvoert in 

loco dicto die Langdonc inter hereditatem (dg: Abe ex u) ad dominum de 

(dg: Ghierss Ghiersker) Ghiersberch ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Witloc ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem quondam Mechtildis 

Berwout prout ibidem sita est etc et ad dictos Henricum et Hadewigem eius 

uxorem dinoscuntur pertinere hereditarie vendidit Henrico Witloc 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde solvendo. Testes Erpe et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 276v 05 do 20-07-1391. 

Gertrudis wv Nijcholaus van Colen, haar zoon Johannes, Henricus van den 

Kerchove ev Truda, en Johannes Meester ev Sophija, dvw voornoemde 

Nijcholaus, droegen over aan Theodericus Storme gewantsnijder (1) de helft 

van een huis en erf in Den Bosch, in de straat gnd Oude Huls, in welk huis 

en erf Katherina en Agnes, sv Monekinus gnd Campart appelkoper, wonen, 

welke helft aan voornoemde Nijcolaus van Colen gerechtelijk was verkocht 

door Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems, (2) een b-erfcijns van 12 

schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te 

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

helft van voornoemd huis en erf, welke cijns Johannes de Colina? 

spoormaker, vvw voornoemde Nijcholaus gekocht had van voornoemde Monekinus 

gnd Campart appelkoper, en welke cijns nu aan hen behoort. 

 

(dg: Nijch) Gertrudis relicta quondam Nijcholai de Colen cum tutore 

Johannes eius filius Henricus van den Kerchove maritus et tutor Trude sue 

uxoris et Johannes Meester maritus et tutor legitimus Sophije sue uxoris 

filiarum dicti quondam Nijcholai medietatem domus et aree site in Busco 

in vico dicto Aude Huls in qua domo et area Katherina et Agnes sorores 

Monekini dicti Campart venditoris pomorum morantur venditam dicto 

Nijcolao de Colen ab Henrico de Arkel filio quondam Reijneri Willems (dg: 

prou) per judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout in 

litteris (dg: supportaverunt Theoderico Storme rasori pannorum) atque 

hereditarium censum duodecim solidorum grosso Turonensi denario monete 

regis Francie antiquo pro sedecim denariis computato vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini de dicta medietate dicte domus et aree quem censum (dg: -

s) Johannes de Colina? calcariator #pater olim dicti quondam Nijcholai# 

erga Monekinum dictum Campart venditor! pomorum emendo acquisiverat prout 

in litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebant supportaverunt 

Theoderico Storme rasori pannorum cum litteris et jure promittentes cum 

tutore ratam et obligationem et impeticionem ex parte eorum et suorum 

coheredum deponere. Testes Erpe et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 276v 06 ±do 20-07-1391. 

Gerardus zvw Hermannus Bathen en Johannes Camp beloofden aan Willelmus van 

Lent zvw Henricus Mudekens 82 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Remigius over aan jaar (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni Bathen et Johannes Camp promiserunt 

Willelmo de Lent filio quondam Henrici Mudekens (dg: soen) octoginta duos 
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Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a Remigii proxime futuro ultra annum. 

 

BP 1179 p 276v 07 ±do 20-07-1391. 

(dg: De eerste). 

 

(dg: Primus). 

 

BP 1179 p 276v 08 ±do 20-07-1391. 

Willelmus van Lent zvw Henricus Mudekens: ¼ deel van geheel de tiende {niet 

afgewerkt contract}. 

 

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

partem totius decime. 

 

BP 1179 p 276v 09 ±do 20-07-1391. 

(dg: Henricus Weijer). 

 

BP 1179 p 276v 10 ±do 20-07-1391. 

Egidius van Mechelen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Nijcholaus van Zochel, zijn dochter Elizabeth 

en Elizabeth en Agnes, dv eerstgenoemde Elizabeth, met hun goederen. 

 

Egidius de Mechelen omnes vendiciones et alienaciones factas per (dg: -

te) Nijcholaum de Zochel Elizabeth eius filiam Elizabeth et Agnetem 

sorores filias Elizabeth primodicte cum suis bonis ut dicebat 

calumpniavit. Testes (dg: datum supra) Erpe et Uden datum supra. 

 

BP 1179 p 276v 11 ±do 20-07-1391. 

Willelmus zvw Walterus gnd Wellens soen droeg over aan Volquinus zvw 

Johannes Buc van Lijt 1/6 deel in een hofstad en huis, in Groot Lith, 

tussen Ghibo gnd Coppen soen enerzijds en Elizabeth Bijnen dochter 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Walteri dicti Wellens soen sextam partem ad se 

spectantem in domistadio et domo sitis in parochia de Groet (dg: Lijet) 

Lijt inter hereditatem Ghibonis dicti Coppen soen ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth (dg: Bijnen docht) Bijnen dochter ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Wolquino filio quondam Johannis Buc de 

Lijt promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 276v 12 ±do 20-07-1391. 

Zegherus van Wordragen, Nijcholaus Hellinc en Ghevardus zvw hr Johannes van 

Eijndoven beloofden aan Johannes zvw Danijel van Vladeracken 10 oude Franse 

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

andere helft met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392). 

 

Zegherus de (dg: W) Wordragen #et# Nijcholaus Hellinc #et Ghevardus 

filius quondam domini Johannis de Eijndoven# promiserunt Johanni filio 

quondam (dg: Nijcholai) Danijelis de Vladeracken X aude scilde Francie 

seu valorem mediatim Remigii et mediatim pasce proxime futurum 

persolvendos. Testes Erpe et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 276v 13 vr 21-07-1391. 

Ermegardis dvw Theodericus Heilen soen verkocht aan haar broer Theodericus 

zvw voornoemde Theodericus Heijlen soen 1 lopen roggeland, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Wijbos, tussen Johannes van Houthem enerzijds en Hadewigis 

wv voornoemde Theodericus anderzijds, belast met een lijfpacht van 4 lopen 

rogge aan Nicholaus Biggen en diens vrouw Margareta, en een b-erfpacht van 

1 lopen rogge. 
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Solvit. 

Ermegardis filia quondam Theoderici Heilen #soen# cum tutore (dg: pt) 

lopinatam terre siliginee sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum 

Wijbosch inter hereditatem Johannis de Houthem ex uno et inter 

hereditatem Hadewigis relicte dicti quondam Theoderici ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Theoderico suo fratri filio dicti quondam Theoderici 

Heijlen soen promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere 

exceptis vitali pensione IIIIor lopinorum siliginis Nicholao (dg: .) 

Biggen et Margarete eius uxori et hereditaria paccione unius lopini 

siliginis inde solvendis. Testes Uden et Steenwech datum in profesto 

Marie Magdalene. 

 

BP 1179 p 276v 14 ±vr 21-07-1391. 

(dg: Johannes Teij). 

 

BP 1179 p 276v 15 ±vr 21-07-1391. 

Johannes van Zanbeke maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes de Zanbeke omnes vendiciones et alienaciones. 

 

1179 mf5 A 06 p. 277. 

 in festo Magdalene: zaterdag 22-07-1391. 

 in vigilia Jacobi: maandag 24-07-1391. 

 

BP 1179 p 277r 01 za 22-07-1391. 

Gerongius en Johannes van den Bossche de jongere, kv Johannes van den 

Bossche, beloofden aan Johannes van den Hoevel zvw Johannes Zerijs 78 

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

betalen. 

 

Gerongius et Johannes (dg: vand) van den Bossche junior #(dg: f) liberi 

Johannis van den Bossche# promiserunt super omnia Johanni van den Hoevel 

filio quondam (dg: J Hi) Johannis Zerijs septuaginta octo Gelre (dg: se) 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Dicbier et Steenwech datum in festo Magdalene. 

 

BP 1179 p 277r 02 za 22-07-1391. 

Godefridus van Driel en Heijmericus Groij beloofden aan Johannes Vleminc 

steenbakker 155 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1391) te betalen. 

 

Godefridus de Driel et Heijmericus Groij promiserunt Johanni Vleminc 

lapicide centum et (dg: se) quinquaginta (dg: sex ..) quinque Gelre 

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

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 277r 03 za 22-07-1391. 

Arnoldus Last zvw Arnoldus Last beloofde aan Heijmericus Groij 80 Gelderse 

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

 

Arnoldus Last filius quondam Arnoldi Last promisit Heijmerico Groij 

octoginta Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Dicbier et Hubertus. 

 

BP 1179 p 277r 04 za 22-07-1391. 

Jacobus zv Gerardus Groij van Driel en Heijmericus Groij beloofden aan 

Margareta wv Johannes Kernan de jongere 58 Gelderse gulden of de waarde met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. 
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Jacobus filius Gerardi Groij de Driel et Heijmericus Groij promiserunt 

Margarete relicte quondam (dg: Joh) Johannis Kernan junioris LVIII Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 277r 05 za 22-07-1391. 

De eerste zal Heijmericus Groij schadeloos houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Primus servabit Heijmericum Groij indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 277r 06 za 22-07-1391. 

Marcelius zvw Thomas Bazelijs soen en Rutgherus Tielmans soen beloofden aan 

Henricus van Keent 20 Gelderse gulden of de waarde, ¼ deel te betalen met 

Sint-Remigius (zo 01-10-1391), ¼ deel met Kerstmis (ma 25-12-1391), ¼ deel 

met Pasen (zo 14-04-1392) en ¼ deel met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1392). 

 

Marcelius filius quondam Thome Bazelijs soen et (dg: Joh) Rutgherus 

Tielmans soen promiserunt Henrico de Keent XX Gelre gulden seu valorem 

pro una quarta parte Remigii pro secunda quarta parte nativitatis Domini 

pro tercia quarta parte pasche et pro ultima quarta parte nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 277r 07 ma 24-07-1391. 

Thomas van Hijntham droeg over aan Johannes Gerijs een n-erfcijns van 9 

oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, uit een b-erfcijns41 

van 15 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, welke cijns van 

15 oude schilden voornoemde Johannes gnd Gherijs aan voornoemde Thomas 

beloofd42 had, te betalen met Maria-Hemelvaart, gaande uit43 (1) een stenen 

huis en erf van wijlen Johannes gnd Stierken, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Godescalcus van Bladel enerzijds en 

erfgoed van Zibertus van Hoculem anderzijds, (2) een beemd, achter 

voornoemde stenen huis en erf gelegen, over de stroom. 

 

Thomas de Hijntham hereditarium censum (dg: q) novem aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis 

seu alterius pagamenti eiusdem (dg: pagamenti) valoris de hereditario 

censu quindecim aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris quem censum quindecim aureorum denariorum antiquorum communiter 

aude scilde vocatorum Johannes dictus Gherijs promisit se daturum et 

soluturum dicto Thome hereditarie in festo assumptionis beate Marie 

virginis de et ex domo lapidea et area quondam Johannis dicti Stierken 

sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam (dg: Johannis 

de) Godescalci de Bladel ex uno et inter hereditatem Ziberti de Hoculem 

ex alio atque ex attinentiis dicte domus lapidee et aree singulis et 

universis atque ex prato sito retro domum lapideam et aream predictam 

ultra aquam ibidem currentem prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Johanni Gerijs (dg: .) cum litteris et jure occacion etc promittens 

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

et Dicbier datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1179 p 277r 08 ma 24-07-1391. 

Voornoemde Thomas van Hijntham droeg over aan Jordanus zvw Arnoldus 

                         
41 Zie → BP 1180 p 293r 06 vr 29-01-1395, afstand doen tbv Johannes Monic van waarschijnlijk 
deze cijns van 15 oude schilden, gaande uit alleen het huis. 

42 Zie ← BP 1179 p 018v 12 wo 21-12-1390, belofte van de erfcijns. 
43 Zie → BP 1179 p 277r 12 ma 24-07-1391, Johannes Gerijs beloofde aan Willelmus zv Willelmus 
zv Arnoldus Tielkini een n-erfcijns van 2½ oude schild uit deze onderpanden. 
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Tielkini een n-erfcijns van 6 oude schilden etc uit voornoemde cijns44 van 

15 oude schilden. 

 

Dictus Thomas de Hijntham hereditarium censum sex aureorum denariorum 

antiquorum etc (dg: dicti) de dicto censu quindecim aude scilde 

supportavit Jordano filio quondam Arnoldi Tielkini cum litteris et jure 

occacione promittens ratam servare et obligationemex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 277r 09 ma 24-07-1391. 

Broeder Johannes Stierken kloosterling van Porta Celi en zijn broer 

Willelmus, kv Willelmus zv Arnoldus Tielkini, en Johannes Gerijs ev Hilla 

dv voornoemde Willelmus zv Arnoldus Tielkini, droegen over aan Henricus zv 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini ¾ deel van een b-erfcijns van 7½ oude schild 

of ander paijment van dezelfde waarde, die Hermannus Rogge beloofd had aan 

Johannes Gerijs, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf van 

wijlen Adam van Colonia, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Everardus van Amersfoert enerzijds en erfgoed van Goeswinus Vrancken, 

met een straatje ertussen, anderzijds, welke cijns voornoemde Johannes 

Gerijs eertijds overgedragen had aan Tielmannus zv Willelmus zv Arnoldus 

Tielkini, welk ¾ deel aan hen gekomen was na overlijden van voornoemde 

Tielmannus zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini. 

 

Frater Johannes Stierken conventualis de Porta Celi Willelmus eius frater 

liberi Willelmi filii Arnoldi Tielkini #et Johannes Gerijs maritus et 

tutor legitimus Hille sue uxoris filie dicti Willelmi filii Arnoldi 

Teilkini Tielkini tres tercias! partes (dg: de de) ad se spectantes# 

hereditarii census septem et dimidii denariorum aureorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris quem (dg: Henricus Ro) Hermannus Rogge promisit 

se daturum et soluturum Johanni (dg: Gh) Gerijs hereditarie nativitatis 

(dg: D) Johannis ex domo et area quondam Ade de Colonia sita in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem Everardi de (dg: ..) Amersfoert ex uno et 

inter hereditatem Goeswini Vrancken (dg: ex alio) quodam viculo 

interiacente ex alio et quem censum dictus Johannes Gerijs pridem 

supportaverat (dg: Will) Tielmanno filio Willelmi (dg: W) dicti Willelmi 

quondam Arnoldi (dg: Tie) Tielkini prout in litteris et quem (dg: censum) 

#quas tres quartas partes dicti census# eis de morte dicti quondam 

Tielmanni filii (dg: dicti) olim dicti Willelmi filii Arnoldi Tielkini 

successione advolutas esse dicebant hereditarie supportaverunt Henrico 

filio (?dg: quondam) dicti Willelmi filii Arnoldi Tielkini cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 277r 10 ma 24-07-1391. 

Voornoemde broeder Johannes Stierken, zijn broer Willelmus en Johannes 

Gerijs: ¾ deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van Tielmannus zv 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini, in een b-erfcijns van 2½ oude schild of 

ander paijment van dezelfde waarde, welke cijns Hermannus Rogge beloofd had 

aan Adam van {niet afgewerkt contract45}. 

 

Dicti (dg: .) frater Johannes Stierken Willelmus eius frater et Johannes 

Gerijs ut supra (dg: t) tres !tercias partes eis de morte quondam 

Tielmanni filii Willelmi filii Arnoldi Tielkini (dg: hereditarii census) 

successione advolutas in hereditario censu duorum et dimidii denariorum 

(dg: antiq) aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum boni auri et 

iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem censum 

                         
44 Zie ← BP 1179 p 018v 12 wo 21-12-1390, belofte van de erfcijns. 
45 Voor afgewerkt contract, zie: BP 1179 p 277r 11 ma 24-07-1391. 
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Hermannus Rogge promisit Ade de. 

 

BP 1179 p 277r 11 ma 24-07-1391. 

Destijds had Hermannus Rogge beloofd aan Adam van Mierd, tbv Tielmannus zv 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini, een b-erfcijns van 2½ oude schild of ander 

paijment van dezelfde waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis 

en erf van wijlen Adam van Colonia, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Everardus van Amersfort enerzijds en erfgoed van 

Goeswinus gnd Vrancken, met een straatje ertussen, anderzijds. Thans 

droegen broeder Johannes Stierken kloosterling van Porta Celi en zijn broer 

Willelmus, kv voornoemde Willelmus zv Arnoldus Tielkini, en Johannes Gerijs 

ev Hilla dv voornoemde Willelmus zv Arnoldus Tielkini over aan Henricus 

Stierken zv voornoemde Willelmus zv Arnoldus Tielkini ¾ deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van voornoemde Tielmannus zv Willelmus zv 

Arnoldus Teilkini, in voornoemde cijns van 2½ oude schild. 

 

Notum sit universis quod Hermannus Rogge promisisset Ade de Mierd ad opus 

Tielmanni filii Willelmi (dg: Ard) filii Arnoldi Tielkini quod ipse 

Hermannus dabit et (dg: ex) solvet dicto Tielmanno hereditarium censum 

duorum et dimidii aude scilde denariorum aureorum antiquorum communiter 

scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris hereditarie nativitatis Johannis (dg: de ..) ex domo et 

area quondam Ade de Colonia sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Everardi de Amersfort ex uno et inter hereditatem Goeswini 

dicti Vrancken quodam viculo interiacente ex alio prout in litteris 

consituti igitur coram scabinis infrascriptis frater Johannes Stierken 

conventualis de Porta Celi Willelmus eius frater liberi dicti Willelmi 

filii Arnoldi Tielkini et Johannes Gerijs maritus et tutor legitimus ut 

asserebat (dg: il) Hille sue uxoris filie dicti Willelmi filii Arnoldi 

Tielkini tres (dg: par) quartas partes (dg: ad se spectantes in dicto 

censu duorum et dimidii aude scilde ?sui) eis de morte dicti quondam 

Tielmanni filii dicti Willelmi filii Arnoldi Teilkini successione 

advolutas in dicto censu duorum et dimidii aude scilde supportaverunt 

Henrico Stierken filio dicti Willelmi filii Arnoldi Tielkini cum litteris 

et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 277r 12 ma 24-07-1391. 

Johannes Gerijs beloofde aan Willelmus zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini 

een n-erfcijns46,47 van 2½ oude schild of de waarde, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit (1) een stenen huis48 en erf van wijlen Johannes Stierken, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Godescalcus van Bladel 

enerzijds en erfgoed van Zibertus van Hoculem anderzijds, (2) een beemd van 

voornoemde wijlen Johannes Stierken, achter voornoemd stenen huis en erf 

gelegen. 

 

Johannes Gerijs promisit se daturum et soluturum (dg: Henrico Stierken) 

#Willelmo# filio Willelmi filii Arnoldi Tielkini hereditarium censum 

duorum et dimidii aude scilde #seu valorem# hereditarie (dg: mediatim 

Domini et mediatim) nativitatis Johannis ex domo (dg: et area) lapidea et 

area quondam Johannis Stierken sita in Busco in vico Orthensi inter 

                         
46 Zie → VB 1799 f 094v 01, ma 25-01-1395, Willem soen Willems soen wilner Arts Tielkens was 
gericht aen steenhuus ende erve wilner Jans Stierkens gelegen in tsHertogenbossche in die 

Orthenstraet tegen tusschen den erve wilner Goetscalcs van Bladel ende tusschen den erve 

Zijbrechts van Hoculem ende aen toebehoerten des vors steenhuus ende erve alle ende een 

yegelijc overmids gebrec van erfcijns die hij dair aen heeft ende des heeft Willem vors 

mechtich gemaect Daem van Mierde. 

47 Zie → BP 1180 p 271r 08 do 21-01-1395, Willelmus zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini droeg 
deze cijns over aan Johannes Monic, tbv hem, zijn vrouw Ghisberta dv Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini en hun gezamenlijke kinderen. 

48 Zie ← BP 1177 f 306v 01 ma 02-07-1386, erfdeling van dit huis, dat uiteindelijk in zijn 
geheel aan Johannes Gerijs zou behoren. 
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hereditatem #quondam# Godescalci de Blade[l] ex uno et inter hereditatem 

Ziberti de Hoculem ex alio et ex attinentiis suis singulis et universis 

et ex prato quodam (dg: sito) dicti quondam Johannis Stierken (dg: ad 

dictam) sito retro dictam domum lapideam. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 277r 13 ma 24-07-1391. 

Voornoemde Johannes Gerijs beloofde aan Johannes een n-erfcijns van 2½ oude 

schild of de waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit voornoemde 

onderpanden {niet afgewerkt contract49}. 

 

Dictus Johannes Gerijs promisit se daturum et soluturum Johanni (dg: ad 

opus sui) hereditarium censum duorum et dimidii aude scilde seu valorem 

hereditarie nativitatis Johannis ex premissis. 

 

BP 1179 p 277r 14 ma 24-07-1391. 

Margareta wv Henricus Boden soen van Kuijc en Gerardus zv Jacobus van Hellu 

ev Elizabeth, dv voornoemde Margareta en wijlen Henricus, verkochten aan 

Zibertus zv Zibertus van Hoculem een huis50 en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Margareta van Os enerzijds en erfgoed van 

Henricus Wilde anderzijds, aan voornoemde wijlen Henricus Boden soen 

verkocht51 door Hilla dvw Willelmus die Heirde. Henrica, minderjarige dv 

voornoemde wijlen Henricus Boden soen en Margareta, zal afstand doen, zodra 

ze meerderjarig is. 

 

Margareta (dg: f) relicta quondam Henrici Boden soen de Kuijc cum tutore 

Gerardus (dg: de) filius Jacobi de Hellu maritus et tutor Elizabeth sue 

uxoris filie dictorum Margarete et quondam Henrici domum et aream sitam 

in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Margarete de Os ex uno et 

inter hereditatem Henrici Wilde ex alio venditam dicto quondam [Henrico] 

Boden soen ab Hilla filia quondam Willelmi die Heirde prout in litteris 

vendiderunt (dg: Zib) Ziberto filio Ziberti de Hoculem supportaverunt cum 

litteris et aliis et jure promittentes cum tutore super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum deponere et 

quod ipsi Henricam filiam dictorum quondam Henrici Boden soen et 

Margarete ad huc impuberem existentem quamcito ad annos pubertatis 

pervenerit super dicta domo et area facient renunciare et quod ipsi 

dictam Henricam perpetue talem habebunt quod nunquam presumet se jus in 

premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 277r 15 ma 24-07-1391. 

Engelbertus zvw Henricus van den Ghasthuijs verkocht aan Henricus zv 

Hogardus van den Ghasthuijs, tbv Heilwigis ndv voornoemde Engbertus verwekt 

bij Elisabeth dv Johannes Claes soen van Milheze, en toekomstige kv 

voornoemde Engbertus en Elizabeth, een n-erfpacht van 8 mud rogge, maat van 

......., met ....... te leveren, {p.278v} gaande uit alle goederen, die aan 

hem gekomen waren na overlijden van zijn moeder Eva van den Ghasthuijs, 

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

Henricus van den Ghasthuijs, of na overlijden van wie dan ook. De koopsom 

is voldaan. De brief overhandigen aan voornoemde verkoper 

 

Engelbertus filius quondam Henrici van den Ghasthuijs hereditarie 

vendidit Henrico filio (dg: G) Hogardi van den Ghasthuijs ad opus 

Heilwigis fi[lie] naturalis dicti Engberti ab ipso Engberto et Elisabeth 

filia Johannis Claes soen de Milheze pariter genite et ad opus [pu]erorum 

ab ipso Engberto et dicta Elizabeth generandorum hereditariam paccionem 

octo modiorum siliginis mensure [de ....... solvendam hereditarie] 

                         
49 Voor afgewerkt contract zie BP 1179 p 309r 02. 
50 Zie → BP 1179 p 545r 16 ±ma 03-04-1393, verkoop van het huis. 
51 Zie ← BP 1177 f 131v 05 di 28-06-1384, verkoop van het huis. 
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....... ....... 

 

1179 mf5 A 07 p. 278. 

 in vigilia Jacobi: maandag 24-07-1391. 

 Quarta post Petri ad vincula: woensdag 02-08-1391. 

 

BP 1179 p 278v 01 ma 24-07-1391. 

....... ....... tradendam ex omnibus et singulis bonis sibi de morte 

quondam Eve van den Ghasthuijs sue matris successione hereditarie 

advolutis atque post mortem dicti Henrici van den Ghasthuijs sui patris 

(dg: successione hereditarie ad) ac de morte cuiuscumque alterius persone 

successione hereditarie advolutis quocumque locorum sitis ut dicebat 

promittens (dg: war) super habita et habenda warandiam et recognovit 

dictus venditor sibi de pretio empcionis dicte paccionis fore plenarie 

satisfactum. Testes Hubertus et Steenwech datum in vigilia Jacobi. Detur 

(dg: dicto Henrico filio H[ogardi] et nulli alteri). Detur dicto 

venditori. 

 

BP 1179 p 278v 02 ma 24-07-1391. 

Johannes Delien soen en Willelmus van der Hoven beloofden aan Ymgrammus 

Pangelaert 99½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1391) te betalen. 

 

Johannes Delien soen et Willelmus van der Hoven promiserunt Ymgrammo 

Pangelaert nonaginta novem et dimidium Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 278v 03 ma 24-07-1391. 

(dg: Voornoemde Willelmus beloofde voornoemde Johannes schadeloos te 

houden). 

 

+. 

(dg: Dictus Willelmus promisit dictum Johannem indempnem servare. Testes 

datum ut supra). 

 

BP 1179 p 278v 04 ma 24-07-1391. 

Henricus van Werthusen en Johannes van Ghemert de jongere beloofden aan 

Johannes van Ouden 20 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Henricus de Werthusen #et# Johannes de Ghemert junior promiserunt Johanni 

de Ouden XX Gelre gulden seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes Erp et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 278v 05 ma 24-07-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 278v 06 ma 24-07-1391. 

Henricus Zelen soen, zijn zoon Jacobus en Johannes Zelen bv voornoemde 

Henricus verkochten aan Johannes van Erke een stuk beemd, in Helvoirt, ter 

plaatse gnd op die Langdonk, tussen erfgoed van abdis en klooster van der 

Cameren enerzijds en Willelmus Witloc anderzijds, met een eind strekkend 

aan wijlen Mechtildis Berwout en met het andere eind aan Gerardus Witloc, 

belast met de hertogencijns. Aleijdis dv voornoemde Henricus Zelen deed 

afstand. 

 

Henricus Zelen soen Jacobus eius filius et Johannes Zelen frater dicti 

Henrici peciam prati sitam in parochia de Helvoert in loco dicto #op# die 
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Langdonc inter hereditatem abatisse et conventus van der Cameren ex uno 

et inter hereditatem Willelmi Witloc ex alio (dg: ut dicebat) tendentem 

cum uno fine ad hereditatem quondam Mechtildis Berwout et cum reliquo 

fine ad hereditatem Gerardi Witloc ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Johanni de Erke promittentes super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Quo facto [Al]eijdis 

filia (dg: primodicti) dicti (dg: W) Henrici Zelen #cum tutore# super 

dicta pecia prati et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

cum tutore ratam servare. Testes Aa et Hubertus datum supra. 

 

BP 1179 p 278v 07 ma 24-07-1391. 

Theodericus Lijsscap, mogelijk verwerken van het recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Lijsscap. !Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 278v 08 ma 24-07-1391. 

Godescalcus van Hijntham verkocht aan zijn broer Johannes van Hijntam een 

n-erfcijns52 van 30 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis53 en erf, in Den Bosch, aan 

de Vismarkt, tussen erfgoed van Petrus Deijnen enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Pijpengael anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 12 

pond voornoemd geld. 

 

Godescalcus de Hijntham hereditarie vendidit Johanni de Hijntam suo 

fratri hereditarium censum XXXta solidorum monete solvendum hereditarie 

(dg: nativitatis) mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area 

dicti venditoris sita in Busco ad forum piscium inter hereditatem Petri 

Deijnen ex uno et inter hereditatem Johannis de Pijpengael ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere excepto hereditario 

censu XII librarum dicte monete exinde prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 278v 09 ma 24-07-1391. 

(dg: Gerardus). 

 

BP 1179 p 278v 10 ma 24-07-1391. 

Volcquinus zvw Johannes gnd Buc van Lijt, Denkinus zvw Walterus gnd Wellens 

soen, Gerardus die Wilde en Andreas Molle zv Willelmus beloofden aan 

Jacobus van den Hoevel 60 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Volcquinus filius quondam Johannis dicti Buc de Lijt Denkinus filius 

quondam Walteri dicti Wellens soen Gerardus (dg: de) #die# Wilde et 

Andreas Molle filius Willelmi promiserunt Jacobo van den Hoeve[l] 

sexaginta Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Dicbier et Jacobus Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 278v 11 ma 24-07-1391. 

De twee eersten zullen Gerardus en Andreas schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt Gerardum et Andream indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 278v 12 ma 24-07-1391. 

Destijds had Gerardus Broc zvw Petrus Broc gerechtelijk gekocht van 

Willelmus Buc zvw Mathijas alle goederen van Goeswinus Herinc zvw Johannes 

Cale. Voornoemde Gerardus Broc droeg thans over aan Franco Croeke zvw 

                         
52 Zie → BP 1179 p 344v 01 do 01-02-1392, verkoop van deze erfcijns. 
53 Zie ← BP 1178 f 263v 02 ma 27-06-1390, verkoop van een erfcijns van 50 

schelling uit waarschijnlijk dit huis. 
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Henricus Croke een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale met Lichtmis in Den Bosch beurde, gaande 

uit goederen, die waren van wijlen Franco gnd Herinc grootvader van 

voornoemde Goeswinus Herinc, in Blaerthem Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Gestel, en uit cijnzen, die op die goederen worden betaald, welke goederen 

voornoemde Franco zvw Henricus Croke, Franco zvw Goeswinus Herinc en 

voornoemde Goeswinus Herinc zvw Johannes gnd Cale uitgegeven hadden aan de 

broers Johannes gnd van den Pelbroec en Arnoldus gnd van den Pelbroec, aan 

Everardus gnd Hermans soen van Ghestel en Willelmus zvw Godefridus gnd Bart 

van Maerheze, voor cijnzen aan de hertog, aan de jonker van Kuijc en aan 

erfg vw Lucas van Erpe, voor voornoemde b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche 

maat, aan voornoemde Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale te leveren, voor 

een b-erfpacht van 4½ mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde Franco zvw 

Henricus Croke te leveren, en voor een b-erfpacht van 5½ mud rogge, Bossche 

maat, aan voornoemde Franco zvw Goeswinus Herinc te leveren. Vervolgens 

droeg voornoemde Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale voornoemde pacht over 

aan voornoemde Franco Croke. 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus Broc filius quondam Petri Broc 

omnia et singula bona Goeswini Herinc filii quondam (dg: Joh) Johannis 

Cale erga Willelmum Buc filium quondam Mathije per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco emendo acquisivisset prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Gerardus Broc 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco quam 

dictus Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale solvendam habet 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et ex bonis que 

fuerant quondam Franconis dicti Herinc avi olim dicti Goeswini Herinc 

sitis in parochia de Blaerthem sancti Lamberti ad locum dictum Ghestel et 

ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis atque ex censibus supra dicta bona annuatim de 

jure solvendis que bona (dg: b) cum suis attinentiis predictus Franco 

filius quondam Henrici Croke Franco filius quondam Goeswini Herinc et 

(dg: G) dictus Goeswinus Herinc filius quondam Johannis dicti Cale 

dederunt ad hereditariam paccionem Johanni dicto van den Pelbroec Arnoldo 

dicto van den Pelbroec fratribus et Everardo dicto Hermans soen de 

Ghestel et Willelmo filio quondam Godefridi dicti Bart de Maerheze 

scilicet pro censibus domino nostro duci domicello de Kuijc et heredibus 

quondam Luce de Erpe annuatim exinde prius de jure solvendis atque pro 

predicta paccione quatuor modiorum siliginis dicte mensure dicto Goeswino 

Herinc filio quondam Johannis Cale (dg: et) exinde #danda et# solvenda 

atque pro hereditaria paccione quatuor et dimidii modiorum siliginis 

dicte mensure dicto Franconi filio quondam Henrici Croke atque pro 

hereditaria paccione quinque et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

dicto Franconi filio quondam Goeswini Herinc (dg: exinde solvendis prout 

in l) ex dictis bonis (dg: b et ex) cum suis (dg: cens) attinentiis et 

censibus annuatim solvendis prout in litteris hereditarie supportavit 

Franco! Croeke filio quondam Henrici Croke cum litteris et jure occacione 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

constitutus coram (dg: inf) scabinis infrascriptis dictus Goeswinus 

#Herinc# filius quondam Johannis Cale dictam paccionem quatuor modiorum 

siliginis dicte mensure et totum jus sibi in dicta paccione competens 

supportavit predicto Franconi Croke cum litteris et jure prmittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes Uden et 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 278v 13 wo 02-08-1391. 

Hilla dv Johannes van Dijnther deed tbv Margarete wv Gosswinus Model 

Dicbier afstand van alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden 

van haar moeder Lutgardis ev voornoemde Johannes resp. die aan haar zullen 

komen na overlijden van voornoemde Johannes. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

106 

Hilla filia Johannis de Dijnther cum tutore super omnibus bonis sibi de 

morte quondam Lutgardis sue matris uxoris dicti Johannis successione 

advolutis et post mortem dicti Johannis sibi successione advolvendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis atque super toto jure sibi in 

dictis bonis competente et competituro ad opus Margarete relicte quondam 

Gosswini Model Dicbier renunciavit promittens cum (dg: tutore) tutore 

ratam servare. Testes Erpe et Loze #datum# quarta post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 278v 14 wo 02-08-1391. 

Arnoldus nzvw Arnoldus Berwout verkocht aan Godefridus Sceijvel, tbv de 

fabriek in Den Bosch, 2 kamers met ondergrond, in Den Bosch, over het 

kerkhof van de kerk van Sint-Jan-Evangelist, ter plaatse gnd Weverhuls, 

tussen voornoemd kerkhof enerzijds en de kamer van Johannes van Berlichem 

anderzijds, met een tuin achter voornoemde 2 kamers gelegen, strekkend 

vanaf voornoemde 2 kamers tot aan erfgoed van wijlen mr Hermannus, aan 

Alardus van Berlikem verkocht door zijn voornoemde broer Johannes van 

Berlikem, welke 2 kamers met ondergrond en tuin voornoemde Alardus 

overgedragen had aan voornoemde Arnoldus nzv Arnoldus Berwout. 

 

(dg: Alardus) Arnoldus filius naturalis quondam Arnoldi Berwout duas 

cameras cum earum fundis sitas in Busco ultra cijmiterium ecclesie sancti 

Johannis ewangeliste ad locum dictum Weverhuls inter dictum cijmiterium 

ex uno et inter (dg: Aleid) cameram Johannis de Berlichem ex alio cum 

quodam orto retro predictas duas cameras situato tendente a dictis duas! 

cameris ad hereditatem quondam magistri Hermanni venditas Alardo de 

Berlikem a dicto Johanne de Berlikem suo fratre et quas cameras predictas 

cum earum fundis et orto predicto dictus Alardus prefato Arnoldo filio 

naturali Arnoldi Berwout supportaverat prout in litteris vendidit (dg: 

Franconi de Gestel) Godefrido Sceijvel provisori fabrice in Busco #ad 

opus fabrice# cum litteris et aliis litteris et jure promittens ratam 

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

datum supra. 

 

1179 mf5 A 08 p. 279. 

 Sabbato post festum assumptionis beate Marie: zaterdag 19-08-1391. 

 in vigilia Bartolomei: woensdag 23-08-1391. 

 in festo Bartholomei: donderdag 24-08-1391. 

 in crastino Bartolomei: vrijdag 25-08-1391. 

 

BP 1179 p 279r 01 za 19-08-1391. 

Volcquinus gnd Mijs soen van Amersvvort droeg over aan Henricus Stierken en 

diens broer Ywanus, kvw Johannes Stierken, zijn vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan wijlen zijn vrouw Elisabeth en haar zuster Wendelmodis, 

dvw Gerardus Stierken, gekomen waren na overlijden van voornoemde Gerardus, 

en na overlijden van Henricus Stierken hun stiefvader. 

 

Volcquinus dictus Mijs soen de Amerswort usufructum suum sibi competentem 

in omnibus bonis (dg: sup) ad Elisabeth quondam eius uxorem et 

Wendelmodem eius sororem filia! quondam Gerardi (dg: dicti) Stierken 

scilicet in bonis ad dictas quondam Elisabeth et Wendelmodem de morte 

quondam dicti Gerardi earum patris et quondam (dg: G) Henrici Stierken 

earum (dg: patris) patr[i]ni advolutis quocumque locorum consistentibus 

supportavit Henrico Stierken et Ywano eius fratri (dg: f) liberis quondam 

Johannis Stierken promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere cum litteris etc. Testes Uden et Loze datum sabbato post festum 

assumptionis beate Marie. 

 

BP 1179 p 279r 02 za 19-08-1391. 

Voornoemde broers Henricus Stierken en Ywanus, kvw Johannes Stierken, 

beloofden aan voornoemde Wolcquinus gnd Mijs soen van Amerswort dat 
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voornoemde Volcquinus gedurende zijn leven jaarlijks 6 oude schilden54 zal 

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

Kerstmis, gaande uit een huis en erf van Johannes van Edingen, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Everardus van 

Amerswort enerzijds en erfgoed van kvw Goeswinus uten Broec anderzijds. 

 

Dicti Henricus et Ywanus fratres (dg: pal) promiserunt super omnia dicto 

Wolcquino scilicet quod ipse Volcquinus ad suam vitam et non ultra 

habebit percipiet et levabit sex scuta antiqua (dg: ex domo) anno 

quolibet mediatim Johannis baptiste et mediatim nativitatis Domini ex 

domo et area Johannis de Edingen sita in Buscoducis in vico Orthensi 

inter hereditatem Everardi quondam de Amerswort ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Goeswini (dg: van den) uten Broec ex alio 

tali condicione quod post decessum dicti Volcquini dicta sex aude scilde 

ad dictos Henricum et Ywanum devolventur. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 279r 03 za 19-08-1391. 

Voornoemde broers Henricus Stierken en Ywanus, kvw Johannes Stierken, 

beloofden aan voornoemde Wolcquinus gnd Mijs soen van Amerswort de schade 

te betalen, ingeval voornoemde Volcquinus vanwege voornoemde goederen mocht 

worden aangesproken. 

 

Dicti Henricus et Ywanus fratres promiserunt super omnia dicto Volcquino 

si (dg: post) imposterum de bonis suprascriptis prefatus Volcquinus #vel 

eius heredes# (dg: juris) via juris impetetur et occacione talis 

impetitionis dictus Volcquinus #vel sui heredes# dampna sustinet quod 

tunc ipsi fratres dictum Volcquinum de dictis dampnis relevabunt et 

indempnem (dg: conser) conservabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 279r 04 za 19-08-1391. 

Voornoemde broers Henricus Stierken en Ywanus, kvw Johannes Stierken, deden 

tbv voornoemde Volcquinus gnd Mijs soen van Amersvvort en zijn kinderen 

afstand van alle goederen, die voornoemde Volcquinus en wijlen zijn vrouw 

voornoemde Elisabeth tijdens hun huwelijk verworven hebben. 

 

Dicti Henricus et Ywanus fratres super omnibus bonis per et inter dictos 

Volcquinum et quondam Elisabeth predictam eius uxorem constante 

matrimonio inter eos #pariter# acquisitis quocumque locorum sitis ut 

dicebant ad opus (dg: dictorum) dicti Volcquini et suorum liberorum 

renunciaverunt promittentes ratam servare (dg: p) salva tamen 

supportacione predicta dicti usufructus in suo robore permansura. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 279r 05 za 19-08-1391. 

Arnoldus Buc zvw Godefridus Buc machtigde Arnoldus Berwout zijn cijnzen, 

renten, pachten en tegoeden te heffen. 

 

Arnoldus Buc #filius quondam Godefridi Buc# dedit (dg: Johanni Berwo) 

Arnoldo Berwout potestatem et mandatum speciale petendi levandi et 

assequendi quoscumque suos census et redditus et pacciones et credita sua 

quecumque que sibi debentur occacione quacumque a quibuscumque personis 

#et ea regendi etc# et de hiis faciendi que (dg: ip) primodictus Arnoldus 

faceret etc ?present... post revocacionem minime valitur... Testes 

Dicbier et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 279r 06 za 19-08-1391. 

Walterus Coppart, Ghisbertus die Vrieze en Johannes Boem zvw Johannes Boem 

beloofden aan Hermannus van Os 33 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

                         
54 Zie → BP 1179 p 536v 02 di 11-02-1393, Volcquinus Mijs soen van Amersvoert droeg over aan 
Ywanus Stierken zijn deel in een b-erfcijns van 6 oude schilden die wijlen zijn vrouw 

Elizabeth, dvw Gerardus Stierken uit het huis. 
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aanstaande (vr 02-02-1392) in Den Bosch te leveren. De brief overhandigen 

aan Johannes bv voornoemde Hermannus. 

 

Walterus Coppart Ghisbertus die Vrieze et Johannes Boem filius quondam 

Johannis Boem promiserunt Hermanno de Os XXXIII modios siliginis mensure 

de Busco ad purificationis ?M[ari]e proxime futurum persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes Aa et Steenwech datum sabbato post festum 

assumptionis Marie. Tradetur littera Johanni fratri dicti Hermanni. 

 

BP 1179 p 279r 07 wo 23-08-1391. 

De heren Arnoldus van Herlaer en Willelmus van Aa, en Gerardus van Aa 

beloofden aan Philippus Jozollo 200 Hollandse gulden met Sint-Petrus-Stoel 

aanstaande (do 22-02-1392; 8+30+31+30+31+31+22=183 dgn) te betalen, op 

straffe van 10. 

 

Domini Arnoldus de Herlaer et Willelmus de Aa et Gerardus de Aa 

promiserunt Philippo Jozollo ad opus etc IIc Hollant gulden ad festum 

Petri ad cathedram proxime futurum persolvendos sub pena X florenorum 

Hollandie. Testes Steenwech et Ghemert datum in vigilia Bartolomei. 

 

BP 1179 p 279r 08 wo 23-08-1391. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios servare indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 279r 09 do 24-08-1391. 

Albertus Buc van Lijt en Johannes Fijen soen van Os beloofden aan Willelmus 

zv Willelmus van Laerhoven, tbv voornoemde Willelmus van Laerhoven, 59 

Hollandse gulden55 of de waarde met Sint-Remigius over een jaar (di 01-10-

1392) te betalen. 

 

Albertus Buc de Lijt et Johannes Fijen soen de Os promiserunt Willelmo 

filio Willelmi de (dg: Laer) #Laerhoven# ad opus eiusdem Willelmi de 

Laerhoven LIX Hollant gulden seu valorem a Remigii proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes Loze et Hubertus datum in festo Bartholomei. 

 

BP 1179 p 279r 10 vr 25-08-1391. 

Emondus van Zoelen machtigde Thomas zv Arnoldus Stamelart van de Kelder 

zijn cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

Emondus de Zoelen dedit et contulit Thome filio Arnoldi Stamelart de Penu 

potestatem et mandatum monendi percipiendi et levandi census suos (dg: p) 

et pacciones ac credita quecumque omniaque faciendi disponendi et 

ordinandi que ipse disponeret et ordinaret si presens esset (dg: us 

pre..) ad revocacionem dicti Emondi. Testes Loze et Steenwech datum (dg: 

s) in crastino Bartolomei. 

 

1179 mf5 A 09 p. 280. 

 in crastino Bartolomei: vrijdag 25-08-1391. 

 anno XC primo indicis XIIII mensis augusti die XXVta: 

   vrijdag 25-08-1391. 

 Sabbato post Bartolomei: zaterdag 26-08-1391. 

 Secunda post Bartolomei: maandag 28-08-1391. 

 

BP 1179 p 280v 01 vr 25-08-1391. 

Johannes van Gestel droeg al zijn goederen over aan de secretaris, tbv zijn 

moeder jkvr Gertrudis en Franco van Gestel. De langstlevende zal de 

goederen bezitten. Als beiden overleden zijn, gaan de goederen naar erfg 

                         
55 Zie → BP 1179 p 502v 06 vr 01-11-1392, overdracht van de 

schuldbekentenis, echter door Willelmus van Laervenne. 
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van voornoemde Johannes. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Gestel omnia et singula #sua# bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

legitime et hereditarie supportavit mihi ad opus domicelle Gertrudis sue 

matris et ad opus Franconis de Gestel et per ipsos! Gertrudem habenda et 

possidenda tali condicione annexa quod alter ipsorum diutius vivens dicta 

bona omnia solus possidet (dg: pro) et quod post obitum ipsorum amborum 

ad veros et proximores heredes dicti Johannis plenarie devolvantur 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Dicbier et Aa datum in crastino Bartolomei. Tradetur littera dicto 

Johanni. 

 

BP 1179 p 280v 02 vr 25-08-1391. 

(dg: aan allen). 

 

(dg: omnibus). 

 

BP 1179 p 280v 03 vr 25-08-1391. 

Voornoemde Johannes van Gestel machtigde voornoemde Franco van Gestel zijn 

cijnzen, renten, pachten en tegoeden te beuren en zijn goederen te beheren. 

 

Dictus Johannes dedit dicto Franconi potestatem et mandatum monendi 

petendi et levandi census redditus pacciones et credita ac bona sua 

regendi etc (dg: omniaque) ac de illis ordinandi et faciendi que ipse 

faceret si presens esset usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 280v 04 vr 25-08-1391. 

Voornoemde Johannes van Gestel vermaakte al zijn goederen aan zijn 

voornoemde moeder jkvr Gertrudis en Franco van Gestel, op de manier als 

boven vermeld. Opgesteld in het raadhuis van Den Bosch in aanwezigheid van 

voornoemde getuigen. 

 

Nota ?etc. 

Dictus Johannes legavit omnia sua bona dictis sue matri et Franconi jure 

testimonii modo et forma supra declaratis anno XC primo indicis XIIII 

mensis augusti die XXVta hora prime in pretorio oppidi de Buscoducis 

presentibus testibus predictis. 

 

BP 1179 p 280v 05 za 26-08-1391. 

Johannes Gherijs beloofde aan Theodericus Jans soen van Bocom 74 Engelse 

nobel minus 13 gemene plakken of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-

02-1392) te betalen. 

 

Johannes Gherijs promisit Theoderico Jans soen de Bocom LXXIIII nobel 

monete regis Anglie minus XIII placken !gemeijn placken vel valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Dicbier et Steenwech 

datum sabbato post Bartolomei. 

 

BP 1179 p 280v 06 za 26-08-1391. 

Hermannus Coenen en Johannes van Beke beloofden aan voornoemde Theodericus 

Jans soen van Bocom 74 Engelse nobel minus 13 gemene plakken met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1392) te betalen. 

 

Hermannus Coenen et Johannes de Beke promiserunt dicto Theoderico Jans 

soen de Bocom LXXIIII nobel anglie vel valorem minus XIII gemeijn placken 

ad purficatione proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 280v 07 za 26-08-1391. 

Arnoldus van Vlijmen zvw Ghiselbertus van Loen verkocht aan Willelmus 

Posteel een n-erfcijns van 1 oude schild, met Kerstmis te betalen, gaande 
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uit een huis en erf, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Ludovicus Schoenmaker enerzijds en erfgoed dat eertijds behoorde aan wijlen 

Godefridus van Wesel anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 8 pond geld. 

 

Arnoldus de Vlijmen filius quondam Ghiselberti de Loen hereditarie 

vendidit Willelmo Posteel hereditarium censum unius aude scilt solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et area dicti venditoris sita in 

Buscoducis in vico Orthensi inter hereditatem Ludovici sutoris ex uno et 

inter hereditatem olim ad Godefridum quondam de Wesel spectantem ex alio 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

exceptis censu domini ducis et hereditario censu (dg: communis pagamenti) 

octo librarum monete annuatim prius exinde solvendis ut in deponere 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 280v 08 ma 28-08-1391. 

Godefridus zvw Andreas van Berlichem verkocht aan Willelmus zvw Johannes 

van Beke een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, naast het 

hek gnd hekken, tussen Batha wv voornoemde Johannes van Beke enerzijds en 

Jacobus van den Noddenvelt anderzijds. 

 

Godefridus filius quondam Andree de Berlichem peciam terre sitam in 

parochia de Berlichem ad locum dictum Mijddelrode juxta repagulum dictum 

hecken inter hereditatem Bathe (dg: re matris) relicte quondam Johannis 

de Be[ke] ex uno et inter hereditatem Jacobi van den Noddenvelt ex alio 

#ut dicebat# hereditarie (dg: sup) vendidit Willelmo filio dicti quondam 

Johannis de Beke promittens ratam servare et obligationem deponere. 

Testes Uden et Loze datum secunda post Bartolomei. 

 

BP 1179 p 280v 09 ma 28-08-1391. 

Oliverus gnd Fierken van Berchusen szv Willelmus zvw Lucas van Erpe maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door voornoemde 

Willelmus met zijn goederen. 

 

Oliverus dictus Fierken de Berchusen gener Willelmi #filii quondam# Luce 

de Erpe omnes vendiciones factas per Willelmum predictum quibuscumque 

personis de quibuscumque #suis# bonis quocumque locorum sitis ut dicebat 

calumpniavit. Testes Erpe et Loze datum secunda post Bartholomei. 

 

BP 1179 p 280v 10 ma 28-08-1391. 

Johannes gnd Tielmans soen beloofde aan Philippus Jozollo tbv etc 30 

Gelderse gulden met Kerstmis (ma 25-12-1391; 3+30+31+30+25=119 dgn) te 

betalen, op straffe van 20 Gelderse gulden, of anders de gevangenpoort op 

te gaan en die niet te verlaten, tenzij met toestemming van Philippus of de 

houder van de brief. 

 

Johannes (dg: fil) dictus Tielmans soen promisit Philippo Jozollo ad opus 

etc XXX Gelre gulden ad nativitatis Domini persolvendos sub pena XX 

gulden Gelrie. Testes datum supra. Vel intrare portam captivorum inde non 

recess[urus] nisi cum consensu Philippi vel latoris. 

 

1179 mf5 A 10 p. 281. 

 Geen datum. 

 

Blanco pagina. 

 

1179 mf5 A 11 p. 282. 

 Geen datum. 
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Bevat recente aantekeningen: pag 283 tot 320 behoort tot het jaar 1391 

(etc). 

 

1179 mf5 A 12 p. 283. 

 Quarta post Bartolomei: woensdag 30-08-1391. 

 Quarta post decollacionem Johannis: woensdag 30-08-1391. 

 in crastino Egidii: zaterdag 02-09-1391. 

 Secunda post decollacionem beati Johannis baptiste: 

   maandag 04-09-1391. 

 Quarta post Egidii: woensdag 06-09-1391. 

 

BP 1179 p 283r 01 wo 30-08-1391. 

Egidius van Mechelen verklaarde ontvangen te hebben van Eufemia wv Franco 

Splijttaf alle achterstallige termijnen van een lijfrente van 7 2/3 oude 

schild, die wijlen voornoemde Franco moest betalen aan voornoemde Egidius. 

 

Egidius de Mechelen palam recognovit sibi fore plenarie satisfactum ab 

Eufemia relicta quondam Franconis Splijttaf scilicet ab omnibus 

arrestagiis sibi deficientibus a quocumque tempore evoluto usque in 

hodiernum diem occacione vitalis pensionis octo aude scilde minus una 

tercia parte unius aude scilt quam dictus quondam Franco prefato Egidio 

annuatim solvere tenebatur ut idem Egidius dicebat. Testes Uden et Loze 

datum quarta post Bartolomei. 

 

BP 1179 p 283r 02 ±wo 30-08-1391. 

Bernardus van der Cappellen smid verkocht aan Johannes van Scijnle zv 

Sijmon bakker een b-erfcijns56 van 20 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, 

tussen erfgoed van Wolterus Heijnen soen enerzijds en erfgoed van Johannes 

van Mijngen anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Arnoldus zvw 

Petrus Plaetmaker. 

 

Bernardus van der Cappellen faber hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex domo et area sita in 

Busco in vico selliparorum inter hereditatem Wolteri Heijnen soen ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Mijngen ex alio venditum sibi ab Arnoldo 

filio quondam Petri Plaetmaker prout in litteris hereditarie vendidit 

(dg: .) Johanni de Scijnle filio Sijmonis pistori supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Uden et Hubertus datum ?quarta post decollacionem 

Johannis. 

 

BP 1179 p 283r 03 ±wo 30-08-1391. 

Bernardus van der Cappellen verkocht aan Johannes van Scijnle zvw Sijmon 

bakker een b-erfcijns57 van 20 schelling geld, met Sint-Jan-Baptist te 

betalen, gaande uit 2/3 deel van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Zadelmakersstraat, tussen erfgoed van Wolterus zvw Henricus Wouten soen 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Mijngen anderzijds, welke cijns aan 

hem was verkocht door Arnoldus zvw Petrus Plaetmaker. 

 

Bernardus van der Cappellen hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie in festo nativitatis beati Johannis baptiste ex 

duabus terciis partibus domus et aree site in Busco in vico selliparorum 

inter hereditatem Wolteri filii quondam Henrici Wou[ten] soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Mijngen ex alio venditum sibi ab Arnoldo 

filio quondam Petri Plaetmaker prout in litteris hereditarie vendidit 

Johanni de Scijnle filio quondam Sijmonis pistori supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam et obligationem ex parte sui deponere. 

                         
56 Zie → BP 1184 f 329v 07 di 04-05-1406, overdracht van de cijns. 
57 Zie → BP 1184 f 329v 08 di 04-05-1406, overdracht van de cijns. 
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Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 283r 04 za 02-09-1391. 

Petrus Nesen soen verkocht aan Eelkinus gnd Selen soen zvw Marselius 

Sceenken (1) 1½ bunder beemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd in Geen 

Allen Donk, tussen Adam van Mierde enerzijds en kvw Arnoldus Reijners soen 

anderzijds, (2) ½ dagmaat beemd, in Vught Sint-Petrus, beiderzijds tussen 

Ywanus Stierken, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 5 

schelling gemeen paijment. Theodericus Lijsscap ev Aleidis dvw Rodolphus 

die Ridder deed afstand. 

 

Petrus Nesen soen (dg: et Theodericus Lijsscap) unum et dimidium bonaria 

prati sita in parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum in Gheen 

Allen Donc inter hereditatem Ade de Mierde ex uno et inter hereditatem 

(dg: Arnoldi) liberorum quondam Arnoldi Reijners (dg: -oen) soen ex alio 

item dimidiam (dg: dachmaet beemts) #diurnatam prati# sitam in parochia 

predicta inter hereditatem Ywani Stierken ex utroque latere coadiacentem 

ut dicebat hereditarie vendidit Eelkino dicto Selen soen filio quondam 

Marselii Sceenken promittens et obligationem exceptis censu domini ducis 

et hereditario censu quinque solidorum communis pagamenti exinde 

solvendis deponere. Quo facto Theodericus Lijsscop! maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Aleidis sue uxoris filie quondam Rodolphi die 

Ridder ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare. 

Testes Loze et Steenwech datum (dg: sabbo) in crastino Egidii. 

 

BP 1179 p 283r 05 ma 04-09-1391. 

Godefridus zvw Herbertus gnd Wigghers soen beloofde aan Johannes van der 

Hautart, tbv jkvr Margareta van Catwijc wv Johannes gnd Bije zv Walterus, 

een lijfrente van 15 Gelderse gulden of ander paijment van dezelfde waarde, 

met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Godefridus. 

 

Godefridus filius quondam Herberti dicti Wigghers soen promisit ut 

debitor principalis super se et bona sua omnia habita et habenda #se 

daturum et soluturum# Johanni van der Hautant! ad opus domicelle 

Margarete (dg: relicte quondam) de Catw[ijc] relicte quondam Johannis 

dicti Bije (dg: Wa) filii Walteri (dg: se daturum et soluturum eidem 

domicelle Margarete) vitalem pensionem XV florenorum Gelrie vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris anno quolibet ad vitam dicte domicelle 

Margarete et non ultra in festo nativitatis Johannis baptiste et pro 

primo solucionis termino nativitatis Johannis baptiste proxime futuro ex 

universis et singulis bonis dicti Godefridi #habitis et habendis# 

quocumque locorum sitis ut dicebat condicione annexa cum mortua fuerit 

etc. Testes Uden et Aa datum secunda post decollacionem beati Johannis 

baptiste. 

 

BP 1179 p 283r 06 wo 06-09-1391. 

Rijxkinus Crulliaert beloofde aan Arnoldus den Conden zvw Elisabeth des 

Conden 15 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 02-

06-1392) te betalen. 

 

Rijxkinus Crulliaert promisit Arnoldo (dg: de Hues) den Conden filio 

quondam Elisabeth (dg: de) #des# Conden XV Hollant gulden vel valorem ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes Dicbier et Steenwech datum 

quarta post Egidii. 

 

BP 1179 p 283r 07 wo 06-09-1391. 

De gezusters Elisabeth en Gertrudis, dvw Johannes Coman van Vucht, gaven 

uit aan Petrus zv Petrus uten Cameren 2 stukken land, in Vught Sint-

Lambertus, (1) tussen een gemene weg enerzijds en Theodericus Bolant 

anderzijds, (2) tegenover voornoemd stuk land, over de gemene weg, tussen 
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Mathias Spoermeker enerzijds en de gemene weg naar Oisterwijk anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 10 schelling geld aan de 

kerk van Sint-Lambertus van Vught, een b-erfcijns van 30 schelling geld aan 

het leprozenhuis gnd Eijendonk, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar 

(zo 02-02-1393). 

 

Elisabeth et Gertrudis sorores filie quondam Johannis Coman de Vucht cum 

tutore (dg: p) duas pecias terre sitas in parochia sancti Lamberti de 

Vucht quarum una inter communem platheam ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Bolant ex alio et altera in opposito dicte pecie terre ultra 

communem platheam inter hereditatem Mathie Spoermeker ex uno et inter 

communem platheam tendentem versus Oesterwijc ex alio sunt site ut 

dicebant dederunt ad hereditarium pactum Petro filio Petri uten Cameren 

ab eodem pro hereditario censu (dg: XL solidorum) X solidorum monete 

ecclesie sancti Lamberti de Vucht et pro hereditario censu XXX solidorum 

monete domui leprosorum dicte Eijendonc prius inde solvendis dandis a 

primodicto Petro hereditarie termino in hiis consueto et pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda dictis sororibus ab 

alio purificationis et pro primo ultra annum ex premissis promittentes 

cum tutore warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit ex premissis. Testes (dg: Steenw) Hubertus et Steenwech 

datum ut supra. 

 

1179 mf5 B 01 p. 284. 

 Quarta post Egidii: woensdag 06-09-1391. 

 in vigilia nativitatis Marie: donderdag 07-09-1391. 

 

BP 1179 p 284v 01 wo 06-09-1391. 

Johannes zvw Paulus gnd Mandmaker verkocht aan Petrus Witmeri zv Wenemarus 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

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

Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van Lambertus Leijdecker 

enerzijds en erfgoed van Johannes Mandemaker anderzijds, te weten uit de 

helft richting erfgoed van voornoemde Johannes Mandmaker, reeds belast met 

de hertogencijns en een b-erfcijns van 50 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes filius quondam Pauli dicti Mandmaker hereditarie vendidit Petro 

Witmeri filio Wenemari hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate ipsius venditoris (dg: 

sit) domus et aree site in Busco ultra pontem piscium inter hereditatem 

(dg: Henrici f) Lamberti Leijdecker ex uno et inter hereditatem Johannis 

Mandemaker ex alio scilicet ex illa medietate que sita est versus 

hereditatem dicti Johannis Mandmaker ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario censu L 

solidorum dicte monete aliis hominibus inde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Hubertus et Steenwech datum quarta post 

Egidii. 

 

BP 1179 p 284v 02 do 07-09-1391. 

Arnoldus zvw Willelmus van den Yvelaer en Boudewinus Otten soen ev Sophia 

dvw voornoemde Willelmus maakten een erfdeling van alle goederen die aan 

hen gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Arnoldus en 

Sophia. 

Voornoemde Arnoldus kreeg (1) een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd 

den Erttem?, tussen kvw Johannes Keijster enerzijds en Gerardus van Eijke 

en zijn kinderen anderzijds, (2) een stuk beemd in Berlicum, ter plaatse 

gnd die Hasselt, tussen kvw Jacobus uter Hasselt enerzijds en Alardus van 

Cluechoeven anderzijds, (3) de helft die aan voornoemde Willelmus behoorde 

van een beemd gnd Schillinks Beemd, in Berlicum, tussen Godefridus Sceijvel 

enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld 
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wordt tegen de andere helft die behoort aan Johannes van den Dijk, (4) een 

beemdje onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Dungen, tussen 

Gerardus Hadewigen soen enerzijds en Engbertus zvw voornoemde Willelmus van 

den Yvelaer anderzijds, (5) een b-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche 

maat, die Henricus gewantsnijder met Lichtmis levert, gaande uit 

erfgoederen in Middelrode, (6) een b-erfpacht van 22 lopen rogge, die 

Rutgherus gnd Milheze aan voornoemde wijlen Willelmus met Lichtmis levert, 

gaande uit erfgoederen in Middelrode. Arnoldus zal uit voornoemde erfpacht 

van 12 lopen rogge, aan kinderen van Johannes Keijster 1 zester rogge 

leveren. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi van den Yvelaer et Boudewinus Otten soen 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Sophie eius uxoris filie dicti 

quondam Willelmi palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo 

fecisse de omnibus bonis ipsis de morte quondam parentum dictorum Arnoldi 

et Sophie successione hereditarie advolutis quocumque locorm sitis ut 

dicebant mediante qua divisione (dg: due) pecia terre sita in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum den Erttem? inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis Keijster ex uno et inter hereditatem Gerardi (dg: et) de Eijke 

et eius liberorum ex alio atque pecia prati sita in parochia de Berlikem 

ad locum dictum die Hasselt inter hereditatem (dg: Henrici) liberorum 

quondam Jacobi uter Hasselt ex uno et inter hereditatem Alardi de 

Cluechoeven ex alio item medietatem que ad dictum quondam Willelmum 

spectabat cuiusdam prati dicti Scillincs Beemt siti in dicta parochia de 

Berlikem inter hereditatem Godefridi Sceijvel ex uno et inter aquam 

dictam die Aa ex alio et que medietas dicti prati annuatim dividitur erga 

alteram medietatem eiusdem prati ad Johannem de Aggere spectantem item 

pratulum situm infra libertatem de Busco ad locum dictum die Dungen inter 

hereditatem Gerardi Hadewigen soen ex uno et inter Engberti filii dicti 

quondam Willelmi van den Yvelaer ex alio item hereditaria paccio duodecim 

lopinorum siliginis mensure de Busco quam Henricus rasor pannorum solvere 

tenetur hereditarie purificationis ex hereditatibus sitis in loco dicto 

Middelroede item hereditaria paccio viginti duorum lopinorum siliginis 

quam Rutgherus dictus (dg: de) Milheze dicto quondam Willelmo solvere 

consuevit hereditarie purificationis ex quibusque hereditatibus in dicto 

loco Middelroede sitis ut dicebant dicto Arnoldo cesserunt in partem ut 

alter recognovit super quibus etc promittens ratam servare et si via 

juris etc hoc eciam addito quod dictus Arnoldus ex dicta paccione XII 

lopinorum sibi cessa solvet liberis Johannis Keijster unum sextarium 

siliginis hereditarie terminis solucionis in hoc consuetis quod Boudewino 

exinde dampnum exinde eveniat. Testes (dg: datum) Uden et Steenwech datum 

in vigilia nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 284v 03 do 07-09-1391. 

Voornoemde Boudewinus Otten soen ev Sophia dvw Willelmus van den Yvelaer 

kreeg (1) een huis, schuur en tuin, onder de vrijdom, ter plaatse gnd 

Yvenlaar, tussen kv Johannes Keijster enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een akker, aldaar, tussen Jacobus van den Yvelaer enerzijds 

en een weg gnd die Kerkweg anderzijds, (3) een stuk land en beemd, aldaar, 

tussen Engbertus zvw voornoemde Willelmus van den Yvelaer enerzijds en 

Lemkinus Keelbeker anderzijds, (4) een beemdje, gnd dat Henxtbeemdeken, 

aldaar, tussen Johannes Lemmens soen enerzijds en voornoemde Engbertus zvw 

Willelmus van den Yvelaer anderzijds, (5) een tuintje, aldaar, tussen 

voornoemde Lemkinus Keelbreker enerzijds en Gerardus Hadewigen soen 

anderzijds, (6) 2 bunder land, in Berlicum, tussen Johannes Otten soen 

enerzijds en voornoemde Engbertus anderzijds, (7) een b-erfpacht van 22 

lopen rogge, die Johannes Weijgerganc met Lichtmis moet leveren, gaande uit 

erfgoederen, ter plaatse gnd Middelrode, (8) een b-erfpacht van 14 lopen 

rogge, die wijlen een zekere Costken molenaar van Middelroede met Lichtmis 

moet leveren, gaande uit een huis en tuin, in Middelrode. Uit de aan hem 

ten deel gevallen pachten zal voornoemde Boudewinus een b-erfpacht leveren 
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van 2 zester rogge aan kv Johannes Keijster, zó dat voornoemde Godefridus 

daarvan geen schade ondervindt. Arnoldus zvw Willelmus van den Yvelaer 

houdt een n-erfcijns van 10 pond geld, die voornoemde Boudewinus voor 

ondergeschreven schepenen beloofde aan voornoemde Arnoldus, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit de goederen die aan hem ten deel waren gevallen. 

 

C. 

Et mediante eadem divisione domus horreum et ortus siti infra libertatem 

ad (dg: opus) locum dictum Yvelaer inter hereditatem liberorum Johannis 

Keijster ex uno et inter communem platheam ex alio atque ager terre situs 

ibidem inter hereditatem Jacobi van den Yvelaer ex uno et inter communem 

viam dictam die Kercwech ex alio item pecia terre et pratum site ibidem 

inter hereditatem Engberti filii dicti quondam Willelmi van den Yvelaer 

ex uno et inter hereditatem Lemkini (dg: H) Keelbeker ex alio item 

pratulum dictum (dg: dat) communiter dat Henxtbeemdeken situm ibidem 

inter hereditatem Johannis Lemmens soen ex uno et hereditatem dicti 

Engberti filii eiusdem quondam Willelmi van den Yvelaer ex alio item (dg: 

p) ortulum situm ibidem inter hereditatem dicti Lemkini Keelbreker ex uno 

et inter hereditatem Gerardi Hadewigen soen ex alio item duo bonaria 

terre sita in parochia de Berlikem inter hereditatem Johannis Otten soen 

ex uno et inter dicti Engberti ex alio (dg: ut dicebant) item hereditaria 

paccio viginti duorum lopinorum siliginis quam Johannes Weijgerganc 

solvere tenetur hereditarie purificationis ex hereditatibus in loco dicto 

Middelrode sitis item hereditaria paccio XIIII lopinorum siliginis (dg: 

dicte mensure) quam (dg: Co Corstianus dictus Costken) quondam dictus 

Costken multor !solvere de Middelroede solvere tenetur hereditarie 

purificationis ex domo et orto sitis in Middelrode ut dicebant dicto 

Boudewino cesserunt in partem ut alter recognovit super quibus etc 

promittens ratam servare (dg: et si via) tali condicione quod dictus 

Boudewinus ex predictis paccionibus sibi in partem cessis dabit et solvet 

hereditarie hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis liberis 

Johannis Keijster exinde solvendam taliter videlicet quod dicto Godefrido 

dampnum exinde non eveniat et si via juris etc salvo (dg: ...) tamen 

dicto Arnoldo et sibi libere reservato predicta renunciacione non 

obstante hereditario censu X librarum monete quem dictus Boudewinus dicto 

Arnoldo coram scabinis infrascriptis promiserat solvere hereditarie 

nativitatis Domini ex dictis hereditatibus sibi in partem cessis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 284v 04 do 07-09-1391. 

Voornoemde Boudewinus beloofde aan voornoemde Arnoldus een n-erfcijns van 

10 pond geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (wo 25-

12-1392), gaande uit de goederen die aan hem ten deel waren gevallen. 

 

Dictus Boudewinus promisit se daturum dicto Arnoldo hereditarium censum X 

librarum monete hereditarie in festo nativitatis Domini #et primo termino 

ultra annum# ex predictis bonis omnibus sibi in partem cessis etc. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf5 B 02 p. 285. 

 in profesto nativitatis Marie: donderdag 07-09-1391. 

 in vigilia nativitatis Marie anno XCI: donderdag 07-09-1391. 

 

BP 1179 p 285r 01 do 07-09-1391. 

Petrus gnd Elen zvw Danijel gnd Eel die Proijser verkocht aan Henricus Bac 

zvw Ghiselbertus van Loen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Loen, 

met Sint-Andreas in Loen, aan het woonhuis van voornoemde koper te leveren, 

gaande uit een huis, schuur en aangelegen stuk land, in Loen, ter plaatse 

gnd Kraenven, tussen een weg enerzijds en Johannes van der Straten 

anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen Theodericus Stercke, reeds 
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belast met de grondcijns. 

 

Petrus dictus Elen filius quondam (dg: Eligii) #Danijelis# dicti (dg: 

Nijs Proij) Eel die Proijser hereditarie vendidit Henrico Bac filio 

quondam Ghiselberti de Loen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de (dg: B) Loen solvendam hereditarie in festo Andree et in Loen 

(dg: in d) ad domum habitationis dicti emptoris tradendam ex (dg: p) domo 

et horreo ac pecia terre sibi adiacente sitis in parochia de Loen ad 

locum dictum Craenvenne inter plateam ex uno et inter hereditatem 

Johannis van der Straten ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem 

Theoderici quondam Stercke ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem excepto censu domini fundi deponere et sufficientem facere. 

Testes Dicbier et Loze datum in profesto nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 285r 02 do 07-09-1391. 

Johannes van Breda zvw Johannes van den Dijke van Rijsbergen: 2 stukken 

beemd, gnd die Nieuwe Beemden, in Breugel, (1) tussen Henricus Boecman 

enerzijds en Everardus gnd Ludekens soen anderzijds, (2) tussen voornoemde 

Everardus enerzijds en {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes de Breda filius quondam Johannis van den Dijke de Rijsbergen 

duas pecias prati #dictas die Nuwe Beemde# sitas in parochia de Brogel 

quarum una inter hereditatem Henrici Boecman ex uno et inter hereditatem 

Everardi dicti Ludekens soen ex alio et altera inter hereditatem dicti 

Everardi ex uno et inter hereditatem. 

 

BP 1179 p 285r 03 do 07-09-1391. 

Johannes van Breda zvw Johannes van den Dijke van Rijsbergen verkocht aan 

Johannes gnd Hannen soen van Broegel (1) een stuk beemd, in Breugel, tussen 

Henricus Boecman enerzijds en Everardus Ludekens soen anderzijds, (2) ¼ 

deel in een beemd, aldaar, tussen voornoemde Everardus enerzijds en 

Goetstodis gnd Stu des Clercs en haar kinderen anderzijds, belast met 

cijnzen; voor eerstgenoemde Johannes gereserveerd een n-erfpacht van 14 

lopen rogge, maat van Son, die voornoemde Johannes Hannen soen uit 

voornoemde goederen beloofde aan voornoemde Johannes. 

 

+. 

Johannes de Breda filius quondam Johannis van den Dijke de Rijsbergen 

peciam (dg: terre) #prati# sitam in parochia de Broegel inter hereditatem 

Henrici Boecman ex uno et inter hereditatem Everardi Ludekens soen ex 

alio atque quartam partem ad se spectantem in quodam prato sito ibidem 

inter hereditatem dicti Everardi ex uno et inter hereditatem Goetstodis 

dicte Stu des Clercs et eius liberorum ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni dicti! Hannen soen de Broegel promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus (dg: prius) inde solvendis salva 

tamen primodicto Johanni hereditaria paccione XIIII lopinorum siliginis 

mensure de Zonne quam dictus Johannes Hannen soen primodicto Johanni ex 

premissis coram scabinis infrascriptis promiserat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 285r 04 do 07-09-1391. 

Voornoemde Johannes Hannen soen beloofde aan voornoemde Johannes van Breda 

een n-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in Breugel te 

leveren, gaande uit voornoemd stuk land en ¼ deel van het stuk beemd. 

 

Dictus Johannes Hannen soen promisit se daturum dicto Johanni de Breda 

hereditariam paccionem XIIII lopinorum siliginis mensure de Zonne 

hereditarie purificationis et in Brogel tradere ex dictis pecia prati et 

quarta parte pecie prati. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 285r 05 do 07-09-1391. 

Arnoldus die Bije zvw Johannes Sanders soen, Theodericus Yudaes soen, 
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Ambrosius gnd Broes Leijtens soen van Gewanden en Jacobus Yudas zvw 

Theodericus Yudaes beloofden aan Gerardus zvw Henricus gnd van Heeswijc 24 

1/3 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te 

betalen. 

 

(dg: Ambrosius) Arnoldus die Bije filius quondam Johannis Sanders soen et 

Theodericus Yudaes soen Ambrosius dictus Broes Leijtens soen de Gewanden 

et Jacobus Yudas filius quondam Theoderici Yudaes promiserunt Gerardo 

filio quondam Henrici dicti de Heeswijc XXIIII Gelre gulden et terciam 

partem unius Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 285r 06 do 07-09-1391. 

Marselius zvw Amelius Uden soen beloofde aan Leonius zvw Petrus van Erpe 11 

oude schilden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391) te 

betalen. 

 

Marselius filius quondam Amelii Uden soen promisit Leonio filio quondam 

Petri de Erpe XI aude scilde vel valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 285r 07 do 07-09-1391. 

Johannes die Vrieze van Buekelaer, en Gerardus, Egidius, Ancelmus, 

Geertrudis, Heijlwigis en Luijtgardis, kv voornoemde Johannes Vrieze, 

verkochten aan Nijcholaus zvw Engbertus van Maren (1) een n-erfpacht van 1 

mud gerst, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, (2) een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (a) een akker, gnd dat Nieuweland, in Veghel, tussen 

Gertrudis Buekeleers enerzijds en Arnoldus Heijme anderzijds, (b) een stuk 

land, gnd die Brake, in Veghel, beiderzijds tussen Denkinus Anssems soen, 

(c) een stuk land, gnd Truden Hostat, in Veghel, beiderzijds tussen een 

gemene weg, met een eind reikend aan wijlen Agnes van Risingen, reeds 

belast met de grondcijns. Johannes Vrieze, Elizabeth en Katherina, kv 

eerstgenoemde Johannes, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, hiermee 

instemmen. 

 

Johannes die Vrieze de Buekelaer Gerardus Egidius et Ancelmus fratres 

Geertrudis Heijlwigis et Luijtgardis sorores liberi dicti Johannis Vrieze 

cum tutore hereditarie vendiderunt Nijcholao filio quondam Engberti de 

Maren (dg: hereditarium censum) hereditariam paccionem unius modii ordei 

mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in Busco tradendam 

atque hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco de et ex agro dicto dat 

Nuwelant sito in parochia de Vechel inter hereditatem Gertrudis 

Buekeleers ex uno et inter hereditatem Arnoldi Heijme ex alio atque de et 

ex pecia terre dicta die Brake sita (dg: inter h) in dicta parochia inter 

hereditatem Denkini Anssems soen ex utroque latere coadiacentem insuper 

ex pecia terre dicta Truden (dg: Hostan) #Hostat# sita (dg: -m) in dicta 

parochia inter (dg: hereditatem) communem plateam ex utroque latere 

coadiacentem tendente cum uno fine ad hereditatem quondam Agnetis de 

Risingen ut dicebant promittentes cum tutore indivisi super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi exinde prius solvendo et sufficientem facere et quod ipsi Johannem 

Vrieze Elizabeth et Katherinam liberos primodicti Johannis adhuc 

impuberes existentes quamcito ad annos pubertatis pervenerint dicte 

vendicioni facient consentire et iuxta predictam promissionem promittere. 

Testes Uden et Steenwech datum in profesto nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 285r 08 do 07-09-1391. 

Vervolgens beloofde voornoemde Nijcholaus zvw Engbertus van Maren, voor 

zich, zijn vrouw Mechtildis ndv hr Johannes Leeuwe priester en voor hun 
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erfgenamen, dat beide voornoemde pachten direct na overlijden van 

voornoemde Nijcholaus en Mechtildis, terug zullen gaan naar de verkopers en 

hun erfgenamen. 

 

A. 

Notum sit universis quod cum ita factum sit constitutus igitur dictus 

Nijcholaus (dg: promisit) #repromisit# super habita et habenda tam pro se 

quam pro Mechtilde sua uxore filia naturali domini Johannis Leeuwe 

presbitri et pro quibuscumque heredibus et successoribus dictorum 

Nijcholai et Mechtildis quod dicte pacciones statim post decessum 

dictorum Nijcholai et Mechtildis amborum ad venditores et ad eorum 

heredes #hereditarie# revertentur et devolventur et ad neminem alium sine 

aliqua contradictione #et# quod nullus heredum et successorum dictorum 

Nijcholai et Mechtildis nunquam presumet se jus in dictis paccionibus 

post decessum dictorum Nijcholai et Mechtildis habere quovismodo in 

futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 285r 09 do 07-09-1391. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, 

Petrus Pulslauwer, Gerardus Witmeri en Henricus Nerinc. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Petro Pulslauwer 

(dg: Pe) Gerardo Witmeri Henrico Nerinc datum in vigilia nativitatis 

Marie anno XCI hora vesperarum. 

 

BP 1179 p 285r 10 do 07-09-1391. 

Johannes zvw Gerardus Berwout zvw Johannes Berwout beloofde aan Aleijdis wv 

Adam van Ghestel een lijfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas te leveren, gaande uit ¼ deel in een hoeve van wijlen voornoemde 

Johannes Berwout, in Helmond, ter plaatse gnd Leendonk, en uit alle andere 

goederen van eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes filius quondam Gerardi Berwout #filii quondam Johannis Berwout# 

promisit super habita et habenda se daturum et soluturum Aleijdi relicte 

quondam Ade de Ghestel vitalem pensionem trium modiorum siliginis mensure 

de Busco (dg: hereditarie p) anno quolibet ad vitam dicte Aleijdis et non 

ultra (dg: purificationis) Andree ex quarta parte ad se spectante in 

quodam manso (dg: s q) dicti quondam Johannis Berwout sito in parochia de 

Helmont in loco dicto Le[e]ndonc et ex omnibus aliis bonis primodicti 

Johannis habitis et habendis quocumque sitis et cum mortua fierit etc. 

Testes Uden et Steenwech datum in profesto nativitatis Marie. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 285r 11 do 07-09-1391. 

Cristianus die Rode beloofde aan zijn zwager Volcquinus Mijs soen van 

Amersfort 100 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Cristianus (dg: de Ursen) die Rode promisit Volcquino Mijs soen de 

Amersfort #suo sororio# centum Hollant gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 285r 12 do 07-09-1391. 

Hubertus zvw Johannes Swenelden soen van Ghemert en zijn zoon Ludovicus 

beloofden aan Theodericus van den Hoevel zv Cristianus 165 gulden, 31 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (za 11-

11-1391) te betalen. 

 

Hubertus filius quondam Johannis Swenelden soen de Ghemert et Ludovicus 

eius filius promiserunt indivisi super omnia Theoderico van den Hoevel 

filio (dg: quondam) Cristiani centum et sexaginta quinque gulden scilicet 

XXXI (dg: ..) gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad Martini 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 285r 13 do 07-09-1391. 

Nijcholaus zvw Engbertus van Maren, voor zich en zijn vrouw Mechtildis, 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door 

Johannes Paesdach zvw Godefridus Vleminc met zijn goederen. 

 

Nijcholaus filius quondam Engberti de Maren pro se et Mechtilde sua uxore 

omnes vendiciones et alienaciones factas per Johannem Paesdach filium 

quondam Godefridi Vleminc cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf5 B 03 p. 286. 

 in profesto nativitatis Marie: donderdag 07-09-1391. 

 in vigilia nativitatis Marie: donderdag 07-09-1391. 

 

BP 1179 p 286v 01 do 07-09-1391. 

Willelmus Andries soen van Straten gaf uit aan Henricus Pape een stuk land 

in Oirschot, ter plaatse ter Notelen, tussen wijlen Johannes van Berze 

enerzijds en wijlen Johannes die Wit, nu voornoemde Henricus gnd Pape, 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 1/3 deel van 2 cijnshoenderen, 

en thans voor (2) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-

1393). Voornoemde Willelmus en met hem zijn zoon Andreas beloofden 

garantie. 

 

Willelmus Andries soen de Stra[t]en peciam (dg: pe) terre sitam in 

parochia de Oerscot in loco ter Notelen inter hereditatem quondam 

Johannis de Berze ex uno et inter hereditatem quondam Johannis die Wit 

nunc ad Henricum dictum Pape spectantem ex alio dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Henrico Pape ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: 

duo) tercia parte duorum pullorum censualium exinde solvenda danda etc 

atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino a (dg: 

prox) purificationis proxime futuro ultra annum et (verbeterd uit: ex) in 

(dg: dicta) Oerscot tradenda ex premissis promittens #et cum eo (dg: ..) 

Andreas eius filius# super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Uden et Steenwech datum 

in profesto nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 286v 02 do 07-09-1391. 

Voornoemde Willelmus schonk deze erfpacht aan zijn schoonzoon Godescalcus 

gnd Elijaes snijder en diens vrouw Elizabeth dv voornoemde Willelmus. 

 

Dictus Willelmus dictam paccionem supportavit Godescalco dicto Elijaes 

soen sartori suo genero cum Elizabeth sua uxore filia dicti Willelmi 

nomine dotis ad jus oppidi de Busco promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 286v 03 do 07-09-1391. 

Zanderus van Rossem beloofde aan Arnoldus Hoernken 30 mottoen, 24 lichte 

plakken voor 1 mottoen gerekend, een helft te betalen met Sint-Remigius (zo 

01-10-1391) en de andere helft met Allerheiligen aanstaande (wo 01-11-

1391). 

 

Zanderus de Rossem #et# (dg: Godefridus van der Aahorst promiserunt 

Arnoldo Ho) promisit Arnoldo Hoernken XXX mottoen scilicet XXIIII licht 

placken pro quolibet mottoen mediatim Remigii #et# mediatim omnium 

sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 286v 04 do 07-09-1391. 

Petrus die Wulner beloofde voornoemde Zanderus schadeloos te houden. 

 

+. 

Petrus die Wulner promisit dictum Zanderum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 286v 05 do 07-09-1391. 

Godefridus van der Aahorst beloofde aan Arnoldus Hoernken 30 mottoen, 24 

lichte plakken voor 1 mottoen gerekend, een helft te betalen met Sint-

Remigius (zo 01-10-1391) en de andere helft met Allerheiligen aanstaande 

(wo 01-11-1391). 

 

Godefridus van der Aahorst promisit Arnoldo Hoernken XXX mottoen scilicet 

XXIIII licht placken pro quolibet mottoen computato (dg: ?ad) mediatim 

Remigii et mediatim omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 286v 06 do 07-09-1391. 

Johannes van Butholen zv Willelmus van Butholen verkocht aan Henricus 

Nerinc bakker het deel, dat wijlen Hermannus van Verlaer en wijlen diens 

vrouw Vreze, grootouders van voornoemde Johannes, hadden, in de tiende in 

de villa van Groot Lith, welk deel aan hem gekomen was na overlijden van 

zijn voornoemde grootouders Hermannus en Vreza, belast met de onraad. 

 

Johannes de (dg: Bucstel) #Butholen# filius (dg: quondam) Willelmi de 

Butholen totam partem et omne jus (dg: sibi de) quam et quod Hermannus 

#quondam# de Verlaer et Vreze eius quondam uxor avus et avia olim dicti 

Johannis habuerunt et !eis competebat in decima sita in villa de (dg: 

Lijt) Groet Lijt (dg: et in attinentiis et jure) et quas partem et jus 

sibi de morte dictorum quondam Hermanni et Vreze suorum avi et avie 

successione !sunt !advolute ut dicebat vendidit Henrico Nerinc pistori 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

oneribus dictis onraet exinde solvendis et ad hoc spectantibus de jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 286v 07 do 07-09-1391. 

Theodericus Mersman, zijn neef Gerardus Vilt en Jacobus Loze beloofden aan 

de secretaris, tbv Goeswinus Moedel zv Rutgherus gnd Moedels van der Donc, 

7 Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1392) en den andere helft vandaag over een jaar. 

 

Theodericus (dg: et Gerardus) Mersman et Gerardus Vilt eius cognatus et 

Jacobus Loze promiserunt mihi ad opus Goeswini Moedel filii Rutgheri 

dicti Moedels van der Donc septem Brabant dobbel seu valorem mediatim 

purificationis proxime futurum et mediatim a data presentium ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 286v 08 do 07-09-1391. 

Wautgherus zvw Johannes Daems soen ev Bertha dvw Petrus zvw Petrus gnd die 

Heirde bakker verkocht aan Petrus zvw voornoemde Petrus zvw Petrus die 

Heirde bakker de helft in een huis en erf van voornoemde wijlen Petrus die 

Heirde, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Johannes 

Gerijs enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus Pijnappel anderzijds. Er is 

een afspraak mbt een stenen muur, tussen erfgoed van voornoemde Johannes 

Gerijs en voornoemd huis. 

 

Wautgherus filius quondam Johannis Daems soen maritus et tutor legitimus 

Berthe sue uxoris filie quondam Petri filii quondam Petri dicti (dg: Ke) 

die Heirde pistoris medietatem ad se et suam uxorem spectantem in domo et 

area dicti quondam Petri die Heirde sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter hereditatem Johannis Gerijs ex uno latere et inter 
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hereditatem quondam Walteri Pijnappel ex alio hereditarie vendidit Petro 

filio quondam dicti Petri filii quondam Petri die Heirde pistoris 

supportavit cum (dg: litteris) omnibus litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salva tamen 

condicione prius facta de muro lapideo consistente inter hereditatem 

dicti Johannis Gerijs et inter dictam domum in suo vigore permansura in 

suo vigore permansura (dg: quod jus). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 286v 09 do 07-09-1391. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 192 Gelderse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) en de 

andere helft met Kerstmis over een jaar (wo 25-12-1392). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori (dg: du) centum et nonaginta duos 

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

futurum# et mediatim a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 286v 10 do 07-09-1391. 

Henricus gnd Smeijelman zvw Willelmus gnd van Buttel en zijn kinderen 

Willelmus en Jutta verkochten aan Lambertus van Lijessel een b-erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, 

gaande uit (1) een stuk land, in Deurne, ter plaatse gnd Vreecwijcke, over 

het water gnd die Beke, tussen kvw Arnoldus Bolants enerzijds en Johannes 

zv Yda gnd Scoen Yde van Doerne anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd Geen 

Eussen, in Deurne, ter plaatse gnd Vreecwijcke, tussen voornoemde Johannes 

enerzijds en de gemeint van Deurne anderzijds, welke pacht voornoemde 

Henricus gekocht had van Marcelius gnd Scoenken szvw Yda gnd Scoen Yde van 

Doerne. Lasten van hun kant en van de kant van Nijcholaus en Margareta, kv 

voornoemde Henricus, worden afgehandeld. Voornoemde Nijcholaus en Margareta 

zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. De koopsom, te weten 20 

oude Franse schilden, is voldaan. 

 

Henricus dictus Smeijelman filius quondam Willelmi dicti de Buttel 

Willelmus et Jutta eius liberi cum tutore hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de (dg: Busco) Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et supra hereditates infrascriptas tradendam ex quadam 

pecia terre sita in parochia de Doerne in loco dicto Vreecwijcke ultra 

aquam dictam die Beke inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi Bolants 

ex uno et inter hereditatem (dg: .) Johannis filii (dg: de) #Yde dicte 

Scoen# Yde de Doerne ex alio atque ex quadam pecia prati dicta communiter 

Gheen Eeussen sita in (dg: dicta) parochia et loco predictis inter 

predicti Johannis ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem de 

Doerne ex alio quam paccionem predictus Henricus erga Marcelium (dg: Sc) 

dictum Scoenken generum quondam Yde dicte Scoen Yde de Doerne emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendiderunt Lamberto de 

Lijessel supportaverunt cum litteris et jure promittentes (dg: cum tutore 

ratam servare) super habita et habenda ratam servare et obligationem (dg: 

et impeticionem) ex parte eorum et Nijcholai et Margarete liberorum dicti 

Henrici deponere et quod ipsi dictos Nijcholaum et Margaretam dum ad 

annos pubertatis pervenerint (dg: sit) super dicta paccione facient 

renunciare et eosdem Nijcholaum et Margaretam perpetue tales habere quod 

nunquam presument se jus in dicta paccione habere recognoverunt se de 

pretio dicte vendicionis scilicet de XX aude scilde Francie fore 

satisfactum. Testes Loze et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 286v 11 do 07-09-1391. 

Reijnerus zvw Reijnerus die Brouwer van Scijnle, Arnoldus uten Waude en 

Marcelius gnd Zeel Delijen soen van den Hoernic beloofden aan Arnoldus van 

Scijnle 24 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 14-04-
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1392) te betalen. 

 

Reijnerus filius quondam Reijneri die Brouwer de Scijnle Arnoldus uten 

Waude et Marcelius dictus Zeel Delijen #soen# van den Hoernic promiserunt 

Arnoldo de Scijnle XXXIIII Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes Uden et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 286v 12 do 07-09-1391. 

Zegherus van Wordragen beloofde aan mr Wolphardus van Ghiessen 19¼ 

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

betalen. 

 

Zegherus de Wordragen promisit magistro Wolphardo de Ghiessen XIX Hollant 

gulden #et quartam partem unius Hollant gulden# seu valorem ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes Loze et Steenwech datum in vigilia 

nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 286v 13 do 07-09-1391. 

Johannes van Os zvw Johannes van Os gewantsnijder droeg over aan Ancelmus 

Wael een hofstad en tuin onder de vrijheid van Oisterwijk, tussen erfg vw 

Petrus gnd Sterts enerzijds en Lambertus des Papen anderzijds, welke 

hofstad en tuin eerstgenoemde Johannes voor schepenen van Oisterwijk in 

cijns verkregen had van Boudewinus gnd Liesman; belast met de cijnzen 

waarvoor eerstgenoemde Johannes deze hofstad en tuin in cijns had 

verkregen. 

 

Johannes de Os filius quondam Johannis de Os pannicide domistadium et 

ortum cum suis attinentiis sitos infra libertatem de Oesterwijc inter 

hereditatem heredum quondam Petri dicti Sterts ex uno et inter hereditatm 

Lamberti des Papen ex alio quos domistadium et ortum cum suis attinentiis 

primodictus Johannes erga Boudewinum dictum Liesman ad censum 

acquisiverat coram scabinis de Oesterwijc prout dicebat hereditarie 

supportavit Ancelmo Wael promittens ratam servare et obligatonem ex parte 

sui deponere exceptis censibus pro quibus primodictus Johannes dictos 

domistadium et ortum cum suis attinentiis ad censum acquisiverat ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 286v 14 do 07-09-1391. 

Theodericus Gheghel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Gheghel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 286v 15 do 07-09-1391. 

(dg: Voornoemde Ancelmus beloofde aan voornoemde Johannes van Os 12 

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

betalen). 

 

(dg: Dictus Ancelmus promisit dicto Johanni de Os XII Gelre gulden seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra). 

 

BP 1179 p 286v 16 do 07-09-1391. 

Voornoemde Ancelmus, Nijcholaus Plaetmaker en Paulus die Zegher beloofden 

aan voornoemde Johannes van Os 12 Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1392) te betalen. 

 

Dictus Ancelmus et Nijcholaus Plaetmaker et Paulus die Zegher promiserunt 

dicto Johanni de Os XII Gelre gulden seu valorem ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Uden et Loze datum 

supra. 
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1179 mf5 B 04 p. 287. 

 in crastino nativitatis Marie: zaterdag 09-09-1391. 

 Sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 09-09-1391. 

 Secunda post nativitatis Marie: maandag 11-09-1391. 

 

BP 1179 p 287r 01 za 09-09-1391. 

Johannes Huben soen van Bakel verkocht aan Arnoldus Hornken een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) een huis, tuin en 14 lopen aangelegen roggeland, in Bakel, tussen 

een gemene weg enerzijds en Johannes van Loefven anderzijds, (2) 5 lopen 

land, in Deurne, tussen een gemene weg enerzijds en Henricus van den Colke 

anderzijds, (3) een huis en kamp, 1 zesterzaad rogge groot, in Deurne, ter 

plaatse gnd Vreekwijk, beiderzijds tussen de gemeint, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Bakel aan voornoemde 

koper. 

 

Johannes Huben soen de Bakel hereditarie vendidit Arnoldo Hornken 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et XIIII lopinis 

terre siliginee sibi adiacentibus sitis in parochia de Bakel inter (dg: 

plate) communem plateam ex !alio et hereditatem Johannis (dg: Mortelman 

ex alio ut dicebat v) de Loefven ex alio atque (dg: q) ex quinque 

lopinatis terre sitis in parochia de Dorne inter (dg: he) communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Henrici van den Colke ex alio item ex 

domo et campo sextariatam siliginis in semine capiente sitis in parochia 

de Dorne (dg: inter communitatem de Dorne) ad locum dictum Vreecwijc 

inter communitatem ex utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obigationem exceptis censu domini fundi et hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Bakel dicto emptor! annuatim 

prius exinde solvendis ut dicebat deponere et sufficientem facere. Testes 

Jacobus et Jacobus datum in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 287r 02 za 09-09-1391. 

Willelmus van Kessel zvw hr Johannes van Eijndoven ridder ev Margareta dvw 

Goeswinus van Beest verkocht aan Johannes van Dordrecht zvw Heijmericus van 

Dordrecht (1) 5 morgen 4 hont 2 roeden land van wijlen Heijmericus van 

Dordrecht grootvader van voornoemde Margareta, in Macharen, naast een 

erfgoed gnd Busen Kijnder Land, (2) alle jaarlijkse cijnzen en 

cijnshoenderen, die wijlen voornoemde Heijmericus van Dordrecht beurde, 

gaande uit erfgoederen in Macharen, welke 5 morgen 4 hont 2 roeden, cijnzen 

en cijnshoenderen wijlen voornoemde Heijmericus van Dordrecht verworven had 

van Udo gnd Heijnen soen van Tonghelaer, (3) een b-erfcijns van 6 pond 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een kamp, in Lith, voor het huis 

van Lemkinus gnd van der Straten en uit 17 delen land, gnd honde, in Lith, 

naast een kamp van 12 morgen, beneden, richting de weg gnd die Tienwech, 

welke cijns van 6 pond wijlen voornoemde Heijmericus verworven had van 

Arnoldus van Hackenen van Erp, (4) een b-erfcijns van 12 plakmeeuwen geld 

van Holland of ander paijment van dezelfde waarde, die Theodericus Wellens 

soen van Os beloofd had aan wijlen voornoemde Goeswinus van Beest, met 

Sint-Philippus-en-Jacobus te betalen, gaande uit een hofstad, in Macharen, 

tussen Jutta dvw Johannes gnd Blus enerzijds en kv Theodericus gnd Boeden 

anderzijds, welke erfgoederen, cijnshoenderen en cijnzen aan eerstgenoemde 

Willelmus ten deel waren gevallen, bij een erfdeling tussen hem en andere 

erfg vw voornoemde Goeswinus van Beest. Lasten van zijn kant en van de kant 

van erfg vw voornoemde Goeswinus van Beest en Heijmericus van Dordrecht 

worden afgehandeld. Aanspraken wegens een b-erfcijns van 8 schelling, die 

de kerk van Sint-Petrus in Macharen uit het voornoemde beurt, worden 

afgehandeld. 

 

Willelmus de Kessel filius quondam #domini# Johannis de Eijndoven militis 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie 
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quondam Goeswini de Beest quinque iugera quatuor hont et duas virgatas 

terre quondam Heijmerici de Dordrecht avi olim dicte Margarete sitas in 

parochia de Macharen contigue iuxta hereditatem dictam Busen Kijnder Lant 

atque omnes census annuos et pullos censuales quos dictus quondam 

Heijmericus de Dordrecht solvendos habuit hereditarie ex hereditatibus 

sitis in parochia de Macharen quos quinque iugera quatuor hont et duas 

virgatas tere ac census et pullos censuales dictus quondam (dg: Henricus) 

Heijmericus de Dordrecht erga (dg: d) Udonem (dg: fili) dictum Heijnen 

soen de Tonghelaer acquisiverat atque hereditarium censum sex librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini de campo (dg: item) 

quodam sito in Lijtte ante domum Lemkini dicti van der Straten et de 

decem et septem partibus terre dictis theutonice honde consistentibus in 

Lijtte iuxta campum XII iugera continentem inferius versus viam dictam 

die Tienwech quem censum sex librarum dictus quondam Heijmericus erga 

Arnoldum de Hackenen de Erp acquisiverat prout in litteris atque 

hereditarium censum duodecim denariorum communiter placmeuwen vocatorum 

monete Hollandie vel alterius pagamenti eiusdem valoris quem Theodericus 

Wellens soen de Os promisit se daturum et soluturum (dg: G) dicto quondam 

Goeswino de Beest hereditarie in festo beatorum Philippi et Jacobi 

apostolorum ex quodam domistadio sito in parochia de Macharen inter 

hereditatem Jutte filie quondam Johannis dicti Blus ex uno et inter 

hereditatem liberorum Theoderici dicti Boeden ex alio prout in litteris 

et que (dg: quinque et dimidium iugera quatuor hont et duo virg) 

hereditates (dg: census) et pullos! censuales! ac census annuos! omnes et 

singulos! predictos! primodicto Willelmi! mediante hereditaria divisione 

prius habita inter ipsum et alios heredes dicti quondam Goeswini de Beest 

cessit! in partem prout in litteris quas vidimus vendidit Johanni de 

Dordrecht filio quondam Heijmerici de Dordrecht (dg: promittens) 

supportavit cum litteris et jure promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem (dg: et impeticionem) ex !sui et quorumcumque 

heredum dicti quondam Goeswini de Beest #(dg: Heijmerici de Dordrecht) et 

ex parte Heijmerici de Dordrecht# deponere et quod ipse (dg: ob) 

obligationem et impeticionem (dg: existentem) dicto emptori in (dg: so) 

dictis (dg: p) bonis et hereditatibus existentem et eventuram occacione 

hereditarii census octo solidorum quem ecclesia sancti Petri in (dg: f) 

Macharen ex premissis habet solvendum deponere. Testes Aa et Steenwech 

datum supra. 

 

BP 1179 p 287r 03 za 09-09-1391. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “de gebroeders Heijmericus en 

Gheirbrandus etc” en Johannes van Dordrecht beloofde, zo nodig, de brief 

ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Heijmericus et Gheirbrandus fratres 

etc et Johannes de Dordrecht promisit tradere ut in forma. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 287r 04 za 09-09-1391. 

Johannes die Cort Bont zv Johannes gnd Cortbont: alle erfgoederen die aan 

hem gekomen waren na overlijden van zijn moeder Elizabeth mv eerstgenoemde 

Johannes, gelegen onder Tilburg, en een huis en tuin {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes die (dg: Bont filius) Cort Bont filius Johannis dicti Cortbont 

omnes hereditates sibi de morte Elizabeth matris olim primodicti Johannis 

successione advolutas quocumque locorum infra parochiam de Tilborch sitas 

ut dicebat (dg: dedit ad hereditariam paccionem) atque domum et ortum. 

 

BP 1179 p 287r 05 za 09-09-1391. 

Marcelius Ridderken, Johannes van Neijnsel, Hubertus Steenwech, Rodolphus 

van Gravia en Theodericus van de Poort beloofden aan Henricus Rijxken 60 
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Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391) 

te betalen. 

 

Marcelius Ridderken Johannes de Neijnsel Hubertus Steenwech Rodolphus de 

Gravia et Theodericus de Porta promiserunt Henrico Rijxken (dg: .) LX 

Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes Loze et 

Steenwech datum (dg: dominica post nativitatis Marie) sabbato post 

nativitatis Maria Ste dixit. 

 

BP 1179 p 287r 06 za 09-09-1391. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 287r 07 za 09-09-1391. 

Willelmus van Kessel zvw hr Johannes van Eijndoven verklaarde dat Johannes 

van Dordrecht al het geld betaald heeft, dat hij aan hem verschuldigd was 

wegens de koop van erfgoederen. 

 

Willelmus de Kessel filius quondam domini Johannis de Eijndoven 

recognovit sibi Johannem de Dordrecht persolvisse totam pecuniam quam 

sibi solvere tenebatur occacione emptionis hereditatum (?dg: quas) sibi 

(dg: a dicto Johanne promiserat) venditarum ut dicebat. Testes Aa et 

Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1179 p 287r 08 ma 11-09-1391. 

Theodericus zv Johannes van Herlaer timmerman beloofde aan Gerardus van de 

Doorn 54 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-

1392) te betalen. 

 

Theodericus filius Johannis de Herlaer (dg: ar) carpentarius promisit 

Gerardo de (dg: Spna) #Spina# LIIII Hollant gulden vel valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Uden et Steenwech datum 

secunda post nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 287r 09 ma 11-09-1391. 

Gerardus Groij zvw Jacobus van Driel gaf (voor de duur van zijn leven) uit 

aan zijn schoonzoon Johannes van Malsen 1/5 deel van de granen groeiend op 

een hoeve in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout; de uitgifte geschiedde 

voor een jaarlijkse pacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren. 

 

Gerardus Groij filius quondam Jacobi de Driel quintam partem (dg: 

fructuum) #bladorum# provenientium crescendorum (dg: et proveniendorum) 

in manso sito in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout ut 

dicebat dedit ad annuum pactum Johanni de Malsen suo genero ab eodem ad 

vitam dicti Gerardi et non ultra possidendam pro annua paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco danda dicto Gerardo ab altero anno 

quolibet ad vitam dicti Gerardi et non ultra purificationis ex dicta 

quinta parte promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex dicta quinta parte. Testes Erpe et Uden datum secunda post 

nativitatis Marie. 

 

1179 mf5 B 05 p. 288. 

 Secunda post nativitatis Marie: maandag 11-09-1391. 

 Tercia post nativitatis Marie: dinsdag 12-09-1391. 

 Quarta post nativitatis Marie: woensdag 13-09-1391. 

 in exaltatione crucis: donderdag 14–09-1391. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

126 

BP 1179 p 288v 01 ma 11-09-1391. 

Gheerlacus Boest zvw Arnoldus Boest droeg over aan Theodericus Rover zvw hr 

Johannes58,59 (1) een erfgoed met gebouwen, in Den Bosch, naast de plaats gnd 

Zile, tussen erfgoed van Godefridus timmerman enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus Toelinc anderzijds, strekkend aldaar vanaf de gemene stroom 

achterwaarts tot aan erfgoed van Willelmus Bresser; het erfgoed is zowel 

voor als achter 19½ hamervoet breed, (2) 2/3 deel van een brug, vóór 

voornoemd erfgoed gelegen, welke brug 22 voet breed is, te weten het 2/3 

deel dat recht voor voornoemd erfgoed ligt, richting de brug van voornoemde 

Godefridus, verkocht60 aan voornoemde Gheerlacus door Henricus gnd 

timmerman. 

 

Gheerlacus Boest filius quondam Arnoldi Boest quandam hereditatem sitam 

in Busco iuxta locum dictum Zile inter hereditatem Godefridi 

carpentatoris ex uno et inter hereditatem Arnoldi Toelinc ex alio 

tendentem ibidem a communi aqua ibidem currente retrorsum usque ad 

hereditatem Willelmi Bresser et que hereditas primodicta #continet# tam 

ante quam retro decem et novem et dimidiam pedatas (dg: m) dictas 

hamervoet insuper duas tercias partes pontis siti sive consistentis ante 

primodictam hereditatem que pons continet viginti duas pedatas in 

latitudine scilicet illas duas partes tercias predictas dicti pontis que 

site sunt recte ante primodictam hereditatem versus pontem dicti 

Godefridi simul cum edificiis in primodicta hereditate consistentibus 

venditam dicto Gheerlaco ab Henrico dictis! carpentatore prout in 

litteris hereditarie supportavit Theoderico Rover filio quondam domini 

Johannis cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Loze et Steenwech datum 

secunda post nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 288v 02 ma 11-09-1391. 

Gheerlacus Boest droeg over aan Theodericus Rover zvw hr Johannes 164 

Hollandse gulden, aan hem beloofd door Theodericus gnd die Koc, Rutgherus 

van Rode, Adam gnd Deemken van Os, Rutgherus Mersman, Henricus Ridder, 

Gerardus van Loen en Rodolphus gnd Tolinc. 

 

Gheerlacus Boest C et LXIIII aureos florenos communiter gulden vocatos 

monete Hollandie promissos sibi a Theoderico dicto die Koc Rutghero de 

Rode Adam dicto Deemken de Os Rutghero Mersman (dg: de Os) Henrico Ridder 

Gerardo de Loen et Rodolpho dicto Tolinc prout in litteris legitime 

supportavit Theoderico Rover filio quondam domini Johannis cum litteris 

et jure. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 288v 03 ma 11-09-1391. 

Adam van den Kerchof zvw Thomas van den Kerchof verkocht aan Arnoldus die 

Snider van Gheffen 1/3 deel in 1½ morgen land, in Geffen, op de gemeint 

aldaar, tussen Petrus Pels enerzijds en Gheza Wouters anderzijds. 

 

Adam van den Kerchof filius quondam Thomas! van den Kerchof terciam 

partem ad se spectantem in uno et dimidio iugeribus terre sitis in 

parochia de Geffen supra communitatem ibidem inter hereditatem Petri Pels 

ex uno et inter hereditatem Gheze Wouters ex alio ut dicebat prout ibidem 

sita est hereditarie vendidit Arnoldo die Snider de Gheffen promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Erpe et 

Uden datum secunda post nativitatis (dg: Domini) Marie. 

 

                         
58 Zie → BP 1184 f 287v 08 di 02-03-1406, bijna identiek contract als BP 1184 f 288r 01 di 02-
03-1406, zij het dat hierin het erfgoed was overgedragen door Henricus Noet zv Andreas. 
59 Zie → BP 1184 f 288r 01 di 02-03-1406, Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder droeg 
deze goederen over aan Gerardus van Houbraken zv Willelmus van Houbraken. 
60 Zie ← BP 1178 f 184v 11 di 02-05-1391, verkoop van de goederen. 
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BP 1179 p 288v 04 ma 11-09-1391. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes beloofde Gheerlacus Boest schadeloos te 

houden van het geld, dat Gheerlacus beloofd had aan Henricus Das timmerman 

en van al het geld dat voornoemde Gheerlacus, voor voornoemde Theodericus, 

aan verschillende mensen had beloofd. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis promisit super omnia 

Gheerlacum Boest indempnem servare a pecunia quam ipse Gheerlacus Henrico 

Das carpentatori promiserat atque ab omni pecunia quam dictus Gheerlacus 

pro dicto Theoderico personis quibuscumque promiserat. Testes (dg: ?W...) 

Loze et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1179 p 288v 05 ma 11-09-1391. 

Henricus Moelner zvw Walterus die Moelner van Eijndoven beloofde aan 

Jordanus Millinc 100 pond, 1 oude groot etc voor 16 penningen gerekend of 

de waarde, met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Henricus Moelner filius quondam Walteri die Moelner de Eijndoven promisit 

Jordano Millinc centum libras grosso antiquo etc pro sedecim denariis in 

hiis computato seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes Erpe et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 288v 06 di 12-09-1391. 

Henricus van Eel verklaarde van de hertogin van Brabant ontvangen te hebben 

500 gouden mottoen, eertijds aan hem beloofd in een gezegelde brief van de 

hertogin, 150 gulden, die hr Theodericus Rover ridder toegekend had aan 

voornoemde Henricus van zijn achterstallige termijnen bij de hertogin, en 

andere geldsommen, die voornoemde hertogin aan hem verschuldigd was. 

 

Henricus de Eel palam recognovit sibi plenarie #fore# satisfactum ex 

parte domine ducisse Brabantie de (dg: e) Vc mutonibus aureis sibi olim 

promissis in litteris sigillas ducisse sigillatis et IJc florenis aureis 

quos (dg: Theodericus Rover) dominus Theodericus Rover miles dicto (dg: 

Theoderico) Henrico assignaverat de suis arrestadiis apud dominam 

ducissam et ab eadem levandis ac quibuscumque aliis pecuniarum summis in 

quibus dicta domina ducissa sibi tenebatur a quocumque tempore evoluto 

usque diem presentem clamans dictam dominam inde quitam. Testes Loze et 

Steenwech datum (dg: tum in octavis nativitatis Marie) tercia post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 288v 07 wo 13-09-1391. 

Willelmus van der Horst en Martinus bakker verklaarden dat Gerardus zv 

Ghibo Wael buiten het huis, de samenleving en kosten geweest is van zijn 

voornoemde vader, gedurende 6 weken 3 dagen en langer. 

 

Nos Erpe et Dicbier scabini notum facimus quod constituti coram nobis 

Willelmus van der Horst et Martinus pistor deposuerunt etc quod Gerardus 

filius Ghibonis Wael stetit et fuit extra domum convictum et expensas 

dicti sui patris per spacium sex septimanarum et trium dierum et amplius 

secundum jus et consuetudinem oppidi in hoc conservari consuetum. Datum 

quarta post nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 288v 08 wo 13-09-1391. 

(dg: Godefridus en Henricus). 

 

(dg: Godefridus et Henricus). 

 

BP 1179 p 288v 09 do 14–09-1391. 

De broers Henricus en Godefridus, kvw Hessello die Rademaker van Lijemde, 

Paulus zvw Henricus Aelbrechts soen bakker ev Elizabeth dvw voornoemde 

Hessello, Henricus Roesken en zijn vrouw Sophija dvw voornoemde Hessello 
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verkochten aan Albertus gnd Abe van den Perre een hofstad van wijlen 

voornoemde Hessello, in Boxtel, ter plaatse gnd Groter Liemde, tussen 

Willelmus van den Velde enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Albertus Abe van den Perre, belast met de 

grondcijns. 

 

Henricus et Godefridus fratres liberi quondam Hessellonis die Rademaker 

de Lijemde (dg: pa Henricus dictus Roesken de) Paulus filius quondam 

Henrici Aelbrechts soen pistor maritus et tutor Elizabeth sue uxoris 

filie dicti quondam Hessellonis et Henricus Roesken maritus legitimus ut 

dicebat Sophije sue uxoris filie dicti quondam Hessellonis #et dicta 

Sophia cum eodem tamquam cum suo tutore etc# domistadium (dg: et ortum) 

dicti quondam Hessellonis situm in parochia de (dg: Bus) Buxstel in loco 

dicto #Groeter# Lijemde inter hereditatem Willelmi van den Velde ex uno 

et inter communem plateam ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem 

Alberti (dg: van den) dicti Abe #{in margine sinistra:} van den# Perre 

(dg: ex uno et int) prout ibidem situm est ut dicebant hereditarie (dg: 

supportaverunt) #vendiderunt# dicto Alberto Abe van den Perre 

promittentes indivisi super omnia #warandiam# et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes Loze et Steenwech 

datum in exaltatione crucis. 

 

BP 1179 p 288v 10 do 14–09-1391. 

Voornoemde Albertus Abe van den Perre beloofde aan voornoemde Godefridus zv 

Hessello en Paulus zvw voornoemde Henricus een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

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

hofstad. 

 

Dictus Albertus Abe van den Perre promisit se daturum et soluturum dictis 

Godefrido filio dicti Hessellonis #et Paulo filio dicti quondam Henrici 

hereditariam paccionem dimidi modii# (dg: hereditariam paccionem II 

sextariorum) siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex dicto domistadio. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 288v 11 do 14–09-1391. 

(dg: Voornoemde Albertus beloofde aan voornoemde Paulus). 

 

(dg: Dictus Albertus promisit se daturum et soluturum dicto Paulo). 

 

BP 1179 p 288v 12 do 14–09-1391. 

(dg: Jacobus zvw Johannes gnd die Koc van Vucht). 

 

(dg: Jacobus filius quondam Johannis dicti die Koc de Vucht). 

 

BP 1179 p 288v 13 do 14–09-1391. 

Petrus zvw Johannes gnd die Koc Jordens soen verkocht aan Jacobus van 

Loenen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 3 malder rogge, Bossche 

maat, die Henricus Noel Hagarts soen met Lichtmis moet leveren aan 

voornoemde verkoper, gaande uit (1) een stuk land, gnd dat Nieuwland, in 

Vught Sint-Petrus, tussen Margareta Beckers en Petrus Loekart enerzijds en 

een gemene steeg anderzijds, (2) een stuk land, gnd Meerakker, in Vught 

Sint-Petrus, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en 

Theodericus Tijmmerman anderzijds, (3) een stuk land, gnd dat Vlasland, in 

Vught Sint-Petrus, tussen Johannes Scoerman enerzijds en Nijcholaus gnd 

Coel Cnoden soen anderzijds, (4) ¼ deel van 3 dagmaten beemd, ter plaatse 

gnd die Maet, naast wijlen Arnoldus van de ?Kloot, reeds belast met een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat. 

 

Petrus filius quondam Johannis dicti die Koc Jordens soen hereditarie 

vendidit Jacobo de Loenen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 
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mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex hereditaria paccione trium maldrorum siliginis mensure de 

Busco (dg: quam dictus venditor solvendam habet ex) #quam Henricus Noel 

Hagarts soen dicto venditori solvere tenetur hereditarie# termino 

solucionis predicto ex pecia terre (dg: si) dicta dat Nulant sita in 

parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem Margarete Beckers et 

Petri Loekart ex uno et inter communem stegam ex alio item ex pecia terre 

(dg: s) dicta Meeracker sita in dicta parochia inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Tijmmerman ex alio et ex pecia terre dicta dat (dg: Vlassen) Vlaslant 

sita in dicta parocia inter hereditatem Johannis Scoerman ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai dicti Coel Cnoden soen ex alio atque ex una quarta 

parte trium diurnatarum prati sitarum in loco dicto die Maet contigue 

iuxta hereditatem quondam Arnoldi de ?Globo ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem in dicta paccione trium (dg: 

maldrorum) maldrorum siliginis existentem excepta hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis dicte [mensure] exinde prius solvenda et 

sufficientem. Testes Loze et Steenwech datum supra. 

 

1179 mf5 B 06 p. 289. 

 in exaltatione crucis: donderdag 14–09-1391. 

 

BP 1179 p 289r 01 do 14–09-1391. 

Johannes zvw Henricus van Arle, Thomas zvw Goeswinus van Eijndoven ev 

Aleijdis dvw voornoemde Henricus, Arnoldus zvw Gerardus zvw Theodericus 

Neven soen als momber van Henricus, Gerardus en Heijlwigis, kvw Johannes 

zvw voornoemde Gerardus zv Theodericus Neven soen, verkochten aan Jordanus 

Ghiben soen van Straten een stuk beemd in Oirschot, ter plaatse gnd 

Sneppenschoot, tussen Johannes van den Venne enerzijds en Henricus Colen 

soen anderzijds, welk stuk beemd voornoemde wijlen Henricus van Arle 

verworven61 had van Henricus zvw Godefridus Punder van Straten. 

Eerstgenoemde Johannes beloofde dat zijn zusters Hilla, Elizabeth en 

Katherina, dvw voornoemde Henricus van Arle, nooit rechten zullen doen 

gelden op dit stuk beemd. 

Voornoemde Arnoldus zvw Gerardus zvw Theodericus Neven soen beloofde dat 

hij voornoemde Henricus, Gerardus en Heijlwigis, kvw Johannes zvw 

voornoemde Gerardus zv Theodericus Neven soen, afstand zal laten doen, 

zodra ze meerderjarig zijn. 

Voornoemde Thomas beloofde dat Henricus die Wise en diens vrouw Agnes dvw 

voornoemde Henricus van Arle nimmer hierop rechten zullen doen gelden. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Arle et Thomas filius quondam Goeswini 

de Eijndoven maritus et tutor Aleijdis sue uxoris filie dicti quondam 

Henrici Arnoldus filius quondam Gerardi filii quondam Theoderici Neven 

soen tamquam mamburnus Henricus! Gerardi et Heijlwigis liberorum quondam 

Johannis filii dicti quondam Gerardi filii Theoderici Neven soen quandam 

peciam prati sitam in parochia de Oerscot in loco dicto Sneppenscoet 

inter hereditatem Johannis van den Venne? ex uno et inter hereditatem 

Henrici Colen soen ex alio quam peciam prati dictus quondam Henricus de 

Arle erga Henricum filium quondam Godefridi Punder de Straten 

acquisiverat prout in litteris (dg: sup) vendiderunt Jordano (dg: fi) 

Ghiben soen de Straten supportaverunt cum litteris et (dg: jure pro) 

aliis et jure promittentes super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dicti quondam Henrici de Arle deponere 

promiserunt insuper primodictus Johannes super omnia quod ipsi Hillam et 

Elizabeth et Katherinam suas sorores filias dicti quondam Henrici de Arle 

perpetue tales habebunt quod nunquam presument se jus in predicta #pecia# 

prati habere promisit insuper dictus Arnoldus filius quondam Gerardi 

                         
61 Zie ← BP 1176 f 267r 06 ma 21-07-1382, overdracht van een stuk land ter 

plaatse. 
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filii quondam Theoderici Neven soen super omnia quod ipse dictos Henricum 

Gerardum et Heijlwigem liberos quondam Johannis filii dicti quondam 

Gerardi filii Theoderici Neven soen quamcito ad annos pubertatis 

pervenerint ad opus dicti emptoris faciet renunciare et (dg: eos perpetue 

tales habebit quod nunquam presument se jus in dicta pecia prati habere) 

promisit insuper dictus Thomas super omnia quod ipse Henricum die Wise et 

Agnetem eius uxorem filiam dicti quondam Henrici de Arle perpetue tales 

habebit [quod] nunquam presument se jus in dicta pecia prati habere. 

Testes Loze et Steenwech datum in exaltatione sancte crucis. 

 

BP 1179 p 289r 02 do 14–09-1391. 

Gerardus zvw Heijmannus gnd Graet van Vechel gaf uit aan Paulus zvw 

Benedictus gnd Bits van den Eijkenhoevel en diens vrouw Elizabeth dvw 

Franco schoenmaker (1) een hoeve, die was van wijlen voornoemde Benedictus 

gnd Bits van den Eijckenhoevel, in Uden, ter plaatse gnd aan den 

Eikenheuvel, tussen kvw Willelmus van den Eijkenhoevel, kvw Jacobus van den 

Eijkenhoevel en erfg vw Vreza van den Eijkenhoevel enerzijds en de gemeint 

aldaar anderzijds, (2) een kamp, in Uden, naast de plaats gnd Coedellaer, 

tussen kvw Vreza van den Eijckenhoevel enerzijds en de gemeint anderzijds, 

met een eind strekkend aan wijlen Benedictus gnd Bits van den Ramen, zoals 

voornoemde Gerardus deze goederen verworven had van kvw voornoemde 

Benedictus gnd Bits van den Eijkenhoevel; de uitgifte geschiedde voor de 

lasten, die wijlen voornoemde Benedictus van den Eijkenhoevel of zijn 

kinderen daaruit hadden, en thans voor een n-erfpacht van 3½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis op voornoemde hoeve te leveren, voor het eerst 

over een jaar (zo 02-02-1393). 

 

Gerardus filius quondam Heijmanni dicti Graet de Vechel quendam mansum 

(dg: quond) qui fuerat quondam Benedicti dicti Bits van den Eijckenhoevel 

situm in parochia de Uden (dg: in loco iuxta) #ad# locum dictum aen den 

Eijkenhoevel inter hereditatem (dg: Wi) liberorum quondam (dg: Arnoldi 

de) Willelmi van den Eijkenhoevel et liberorum quondam (dg: q) Jacobi van 

den Eijkenhoevel et hereditatem (dg: quondam) heredum quondam Vreze van 

den Eijkenhoevel ex uno et inter communitatem ibidem ex alio item quendam 

campum situm (dg: dicti) in dicta parochia (dg: in loco) iuxta locum 

dictum Coedellaer inter hereditatem liberorum quondam Vreze van den 

Eijckenhoevel ex uno et inter communitatem ex alio tendentem cum uno fine 

ad hereditatem quondam Benedicti dicti Bits van den Ramen prout ibidem 

siti sunt et ad dictum quondam Benedictum van den Eijkenhoevel spectare 

et dictus Gerardus premissa erga liberos dicti quondam Benedicti dicti 

Bits van den Eijkenhoevel acquisiverat ut dicebat dedit ad pactum Paulo 

filio (dg: f) dicti quondam Benedicti dicti Bits van den Eijkenhoevel et 

Elizabeth eius uxori filie quondam Franconis sutoris ab eisdem 

hereditarie possidendos pro oneribus que dictus quondam Benedictus van 

den Eijkenhoevel seu eius liberi exinde solvere consueverunt danda et 

solvenda etc atque pro hereditaria paccione trium et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab aliis hereditarie purificationis 

et primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et supra 

mansum predictum tradenda promittens ratam servare et obligationem aliam 

ex parte sui deponere et (dg: alter alii si) Paulus et Elizabeth cum 

eodem tamquam cum tutore repromiserunt. 

 

BP 1179 p 289r 03 do 14–09-1391. 

Voornoemde Paulus en Elizabeth beloofden aan voornoemde Gerardus 36 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pinksteren (zo 02-

06-1392) en de andere helft met Sint-Bartholomeus aanstaande (za 24-08-

1392). 

 

Dicti Paulus et Elizabeth promiserunt super habita et habenda dicto 

Gerardo XXXVI Hollant gulden seu valorem mediatim penthecostes et 
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mediatim Bartholomei proxime (dg: pers) futurum persolvendos. 

 

BP 1179 p 289r 04 do 14–09-1391. 

Lambertus Keelbreker en Albertus zvw Boudewinus smid verkochten aan 

Goeswinus Dunnecop een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen kinderen gnd der Smedinnen Kijnder enerzijds en voornoemde Goeswinus 

Dunnencop anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Lambertus Keelbreker (dg: p) #et Albertus filius quondam Boudewini fabri# 

peciam terre sitam in parochia de (dg: Berlk) Berlikem ad locum dictum 

Beilver inter hereditatem (dg: Petri dicti der Smedinnen ex uno et inter 

hereditatem et) liberorum dictorum der Smedinnen Kijnder ex uno et inter 

hereditatem Goeswini Dunnencop ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Goeswino Dunnecop promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus exinde de jure solvendis. Testes 

Loze et Steenwech datum in exaltatione sancte crucis. 

 

BP 1179 p 289r 05 do 14–09-1391. 

Godefridus zvw Theodericus van Zeelst droeg over aan Johannes nzv hr Thomas 

van der Straten investiet van Nuenen een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit een huis, tuin 

en aangelegen stuk land, in Someren, tussen Henricus nzvw hr Henricus 

Stakenborch enerzijds en Henricus Vos en Petrus gnd Doesen anderzijds, 

welke pacht Johannes van de Kloot, tbv voornoemde Godefridus en zijn zuster 

Katherina, kvw voornoemde Theodericus van Zeelst, verworven had van de 

broers Arnoldus, Gerardus en Thomaa, zvw Gerardus van der Straten, en van 

welke pacht een helft aan voornoemde Godefridus gekomen was na overlijden 

van zijn voornoemde zuster Katherina. 

 

Godefridus filius quondam Theoderici de Zeelst hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Zoemeren solvendam hereditarie 

purificationis et in Zoemeren tradendam ex domo orto (dg: et) ac pecia 

terre ipsis adiacente sitis in parochia de Zoemeren inter hereditatem 

Henrici filii naturalis quondam domini Henrici Stakenborch ex uno et 

inter hereditatem Henrici Vos et Petri dicti Doesen ex alio quam 

paccionem Johannes de Globo ad opus dicti Godefridi et Katherine sue 

sororis liberorum dicti quondam Theoderici de Zeelst acquisiverat (dg: et 

quam de qua medietate pactus dictus Go) erga Arnoldum Gerardum et Thomam 

fratres filios quondam #Gerardi# van der Straten prout in litteris et de 

qua paccione una medietas dicto Godefrido de morte dicte quondam 

Katherine sue sororis successione est advoluta et quam paccionem dictus 

Godefridus nunc ad se spectare dicebat supportavit Johanni filio naturali 

domini Thome van der Straten investiti de Nuenen cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et dicte quondam 

Katherine sue sororis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 289r 06 do 14–09-1391. 

Johannes van der Leet verkocht aan Petrus van den Perre een stuk land, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Henricus Scutten enerzijds en 

Nijcholaus van Berze anderzijds, belast met 1 lopen gerst, maat van Sint-

Oedenrode. 

 

Solvit. 

Johannes van der Leet peciam terre sitam in parochia de Bucstel in loco 

dicto Lijemde inter hereditatem Henrici Scutten ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai de Berze ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Petro van den Perre promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

uno lopino ordei #mensure de Rode# exinde de jure solvendo. Testes datum 

supra. 
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BP 1179 p 289r 07 do 14–09-1391. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Johannes van der Leet 22 Gelderse 

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

 

Dictus Petrus promisit dicto Johanni van der Leet XXII Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 289r 08 do 14–09-1391. 

Jkvr Maria dvw Henricus Kelner zvw Jacobus van Hezelaer maakte bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdinmgen gedaan door de broers Jacobus en 

Gheerlacus, kvw voornoemde Henricus, en hun zwager Everardus zv Arnoldus 

Ghenen soen, met hun goederen. 

 

Domicella Maria filia quondam Henrici #Kelner# filii quondam (dg: ...) 

#Jacobi# de Hezelaer omnes vendiciones et alienaciones factas per Jacobum 

Gheerlacum fratres liberos dicti quondam Henrici et Everardum filium 

Arnoldi Ghenen soen eorum sororium (dg: calu) cum eorum bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 289r 09 do 14–09-1391. 

Voornoemde Maria machtigde Sijmon van Mijrabellum haar renten en tegoeden 

te manen en haar goederen te beheren. 

 

Dicta Maria dedit (dg: potestatem) Sijmoni de Mijrabello potestatem 

monendi etc suos redditus et credita quecumque etc et sua bona regendi et 

defendendi etc ut in forma usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 289r 10 do 14–09-1391. 

Henricus van der Scueren droeg over aan Sijmon van Mijrabellum 1 bunder 

heideland in 40 bunder heideland gelegen in de gemeint van de villa van 

Oisterwijk en van de villa van Haaren, ter plaatse gnd in de Winkel. 

 

Henricus van der Scueren unum bonarium terre mericalis (dg: situm in 

communitate de Oesterwijc) ad se spectans in XL bonariis terre mericalis 

sitis in communitate ville de Oesterwijc (dg: in loco dicto Winckel) et 

(dg: de) ville de Haren in loco dicto (dg: Hare) #in den# Winckel ut 

dicebat supportavit Sijmoni de Mijrabello promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 289r 11 do 14–09-1391. 

Henricus van Melcrode zvw Henricus van Melcrode verkocht aan Johannes die 

Bresser een stuk land gnd die Remelsdonk, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Spoordonk, naast de plaats gnd aan die Remelsdonkse Voert, tussen erfg vw 

Jutta Arts enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met grondcijns. 

 

Henricus de Melcrode filius quondam Henrici de Melcrode peciam terre (dg: 

prati sitam in parochia) dictam die Remelsdonc sitam in pa[rochia] de 

Oersco-(dg: e)-t in loco dicto Spoerdonc iuxta locum dictum aen die 

Remelsdoncsche Voert inter hereditatem (dg: Jut) heredum quondam Jutte 

Arts ex uno et communitatem ex alio ut dicebat vendidit Johanni die 

Bresser promittens warandiam et obligationem deponere ex[cepto censu] 

domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 289r 12 do 14–09-1391. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde Henricus verkoper 21 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1393) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes emptor promisit dicto [Henrico] (dg: emp) venditori XXI 

Gelre gulden seu valorem a purificationis proxime futuro ultra annum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf5 B 07 p. 290. 

 in exaltatione crucis: donderdag 14–09-1391. 

 in octavis nativitatis Marie: vrijdag 15–09-1391. 

 

BP 1179 p 290v 01 do 14–09-1391. 

Henricus van der Molen zvw Bernardus van Lijt beloofde aan Gerardus 

Balijart 13 oude schilden, 5 Hollandse gulden voor 3 oude schilden gerekend 

of de waarde, 10 lichte schilden, 12 gemene plakken voor 1 schild gerekend, 

en 2 plakken met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (do 22-02-1392) te betalen. 

 

Henricus van der Molen filius quondam Bernardi de (dg: Lij) Lijt promisit 

Gerardo Balijart XIII aude scilde (dg: seu) scilicet quinque Hollant 

gulden pro tribus aude scilde computato seu valorem et X licht scilde 

scilicet XII ghemeijn placken pro quolibet scild computato et duos 

placken ad Petri ad cathedram proxime futurum persolvendos. Testes Uden 

et Steenwech datum in exaltatione crucis. 

 

BP 1179 p 290v 02 do 14–09-1391. 

Voornoemde Henricus van der Molen beloofde aan Henricus Nerinc 26 oude 

schilden, 5 Hollandse gulden voor 3 oude schilden gerekend of de waarde, en 

1 reaal met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (do 22-02-1392) te betalen. 

 

Dictus Henricus van der Molen promisit Henrico Nerinc XXVI aude scilde 

scilicet quinque Hollant gulden pro tribus aude scilde vocato! seu 

valorem et unum (dg: y) reael ad festum Petri ad cathedram proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 290v 03 do 14–09-1391. 

Hr Henricus Buc maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Petrus van de Heijden met zijn goederen. 

 

Dominus Henricus Buc omnes vendiciones et alienaciones factas per Petrum 

van de Heijden cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 290v 04 do 14–09-1391. 

Henricus Duijsken van Hoesden beloofde aan Reijnerus Loden 200 Hollandse 

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

 

Henricus Duijsken de Hoesden promisit Reijnero Loden ducentos Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 290v 05 do 14–09-1391. 

Theodericus van Megen en diens broer Walterus beloofden aan Heijmericus van 

Alphen 55½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1391) te betalen. 

 

Theodericus de Megen et Walterus eius frater promiserunt Heijmerico de 

Alphen (dg: LVI) quinquaginta quinque et dimidium Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: 

Dicbier) Uden et Dicbier datum supra. 

 

BP 1179 p 290v 06 do 14–09-1391. 

Yda dvw Willelmus Claes soen van Enghelen, Theodericus Kuijst ev Hilla, en 

Brijeno van Wijc Arts soen ev Mechtildis, dvw voornoemde Willelmus Claes 

soen, droegen over aan Johannes zvw Johannes Femijen soen alle goederen, 

die aan hen, hun kinderen en erfgenamen gekomen waren na overlijden van 
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Rodolphus Hals grootvader van voornoemde Yda, Hilla en Mechtildis. 

 

Yda filia quondam Willelmi Claes soen de Enghelen cum tutore Theodericus 

Kuijst maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris Brijeno de Wijc Arts 

soen maritus et tutor Mechtildis sue uxoris filiarum dicti quondam 

Willelmi Claes soen omnia et singula bona eis et eorum liberis et 

heredibus #et successoribus# de morte (dg: quondam) Rodolphi #Hals# avi 

dictarum Yde Hille et Mechtildis et successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Johanni (dg: Femije) filio quondam Johannis Femijen soen promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte et suorum 

liberorum et heredum ac successorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 290v 07 do 14–09-1391. 

Johannes zvw Johannes Femijen soen droeg over aan Yda dvw Willelmus Claes 

soen en Brieno van Wijc Arts soen szvw voornoemde Willelmus Claes soen alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn stiefvader 

voornoemde Willelmus Claes soen en diens vrouw Mechtildis mv voornoemde 

Johannes, gelegen onder Meerwijk. De brief overhandigen aan een van hen, 

die het eerst komt. 

 

Johannes filius quondam Johannis (dg: Femijen) Femijen soen omnia bona 

sibi de morte quondam !quondam Willelmi Claes soen sui vitrici et de 

morte quondam Mechtildis uxoris eiusdem quondam Willelmi Claes matris 

olim predicti Johannis successione advoluta quocumque locorum infra 

jurisdictionem de Merewijc (dg: consist) situata ut dicebat hereditarie 

supportavit Yde filie dicti quondam Willelmi Claes soen (dg: Theoderico 

Kuijst) et Brienoni de Wijc Arts soen generis dicti quondam Willelmi 

Claes soen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera alteri primo venienti. 

 

BP 1179 p 290v 08 do 14–09-1391. 

Theodericus Kuijst ev Hilla dvw Willelmus Claes soen van Enghelen droeg 

over aan Yda dvw voornoemde Willelmus Claes soen en Brieno van Wijc Arts 

soen szvw voornoemde Willelmus Claes soen alle goederen, die aan voornoemde 

Theodericus en zijn vrouw Hilla gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Willelmus en diens vrouw Mechtildis, ouders van voornoemde Hilla, gelegen 

onder Meerwijk. De brief overhandigen aan een van hen, die het eerst komt. 

 

Theodericus Kuijst maritus et tutor legitimus ut asserebat Hille sue 

uxori filie quondam Willelmi Claes soen de Enghelen omnia bona sibi et 

dicte Hille sue uxori de morte dicti quondam Willelmi et quondam 

Mechtildis sue uxoris parentum olim dicte Hille successione advoluta 

quocumque locorum infra jurisdictionem de Merewijc (dg: successione 

advoluta) #sita# ut dicebat supportavit Yde filie dicti quondam Willelmi 

Claes soen et Brienoni de Wijc Arts soen genero dicti quondam Willelmi 

Claes soen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera alteri primo venienti. 

 

BP 1179 p 290v 09 do 14–09-1391. 

Johannes van Eningen droeg over aan Willelmus Coelner een lijfrente van 4 

gulden hellingen, aan hem verkocht62, tbv zichzelf en zijn vrouw Katherina 

van Bloemendael, op het leven van hen beide, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van 

Woudrichem enerzijds en erfgoed van Gerardus Zannen anderzijds, welke 

lijfrente voornoemde Johannes van Eningen gekocht had van Albertus van 

Gheffen. 

 

                         
62 Zie ← BP 1176 f 365r 07 di 24-05-1384, verkoop van de lijfrente. 
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Johannes de Eningen vitalem pensionem quatuor florenorum dictorum 

communiter gulden hellingen venditam sibi ad opus sui et ad opus 

Katherine de Bloemendael eius uxoris solvendam anno quolibet ad vitam ad 

vitam dictorum Johannis et Katherine vel alterius eorum et non ultra 

mediatim Johannis et mediatim Domini [ex] domo et area sita in Busco in 

vico Vuchtensi inter hereditatem quondam Johannis de Woudrichem ex uno et 

inter hereditatem Gerardi Zannen ex alio quam pensionem dictus Johannes 

de Eningen ad opus sui et dicte Katherine erga Albertum de Gheffen emendo 

acquisiverat prout in litteris legitime supportavit Willelmo (dg: Ko) 

Coelner cum litteris et jure et arrestadiis promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 290v 10 do 14–09-1391. 

Johannes zvw Johannes Scraghe maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, aan hem verkocht door Henricus zvw 

Johannes Boef van Oesterwijc. 

 

Johannes (dg: Scrage) filius quondam Johannis Scraghe hereditarium censum 

(dg: XL) XL solidorum monete venditum sibi ab Henrico filio quondam 

Johannis Boef de Oesterwijc prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 290v 11 vr 15–09-1391. 

Henricus Boef, Walterus van Haren en diens broer Willelmus van Haren 

beloofden aan Mathijas van Dordrecht 31 gulden, 30 gemene plakken voor 1 

gulden gerekend, vandaag over een maand te betalen; zo niet, dan zullen ze 

naar de stad Den Bosch komen, in het woonhuis van voornoemde Mathijas, en 

dat niet verlaten voordat ze voornoemde som hebben betaald, op straffe van 

20 gulden aan de hertog. 

 

Henricus Boef (dg: Henricus) #Walterus# de Haren et Willelmus de Haren 

eius frater promiserunt indivisi super (dg: sor) omnia Mathije de 

Dordrecht XXXI gulden scilicet XXX gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato a data presentium ultra mensem persolvendos seu quod ipsi 

debitores a data presentium ultra mensem intrabunt oppidum de Busco in 

domo (dg: seu) habitationis dicti Mathije inde non exituri nisi ipsi 

prius (dg: prius) dicto Mathie satisfecerint de dicta pecunia sub pena XX 

(dg: aude scilde) #gulden# domino duci danda si non ?fiecuerit. Testes 

Hubertus et Steenwech datum in octavis nativitatis Marie. 

 

BP 1179 p 290v 12 vr 15–09-1391. 

Broeder Laurencius Scout zv Theodericus gnd Scout orde van de 

minderbroeders droeg over aan Agnes ev Willelmus van den Arennest 

zadelmaker alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

moeder Mechtildis resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn 

voornoemde vader Theodericus. 

 

Frater Laurencius (dg: filius .. filius .) Scout filius Theoderici dicti 

Scout ordinis fratrum minorum omnia bona sibi de morte quondam Mechtildis 

sue matris successione advoluta et post mortem dicti Theoderici sui (dg: 

.......) #patris# successione advolvenda quocumque consistentia sive sita 

(dg: vendidit) hereditarie supportavit Agneti uxori Willelmi van den 

Arennest sellipari promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 290v 13 vr 15–09-1391. 

Ghisbertus van de Doorn zvw Ghisbertus van de Doorn gaf uit aan Henricus 

van Zulikem (1) een stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Rumel, ter plaatse gnd op den Loekart, tussen voornoemde Henricus van 

Zulikem enerzijds en Walterus Scoep anderzijds, zoals dit behoorde aan 

wijlen voornoemde Ghisbertus van de Doorn; de uitgifte geschiedde voor (a) 
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12 schelling oude pecunia aan een altaar van Sint-Bartholomeus in Den 

Bosch, in de kerk van de begijnen, en thans voor (b) een n-erfpacht van 10 

lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Henricus tot onderpand (2) 4 lopen 

roggeland, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd op Hezeakker, tussen 

Metta van Dueren enerzijds en hr Theodericus Rover ridder anderzijds, welke 

4 lopen hij op een waarde zal houden van 40 Gelderse gulden. 

 

Ghisbertus de Spina filius quondam Ghisberti de Spina peciam terre sitam 

in parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto Rumel ad locum dictum 

op den Loekart inter hereditatem Henrici de Zulikem ex uno et inter 

hereditatem Walteri Scoep ex alio prout dicta pecia terre ad dictum 

quondam Ghisbertum de Spina spectare consueverat dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Henrico de Zulikem ab eodem hereditarie possidendam pro 

XII solidis antique pecunie cuidam altari sancti Bartholomei sito in (dg: 

ec) B.D. in ecclesia beghinarum annuatim exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione (dg: XX) decem lopinorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Henricus quatuor lopinatas terre siliginee sitas in dicta parochia 

ad locum dictum op Hezeacker inter hereditatem Mette de Dueren ex uno et 

inter hereditatem domini Theoderici Rover militis ex alio ad pignus 

imposuit et promisit super omnia quo ipse dictas quatuor lopinatas terre 

faciet satisfacientes semper pro XL Gelre gulden. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 290v 14 vr 15–09-1391. 

Willelmus Andries soen van Boemel gaf uit aan Henricus die Heijst een huis 

en tuin, in Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, tussen Gertrudis dv 

Johannes van Berze enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een akker, 

aldaar, tussen kv Jordanus van der Braken enerzijds en Hermannus Brant 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 14 penning cijns en 2 hoenderen, en 

thans voor een n-erfpacht van 28 lopen rogge en 1 zester even, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, voor het eerst over een jaar 

(zo 02-02-1393). Voornoemde Willelmus, zijn zoon Andreas en Nijcholaus die 

Moelner van Straten beloofden lasten af te handelen. 

 

Willelmus Andries soen de Boemel domum #et# ortum (dg: et agrum terre 

sibi adiacentem) sitos in parochia de Oerscot in loco dicto ter Notelen 

inter hereditatem Gertrudis (dg: Blons.) filie Johannis de Berze ex uno 

et inter communem plateam ex alio atque quendam agrum terre situm ibidem 

inter hereditatem (dg: Jo) liberorum Jordani van der Braken ex uno et 

inter hereditatem Hermanni Brant ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Henrico die Heijst ab eodem hereditarie possidendam pro XIIII 

denariis census et duobus pullis annuatim exinde solvendis dandis etc 

atque pro #hereditaria paccione# viginti octo lopinorum siliginis et uno 

(dg: lo) sextario avenule dicte even mensure de Oerscot danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in 

Oerscot tradenda ex premissis promittentes et cum eis Andreas eius filius 

et Nijcholaus die Moelner de Straten indivisi super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 290v 15 vr 15–09-1391. 

Johannes Blans verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Blans prebuit et reportavit.Testes datum supra. 

 

1179 mf5 B 08 p. 291. 

 in die Lamberti: zondag 17–09-1391. 

 in vigilia Mathei: woensdag 20-09-1391. 

 in crastino Lamberti: maandag 18-09-1391. 
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 Tercia post Lamberti: dinsdag 19-09-1391. 

 

BP 1179 p 291r 01 vr 15–09-1391. 

Voornoemde Willelmus droeg voornoemde pacht over aan zijn zoon Andreas en 

zijn schoonzoon Nijcholaus Moelner van Straten. 

 

Dictus Willelmus dictam paccionis supportacionem supportavit Andree suo 

filio et Nijcholao Moelner de Straten suo genero promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 291r 02 zo 17–09-1391. 

Robbertus van Beeds, Johannes van Mallant zvw Arnoldus Ywijns soen van 

Audhuesden en Hermannus Oden soen van Dijessen beloofden aan Rolandus 

Turello etc 200 Hollandse gulden met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-

1391; 13+31+11=55 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Robbertus de Beeds Johannes de Mallant filius quondam Arnoldi Ywijns soen 

de Audhuesden et Hermannus Oden soen de Dijessen promiserunt Rolando 

Turello etc CC Hollant gulden ad Martini proxime persolvendos pena X. 

Testes Aa et Steenwech datum in die Lamberti. 

 

BP 1179 p 291r 03 zo 17–09-1391. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 291r 04 wo 20-09-1391. 

Jordanus van Roesmalen smid verkocht aan Wolterus zvw Henricus Wouters soen 

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

leveren, gaande uit 1/6 deel63 in een hoeve gnd ten Leempoel, in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Berkel, welk 1/6 deel aan voornoemde Jordanus gekomen was 

na overlijden van zijn schoonvader Engbertus van den Leempoel. 

 

Jordanus de Roesmalen faber hereditarie vendidit Woltero filio quondam 

Henrici Wouters soen hereditariam paccionem (dg: u) unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex sexta parte ad se spectante in manso dicto ten Leempoel sito 

in parochia de Oesterwijc ad locum dictum B[er]kel et ex attinentiis 

dicte sexte partis singulis et universis quam sextam partem dictus 

Jordanus sibi de morte quondam Engberti van den Leempoel sui soceri 

advolutam esse dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere (dg: excepta sexta parte census ducis et 

sexta parte) et sufficientem facere. Testes #Erpe et# Dicbier (dg: et 

Loze) datum in vigilia Mathei. 

 

BP 1179 p 291r 05 wo 20-09-1391. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes Erpe et Dicbier datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 291r 06 ma 18-09-1391. 

De broers Thomas en Johannes, kvw Godefridus Keijmpen molenaar, droegen 

over aan hun broer Willelmus Keijmpen hun deel in (1) 2 huizen, erven en 

tuinen, in Hintham, tussen Gerardus van Aabruggen enerzijds en Johannes van 

Herlaer molenaar anderzijds, (2) een b-erfcijns van 10 schelling geld, die 

voornoemde wijlen Godefridus Keijmpen beurde uit een gasthuis met 

                         
63 Zie ← BP 1179 p 034v 16 za 14-01-1391, verkoop van een erfcijns uit dit 

1/6 deel. 
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ondergrond, gnd Art Heijmen Gasthuis, in Den Bosch, naast de plaats gnd 

Windmolenberg. 

 

Thomas et Johannes fratres liberi quondam Godefridi Keijmpen multoris 

totam partem et omne jus competentes in (dg: domo et area et) duabus 

domibus et areis et ortis sitis in (dg: Hijntham) Hijntham inter 

hereditatem Gerardi de Aabruggen ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Herlaer multoris ex alio ut dicebant atque in (dg: cen) hereditario censu 

X solidorum monete quem dictus (dg: dictu) quondam Godefridi! Keijmpen 

solvendum habuit annuatim et hereditarie in quodam hospitali cum suo 

fundo (dg: sito in Busco iuxta locum) dicto Art Heijmen Gasthuus sito in 

Busco iuxta locum dictum Wijnmolenberch ut dicebant supportaverunt 

Willelmo Ke#ij#mpen eorum fratri promittentes ratam servare et 

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

crastino Lamberti. 

 

BP 1179 p 291r 07 ma 18-09-1391. 

Jordanus van der Teijnden, Hermannus zv Arnoldus gnd Cleijnaels, Godefridus 

Ackerman en Willelmus die Moelner van Straten beloofden aan Rolandus 

Turello etc 118 Hollandse gulden met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-

1391; 12+31+11=54 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Jordanus van der Teijnden Hermannus filius Arnoldi dicti Cleijnaels 

Godefridus Ackerman Willelmus die Moelner de Straten promiserunt Rolando 

Turello etc centum et (dg: decem et octo) XVIII Hollant gulden ad Martini 

proxime futurum persolvendos sub pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 291r 08 ma 18-09-1391. 

Voornoemde Jordanus en Hermannus beloofden de twee anderen schadeloos te 

houden. 

 

+ Solvit. 

Dicti Jordanus et Hermannus promiserunt alios (dg: inde) duos indempnes. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 291r 09 ma 18-09-1391. 

Johannes van den Velde riemmaker verkocht aan Ambrosius gnd Broes en 

Femija, kvw Nijcholaus gnd Femijen soen, en Willelmus gnd Fonsel, een 

erfgoed gnd een vierdeel, in Nuland, ter plaatse gnd op Groot Nieuwland, 

tussen wijlen Matheus Becker enerzijds en Johannes Lambrechts soen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg gnd die Nieuwlandse Straat tot 

aan de sloot gnd die Nieuwegrave, belast met een b-erfcijns van 20 

schelling zodanig geld waarin erfg vw voornoemde Nijcholaus Femijen deze 

beuren uit voornoemd erfgoed. 

 

Johannes van den Velde corrigiator quandam hereditatem dictam een 

vierdeel sitam in parochia de Nuwelant ad locum dictum op Groet Nuwelant 

inter hereditatem (dg: Johannis de Erpe) quondam Mathei Becker ex uno et 

inter hereditatem Johannis Lambrechts soen ex alio tendentem a communi 

platea dicta die Nuwelantssche Straet usque ad fossatum dictum die 

Nuwegrave ut dicebat hereditarie vendidit Ambrosio dicto Broes (dg: Will) 

et Femije liberis quondam Nijcholai dicti Femijen soen et Willelmo (dg: 

Fon) dicto Fonsel promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XX solidorum talis monete in quali monete heredes dicti 

quondam Nijcholai Femijen annuatim ex [dict]a hereditate een vierdeel 

vocata de jure habent solvendum annuatim ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 291r 10 ma 18-09-1391. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde Johannes van den Velde riemmaker 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 
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leveren, gaande uit voornoemd erfgoed gnd een vierdeel. 

 

Dicti emptores (dg: promiserun) cum dicte Femije tutore promiserunt 

indivisi se daturos et soluturos (dg: here) dicto Johanni van den Velde 

corrigiatori hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco purificationis et in Busco tradendam ex dicta hereditate een 

vierdeel vocata. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 291r 11 di 19-09-1391. 

Gerardus zvw Henricus gnd Graet van Vechel gaf uit aan Paulus zvw 

Benedictus gnd Bits van den Eijkenhoevel en diens vrouw Elizabeth dvw 

Franco schoenmaker, alle erfgoederen, die aan Gerardus, Johannes, Henricus, 

Paulus en Elizabeth, kv voornoemde Benedictus van den Eijkenhoevel, gekomen 

waren na overlijden van hun ouders, gelegen onder Uden, aan eerstgenoemde 

Gerardus verkocht door voornoemde Gerardus, Johannes, Henricus, Paulus en 

Elizabeth, kvw Benedictus van den Eijkenhoevel; de uitgifte geschiedde voor 

de onraad, en thans voor een n-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, met 

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

1393). Voornoemde Paulus, zijn vrouw Elizabeth en hun zoon Benedictus gnd 

Bits beloofden de erfgoederen van waarde te houden. 

 

Gerardus filius quondam Henrici dicti Graet de Vechel omnes et singulas 

hereditates Gerardo Johanni Henrico Paulo et Elizabeth liberis Benedicti 

dicti Bits van den Eijkenhoevel de morte (dg: quon) suorum quondam 

parentum successione advolutas ubicumque locorum infra parochiam de Uden 

situatas venditas primodicto Gerardo a predictis Gerardo Johanne Henrico 

Paulo et (dg: He) Elizabeth liberis dicti quondam Benedicti van den 

Eijkenhoevel prout in litteris (dg: dederunt ad he) quas vidimus dedit ad 

hereditariam paccionem Paulo filio dicti quondam Benedicti van den 

Eijkenhoevel et Elizabeth eius uxori filie quondam Franconis sutoris 

#simul cum litteris et jure# ab eisdem hereditarie possidendas pro 

oneribus dicti! onraet dictus quondam Benedictus seu eius liberi exinde 

solvere consueverunt [solvendis et] dandis etc atque pro hereditaria 

paccione trium et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab aliis hereditarie purificationis et primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et (dg: supra dictas hereditates) #in 

Buscoducis# tradenda ex premissis promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et alii repromiserunt indivisi et 

repromiserunt (dg: indivisi super habita et habenda sufficientem facere) 

insuper dicti Paulus Elizabeth eius! cum eodem tamquam cum tutore et 

Benedictus dictus Bits eorum filius super (dg: habenda) habita et habenda 

sufficientem facere. Testes Uden et Aa datum tercia post Lamberti. 

 

BP 1179 p 291r 12 di 19-09-1391. 

Voornoemde Paulus en Elizabeth beloofden aan voornoemde Gerardus 36 

Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pinksteren (zo 02-

06-1392) en de andere helft met Sint-Bartholomeus aanstaande (za 24-08-

1392). 

 

Dictus Paulus et Elizabeth promiserunt dicto Gerardo XXXVI Hollant gulden 

seu valorem (dg: a) mediatim penthecostes et mediatim Bartholomei proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 291r 13 di 19-09-1391. 

(dg: Johannes zvw Baudericus gnd van der Eijken). 

 

(dg: Johannes dictus filius quondam Bauderici dicti van der Eijken). 

 

BP 1179 p 291r 14 ma 18-09-1391. 

Heijlwigis dvw Denkinus gnd Luwe zvw Denkinus Luwe van Vlimen en Johannes 

gnd Bauderics soen van der Eijken ev Elizabeth dvw eerstgenoemde Denkinus 
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verkochten aan Theodericus Luwe zvw Theodericus Proefts soen van Empel (1) 

een stuk land, in Meerwijk, in een kamp gnd die Zalmstrekel, tussen 

Henricus Aben enerzijds en Bernardus Otten soen en zijn broers anderzijds, 

(2) een stukje land, in Meerwijk, ter plaatse gnd op den Bredeakker, tussen 

Johannes van Vorne enerzijds en Johannes van Hedel anderzijds, met de dijk 

die op dit stukje ligt, zoals deze goederen aan eerstgenoemde Denkinus Luwe 

behoorden, belast met een sloot, voornoemde dijk, 1/3 deel in een stuk 

maasdijk, in Meerwijk, ter plaatse gnd die Spouwen, waarvan het resterende 

2/3 deel hoort bij erfgoederen van Johannes Luwe Willems soen en Johannes 

Luwe zv Johannes Luwes van Empel. 

 

Heijlwigis filia quondam Denkini dicti Luwe filii quondam Denkini Luwe 

#de Vlimen# cum tutore et Johannes dictus Bauderics soen van der Eijken 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie (dg: dicti) 

primodicti quondam Denkini peciam terre sitam in (dg: par) jurisdictione 

de Merewijc in campo dicto die Zalmstbrekel inter hereditatem Henrici 

Aben ex uno et inter hereditatem Bernardi Otten #soen# et suorum fratrum 

ex alio (dg: ut dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico Luwe filio 

quondam Theoderici Proefts soen de Empel promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere exceptis) atque (dg: peciam) 

#particulam# terre sitam in jurisdictione de Merewijc ad locum dictum op 

den Bredeacker inter hereditatem Johannis de Vorne ex (dg: a) uno et 

inter hereditatem Johannis de Hedel ex alio simul cum aggere supra (dg: 

dic) eandem particulam terre (dg: sta .) situato prout dicte hereditates 

ad primodictum Denkinum Luwe spectare consueverunt (dg: ut) et ibidem 

site sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt (dg: v) Theoderico Luwe 

filio quondam Theoderici Proefts soen de Empel promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere excepto fossato ad premissa spectante 

atque (dg: parte aggeris Mose) #dicto aggere et# tercia parte ad dictas 

hereditates spectante in parte aggeris Mose (dg: sita) #que pars# sita in 

dicta jurisdictione in loco dicto die Spouwen et de qua parte aggeris 

relique due terce partes sp[ectant ad] hereditates Johannis Luwe Willems 

soen et Johannis Luwe filii Johannis Luwes de Empel ut dicebant quos 

aggeres (dg: nunc) dictus emptor nunc deinceps perpetue in bona 

disposicione observare tenebatur (dg: prout hoc) sic quod dictis 

venditoribus et supra quascumque hereditates (dg: Den) dicti quondam 

Denkini dampna [exinde non] eveniant ut dictus emptor recognovit et super 

omnia repromisit. Testes (dg: d) Uden et Dicbier datum in crastino 

Lamberti. 

 

1179 mf5 B 09 p. 292. 

 Tercia post Lamberti: dinsdag 19-09-1391. 

 in vigilia Mathei: woensdag 20-09-1391. 

 in crastino Mathei: vrijdag 22-09-1391. 

 

BP 1179 p 292v 01 ±di 19-09-1391. 

Walterus van den Velde zvw Petrus gnd Bloemmart verkocht aan Ghisbertus zvw 

Henricus van Ghierle een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande uit een erfgoed gnd te Staet, deels 

weide en deels broekland, in Tilburg, naast de plaats gnd Lijvengoer, 

tussen Johannes Peijman enerzijds en Willelmus van Riel anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Walterus van den Velde filius (dg: Pe) quondam Petri dicti Bloemmart 

hereditarie vendidit (dg: Gerardo) Ghisberto filius! quondam Henrici de 

Ghierle hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Tilborch tradendam ex 

hereditate dicta te Staet sita (dg: in) partim pascua et partum palus 

sita in parochia de Tilborch iuxta locum dictum Lijvengoer inter 

hereditatem Johannis Peijman ex uno et inter hereditatem Willelmi de Riel 

ex alio promittens warandiam ex premissis et aliam obligationem deponere 
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excepto censu domini (dg: fundi ex) ducis exinde prius solvendo. 

 

BP 1179 p 292v 02 di 19-09-1391. 

Petrus van Langvelt zv Godefridus van Langvelt verkocht Volcquinus Mijs 

soen van Amersfort een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen gnd te Laervenne, in 

Mierlo, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Petrus de (dg: Laervenne) Langvelt filius Godefridi de Langvelt 

hereditarie vendidit Volcquino (dg: de) Mijs soen de Amersfort 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis 

dictis te Laervenne #dicti venditoris# sitis in parochia de Mierle et ex 

attinentiis dictorum bonorum universis quocumque sitis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi (dg: et) et sufficientem facere. Testes (dg: ?Gh) Erpe et Steenwech 

datum tercia post Lamberti. 

 

BP 1179 p 292v 03 di 19-09-1391. 

Leonius zvw Petrus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Leonius filius quondam Petri de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 292v 04 di 19-09-1391. 

Hermannus nzvw Petrus van Waderle beloofde aan Johannes van den Berghe van 

Dommellen 3½ gulden, 30 lichte plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis 

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

 

Hermannus filius naturalis quondam Petri de Waderle promisit Johanni van 

den Berghe de Dommellen tres et dimidium gulden scilicet XXX licht 

placken pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 292v 05 wo 20-09-1391. 

Henricus gnd Mostaert verkocht aan zijn zoon hr Woltherus gnd Wellen, 

dekaan van de kerk van Sint-Jan-Evangelist (1) een huis en erf in Den 

Bosch, op de plaats gnd Weverhuls, tussen erfgoed van hr Johannes Sceijvels 

priester enerzijds en erfgoed van wijlen hr Wolterus Ludinc priester 

anderzijds, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen 

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

erf, aan hem verkocht door hr Henricus Buc priester. De koopsom is voldaan. 

 

Henricus dictus Mostaert domum et aream sitam in Busco in loco dicto 

Weverhuls inter hereditatem domini Johannis Sceijvels presbitri ex uno et 

inter hereditatem quondam domini Wolteri Ludinc presbitri ex alio atque 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex domo et area predicta venditos sibi a 

domino Henrico Buc presbitro prout in litteris hereditarie vendidit 

domino Wolthero dicto Wellen suo filio decano ecclesie beati/sancti 

Johannis ewangeliste supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et recognovit sibi de 

pretio emptionis fore satisfactum. Testes Loze et Steenwech datum in 

vigilia Mathei. 

 

BP 1179 p 292v 06 wo 20-09-1391. 

Theodericus Passe timmerman en zijn vrouw Margareta wv Jacobus gnd Berchs 

droegen over aan Henricus van Goderheile, tbv Nicholaus, zv voornoemde 

Margareta en wijlen Jacobus Berchs, het vruchtgebruik, aan voornoemde 

Margareta behorend, in een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

naast de Beurdse Brug, tussen erfgoed van Jacobus van Goderheile enerzijds 
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en een gemene weg lopend vanaf de Kolperstraat naar de Beurdse Brug 

anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus Pas. 

 

Theodericus Passe #carpentator# maritus legitimus ut asserebat Margarete 

sue uxoris relicte quondam Jacobi dicti (dg: B) Berchs et ipsa cum eodem 

tamquam cum suo tutore usufructum dicte Margarete competentem in domo et 

area sita in Busco in vico Colperstraet iuxta pontem dictum die Boerdsche 

Brugge inter hereditatem Jacobi de Goderheile ex uno et inter communem 

platheam tendentem a dicto vico ad pontem predictum ex alio ut dicebant 

legitime supportaverunt Henrico de Goderheile ad opus Nicholai filii 

dicte Margarete et quondam Jacobi Berchs predicti promittentes ratam 

servare. Testes datum ut supra. Detur dicto Theoderico Pas. 

 

BP 1179 p 292v 07 wo 20-09-1391. 

Destijds had Johannes van de Kloot gerechtelijk verkocht aan Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini en Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke 2 kampen 

van wijlen Henricus Loze, in Schijndel, tussen erfgoed gnd Scermers Hoeve 

enerzijds en de gemeint anderzijds. Voornoemde Willelmus en Arnoldus 

verkochten thans aan Henricus Jegher Adolfs soen één van die twee kampen, 

te weten het kleinste, dat gelegen is richting de kerk van Schijndel, zoals 

dit omgraven is, met geheel de sloten richting de gemeint, de helft van de 

sloot tussen dit kleinste kamp en het andere kamp, en helft van de sloot 

die aan het eind van dit kamp ligt, richting het oosten. (dg: Hilla wv 

voornoemde Henricus Loze deed afstand van haar vruchtgebruik). Hr Mathijas 

Sorgen priester deed afstand. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes de Globo duos campos quondam 

Henrici Loze sitos in parochia de Scijnle inter hereditatem dictam 

Scermers Hoeve ex uno et inter (dg: h) communitatem ex alio (dg: 

venditos) hereditarie vendidisset Willelmo filio Arnoldi Tielkini et 

Arnoldo de Beke filio naturali domini quondam Arnoldi de (dg: Scijnle) 

Beke per judicem mediante sententia etc prout in litteris (dg: 

constituti) quas vidimus (dg: constitutus) constituti igitur coram 

scabinis dicti Willelmus et Arnoldus unum campum de dictis duobus campis 

scilicet minorem campum de hiis (dg: q) et qui situs est versus ecclesiam 

de Scijnle prout ibidem situs est et (dg: circonff circssat) circum 

fossatus cum suis #integris# fossatis versus communitatem et cum 

medietate fossati siti inter dictum minorem campum et inter dictum 

reliquum campum et cum medietate fossati siti (dg: inter dictum minorem 

campum et) ad finem dicti campi versus oriens ut dicebat vendiderunt 

Henrico Jegher (dg: so) Adolfs soen supportaverunt cum litteris et jure 

#occacione etc# promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere (dg: Quo facto Hilla relicta dicti quondam Henrici L Loze cum 

tutore super suo usufructu et super toto jure et parte sibi in dicto 

minori campo competentibus quovismodo ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens cum tutore ratam servare #et# obligationem et impeticionem ex 

parte sui deponere). Quo facto dominus Mathijas Sorgen presbiter super 

dicto campo minori et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Erpe et 

Steenwech datum in vigilia Mathei. 

 

BP 1179 p 292v 08 wo 20-09-1391. 

Theodericus van der Vorst gewantsnijder beloofde aan Henricus gnd Colen 

soen 31 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1391) te betalen. 

 

Theodericus van der Vorst rasor pannorum promisit Henrico dicto Colen 

soen XXXI Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Loze et Steenwech datum in vigilia Mathei. 
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BP 1179 p 292v 09 vr 22-09-1391. 

Mr Johannes van Herlaer timmerman droeg over aan zijn zoon Theodericus de 

watermolen in Den Bosch, aan de Vughterstraat, naast de Molenbrug, tezamen 

met voornoemde Molenbrug en met andere toebehoren van de watermolen, aan 

voornoemde mr Johannes in cijns uitgegeven door Petrus gnd van Moudewijc 

smid, belast met een cijns, pacht, lijfrente, en een lijfpacht64 van 4 mud 

rogge, Bossche maat, op het leven van broeder Henricus Berwout prior van 

Porta Celi. 

 

Magister Johannes de Herlaer carpentarius molendinum aquatile situm in 

Busco ad vicum Vuchtensem juxta pontem dictum die Molenbrugge cum dicto 

ponte (dg: dicto) die Molenbrugge vocato ad dictum molendinum spectante 

atque cum ceteris attinentiis eiusdem molendini aquatilis singulis et 

universis datum ad pactum dicto (dg: Jo) magistro Johanni a Petro dicto 

de Moudewijc fabro prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico 

suo filio cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censu paccione et vitali 

pensione in dictis litteris contentis atque vitali pensione quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco ad vitam fratris Henrici Berwout 

prioris de Porta Celi ex (dg: -inde) premissis solvendis ut dicebat. 

Testes Erpe et Loze datum in crastino Mathei. 

 

BP 1179 p 292v 10 vr 22-09-1391. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan zijn vader uit voornoemde watermolen 

een b-erfcijns te betalen van 13 pond geld, een b-erfpacht van 8 mud rogge 

en een lijfpacht van 4 mud rogge leveren aan broeder Henricus Berwout op 

diens leven. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia #dicto suo patri# quod ipse ex 

molendino aquatili predicto annuatim dabit et solvet (dg: XII) 

hereditarium censum XIII librarum monete atque hereditariam paccionem 

octo modiorum siliginis ac vitali pensione quatuor modiorum siliginis 

fratri Henrico Berwout ad eius vitam ut dicebat quod dicto Johanni suo 

(dg: p...s) patri nec bona ipsius Johannis dampnum exinde non eveniat. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 292v 11 vr 22-09-1391. 

Voornoemde Johannes van Herlaer beloofde aan zijn zoon Theodericus dat hij 

de hertogencijns, een b-erfcijns van 5 pond geld en een erfpacht van 10 mud 

rogge, Bossche maat, zou betalen en leveren. 

 

Dictus Johannes de Herlaer promisit (dg: Th) super omnia Theoderico suo 

filio quod ipse Johannes #censum ducis et# hereditarium censum quinque 

librarum monete et hereditariam paccionem decem modiorum siliginis 

mensure de (dg: Buc) Busco. 

 

BP 1179 p 292v 12 vr 22-09-1391. 

Voornoemde Johannes beloofde zijn zoon Theodericus schadeloos te houden van 

alle cijnzen, pachten en lijfrenten, gaande uit de helft, van voornoemde 

Johannes, van de windmolen in Veghel. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia Theoderico suo filio quod ipse 

Johannes dictum Theodericum suum filium ab omnibus censibus paccionibus 

et vitalibus pensionibus solvendis ex (dg: molendino venti consiste) ex 

medietate #dicti Johannis# molendini venti siti in Vechel et eius 

attinentiis ?solvendis indempnem servabit. Testes datum ut supra. 

 

                         
64 Zie ← BP 1177 f 230v 03 wo 28-03-1386, verkoop van de lijfpacht, gaande 

uit de watermolen en een windmolen in Hintham. 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

144 

1179 mf5 B 10 p. 293. 

 in festo Mathei: donderdag 21-09-1391. 

 in crastino Mathei: vrijdag 22-09-1391. 

 

BP 1179 p 293r 01 do 21-09-1391. 

Godefridus zvw Godefridus van der Ahorf droeg over aan Lambertus van Hal 

(1) een b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Asten, die Johannes, zv 

Heijlwigis van der Heijden verwekt door Johannes Peters soen van Helmont, 

met Lichtmis in Asten beurde, gaande uit 1/3 deel van een beemd, in Asten, 

ter plaatse gnd Haseldonk, tussen de beemden van Zala van Hal enerzijds en 

de beemden van Petrus van der Weijden anderzijds, welk 1/3 deel Gerardus 

van Hal in pacht verkregen had van voornoemde Johannes zv Heijlwigis van 

der Heijden, voor de grondcijnzen en voor voornoemde pacht, en welke pacht 

eerstgenoemde Godefridus verworven had van voornoemde Johannes zv 

Heijlwigis, (2) een b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Asten, die 

voornoemde Johannes zv Heijlwigis van der Heijden met Lichtmis in Asten 

beurde, gaande uit 1/3 deel van eerstgenoemde beemd, in Asten, ter plaatse 

gnd Haseldonk, welk 1/3 deel Ysoldus van Hal in pacht verkregen had van 

voornoemde Johannes zv Heilwigis voor de grondcijnzen en voor voornoemde 

pacht van 8 lopen rogge, en welke pacht eerstgenoemde Godefridus verworven 

had van voornoemde Johannes zv Heijlwigis van der Heijden. 

 

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

Godefridus filius quondam Godefridi van der Ahorf hereditariam paccionem 

octo lopinorum siliginis mensure de Asten (dg: solvendam) quam Johannes 

filius Heijlwigis (dg: W) van der Heijden ab eadem Heijlwige et Johanne 

(dg: quondam) Peters soen de Helmont #pariter genitus# solvendam habuit 

hereditarie (dg: And) purificationis et in Asten tradendam ex una tercia 

parte cuiusdam prati siti in parochia de Asten in loco dicto Haseldonc 

inter prata Zale de Hal ex uno et inter (dg: hereditatem) prata Petri van 

der (dg: Heijden) #Weijden# ex alio quam terciam partem primodicti prati 

Gerardus de Hal erga dictum Johannem filium Heijlwigis van der Heijden 

pro censibus domini fundi #exinde solvendo# et pro predicta paccione ad 

pactum acquisiverat (dg: ut dicebat atque hereditariam paccionem octo 

lopinorum siliginis) et quam paccionem dictus Godefridus erga dictum 

Johannem filium dicte Heijlwigis acquisiverat atque hereditariam 

paccionem octo lopinorum siliginis dicte mensure quam dictus Johannes 

filius dicte Heijlwigis van der Heijden solvendam habuit hereditarie 

purificationis et in Asten tradendam eciam ex una (dg: alia) tercia parte 

(dg: dicti) primodicti prati siti in dicta parochia et in dicto loco 

Haseldonc vocato #et# quam terciam partem dicti prati Ysoldus de Hal erga 

dictum Johannem filium dicte Heilwigis pro censibus domini fundi exinde 

solvendis et pro (dg: pred) jamdicta paccione octo lopinorum siliginis ad 

pactum acquisiverat et quam paccionem octo lopinorum siliginis iamdictam 

primodictus Godefridus erga dictum Johannem filium dicte Heijlwigis van 

der Heijden acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Lamberto de 

Hal promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes (dg: datum supa) Erpe et Loze in festo Mathei. 

 

BP 1179 p 293r 02 do 21-09-1391. 

Cristianus van den Hout en Rodolphus van den Lake beloofden aan Rolandus 

Turello etc 48 oude Franse schilden, met Sint-Martinus aanstaande (za 11-

11-1391; 9+31+11=51 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Cristianus van den Hout Rodolphus van den Lake promiserunt Rolando 

Turello etc XLVIII (dg: Gelre gulden) scuta antiqua Francie ad Martini 

proxime futurum persolvenda sub pena IIII. Testes Uden et Steenwech datum 

supra. 
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BP 1179 p 293r 03 do 21-09-1391. 

De eerste zal Rodolphus schadeloos houden. 

 

Solvit (dg: .). 

Primus servabit (dg: ?t) Rodolphum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 293r 04 do 21-09-1391. 

Theodericus van den Loeken, Albertus zvw Johannes gnd Kathen soen van 

Nijsterle en Petrus van Tiela beloofden aan Henricus Venbossche 26½ 

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

betalen. 

 

Theodericus van den Lo[e]ken Albertus filius quondam Johannis dicti 

Kathen soen de Nijsterle et Petrus de (dg: Tielen) Tiela promiserunt 

Henrico Venbossche XXVI et dimidium Gelre gulden seu valorem ad festum 

pasche proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 293r 05 do 21-09-1391. 

Nijcholaus Berthen soen wonend in Esbeek verkocht aan Henricus Grieten soen 

van den Claepstert een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Hilvarenbeek te leveren, gaande uit een akker, in Hilvarenbeek, 

ter plaatse gnd Esbeek, tussen Johannes van den Dijcke van Esbeke enerzijds 

en Willelmus Crulle anderzijds, belast met grondcijnzen. 

 

Nijcholaus Berthen soen (dg: de E) commorans in Esbeke hereditarie 

vendidit Henrico Grieten soen van den Claepstert hereditariam paccionem 

decem (dg: si) lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Hilwarenbeke #tradendam# ex quodam agro terre sito 

in parochia de Hildwarenbeke in loco dicto Esbeke inter hereditatem 

Johannis van den Dijcke de Esbeke ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Crulle ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 293r 06 do 21-09-1391. 

Wernerus gnd Obbekens soen van Ghewanden en zijn zoon Otto beloofden aan 

Johannes van Bladel bakker 15 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen. 

 

(dg: Otto) Wernerus dictus Obbekens soen de Ghewanden et Otto eius filius 

promiserunt Johanni de Bladel pistori XV Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 293r 07 do 21-09-1391. 

Henricus zv Willelmus van den Doren en zijn vrouw Katherina dv Johannes die 

Vleeschehouwer van Heijden Tongheren beloofden aan Theodericus van den 

Weijer 16 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis 

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

 

Henricus filius Willelmi van den Doren (dg: promisit) #et# Katherina eius 

uxor filia (dg: quondam) Johannis die #Vleeschehouwer de# Heijden 

Tongheren promiserunt #indivisi super habita et habenda# Theoderico van 

den Weijer XVI gulden #scilicet# XXX gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 293r 08 do 21-09-1391. 

Wellinus Dircs soen van Hees verkocht aan Willelmus zvw Rodolphus van 

Zelant ½ morgen land in Nuland, ter plaatse gnd op Kepkensdonk, tussen 

Aleijdis gnd Maes enerzijds en Elizabeth gnd Hels anderzijds, belast met 
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zegedijken en waterlaten. 

 

Solvit. 

Wellinus Dircs soen de Hees dimidium iuger terre situm in parochia de 

Nuwelant ad locum dictum op Kepkensdonc inter hereditatem Aleijdis dicte 

Maes ex uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Hels ex alio (dg: ut 

dicebat here) prout ibidem situm est ut dciebat hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Rodolphi de Zelant promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis zegediken et aqueductis ad hoc de jure 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 293r 09 do 21-09-1391. 

Johannes van den Placke ev Margareta dvw Walterus van Zoemeren gaf uit aan 

Johannes Marien soen (1) een stuk beemd, in Someren, tussen Hilla van den 

Bogarde enerzijds en de plaats gnd die Voert anderzijds, (2) een akker, in 

Someren, tussen de weg gnd die Oude Molenweg enerzijds en Nijcholaus zvw 

Johannes Mouwarts soen anderzijds, (3) een stuk land in Someren, tussen 

erfgoed van hr Thomas investiet van Nuenen enerzijds en voornoemde Johannes 

Marien soen anderzijds, (4) een stukje land, in Someren, naast de weg gnd 

den Afterpad enerzijds en Theodericus van Eijcke anderzijds, (5) een stukje 

land, in Someren, naast de akker gnd die Hare Akker, tussen Arnoldus Rovers 

soen enerzijds en Willelmus van Laervenne anderzijds, over welk stukje land 

een gemene weg gaat; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en lasten aan 

de grondheer, een b-erfcijns van 40 schelling zodanig geld waarin een 

dergelijke cijns betaald moet worden aan het Geefhuis in Den Bosch, en 

thans voor een n-erfpacht van 3 mud 11 lopen rogge, maat van Someren, met 

Lichtmis in Someren te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-

1393). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes Marien soen tot 

onderpand (6) 3 lopen roggeland, aldaar, tussen Theodericus van der Eijcke 

enerzijds en voornoemd stuk land naast voornoemde hr Thomas anderzijds, 

welke 3 lopen hij zal houden op een waarde voor een erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Someren. 

 

Johannes van den Placke maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris 

filie quondam (dg: M) Walteri de Zoemeren (dg: quatuor pe) peciam prati 

sitam in parochia de Zoemeren inter hereditatem Hille van den Bogarde ex 

uno et inter (dg: hereditatem) locum dictum die Voert ex alio atque agrum 

terre situm in dicta parochia inter viam dictam die Aude Molenwech ex uno 

et inter hereditatem Nijcholai filii quondam Johannis Mouwarts soen ex 

alio item peciam terre sitam in dicta parochia inter hereditatem domini 

(dg: Theoderici) Thome investiti de Nuenen ex uno et inter hereditatem 

Johanni! Marien soen ex !uno atque particulam terre sitam in dicta 

parochia iuxta viam dictam den Afterpat ex uno et inter hereditatem 

Theoderici de Eijcke ex alio item particulam (dg: p) terre sitam in dicta 

parochia iuxta agrum dictum die Hare Acker (dg: -n) inter hereditatem 

Arnoldi Rovers soen ex uno et inter hereditatem Willelmi de Laervenne ex 

alio et (dg: et) #per# quam particulam terre transit communis via prout 

ibidem site sunt ad ipsum dinoscuntur pertinere dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Johanni (dg: Mer Maren) Marien soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro #censibus# oneribus dominis fundi et pro hereditario 

censu XL solidorum (dg: monete talis monete) mense sancti spiritus in 

Busco exinde solvendis scilicet in tali moneta in quali huiusmodi census 

de jure est solvendus dandis etc atque pro hereditaria paccione (dg: 

quatuor modior) trium modiorum et (dg: tredecim #XI) XI# lopinorum 

siliginis mensure de (dg: Asten d) Zoemeren danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in Zoemeren 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Johannes Marien soen 

(dg: pecia) tres lopinatas terre siliginee sitas ibidem inter hereditatem 

Theoderici van der Eijcke ex uno et inter dictam peciam terre sitam iuxta 

dictam hereditatem dicti domini Thome ex alio ad pignus imposuit et 
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promisit (dg: dictas tres lopi) super omnia dictas tres lopinatas terre 

siliginee sufficientem facere pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis dicte mensure. Testes Erpe et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 293r 10 do 21-09-1391. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder verhuurde aan Volcquinus zvw 

Johannes Buc van Lijt (1) alle erfgoederen, die wijlen Agnes van Risingen 

onder Lith had liggen, ter plaatse gnd Jans Hoeven van Dordrecht, ter 

plaatse gnd die Nederste Hoeve, ter plaatse gnd Langweiden en ter plaatse 

gnd Westerbeemden, (2) een stukje land gnd dat Ulende, (3) 1 hont land, ter 

plaatse gnd dat Smael Stucke, (4) 1 morgen land, ter plaatse gnd in Ham, 

voor een periode van 6 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-

1391), per jaar voor 28½ Gelderse gulden of de waarde in goud met Lichtmis 

te betalen, belast met grondcijnzen, dijken, waterlaten, sluizen en lasten, 

die de huurder op zich zal nemen voor het oude werk. Een brief voor 

Theodericus. 

 

Et erit una littera pro Theoderico. 

Theodericus Rover filius quondam domini Emondi Rover militis omnes 

hereditates quas Agnes dicta quondam de Risingen infra parochiam de Lijt 

in locis infrascriptis habuit sitas primo videlicet in loco dicto Jans 

Hoeven van Dordrecht, in loco dicto die Nederste Hoeve, in loco dicto 

Langweijden et in loco dicto Westerbeemde atque particulam terre dictam 

communiter dat Ulende preterea unum hont terre situm in loco dicto dat 

Smael Stucke item unum (dg: h) juger terre situm in loco dicto in Ham 

prout ibidem site sunt et ad dictam quondam Agnetem spectare consueverunt 

ut dicebat locavit Volcquino filio quondam Johannis Buc de Lijt ab eodem 

ad spacium sex annorum a festo Martini proxime futuro sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum sex annorum !post festum Martini 

proxime futurum sine medio sequentium possidendas! anno quolibet dictorum 

sex annorum pro XXVIII et dimidio Gelre gulden seu valorem in auro dandis 

sibi ab alio anno quolibet dictorum sex annorum purificationis et primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere exceptis censu dominorum 

fundi exinde solvendo et aggeribus aqueductis slusis et oneribus ad 

premissa spectantibus. Quo facto alter repromisit super omnia #et# quod 

ipse dictos census aggeres aqueductos sluijsis! et oneribus dicto spacio 

pendente #et# ab antiquo opere in bona disposcione #oservabit# (dg: .) et 

exsolvet sic quod Theoderico predicto dampna exinde non eveniant dictis 

sex annis durantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 293r 11 do 21-09-1391. 

De broers Gerardus en Johannes Spijerinc, kvw Johannes die Custer van 

Hezewijc, beloofden aan Arnoldus van Scijnle 20 Hollandse gulden in goed 

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

 

Gerardus et Johannes Spijerinc fratres liberi quondam Johannis #die# 

Custer de Hezewijc promiserunt Arnoldo de Scijnle XX Hollant gulden seu 

valorem (dg: ad pa) in (dg: auro) bono auro ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 293r 12 do 21-09-1391. 

Everardus Agnesen soen van den Mortel en haar broer Rijcoldus beloofden aan 

Arnoldus van Scijnle 13 Hollandse gulden of de waarde in goed goud met 

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

 

Everardus Agnesen soen van den Mortel et Rijcoldus eius frater 

promiserunt Arnoldo de Scijnle XIII Hollant gulden seu valorem in bono 

auro ad pasca proxime futurum (dg: futurum) persolvendos. Testes datum 

supra. 
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BP 1179 p 293r 13 do 21-09-1391. 

Johannes Luwe zvw Johannes Luwe van Empel en Theodericus Luwe zvw 

Theodericus Proeft van Empel beloofden aan Jacobus Roest en Henricus 

Ysvoghel 33 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan-Baptist (ma 24-06-

1392) te betalen. 

 

-. 

Johannes Luwe filius quondam Johannis Luwe de Empel et Theodericus Luwe 

filius quondam Theoderici Proeft de Empel promiserunt Jacobo Roest et 

Henrico Ysvoghel XXXIII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis (dg: 

nativitatis) Johannis (dg: proxime) baptiste persolvendos. Testes (dg: 

datum) Erpe et Loze datum supra. 

 

1179 mf5 B 11 p. 294. 

 in festo Mathei: donderdag 21-09-1391. 

 

BP 1179 p 294v 01 do 21-09-1391. 

Johannes Kepken zv Johannes beloofde aan Rodolphus van den Broec 11½ 

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

betalen. 

 

Johannes Kepken filius Johannis promisit Rodolpho van den Broec XI et 

dimidium Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Erpe et Loze datum in festo Mathei. 

 

BP 1179 p 294v 02 do 21-09-1391. 

Willelmus Lobbe beloofde aan Arnoldus van Scijnle 18 Hollandse gulden of de 

waarde in goud met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

Willelmus (dg: Lobber) #Lobbe# promisit Arnoldo de Scijnle XVIII Hollant 

gulden seu valorem in auro ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 294v 03 do 21-09-1391. 

Egidius van de Doorn droeg over aan zijn zoon Johannes van de Doorn zijn 

vruchtgebruik in een b-erfcijns van 20 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, en in een b-erfpacht65 van 6 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve die was 

van wijlen Johannes zv Walterus van Sint-Oedenrode, in Beek bij Arle, ter 

plaatse gnd ter Donk, naast goederen van Goeswinus gnd Moedel van 

Sceepstal, met toebehoren, en met de cijnzen die op de hoeve betaald moeten 

worden, welke hoeve met toebehoren en voornoemde cijnzen Egidius eertijds 

uitgegeven had aan Theodericus Snoeke van Herende zvw Arnoldus Cuper van 

Herende, voor de grondcijnzen en voor voornoemde cijns van 20 pond en pacht 

van 6 mud rogge. Voornoemde Egidius beloofde, zo lang hij leeft, te betalen 

een lijfrente66 van 20 pond, die voornoemde Egidius moet betalen aan Jutta 

ndvw hr Adam investiet van Den Bosch, zo lang voornoemde Jutta leeft. De 

brief overhandigen aan Ghisbertus van de Doorn. 

 

Egidius de Spina suum usufructum sibi competentem in hereditario censu XX 

(dg: solidorum) librarum monete (dg: solvendo) solvendo hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini atque in hereditaria paccione sex 

modiorum (dg: siliginis) bone siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie purificationis ex manso quodam qui fuerat quondam Johannis 

filii Walteri de Rode sancte Ode sito in parochia de Beke prope Arle ad 

locum dictum ter Donc juxta bona Goeswini (dg: ..) dicti Moedel de 

Sceepstal et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque 

                         
65 Zie → BP 1179 p 297r 04 za 23-09-1391, verkoop van 1/3 deel van de pacht 
66 Zie ← BP 1178 f 179v 09 za 04-03-1391, betaling van achterstallige 

termijnen. 
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sitis et ex censibus omnibus et singulis supra dictum mansum annuatim 

solvendis quem mansum cum suis attinentiis et cum dictis censibus Egidius 

dudum dederat ad censum et paccionem Theoderico Snoeke (dg: fi) de 

Herende filio quondam Arnoldi Cuper de Herende scilicet pro censibus 

dominorum exinde solvendis et pro dicto censu XXti (dg: s) librarum et 

pro dicta paccione sex modiorum siliginis dictarum monete et mensure 

prout in litteris (dg: prout) legitime supportavit Johanni #de Spina# suo 

filio promittens ratam servare (dg: et obligationem) et obligationem ex 

parte sui in dicto usufructu existentem deponere promisit insuper omnia 

dictus Egidius quod ipse vitalem pensionem XX librarum quam dictus 

Egidius solvere tenetur Jutte filie naturali quondam domini Ade investiti 

de Busco annuatim ad vitam eiusdem Jutte ut dicebat dabit et exsolvet 

eidem Jutte annuatim ad vitam eiusdem Jutte quamdiu (dg: dicta Jutta 

vixerit in humanis) dictus Egidius vixerit in humanis et non ultra (dg: 

hoc tamen) sic quod dicto Johanni de Spina dampna exinde non eveniant hoc 

tamen addito si dicta Jutta interim decesserit extunc dictus Egidius et 

eius bona quecumque a solucione dicte pensionis XX (dg: solidorum) 

librarum erunt quiti. Testes Erpe et Dicbier datum supra. Traditur 

Ghisberto de Spina. 

 

BP 1179 p 294v 04 do 21-09-1391. 

Egidius van den Doorn droeg over aan zijn schoonzoon Amisius gnd Mijs zv 

Volcquinus Mijs soen van Amersvoert zijn vruchtgebruik in (1) 36 pond geld 

b-erfcijns, die voornoemde Egidius beurt, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit (1a) een kamp met gebouwen, 8 bunder 

of meer groot, ter plaatse gnd Griensven, tussen Henricus van den Mortel 

enerzijds en kvw Henricus zv Albertus van Scijnle anderzijds, (1b) 4 bunder 

land of beemd, aldaar, tussen voornoemde Henricus van den Mortel enerzijds 

en voornoemde kinderen en Henricus van der Boijdonc anderzijds, (2) een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Johannes zvw Johannes gnd Moen beloofd had 

aan voornoemde Egidius, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, aan de straat gnd 

Huls, tussen erfgoed van Lambertus gnd Campe enerzijds en erfgoed van 

Gerardus Walschart anderzijds. Voornoemde Egidius beloofde, zo lang hij 

leeft, te betalen een lijfrente67 van 12 pond geld, die voornoemde Egidius 

moet betalen aan hr Mathijas Scilder priester, zo lang voornoemde hr 

Mathijas leeft. 

 

Egidius de Spina suum usufructum sibi competentem in (dg: he he .) 

triginta sex libris hereditarii census monete quem dictus (dg: Joh) 

Egidius solvendum habet hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex quodam campo octo bonaria terre vel maius continente sito ad locum 

dictum Griensvenne inter hereditatem Henrici van den Mortel ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Henrici filii Alberti de Scijnle ex 

alio atque ex quatuor bonariis terre seu prati sitis ibidem inter 

hereditatem Henrici van den Mortel predicti ex uno et inter hereditatem 

dictorum #liberorum# et Henrici van der Boijdonc ex alio et ex edificiis 

in (dg: premissis) premisso campo consistentibus atque ex ceteris 

attinentiis dicti campi et quatuor bonariorum singulis et universis prout 

in litteris dicebat contineri atque in hereditario censu quatuor librarum 

monete quem Johannes filius quondam Johannis dicti Moen promisit se 

daturum et soluturum dicto Egidio hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex quadam hereditate sita in in Busco ad vicum dictum 

Huls inter hereditatem Lamberti dicti Campe ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Walschart ex alio prout in litteris (dg:s) legitime supportavit 

(dg: W Volcquino) Amisio dicto Mijs filio Volcquini Mijs soen de 

Amersvoert suo genero promittens ratam servare et obigationem ex parte in 

dicto usufructu existentem deponere promisit insuper dictus Egidius super 

                         
67 Zie ← BP 1175 f 175r 13 ±vr 16-02-1369, verkoop van een lijfrente van 12 

pond aan hr Mathias Scilder priester. 
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omnia quod ipse Egidius (dg: Eg) vitalem pensionem XII librarum monete 

quam dictus Egidius domino Mathije Scilder presbitro solvere tenetur 

annuatim ad vitam eiusdem domini Mathie dabit et exsolvet quamdiu dictus 

Egidius vixerit in !in humanis sic quod dicto Amisio dicto Mijs dampna 

exinde non eveniant videlicet si contingat dictum dominum Mathiam interim 

decedere extunc dictus Egidius et eius bona quecumque a solucione 

huiusmodi pensionis (dg: vit) vitalis erunt quiti et exonerati. Quo facto 

{hierna een lange streep}. 

 

BP 1179 p 294v 05 do 21-09-1391. 

Johannes zv voornoemde Egidius van den Doorn en Ancelmus van den Doorn 

droegen over aan voornoemde Amisius gnd Mijs zv Volcquinus Mijs soen van 

Amersvoert hun deel in voornoemde cijnzen, dat aan hen behoort zo lang 

voornoemde Amisius zal leven. Zou voornoemde Amisius, na overlijden van 

voornoemde Egidius, willen meedelen in de nalatenschap, dan moet voornoemde 

Amisius voornoemde cijnzen, vruchtgebruik en deel weer inbrengen. 

 

Johannes filius dicti Egidii et Ancelmus de Spina totam partem et omne 

jus eis competentes et competituros in dictis censibus quamdiu dictus 

Amisius vixerit in humanis ut dicebant eidem Amisio supportaverunt 

promittentes super #omnia# ratam servare ad vitam dicti Amisii #et non 

ultra# tali condicione si contingat dictum Amisium aut eius liberos (dg: 

ad divisionem) post decessum dicti Egidii venire ad divisionem faciendam 

de bonis que dictus Egidius in sua morte post se relinquet extunc dictus 

Amisius dictos census et dictum usufructum et dictas partem et jus ad 

huiusmodi divisionem importare tenebitur. Testes datum supra. 

 

1179 mf5 B 12 p. 295. 

 in festo Mathei: donderdag 21-09-1391. 

 in crastino Mathei: vrijdag 22-09-1391. 

 in crastino Cosme et Damijani anno XCI mensis septembris 

  hora vesperarum pontificis Bonifacii anno secundo: 

  donderdag 28-09-1391. 

 

BP 1179 p 295r 01 do 21-09-1391. 

Arnoldus Nollen zvw Arnoldus Nouten soen beloofde aan Theodericus Rover zvw 

hr Emondus 9½ oude Frans schild, 5 Hollandse gulden of de waarde voor 3 

oude schilden gerekend, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (do 22-

02-1392) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1392), en 

40 gemene plakken na maning te betalen. 

 

Arnoldus Nollen filius quondam Arnoldi Nouten soen promisit super omnia 

Theoderico Rover filio quondam domini (dg: Joh) Emondi (dg: X) novem et 

dimidium aude scilde Francie (dg: seu valorem mediatim Petri ad cathedram 

et mediatim Penthecostes proxime futurum) scilicet quinque Hollant gulden 

seu valorem pro tribus aude scilde computato mediatim Petri ad cathedram 

et mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos atque XL (dg: h) 

communes placken ad monitionem persolvendos. Testes Erpe et Loze datum in 

festo Mathei. 

 

BP 1179 p 295r 02 do 21-09-1391. 

Henricus van Heijst verkocht aan Henricus Hacke smid een n-erfpacht van 2 

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

land gnd die Meerakker, in Zonderwijk, tussen Arnoldus van der Scoeft 

enerzijds en Henricus gnd Ghiben soen van den Broec anderzijds, (2) een 

stuk land gnd dat Vijands Dale, in Zonderwijk, tussen Henricus van den 

Broec enerzijds en Rutgerus van den Dijke smid anderzijds, (3) een streep 

land in Zonderwijk, voor de plaats gnd Kochoven, tussen Petrus gnd die 

Jonge enerzijds en Marcelius gnd Brant anderzijds, (4) een streep land in 

Oerle, ter plaatse gnd te Berkt, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch enerzijds en kvw Petrus van Berct anderzijds, (5) een b-erfpacht van 
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5 mud 9 lopen rogge, maat van Eersel, die Johannes van Nedermolen met 

Lichtmis in Eersel aan hem moet leveren, gaande uit een hoeve gnd die Hoeve 

ter Nedermolen, in Steensel. 

 

Henricus de Heijst hereditarie vendidit Henrico Hacke fabro hereditariam 

paccionem (dg: u) duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex pecia terre dicta die Meeracker sita in 

parochia de Sonderwijc inter hereditatem Arnoldi van der (dg: Scae... 

Sci) Scoeft ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Ghiben soen van den 

Broec ex alio atque ex pecia terre dicta dat Vijands Dale sita in dicta 

parochia inter hereditatem Henrici van den (dg: B) Broec ex uno et inter 

hereditatem Rutgeri van den Dijke fabri ex alio item ex strepa terre sita 

in dicta parochia ante locum dictum Kochoven inter hereditatem Petri 

dicti die Jonge ex uno et inter hereditatem Marcelii dicti Brant ex uno 

item ex strepa terre sita in parochia de Oerle ad locum dictum te (dg: 

Berc.) Berct inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Petri de Berct ex alio item ex 

hereditaria paccione quinque modiorum et novem lopinorum siliginis 

mensure de (dg: St) Eersel quam Johannes de Nedermolen sibi solvere 

tenetur hereditarie purificationis et in Eersel tradere ex manso dicto 

die Hoeve ter Nedermolen sito in parochia de Steensel et ex eius 

attinentiis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: except) et sufficientem facere. Testes Erpe et Loze datum 

in crastino Mathei. 

 

BP 1179 p 295r 03 do 21-09-1391. 

Wiskinus zvw Theodericus gnd Neven soen ev Katherina dvw Henricus gnd 

Maelghijs gaf uit een Johannes van der Heijden een streep land, in 

Schijndel, tussen Henricus van Essche enerzijds en Lambertus van Berze 

anderzijds, zoals deze streep aan hem gekomen was na overlijden van 

voornoemde Henricus Maelghijs; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 

van 50 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, voor het eerst over 

een jaar (di 01-10-1392). Verkrijger zal hierop een huis bouwen. 

 

Wiskinus filius quondam Theoderici dicti Neven soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Henrici dicti 

Maelghijs quandam strepam terre sitam in parochia de Scijnle inter 

hereditatem Henrici de Essche ex uno et inter hereditatem Lamberti de 

Berze ex alio prout ibidem est sita et sibi de morte dicti quondam 

Henrici Maelghijs successione est advoluta ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Johanni van der Heijden ab eodem pro hereditario 

censu quinquaginta solidorum monete dando dicto Wijskino ab altero 

Remigii et pro primo ultra annum ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter reromisit et promisit 

super omnia quod ipse super predictam strepam domum quandam edificare 

faciet. Testes Udene et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1179 p 295r 04 do 21-09-1391. 

Theodericus van Hermalen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Hermalen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 295r 05 do 21-09-1391. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Wiskinus 15 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Remigius over een jaar (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Wiskino XV Hollant! vel valorem a Remigii 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 295r 06 do 21-09-1391. 

Jutta dvw Petrus Coppaerts soen beloofde aan Theodericus van Hermalen, tbv 
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Matheus, Petrus, Bernardus, Lana en Oda, kvw Otto gnd Matheus soen, 500 

Brabantse dobbel na maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Theodericus. 

 

Jutta filia quondam Petri Coppaerts soen promisit super omnia Theoderico 

de Hermalen ad opus Mathei (dg: filii quondam Ottonis dicti Matheus soen) 

Petri Bernardi et Lane et Ode liberis! quondam Ottonis dicti Matheus soen 

quingentos Brabant dobbel ad ipsorum liberorum monitionem et voluntatem 

persolvendos. Testes datum ut supra. Detur dicto Theoderico. 

 

BP 1179 p 295r 07 do 21-09-1391. 

Vrouwe Maria wv hr Arnoldus Rover ridder beloofde aan Thomas van de Kelder 

34 Gelderse gulden met Sint-Nijcholaus (wo 06-12-1391) te betalen. 

 

Domina Maria relicta quondam domini Arnoldi Rover militis promisit Thome 

de Penu XXXIIII Gelre gulden in festo Nijcholai persolvendos. Testes 

Hubertus et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 295r 08 do 21-09-1391. 

Henricus Screijhellinc en zijn vrouw Heijlwigis dvw Arnoldus Elsbenen soen 

verkochten aan Johannes van Ghemert de jongere 1/5 deel in een erfgoed, gnd 

die Efterste Coppel, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Veritzel, tussen 

voornoemde Johannes van Ghemert de jongere en het water gnd die Dommel 

enerzijds en Johannes Storme en het water gnd die Dommel anderzijds, met 

een eind strekkend aan het water gnd die Dommel en met het andere eind aan 

een ander erfgoed van voornoemde wijlen Arnoldus Elsbenen, dit 1/5 deel 

belast met 1 penning cijns aan erfg van Lijeshout. 

 

Henricus Screijhellinc maritus legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Arnoldi Elsbenen soen et dicta Heijlwigis cum eodem tamquam cum 

tutore quintam partem ad se spectantem in quadam hereditate dicta die 

Efterste Coppel sita in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto 

Veritzel inter hereditatem Johannis de Ghemert junioris (dg: #aquam 

dictam die Dommel# ex uno et inter hereditatem Johannis Storme ex alio 

tendentem et) et aquam dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem 

Johannis Storme et (dg: aq) inter aquam dictam die Dommel ex alio 

tendentem cum uno fine ad aquam dictam die Dommel et cum reliquo fine ad 

(dg: h) reliquam hereditatem dicti quondam Arnoldi Elsbenen ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Johanni de Ghemert juniori promittentes 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto uno 

denario census heredibus !de Lijeshout ex (dg –inde) dicta quinque! parte 

solvendo. Testes Erpe et Hubertus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 295r 09 do 21-09-1391. 

Elizabeth wv Arnoldus Elsbenen soen droeg haar vruchtgebruik in voornoemd 

1/5 deel over aan voornoemde Henricus Screijhellinc en diens vrouw 

Heilwigis, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Arnoldus. De brief 

overhandigen aan Johannes van Ghemert. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Elsbenen soen cum tutore suum sibi 

competentem in dicta quinta parte supportavit dicto Henrico Screijhellinc 

et Heilwigi eius (dg: f) uxori filie dictorum Elizabeth et quondam 

Arnoldi promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. Detur 

Johanni de Ghemert. 

 

BP 1179 p 295r 10 vr 22-09-1391. 

Hermannus zv Arnoldus Cleijnael verkocht aan Johannes van den Ymerle zvw 

Henricus gnd Mijs een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit de helft van een beemd, in Moergestel, 

tussen Johannes gnd Daneels enerzijds en een gemene weg anderzijds, deze 
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helft reeds belast met de grondcijns. 

 

Hermannus (dg: filius) filius Arnoldi Cleijnael hereditarie vendidit 

Johanni van den Ymerle filio quondam Henrici dicti Mijs hereditariam (dg: 

censum) paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex medietate ad se spectante cuiusdam prati 

siti in parochia de Gestel prope Oesterwijc inter hereditatem Johannis 

dicti Daneels ex uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi ex dicta medietate prius solvendo et sufficientem facere. Testes 

Dicbier et Loze datum in crastino Mathei. 

 

BP 1179 p 295r 11 do 28-09-1391. 

En hij kan terugkopen wanneer hij wil met 22 Hollandse gulden of de waarde 

en de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van schepenen en Johannes van de Kloot. 

 

A. 

Et poterit redimere quandoque voluerit cum XXII Hollant gulden seu 

valorem et cum plena paccione anni redempcionis ut in forma. Acta in 

camera presentibus scabinis Johanne de Globo datum in crastino (dg: ..) 

Cosme et Damijani anno XCI mensis septembris hora vesperarum pontificis 

Bonifacii anno (dg: primo) secundo. 

 

BP 1179 p 295r 12 do 28-09-1391. 

Willelmus van den Kerchoeve van Doir? zvw Gerardus van den Kerchoeve 

Dommellen verkocht aan Theodericus van den Wijer zvw Theodericus van den 

Wijer van Dommellen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Jan op de onderpanden te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, waarin 

voornoemde verkoper thans woont, in Dommellen, tussen Petrus van Eijcke 

enerzijds en Johannes voller anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Rullen, 

in Dommellen, tussen Arnoldus van Dommellen enerzijds en Henricus zvw 

Petrus van der Ynden anderzijds, (3) een huis en ondergrond, in Dommellen, 

tussen Gerardus van den Kerchoeve zwager van voornoemde verkoper enerzijds 

en Hilla gnd Arts anderzijds, reeds belast met de grondcijnzen en een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Eersel, aan Woltherus van Gheerle. 

 

Willelmus van den Kerchoeve de Doir? {onder Doir staan 3 puntjes} filius 

quondam Gerardi van den Kerchoeve !Dommellen hereditarie vendidit 

Theoderico van den Wijer (dg: filius q) filio quondam Theoderici van den 

Wijer de Dommellen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie in festo nativitatis Johannis et super 

hereditates infrascriptas tradendam ex domo et orto in quibus dictus 

venditor ad presens moratur sita in parochia de Dommellen inter 

hereditatem Petri de Eijcke ex uno et inter hereditatem Johannis fullonis 

ex alio item ex pecia terre dicta dat Rullen sita in dicta parochia inter 

hereditatem Arnoldi de Dommellen ex uno et inter hereditatem Henrici 

filii quondam Petri van der Ynden ex alio item ex domo et fundo sitis in 

dicta [parochia] inter hereditatem Gerardi van den Kerchoeve (dg: ex uno 

eius so) sororii dicti venditoris ex uno et inter hereditatem Hil[le] 

dicte Arts ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi et hereditaria paccione IIIIor 

modiorum siliginis mensure de Eersel Wolthero de Gheerle inde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf5 B 13 p. 296. 

 in crastino Mathei: vrijdag 22-09-1391. 

 in crastino Mathei anno nonagesimo primo hora vesperarum 

  pontificis Bonefacii noni anno secundo: vrijdag 22-09-1391. 

 Sabbato post Mathei: zaterdag 23-09-1391. 
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 in crastino Mauritii anno XCI: zaterdag 23-09-1391. 

 

BP 1179 p 296v 01 vr 22-09-1391. 

Gerardus Hulsman zvw Johannes zvw Henricus gnd Mans soen verkocht aan zijn 

zuster Katherina ¼ deel in een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, tussen Johannes van der Laerscot enerzijds en wijlen Zebertus van 

Collenberch anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Gerardus Hulsman filius quondam Johannis filii quondam Henrici dicti Mans 

soen quartam partem ad se spectantem in pecia terre sita in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Lijemde inter hereditatem Johannis van der 

Laerscot ex uno et inter hereditatem quondam Zeberti de Collenberch ex 

alio scilicet dividendo in quatuor partes equales unam de hiis ut dicebat 

hereditarie vendidit Katherine sue sorori promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi inde solvendo. Testes 

Erpe et Dicbier datum in crastino Mathei. 

 

BP 1179 p 296v 02 vr 22-09-1391. 

Voornoemde Gerardus Hulsman zvw Johannes zvw Henricus gnd Mans soen 

beloofde aan zijn zusters Katherina en Ermegardis dat hij zal leveren een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, die Gerardus Wolf beurt, gaande uit 

erfgoederen die waren van wijlen voornoemde Johannes zv Henricus Mans soen, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, en dat hij alle onraad op zich zal 

nemen, die wijlen zijn voornoemde vader Johannes had, gaande uit alle 

erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes, waar ook gelegen, slechts de 

grondcijns uitgesloten. De brief overhandigen aan voornoemde Katherina. 

 

(dg: dci) Dictus Gerardus promisit super omnia Katherine et Ermegardi 

suis sororibus quod ipse Gerardus hereditariam paccionem duodecim 

lopinorum siliginis quam Gerardus Wolf solvendam habet ex quibusdam 

hereditatibus que fuerant dicti quondam Johannis filii Henrici Mans soen 

sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde atque omnia onera 

dicta communiter onraet que dictus quondam Johannes eius pater solvere et 

facere consueverat ex omnibus hereditatibus ipsius quondam Johannis 

quocumque locorum situatis censu tamen domini fundi solummodo excepto 

annuatim et hereditarie solvet et portabit taliter videlicet quod dictis 

sororibus dampnum exinde non eveniat in futurum. Testes datum ut supra. 

Detur dicte Katherine. 

 

BP 1179 p 296v 03 vr 22-09-1391. 

Adam gnd Hoeft ev Gheerburgis dvw Johannes Kitsaert gaf uit aan Matheus68 

zvw voornoemde Johannes Kitsaert (1) de helft in een stenen huis, erf en 

houten huis van wijlen hr Gerardus Top priester, in Den Bosch, aan de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van voornoemde hr Gerardus Top, eertijds van 

wijlen Johannes Top, enerzijds en erfgoed van Ludovicus gnd Top anderzijds, 

(2) de helft in een b-erfcijns van 20 schelling geld, gaande uit een 

b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, gaande uit voornoemde stenen en 

houten huis, welk stenen en houten huis en erfcijns van 20 schelling 

voornoemde wijlen Johannes Kitsaert gekocht had van Henricus Venbossche; de 

uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns die er eerder uit gaat en thans 

voor een n-erfcijns69,70 van 22 pond geld, een helft te betalen met Pasen en 

de andere helft met Sint-Remigius, voor het eerst met Pasen aanstaande (zo 

14-04-1392). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Matheus de andere 

                         
68 Zie → BP 1182 p 471r 03 wo 15-06-1401, verkoop van de huizen en erfcijns 

van 20 schelling, waarbij vermeld wordt dat de goederen belast zijn met een 

erfcijns van 36 pond. 
69 Zie → BP 1179 p 349r 05 vr 09-02-1392, verkoop van een erfcijns van 4 

pond uit deze erfcijns van 22 pond. 
70 Zie → BP 1179 p 717r 17 vr 02-08-1392, verkoop van de hele cijns van 22 

pond, zonder vermelding van de eerdere verkoop van de zijns van 4 pond. 
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helft van het stenen en houten huis en van de cijns van 20 schelling tot 

onderpand. 

 

(dg: Matheus filius quondam Iohannis Kitsaert) Adam (dg: filius Johannis 

dicti Hoet) #dictus Hoeft# maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Gheerburgis sue uxoris filie quondam Johannis Kitsaert medietatem ad se 

spectantem in domo lapidea et area atque in domo lignea quondam domini 

Gerardi Top presbitri sitis in Busco ad vicum dictum Colperstraet inter 

hereditatem eiusdem domini Gerardi Top que fuerat quondam Johannis Top ex 

uno et inter hereditatem Ludovici dicti Top ex alio atque medietatem ad 

se spectantem in hereditario censu XX solidorum monete solvendo 

hereditarie ex hereditario censu trium librarum dicte monete solvendo 

anno quolibet hereditarie ex domibus lapidea et lignea predictis quos 

domos lapideam et ligneam et quem censum XX solidorum predictos dictus 

quondam Johannes Kitsaert erga Henricum Venbossche emendo acquisiverat 

prout in litteris et quam medietatem dictus Adam (dg: de) sibi et dicte 

eius uxori de morte dicti quondam Johannis (dg: s) Kitsaert successione 

hereditarie advolutam esse dicebat simul cum predictis litteris et aliis 

et jure dedit ad hereditarium censum Matheo filio dicti quondam Johannis 

Kitsaert ab eodem pro hereditario censu (dg: XXII librarum) prius inde 

solvendo dando et pro hereditario censu XXII librarum monete dando dicto 

Ade ab altero mediatim pasce et mediatim Remigii et pro primo pasce 

proxime futuro ex premissis promittens ratam servare et aliam 

obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit ex dicta medietate 

et ad maiorem securitatem dictus Matheus alteram medietatem dictorum 

domuum lapidee et lignee atque census XXti solidorum ad se spectantem etc 

ad pignus imposuit. Testes testes Dicbier et Aa datum ut supra. 

 

BP 1179 p 296v 04 vr 22-09-1391. 

En hij kan de cijns van 22 pond terugkopen, geheel of in delen, gedurende 1 

jaar vanaf heden, elk pond met 10 Hollandse gulden of de waarde en met de 

komende cijns, naar verhouding van de verstreken tijd. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini, Theodericus Bathen soen, Lambertus Arts soen en Egidius van 

Ghele. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum censum XXII librarum in parte vel in toto ad 

spacium unius anni post datum presentium sine medio sequentis semper 

dicto anno durante (dg: cum s) quamlibet libram cum decem Hollant gulden 

seu valorem et cum censu proveniendo pro (dg: tempore) rata temporis ut 

in forma (dg: .). Acta in camera presentibus Johanne de Globo Jordano 

filio Arnoldi Tielkini Theoderico Bathen soen (dg: Arnoldo) Lamberto Arts 

soen Egidio de Ghele datum in crastino Mathei anno nonagesimo primo hora 

vesperarum pontificis Bonefacii (dg: anni) noni anno (dg: noi) secundo. 

 

BP 1179 p 296v 05 za 23-09-1391. 

Johannes die Groeve vernaderde een erfgoed, in Gemert, tussen kvw Amelius 

van den Broec enerzijds en de gemeint anderzijds, aan Petrus zv Boudekinus 

Hoet van Bijnderen verkocht door Henricus Knepe. De ander week. En hij 

droeg weer over. 

 

Solvit. 

(dg: Pet) Johannes die Groeve prebuit et exhibuit patentes denarios ad 

redimendum quandam hereditatem sitam in jurisdictione de Ghemert inter 

hereditatem liberorum quondam Amelii van den Broec ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex alio venditam Petro filio Boudekini Hoet de 

Bijnderen ab Henrico Knepe ut dicebat et alter cessit et reportavit. 

Testes Dicbier et Steenwech datum sabbato post Mathei. 
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BP 1179 p 296v 06 za 23-09-1391. 

(dg: Arnoldus zv Hermannus gnd Koijt en Nijcholaus). 

 

(dg: Arnoldus filius q Hermanni dicti Koijt et Nijcholai). 

 

BP 1179 p 296v 07 za 23-09-1391. 

Nijcholaus die Meijer van Loen en Arnoldus zv Hermannus gnd Koijt ev 

Margareta dv voornoemde Nijcholaus verkochten aan Henricus Bac ½ bunder 

beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd die Hesseldonk, tussen Berisius van 

Breda enerzijds en Henricus Bac zv Ghisbertus van Loen anderzijds, belast 

met een b-erfcijns aan het klooster van Tongerlo. 

 

Nijcholaus die Meijer de Loen et Arnoldus filius Hermanni dicti Koijt 

maritus et tutor Margarete sue uxoris filie dicti Nijcholai dimidium 

bonarium prati situm in parochia de Oesterwijc in loco dicto (dg: ..) die 

Hesseldonc inter hereditatem Berisii de Breda ex uno et inter hereditatem 

Henrici Bac filii Ghisberti de Loen ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Henrico Bac promittentes super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu conventui de Tongherlo exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 296v 08 za 23-09-1391. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1179 p 296v 09 za 23-09-1391. 

Arnoldus Stamelart van den Kelder: een stenen huis en erf in Den Bosch 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus Stamelart de Penu domum lapideam et aream cum suis attinentiis 

(dg: s) sitam in Busco. 

 

BP 1179 p 296v 10 za 23-09-1391. 

Jacobus Dunnecop verkocht aan Margareta wv Elijas zv Johannes van Rode de 

helft van 2 kamers met ondergrond in Den Bosch, aan de Markt, naast het 

kerkhof van de Minderbroeders, tussen erfgoed van wijlen Henricus zvw 

Henricus van Uden, thans Danijel Roesmont, enerzijds en erfgoed van 

Johannes die Yoede anderzijds, deze helft belast met een b-erfcijns van 5 

pond geld aan de stad Den Bosch. 

 

Jacobus Dunnecop medietatem duarum camerarum cum suo fundo sitarum in 

Busco ad forum iuxta cijmiterium fratrum minorum inter hereditatem 

quondam Henrici (dg: de) filii Henrici de Uden (dg: ex uno) nunc ad 

Danijelem Roesmont spectantem ex uno et inter hereditatem Johannis die 

(dg: Yod) Yoede ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Margarete (dg: 

fi) relicte quondam Elije filii olim Johannis de Rode (dg: ..) promittens 

super omnia #habita et habenda# warandiam et ex deponere excepto 

hereditario censu quinque librarum monete (dg: ex dicta) opido de Busco 

ex dicta medietate de jure solvendo. Testes Dicbier et Hubertus datum 

supra. 

 

BP 1179 p 296v 11 za 23-09-1391. 

Godefridus Mostart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Mostart prebuit et reportavit. 

 

BP 1179 p 296v 12 za 23-09-1391. 

Voornoemde Margareta beloofde aan voornoemde Jacobus verkoper een 

n-erfcijns van 10 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

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

aanstaande (ma 24-06-1392), gaande uit voornoemde helft van de 2 kamers met 
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ondergrond. 

 

Dicta Margareta cum tutore promisit se daturum et soluturum dicto Jacobo 

venditori hereditarium censum decem Hollant gulden seu valorem 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino 

nativitatis Johannis proxime futuro (dg: d) ex dicta medietate dictarum 

duarum camerarum cum suo fundo ut supra. D. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 296v 13 za 23-09-1391. 

En zij kan geheel de voornoemde cijns terugkopen na overlijden van mr 

Willelmus Honderdmercke, wanneer zij of haar erfgenamen dat willen, elke 

gulden met 16 Hollandse gulden of de waarde en met de cijns van het jaar 

van wederkoop, in verhouding tot de verstreken tijd. Opgesteld in de kamer, 

in aanwezigheid van schepenen, Gerardus van Vladeracken, Goeswinus 

Steenwech en Ghisbertus van den Doorn. 

 

A. 

Et poterit redimere #integraliter# dictum censum post decessum magistri 

(dg: Wolph) Willelmi Honderdmercke quando ipsa vel sui heredes voluerit 

#dictum censum integraliter scilicet# (dg: cum) quemlibet gulden dicte 

monete cum XVI Hollant gulden vel valorem et cum (dg: ar) censu anni 

redempcionis pro rata temporis ut in forma. Acta in camera presentibus 

scabinis Gerardo de (dg: Gerardo) Vladeracken Goeswino Steenwech 

Ghisberto de Spina datum in crastino Mauritii anno XCI hora vesperarum. 

 

1179 mf5 B 14 p. 297. 

 Sabbato post Mathei: zaterdag 23-09-1391. 

 in octavis Lamberti: zondag 24-09-1391. 

 Secunda post Mathei: maandag 25-09-1391. 

 Tercia post octavas Lamberti: dinsdag 26-09-1391. 

 

BP 1179 p 297r 01 za 23-09-1391. 

Voornoemde Margareta wv Elijas Rode en Gerardus van Vladeracken beloofden 

aan Jacobus Dunnecop 129 Hollandse gulden of de waarde, met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen, en 129 Hollandse gulden of de waarde 

met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392). Opstellen in 2 brieven. 

 

Et ponetur in 2 litteris. 

Dicta Margareta relicta quondam Elije Rode (dg: promisit Jacobo dicto 

Jacobo Dunnecop) et Gerardus de Vladeracken promisit Jacobo Dunnecop 

centum et viginti novem Hollant gulden seu valorem nativitatis Domini 

proxime futurum et centum et viginti novem Hollant gulden seu valorem in 

festo pasce proxime futuro persolvendos. Testes Dicbier et Hubertus datum 

sabbato post Mathei. 

 

BP 1179 p 297r 02 za 23-09-1391. 

Voornoemde Margareta beloofde voornoemde Gerardus schadeloos te houden. 

 

+. 

Dicta Margareta promisit dictum Gerardum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 297r 03 za 23-09-1391. 

Voornoemde Margareta wv Elijas zv Johannes van Rode beloofde aan voornoemde 

Jacobus Dunnecop de verhuur aan Henricus Weijer van voornoemde helft voor 

een jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392), van waarde te 

houden; ze krijgt daarvoor het huurgeld van 25 Hollandse gulden of de 

waarde. 

 

Dicta Margareta promisit super omnia dicto Jacobo quod ipsa locacionem 

factam Henrico Weijer (dg: dicta) de dicta medietate scilicet per spacium 
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unius anni post festum nativitatis Johannis proxime futurum sine medio 

sequentis ratam servabit et dicto Henrico tenebit in omnibus et per omnia 

prout huius,odi locacionem factam dicto Henrico per dictum Jacobum 

scilicet dicta Margareta pecuniam huiusmodi locacionem habebit et levabit 

scilicet XXV Hollant gulden seu valorem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 297r 04 za 23-09-1391. 

Johannes zv Egidius van de Doorn verkocht aan Ghisbertus van de Doorn zvw 

Ghisbertus van de Doorn 1/3 deel in een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche 

maat, die voornoemde Egidius met Lichtmis in Den Bosch beurt, gaande uit 

een hoeve die was van wijlen Johannes zv Walterus van Sint-Oedenrode, in 

Beek bij Aarle, ter plaatse gnd ter Donk, naast goederen van Goeswinus 

Moedel van Sceepstal, met toebehoren en cijnzen die op de hoeve worden 

betaald, welke hoeve met toebehoren en cijnzen voornoemde Egidius van de 

Doorn uitgegeven had aan Theodericus Snoeke van Herende zvw Arnoldus gnd 

Cuper van Herende, voor de grondcijnzen en een b-erfcijns van 20 pond geld 

aan voornoemde Egidius en een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, 

eveneens aan voornoemde Egidius te leveren, van welke cijns van 20 pond en 

erfpacht van 6 mud voornoemde Egidius zijn vruchtgebruik71 had overgedragen 

aan zijn voornoemde zoon Johannes, welk 1/3 deel van de pacht van 6 mud 

eerstgenoemde Johannes nu bezit. 

 

Johannes filius Egidii de Spina terciam partem ad se #hereditario jure# 

spectantem in hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure de 

Busco quam paccionem sex modiorum siliginis dicte mensure #dictus 

Egidius# solvendam habebat hereditarie purficationis et in Busco 

tradendam de et ex quodam manso qui fuerat quondam Johannis filii Walteri 

de Rode sancte Ode sito in parochia de Beke prope Arle ad locum dictum 

ter Donc juxta bona Goeswini Moedel de Sceepstal cum attinentiis eiusdem 

(dg: .) mansi singulis et universis ubicumque locorum consistentibus sive 

sitis #et ex censibus super dictum mansum cum suis attinentiis solvendis# 

quem mansum cum suis attinentiis #{in margine sinistra:} censibus# dictus 

(dg: quondam) Egidius de Spina dederat ad (dg: ..) censum et ad pactum 

Theoderico Snoeke de Herende filio quondam Arnoldi dicti Cuper de Herende 

scilicet pro censibus dominorum exinde solvendis et pro hereditario censu 

XXti librarum monete dicto Egidio et pro predicta paccione sex modiorum 

siliginis dicte mensure eciam dicto Egidio (dg: pro) exinde solvendis 

prout in litteris #quas vidimus# et de quo censu XX librarum et de qua 

paccione sex modiorum siliginis dicte mensure dictus Egidius suum 

usufructum sibi in (dg: hii) dictis censu et pactu competentem dicto 

Johanni suo filio supportaverat prout in litteris (dg: quas vidimus) et 

quam (dg: pacc) terciam partem dicte paccionis sex modioum siliginis 

primodictus Johannes nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit 

Ghisberto de Spina filio quondam Ghisberti de Spina promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem (dg: deponere) in dicta 

tercia parte dicte paccionis deponere (dg: et dictum mansum) et promisit 

(dg: de) super habita et habenda dictum mansum sufficientem facere. 

Testes atum supra. 

 

BP 1179 p 297r 05 zo 24-09-1391. 
Vergelijk: BHIC IOLVrBr 1232-19, f.154r, zo 24-09-1391; monete Hollandie boni auri et iusti 

ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris. 

Egidius zv Johannes Bac Bertouts soen van Tilborch verkocht aan Gerardus 

van de Doorn een n-erfcijns van 6 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-

Jan in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) 2 stukken land of eusel, gnd 

Garshof, in Tilburg, ter plaatse gnd Westilburg, achter het woonhuis van 

voornoemde verkoper, tussen Johannes gnd die Langbont enerzijds en 

voornoemde verkoper anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, 

welke 2 stukken voornoemde verkoper verworven had van Henricus Bac zvw 

Thomas Bac, reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, (2) 2½ bunder 

                         
71 Zie ← BP 1179 p 294v 03 do 21-09-1391, overdracht van vruchtgebruik. 
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beemd, in Tilburg, achter de plaats gnd Mal, tussen Johannes Nerinc bakker 

enerzijds en Hubertus Betten, Arnoldus Roekeloes en Mathijas die Moelner 

anderzijds. 

 

Egidius filius Johannis Bac Bertouts soen (dg: he) de Tilborch 

hereditarie vendidit Gerardo de Spina hereditarium censum sex Hollant 

gulden seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Johannis et in Busco 

tradendam ex (dg: et ex quodam campo sito in parochia de Tilborch in loco 

dicto Til Westilborch inter hereditatem Gerardi Huben ex uno et inter 

hereditatem communem viam ibidem tendentem versus ecclesiam de Tilborch 

ex alio et quem campum dictus Egidius venditor eg erga Henricum Bac 

filium quondam Thome Bac acquisiverat atque ex duabus .. peciis terre vel 

pascue sitis in in parochia et loco predictis retro domum habitationis 

dicti venditoris inter hereditatem dicti venditoris ex utroque latere 

coadiacentem et quas duas pecias terre vel pascue dictus venditor eciam 

erga dictum Henricum Bac acquisiverat item ex promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam de obligationem deponere atque ex novem 

lopinatis terre siliginee sitis ibidem ante portam dicti venditoris inter 

hereditatem iuxta dictam viam ex uno et inter hereditatem quondam 

Rodolphi Roesmont ex alio atque ex tribus et dimidio lopin) ex duabus 

peciis terre vel pascuis dictis Garshof sitis in parochia de Tilborch in 

loco dicto Westilborch (dg: inter) retro domum habitationis dicti 

venditoris inter hereditatem (dg: Lamberti) Johannis dicti die Langbont 

ex uno et inter hereditatem dicti venditoris ex alio tendentibus cum uno 

fine ad communem plateam et quas duas pecias terre vel pascue dictus 

venditor erga Henricum Bac filium quondam Thome Bac (?dg: emendo) 

acquisiverat item ex duobus et dimidio bonariis prati sitis in dicta 

parochia de Tilborch retro locum dictum Mal inter hereditatem Johannis 

Nerinc pistoris ex uno et inter hereditatem Huberti Betten #et# Arnoldi 

Roekeloes et Mathije die Moelner ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepta hereditaria 

paccione unius modii siliginis (dg: me) ex dictis (dg: dictis) duabus 

peciis terre vel pascue annuatim solvendis et sufficientem facere super 

habita et habenda. Testes Hubertus et Steenwech datum in octavis 

Lamberti. 

 

BP 1179 p 297r 06 zo 24-09-1391. 

Emondus van Arle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Emondus de Arle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 297r 07 ma 25-09-1391. 

Hubertus, zvw mr Hubertus van Horwinen en diens vrouw Elisabeth, verkocht 

aan Johannes Scrage de helft van een b-erfcijns72 van 20 pond geld, een 

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

goederen die waren van wijlen jkvr Elisabeth gnd Comans, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Groot Laar, in welke goederen Nenna gnd Ghiboijs woonde, welke 

cijns van 20 pond de broers Ghiselbertus en Henricus, kvw Maechelinus van 

Maastricht, aan voornoemde Elisabeth wv wijlen voornoemde mr Hubertus tbv 

haar zoon, eerstgenoemde Hubertus, hadden overgedragen. 

 

Hubertus filius (dg: quond) C quondam magistri Huberti de Horwinen ab 

ipso quondam magistro Huberto et Elisabeth eius uxore genitus medietatem 

hereditarii census viginti librarum monete ad dictum Hubertum spectantis 

solvendi hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex quibusdam 

bonis que fuerant quondam domicelle Elisabeth dicte Comans sitis in 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Groet Laer in quibus vero bonis 

(dg: Nam) Nenna dicta Ghiboijs commorari consuevit quem censum XXti 

                         
72 Zie → BP 1180 p 733r 11 wo 28-03-1397, verkoop van de andere helft van 

deze cijns. 
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librarum Ghiselbertus et Henricus fratres liberi quondam Maechelini de 

Traiecto Inferiori dicte Elisabeth relicte dicti quondam magistri Huberti 

ad opus primodicti Huberti sui filii supportaverunt prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni Scrage supportavit cum litteris et jure sibi 

virtute dictarum litterarum in dicta medietate competente promittens 

ratam servare et obligationem in dicta medietate deponere. Testes Uden et 

Steenwech datum secunda post Mathei. 

 

BP 1179 p 297r 08 ma 25-09-1391. 

Wolterus Delijen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wolterus Delijen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 297r 09 ma 25-09-1391. 

Eerstgenoemde Hubertus machtigde zijn moeder Elisabeh zijn cijnzen, pachten 

en tegoeden te manen. 

 

Primodictus Hubertus dedit Elisabeh sue matri potestatem monendi eius 

census et pacciones et credita etc ut in forma ad revocacionem. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 297r 10 di 26-09-1391. 

Johannes Scillinc van Helmont verkocht aan Bruijstinus van den Scoetacker 

zvw Yseboldus van den Scoetacker (1) een b-erfcijns van 4 oude groten en 

een b-erfcijns van 4 Hollandse gulden of de waarde, welke cijnzen Zegherus 

van Vlierden beloofd had aan voornoemde Johannes, op de zondag na 

Allerheiligen op de onderpanden te betalen, gaande uit 4 bunder beemd of 

eusel, in Deurne, tussen de villa van Deurne en Vlierden, tussen wijlen 

Zegherus van Vlierden en Godefridus van den Hoevel enerzijds en heide van 

voornoemde Johannes Scillinc anderzijds, met een eind strekkend aan 

voornoemde Godefridus van den Hoevel en met het andere eind aan voornoemde 

Johannes Scillinc, (2) een b-erfcijns van 2 oude groten en een b-erfcijns 

van 2 Hollandse gulden of de waarde, welke cijnzen Marcelius nzv Marcelius 

gnd Zijsken en Gerardus die Spilmaker van Vlierden beloofd hadden op de 

zondag na Allerheiligen op de onderpanden aan voornoemde Johannes te 

betalen, gaande uit 2 bunder beemd of eusel, tussen Henricus Stakenborch 

van Beirgulen enerzijds en de dijk van de visvijver aldaar anderzijds, met 

een eind strekkend aan Godefridus van den Hoevel en met het andere eind aan 

voornoemde Johannes Scillinc, {p.298v} (3) een b-erfcijns van 2 oude groten 

en een b-erfcijns van 2 Hollandse gulden of de waarde, welke cijnzen 

Henricus Stakenborch van Beirgulen beloofd had op de zondag na 

Allerheiligen op voornoemde erfgoederen aan voornoemde Johannes te betalen, 

gaande uit 2 bunder beemd of eusel, aldaar, tussen Marcelius nzv Marcelius 

gnd Zijsken en Gerardus gnd Spilmaker van Vlierden enerzijds en Godefridus 

van den Hoevel anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Johannes 

Scillinc en met het andere eind aan Godefridus van den Hoevel, (4) een 

b-erfcijns van 2 oude groten en een b-erfcijns van 2 Hollandse gulden of de 

waarde, welke cijnzen Godefridus van den Hoevel beloofd had op de zondag na 

Allerheiligen op de onderpanden aan voornoemde Johannes te betalen, gaande 

uit 2 bunder beemd of eusel, aldaar, tussen Zegherus van Vlierden enerzijds 

en Henricus van Stakenborch van Beirgulen anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Johannes Scillinc en met het andere eind aan 

voornoemde Godefridus van den Hoevel. Voornoemde Johannes Scillinc stelde, 

naast voornoemde erfgoederen, waaruit voornoemde cijnzen worden betaald, 

tot onderpand een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Helmond, gaande uit 

de goederen gnd ter Heide, behorend aan voornoemde Johannes Scillinc, in 

Helmond. 

 

Johannes Scillinc de Helmont hereditarium censum quatuor grossorum 

antiquorum et hereditarium censum quatuor Hollant gulden seu valorem quos 

Zegherus de Vlierden promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 
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hereditarie dominica p[ost] omnium sanctorum #et supra hereditates 

infrascriptas tradendos# ex quatuor bonariis (dg: terre) prati seu pascue 

dicte eeusel sitis in parochia de Doerne inter villam de Doerne et inter 

Vlierden inter hereditatem quondam Zegheri de Vlier[den] (dg: ex uno) et 

hereditatem Godefridi van den Hoevel ex uno et inter (dg: hereditatem) 

terram mericalem dicti Johannis Scillinc ex alio ten[dentibus cum] uno 

fine ad hereditatem dicti Godefridi van den Hoevel et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Johannis Scillinc prout in litteris hereditarie (dg: 

vendidit Bruijstino van [den] Scoetacker filio quondam Yseboldi van den 

Scoetacket promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem in dictis censibus existentem deponere et sufficientem 

facere) atque 

(dg: dictus Johannes Scillinc) hereditarium censum II grossorum 

antiquorum et hereditarium censum duorum Hollant gulden seu valorem quos 

Marcelius #filius# naturalis Marcelii dicti (dg: Zoss) Zijsken et 

Gerardus die Spilmaker de Vlierden promiserunt se daturos et soluturos 

dicto Johanni hereditarie dominica post omnium sanctorum #et supra 

hereditates infrascriptas tradendos# ex duobus bonariis prati seu pascue 

dicte eeusel (dg: in parochia de Doerne inter villam de Doerne et inter 

Vlierden) inter hereditatem Henrici Stakenborch de Beirgulen ex uno et 

inter aggerem vivarii ibidem ex alio tendentibus cum uno fine ad 

hereditatem Godefridi van den Hoevel et cum reliquo fine ad hereditatem 

dicti Johannis Scillinc prout in litteris (dg: vendidit dicto Bruijstino 

promittens super habita et habenda ?eodem ?modo) 

 

1179 mf5 C 01 p. 298. 

 Tercia post octavas Lamberti: dinsdag 26-09-1391. 

 Tercia post Lamberti: dinsdag 19-09-1391. 

 anno nonagesimo primo mensis septembris tercia post octavas Lamberti 

  que octave fuerunt die dominica hora vesperarum pontificis 

  Bonifacii anno secundo: dinsdag 26-09-1391. 

 

BP 1179 p 298v 01 di 26-09-1391. 

(dg: dictus Johannes Scillinc de Helmont) #atque# hereditarium censum 

duorum (dg: aude) grossorum antiquorum et hereditarium censum II Hollant 

gulden seu valorem quos Henricus Stakenborch de Beirgulen promisit se 

daturum et soluturum dicto Johanni hereditarie dominica post omnium 

sanctorum et supra dictas hereditates tradendos ex duobus bonariis prati 

vel pascue dicte eeusel sitis in (dg: parochia de Doerne inter villam de 

Doerne et inter Vlierden) #ibidem# inter hereditatem Marcelii filii 

naturalis Marcelii dicti Zijsken et Gerardi dicti Spilmaker de Vlierden 

ex uno et inter hereditatem Godefridi van den Hoevel ex alio tendentibus 

cum uno fine ad hereditatem dicti Johannis Scillinc et cum (dg: l) 

reliquo fine ad hereditatem Godefridi van den Hoevel prout in litteris 

continetur (dg: vendidit dicto Bruijstino filio promittens super habita 

et habenda ut immediate per totum) 

(dg: dictus Johannes Scillinc) #atque# hereditarium censum duorum 

grossorum antiquorum et hereditarium censum duorum Hollant gulden seu 

valorem quos Godefridus van den Hoevel promisit se daturum et soluturum 

dicto Johanni hereditarie dominica post omnium sanctorum et supra 

hereditates infrascriptas tradendos ex duobus bonariis prati vel pascue 

sitis (dg: in parochia de Doerne inter villam de Doerne et inter 

Vlierden) #ibidem# inter hereditatem (dg: Henrici de Stakenborch van den 

Beirgulen ex uno et inter) Zegheri de Vlierden ex uno et inter 

hereditatem Henrici de Stakenborch de Beirgulen ex alio tendentibus cum 

uno fine ad hereditatem dicti Johannis Scillinc et cum reliquo fine ad 

hereditatem #dicti# Godefridi van den Hoevel prout in litteris vendidit 

dicto (dg: B) Bruijstino (dg: promittens super habita et habenda per 

totum ut immediate) van den (dg: Scoe) Scoetacker filio quondam Yseboldi 

van den Scoetacker supportavit promittens super habita et habenda ratam 

(dg: et o) servare et obligationem et impeticionem (dg: ex) in dictis 
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censibus deponere ?et insuper dictus Johannes Scillinc hereditariam 

paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam (dg: 

here) et recipiendam ex bonis dicti! ter Heijden ad dictum Johannem 

Scillinc spectantibus sitis in parochia de Helmont et ex attinentiis 

eorundem bonorum singulis et universis quocumque sitis ut dicebat simul 

cum dictis hereditatibus ex quibus dicti census sunt solvendi ut 

prenarratur pro solucione dictorum censuum ad pignus imposuit promittens 

#super habita et habenda# warandiam de dicta paccione quatuor modiorum 

siliginis promisit insuper habita et habenda dictas hereditates et dictam 

paccionem pro solucione dictorum censuum sufficientem facere. Testes Uden 

et Aa datum tercia post octavas Lamberti. 

 

BP 1179 p 298v 02 di 26-09-1391. 

Voornoemde Johannes Scillinc van Helmont verkocht aan voornoemde 

Bruijstinus van den Scoetacker zvw Yseboldus van den Scoetacker een 

n-erfcijns van 2 Hollandse gulden of de waarde, op de zondag na 

Allerheiligen op de onderpanden te betalen, voor het eerst over een jaar 

(zo 03-11-1392), gaande uit 2 bunder beemd of eusel, in Deurne, tussen de 

villa van Deurne en Vlierden, beiderzijds tussen voornoemde Johannes 

Scillinc, met een eind strekkend aan Zegherus van Vlierden en met het 

andere eind aan de dijk van de kleine visvijver, aldaar. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Johannes Scillinc tot onderpand de in het vorig 

contract genoemde b-erfpacht van 4 mud rogge. 

 

Dictus Johannes Scillinc hereditarie vendidit dicto Bruijstino 

hereditarium censum duorum Hollant gulden seu valorem solvendum 

hereditarie dominica post omnium sanctorum et primo termino ultra annum 

et #supra hereditates infrascriptas tradendum# ex duobus bonariis prati 

seu pascue dicte eeusel sitis in parochia de Doerne inter villam de 

Doerne et inter Vlierden inter hereditatem dicti Johannis Scillinc ex 

utroque latere coadiacentem tendentibus ex cum uno fine ad herediatem 

Zegheri de Vlierden et cum reliquo fine ad aggerem parvi vivarii ibidem 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere et (dg: suff) ad maiorem securitatem dictus Johannes Scillinc 

dictam paccionem quatuor modiorum siliginis imediate ad pignus imposuit 

promittens de paccione waradiam et promisit super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 298v 03 di 26-09-1391. 

En hij kan alle voornoemde cijnzen terugkopen vanaf de zondag na 

Allerheiligen aanstaande (zo 05-11-1391) gedurende 3 jaar, binnen een maand 

rond die zondag, met 125 Hollandse gulden of de waarde in goud en en met de 

dan te betalen cijns. De wederkoop zal plaatsvinden in aanwezigheid van 

voornoemde Bruijstinus of in een wisselkantoor van Den Bosch. Opgesteld in 

de kamer van Den Bosch, in aanwezigheid van Godefridus Sceijvel, Nellekinus 

Geronc en Henricus Buc zv Theodericus Buc. 

 

A. 

Et poterit redimere dictos #omnes# census (dg: X ad spacium trium annorum 

post dominicam) proximam #dominicam# post festum (dg: f) omnium sanctorum 

proxime futurum (dg: sine medio sequent) ultra tres annos sine medio 

sequentes seu infra mensem precedentem vel infra (dg: f) mensem sine 

medio sequentem cum centum et viginta quinque Hollant seu valorem in auro 

#et cum censu pertunc proveniendo# et huius redemptio in presentia dicti 

(dg: Ze) Bruijstini (dg: si eius presentia haberi poterit in) seu in uno 

cambio in Busco sub testimonio testium legitorum #et pecunia redempcionis 

in cambio ibidem ponetur# ut in forma. Acta in camera oppidi de Busco 

presentibus Godefrido Sceijvel Nellekino Geronc Henrico Buc filio 

Theoderici Buc datum ut contractu modicum sequente. 
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BP 1179 p 298v 04 di 19-09-1391. 

Willelmus gnd Wedigen verkocht aan Henricus zvw Henricus gnd Matheus een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Bertoldus zvw Johannes gnd 

Lemkens soen beloofd had aan voornoemde Willelmus met Kerstmis te leveren, 

gaande uit (1) een stuk beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd op 

den Hespe Akker, tussen Johannes van Ghestel enerzijds en voornoemde 

Bertoldus anderzijds, (2) ½ morgen land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd op die Haer, tussen voornoemde Bertoldus enerzijds en Johannes die 

Groet anderzijds. 

 

Willelmus dictus (dg: Wegige) Wedigen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco quam Bertoldus filius quondam Johannis dicti 

Lemkens soen promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo hereditarie 

in festo nativitatis Domini ex quadam pecia prati sita in parochia de 

Gestel prope Herlaer ad locum dictum communiter op den Hespe Acker inter 

hereditatem Johannis de Ghestel ex uno et inter hereditatem dicti 

Bertoldi (dg: d) ex alio atque ex dimidio iugero terre sito in dicta 

parochia ad locum dictum communiter op die Haer inter hereditatem 

predicti Bertoldi ex uno et inter hereditatem Johannis die (dg: Groet ex) 

Groet ex alio prout in litteris hereditarie vendidit Henrico filio 

quondam Henrici #dicti# Matheus cum litteris et jure promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Dicbier et Steenwech datum tercia post 73Lamberti. 

 

BP 1179 p 298v 05 di 19-09-1391. 

Johannes die Coelborne nzv Henricus Coelborne en David, Ghisertus, Arnoldus 

en broeder Johannes, nkvw Ghisbertus Lijsscap, beloofden aan Ghisbertus 

Lijsscap de jongere, Johannes Lijsscap zvw Thomas Valant en Jacobus, 

Ghisbertus en Jutta, kvw Willelmus Coptiten, dat zij het testament van 

wijlen Ghisbertus Lijsscap zullen uitvoeren, en dat zij hen schadeloos 

zullen houden van aanspraken wegens dit testament of wegens schulden van 

voornoemde Ghisbertus Lijsscap. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 298v 07}. 

Johannes (dg: Coelborne) die Coelborne filius naturalis Henrici Coelborne 

David Ghisertus Arnoldus et frater Johannes pueri naturales quondam (?dg: 

Ghibonis) Ghisberti Lijsscap promiserunt (dg: Ghisberto) super omnia 

#habita et habenda# Ghisberto Lijsscap juniori Johanni Lijsscap filio 

quondam Thome Valant et Jacobo Ghisberto et Jutte liberis quondam (dg: q) 

Willelmi Coptiten quod ipsi testamentum quondam Ghisberti Lijsscap 

adimplebunt #sic quod eis dampna exinde eveniant# et ipsos indempnes 

servabunt ab omni impeticione eis eventura occacione testamenti dicti 

quondam Ghisberti Lijsscap seu occacione debitorum dicti quondam 

Ghisberti Lijsscap. Testes Uden et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 298v 06 ±di 19-09-1391. 

Johannes Coelborner ontlastte Ghisbertus Lijsscap de jongere en Johannes 

Lijsscap zvw Thomas van Valent van 100 oude schilden en beloften aan hem en 

zijn vrouw Katherina ndvw Ghisbertus Lijsscap eertijds door de anderen 

gedaan. 

 

Johannes Coelborner quitavit Ghisbertum Lijsscap junior! et Johannem 

Lijsscap filium quondam Thome de Valent ab centum aude scilde et ab 

omnibus promissionibus sibi ab aliis pridem promissis cum Katherina sua 

uxore filia naturali quondam Ghisberti Lijsscap ut dicebat. 

 

BP 1179 p 298v 07 di 26-09-1391. 

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

schepenen, Willelmus zv Arnoldus Tielini, Ywanus Stierken, zijn broer 

                         
73 Mogelijk moet dit zijn: tercia post octavas Lamberti: di 26-09-1391. 
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Henricus, Henricus Raet en meer anderen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 298v 05}. 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Acta in camera presentibus scabinis 

Willelmo filio Arnoldi Tielini Ywano Stierken Henrico eius fratre Henrico 

Raet et pluribus aliis anno nonagesimo primo mensis septembris (dg: 

secunda die post) tercia post octavas Lamberti que octave fuerunt die 

dominica hora vesperarum pontificis Bonifacii anno secundo. 

 

BP 1179 p 298v 08 di 26-09-1391. 

+. 

Een nadrukkelijk met inkt onleesbaar gemaakte schuldbekentenis. 

Jacobus filius ?Johannis ?P...... ....... ....... filius Pauli ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... / ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... persolvendos 

....... ....... ....... ....... / ?Mathei ....... ....... ....... ....... 
?Jacobo ....... ....... ....... datum supra. 

 

1179 mf5 C 02 p. 299. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1179 p 299r 01 za 23-09-1391. 

Arnoldus zvw Johannes zvw Arnoldus van Grienden droeg over aan Aleijdis wv 

Theodericus die Moelner van der Donc een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Lieshout, uit een b-erfpacht van ?8 mud rogge, maat van Lieshout, die 

Theodericus die Moelner van der Donc beloofd had aan eerstgenoemde 

Arnoldus, met Lichtmis in Lieshout te leveren, gaande uit een huis, tuin, 

akkers, beemden en erfgoederen van voornoemde wijlen Arnoldus van Grienden, 

in Lieshout, zoals deze aan voornoemde Johannes gekomen waren na overlijden 

van zijn voornoemde vader Arnoldus van Grienden en na overlijden van 

Walterus en Jacobus, bvw voornoemde Johannes. De broers Lambertus en 

Henricus, kvw Lambertus Naets soen, deden afstand. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis (dg: Ar) filii quondam Arnoldi de 

Grienden hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Lijeshout (dg: q) de hereditaria paccione ?octo modiorum siliginis dicte 

mensure quam Theodericus die Moelner van der Donc promisit se daturum et 

soluturum primodicto Arnoldo hereditarie purificationis et in parochia de 

Lijeshout tradendam de et ex domo orto agris pratis et hereditatibus 

quibuscumque dicti quondam Arnoldi de Grienden sitis in parochia de 

Lijeshout prout huiusmodi domus ortus agri prati et hereditates dicto 

Johanni de morte dicti quondam Arnoldi de Grienden sui patris et de morte 

quondam Walteri et Jacobi fratrum dicti (dg: d) quondam Johannis 

successione #sunt# advoluti prout in litteris supportavit Aleijdi relicte 

quondam Theoderici die Moelner van der Donc (dg: p) cum litteris et jure 

(dg: occacione dicte paccionis duorum modiorum siliginis promittens) 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Lambertus 

et Henricus fratres liberi quondam Lamberti Naets soen super dicta 

paccione et jure ad opus dicte emptricis renunciaverunt promittentes 

ratam servare et obligationem et impeticionem (dg: ex parte) ex parte 

eorum deponere. Testes Dicbier et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 299r 02 za 23-09-1391. 

Lambertus die Smit verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Yvels) Lambertus die Smit prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 299r 03 za 23-09-1391. 

Bernardus Weenmaers soen ev Oda dvw Ghibo van !Best verkocht aan Henricus 

Nerinc een b-erfcijns van 51 schelling geld, die Johannes zv Arnoldus gnd 
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van Middelrode smid beloofd had aan voornoemde Ghibo van !Beest, een helft 

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

huis en erf, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Theodericus Godekens enerzijds en erfgoed van Walterus van 

Hijntam anderzijds. 

 

Bernardus Weenmaers soen maritus et tutor legitimus Ode filie quondam 

Ghibonis de !Best hereditarium censum quinquaginta unius solidorum monete 

quem Johannes filius Arnoldi dicti de Middelrode faber promisit se 

daturum et soluturum dicto Ghiboni de Beest! hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco ad finem (dg: vice) 

vici Hijnthamensis inter hereditatem Theoderici Godekens ex uno et inter 

hereditatem Walteri de Hijntam ex alio (dg: prout in litteris hereditarie 

vendidit) [quem censum] sibi et dicte sue uxori de morte dicti quondam 

Ghibonis successione advolutum esse dicebat vendidit Henrico Nerinc 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

[?et ?impeticionem] ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 299r 04 za 23-09-1391. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Smeets van Mierle verkocht aan Johannes die Wit 

zv Gerardus gnd Scoenmaker van Mierle een b-erfpacht van 5 mud rogge, maat 

van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen op de navolgende hoeve te leveren, 

gaande uit een hoeve van Johannes Scillinc gnd ten Heuvel, in Nuenen, welke 

pacht eerstgenoemde Arnoldus gekocht had van voornoemde Johannes Scillinc. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi dicti Smeets de Mierle hereditariam 

paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Nuenen solvendam 

hereditarie purificationis et in (dg: Busco) Nuenen supra mansum 

infrascriptum tradendam ex quodam manso (dg: dicti ve) Johannis Scillinc 

(dg: -s filii) dicto communiter ten Hoevel sito in parochia de Nuenen 

atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis quam paccionem primodictus Arnoldus 

erga dictum Johannem Scillinc emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni die Wit filio (dg: quondam) Gerardi dicti 

Scoenmaker de Mierle supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 299r 05 za 23-09-1391. 

Johannes van den Doerne van Arscot droeg over aan Rodolphus Delft zvw 

Jacobus Aven soen 15 dobbel mottoen geld van Brabant, die Johannes van 

Padbroec en Johannes van Brolijo beloofd hadden aan Johannes zv Boudewinus, 

en die de broers hr Johannes en Boudewinus, kvw voornoemde Johannes zv 

Boudewinus, Henricus van Erpe en Willelmus gnd Waerloes overgedragen74 

hadden aan voornoemde Johannes van den Doerne. 

 

Johannes van den Doerne de Arscot quindecim aureos denarios communiter 

dobbel mottoen vocatos monete Brabantie quos Johannes de Padbroec et 

Johannes de Brolijo promiserunt Johanni filio Boudewini et quos XV dobbel 

mottoen dominus Johannes et Boudewinus fratres liberi quondam dicti 

Johannis filii Boudewini Henricus de Erpe et Willelmus dictus Waerloes 

dicto Johanni (dg: de) van den Doerne supportaverant prout in litteris 

supportavit Rodolpho Delft filio quondam Jacobi Aven soen cum litteris et 

jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 299r 06 za 23-09-1391. 

Johannes zv Willelmus gnd die Decker van Berze ev Heijlwigis dvw 

Theodericus zv Egidius snijder van Berze verkocht aan Arnoldus Houtappel zv 

Jacobus de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, uit een 

                         
74 Zie ← BP 1177 f 367r 06 vr 14-06-1387, eerste overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren, een 

helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Bartholomeus, gaande uit 

goederen gnd te Stokt, in Moergestel, en uit andere goederen van Hadewigis 

gnd van Stoct dvw Petrus van Stoct, haar dochter Hadewigis en Arnoldus en 

Egidius, zv eerstgenoemde Hadewigis van Stoct, welke pacht van 2 mud wijlen 

voornoemde Theodericus gekocht had van Johannes van Erpe handschoenmaker, 

en welke pacht aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van 

voornoemde Theodericus, te weten de helft die met Kerstmis wordt geleverd. 

Willelmus oudere zv voornoemde Willelmus die Decker deed afstand van deze 

helft; hij zal nimmer hierop rechten doen gelden op basis van beloften en 

brieven door voornoemde verkoper aan hem gegeven of gemaakt. 

 

Johannes filius Willelmi dicti die Decker de Berze #maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Theoderici filii Egidii 

sartoris de Berze# medietatem hereditarie paccionis duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis dicte mensure danda et solvenda (dg: here) anno quolibet 

mediatim Domini et mediatim (dg: Bath) Bartholomei et in Busco tradenda 

et deliberanda de bonis dictis te Stoct sitis in Ghestel !domini 

Willelmi! prope Oesterwijc et de (dg ef) edificiis ac pratis ad dicta 

(dg: dicta) #bona# pertinentibus ac de ceteris omnibus et singulis 

dictorum bonorum attinentiis tam in humido quam in sicco in duro et in 

molli consistentibus et de reliquis bonis Hadewigis dicte de Stoct filie 

quondam Petri de Stoct et Hadewigis eius filie Arnoldi et Egidii filiorum 

primodicti Hadewigis de Stoct omnibus et singulis ibidem in Gestel 

predicta existentibus sive sitis quam paccionem duorum modiorum dictus 

quondam (dg: Egidius) #Theodericus# erga Johannem de Erpe cijrothecarium 

emendo acquisiverat prout in litteris quas vidimus et !paccionem (dg: p) 

sibi (dg: de) et dicte sue uxori de morte dicti (dg: Egi) quondam (dg: 

Egidii) #Theoderici# successione advolutam esse dicebat (dg: hereditarie 

vendidit Arnoldo Houtappel Jacobs soen promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere in dicta p) scilicet illam medietatem dicte 

paccionis que medietas solvenda est annuatim in festo nativitatis Domini 

hereditarie vendidit Arnoldo Houtappel filio dg: Ar) Jacobi promittens 

super omnia warandiam et obligationem in dicta (dg: p) medietate dicte 

paccionis deponere et sufficientem. Quo facto Willelmus senior filius 

dicti #{in margine sinistra:} Willelmi# die Decker super dicta (dg: pacc) 

medietate dicte paccionis duorum modiorum siliginis ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere et quod ipse nunquam jus prosequitur supra dictam medietatem 

(dg: d) vigore quarumcumque promissionum et litterarum sibi prius per 

dictum venditorem datarum et factarum. Testes Uden et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 299r 07 za 23-09-1391. 

Reijnerus van Mechelen gaf uit aan Elizabeth dvw Henricus van den Hoernic 

twee stukken land in Haaren bij Oisterwijk, (1) tussen Egidius van den 

Doren enerzijds en die Groenstraat anderzijds, (2) tussen voornoemde 

Egidius van den Doren enerzijds en die Heerstraat anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 12 penningen aan de kerk van Haaren, en thans voor (b) 

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

leveren, voor het eerst over twee jaar (zo 02-02-1393). 

 

Solvit Elizabeth. 

-. 

Reijnerus de Mechelen duas pecias terre sitas in parochia de Haren prope 

Oesterwijc quarum una inter hereditatem Egidii de Spina ex uno et inter 

plateam die Gruenstraet vocatam ex alio et altera inter hereditatem dicti 

Egidii de Spina ex uno et inter plateam dictam die Heerstraet ex alio 

dedit ad hereditariam paccionem Elizabeth filie quondam Henrici van den 

Hoernic ab eadem hereditarie possidendas pro XII denariis (dg: cen) talis 

monete in quali huiusmodi XII denarii ecclesie de Haren de jure sunt 
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solvendi dandis etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et pro primo termino a purificationis proxime (dg: .) ultra duos annos et 

in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et altera cum tutore repromisit. Testes Dicbier et Loze datum 

supra. 

 

BP 1179 p 299r 08 za 23-09-1391. 

Voornoemde Elizabeth beloofde aan voornoemde Reijnerus 13 Gelderse gulden 

of de waarde met Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1393) te betalen. 

 

-. 

Dicta Elizabeth promisit dicto Reijnero XIII Gelre gulden seu valorem 

(dg: ad pi) a purificationis proxime ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 299r 09 za 23-09-1391. 

Henricus van Best droeg over aan Johannes Becker zvw Johannes die Heirde75 

de helft76, die behoorde aan Henricus Mutsart, van een huis en tuin in Den 

Bosch, in de straat gnd Beurde, tussen erfgoed van Godefridus Sceijnckel 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Uden anderzijds, aan hem gerechtelijk 

verkocht door voornoemde Johannes Becker. 

 

Henricus de Best medietatem que spectabat ad Henricum Mutsart domus et 

orti sitorum in Busco in vico dicto Boerden inter hereditatem Godefridi 

Sceijnckel ex uno et inter hereditatem Johannis de Uden ex alio veditam 

sibi a Johanne Becker filio quondam Johannis die Heirde per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris supportavit 

dicto Johanni Becker promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Uden et Loze datum supra. 

 

BP 1179 p 299r 10 za 23-09-1391. 

Heijlwigis wv Goeswinus Vrancken en haar zoon Arnoldus beloofden aan hr 

Johannes Beijer priester 45 Gelderse gulden of de waarde, een helft te 

betalen met Kerstmis (ma 25-12-1391) en de andere helft met Sint-Petrus-

Stoel aanstaande (do 22-02-1392). 

 

Heijlwigis (dg: Go) relicta quondam Goeswini Vrancken et Arnoldus eius 

filius promiserunt domino Johanni Beijer presbitro XLV Gelre gulden seu 

valorem (dg: ad) mediatim Domini et mediatim Petri ad cathedram proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 299r 11 za 23-09-1391. 

Gerardus zvw Benedictus gnd Bits zvw Benedictus Bits van den Eijkenhoevel 

deed tbv zijn oom Paulus zvw voornoemde Benedictus gnd Bits van den 

Eijkenhoevel afstand van alle erfgoederen van wijlen zijn voornoemde 

grootvader Benedictus van den Eijkenhoevel, gelegen onder Uden, van de 

oogsten en opbrengsten van die erfgoederen en van alle aanspraken van 

voornoemde Gerardus op zijn voornoemde oom Paulus. 

 

Gerardus filius quondam Benedicti dicti Bits filii quondam Benedicti Bits 

van den Eijkenhoevel super omnibus hereditatibus dicti quondam Benedicti 

                         
75 Zie ← VB 1799 f 052r 06, ma 09-01-1391; VB 1799 f 053v 02, ma 23-01-1391; 

VB 1799 f 055r 05, ma 06-02-1391: Jan Becker soen Jans des Heirde was 

gericht … aen een helft behorende tot Henric Mutsaert in huus ende erve 

gelegen in tsHertogen in die straet geheijten Buerde tusschen den erve 

Govevarts Scenkel ende tusschen den erve Jans van Uden overmids gebrec van 

erfcijns. 
76 Zie → BP 1179 p 665r 05 do 17-04-1393, overdracht van deze helft van het 

huis en de tuin. 
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van den Eijkenhoevel sui avi quocumque locorum infra parochiam de Uden 

sitis et super (dg: ...) fructibus et provenientibus (dg: super) sibi de 

dictis hereditatibus restantibus ut dicebat insuper super omnibus 

impeticionibus et actionibus quibus mediantibus ipse Gerardus Paulum 

filium dicti quondam Benedicti dicti Bits van den Eijkenhoevel suum 

avunculum impetere posset quacumque occacione a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem ut dicebat ad opus dicti Pauli renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salvis 

dicto Gerardo promissionibus #renunciacionibus# et contractis sibi 

hodierno die factis in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 299r 12 za 23-09-1391. 

Paulus zvw Benedictus gnd Bits van den Eijckenhoevel en zijn vrouw 

Elizabeth dvw Franco schoenmaker deden afstand van al hun aanspraken op 

Gerardus zvw Benedictus zvw voornoemde Benedictus Bits van den 

Eijckenhoevel. 

 

Paulus filius quondam (dg: P) Benedicti dicti Bits van den Eijckenhoevel 

et Elizabeth eius uxor filia quondam Franconis sutoris cum eodem tamquam 

cum tutore super omnibus impeticionibus et actionibus quibus ipsi 

Gerardum filium quondam Benedicti filii dicti quondam Benedicti Bits van 

den Eijckenhoevel #impetere possent# usque in diem presentem ad opus 

dicti Gerardi renunciaverunt promittentes ratam servare salva dicto (dg: 

-s) Paulo renunciacione et promissione sibi hodierno die factis in suo 

vigore permansuris a dicto Gerardo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 299r 13 za 23-09-1391. 

Voornoemde Paulus en Elizabeth beloofden aan voornoemde Gerardus 8 

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

betalen. 

 

Dictus Paulus et Elizabeth promiserunt dicto Gerardo VIII Hollant gulden 

seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1179 mf5 C 03 p. 300. 

 in profesto Mijchaelis: donderdag 28-09-1391. 

 in crastino Mijchaelis: zaterdag 30-09-1391. 

 

BP 1179 p 300v 01 do 28-09-1391. 

Laurencius van Gherwen en zijn zoon Willelmus beloofden aan Rodolphus van 

den Broec 20 gulden, 32 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1392) te betalen. 

 

Laurencius de Gherwen et Willelmus eius filius promiserunt Rodolpho van 

den Broec XX gulden scilicet XXXII gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Dicbier 

et Loze datum in profesto Mijchaelis. 

 

BP 1179 p 300v 02 do 28-09-1391. 

Jordanus van der Teijnden en Hermannus zv Arnoldus gnd Cleijnmael beloofden 

aan Johannes van Rees 47 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

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

 

(dg: Johe) Jordanus (dg: van der) van der Teijnden et Hermannus filius 

Arnoldi dicti Cleijnmael! (dg: soen) promiserunt Johanni de Rees XLVII 

Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a Remigii proixme futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 300v 03 do 28-09-1391. 

Johannes Gerijs soen broekenmaker beloofde aan Berisius van den Grave 16 
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Gelderse gulden, 32½ gemene plak voor 1 gulden gerekend, op zondag Letare 

aanstaande (zo 24-03-1392) te betalen. 

 

Johannes Gerijs soen caligator promisit Berisio van den Grave XVI Gelre 

gulden scilicet XXXII et dimidium gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato ad dominicam letare (dg: ...) proxime futuram persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 300v 04 do 28-09-1391. 

(dg: Johannes Wellen soen en Ghisbertus die Veer van). 

 

(dg: Johannes Wellen soen et Ghisbertus die Veer de). 

 

BP 1179 p 300v 05 do 28-09-1391. 

Hilla wv Godefridus van Hedechusen verhuurde aan Johannes Wellen soen en 

Ghisbertus die Veer van Empel 4 morgen land in de dingbank van Empel, in 

een kamp gnd Gerijt Neven Kamp, voor een periode van 6 jaar, ingaande 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391), per jaar voor 8 Hollandse gulden of de 

waarde met Kerstmis te betalen. 

 

Solverunt conductores. 

Hilla relicta quondam Godefridi de Hedechusen quatuor iugera terre ad se 

spectantia sita in jurisdictione de Empel in campo dicto Gerijt Neven 

Camp in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat locavit recto 

locacionis (dg: .) modo Johanni Wellen soen et Ghisberto die Veer de 

Empel ab eisdem ad spacium sex annorum post festum nativitatis Domini 

proxime futurum sine medio sequentium possidendum anno quolibet dictorum 

sex annorum pro octo Hollant gulden seu valorem dandis sibi ab aliis anno 

quolibet dictorum sex annorum nativitatis Domini et primo termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum promittens warandiam pro 

premissis dicto spacio pendente et aliam obligationem deponere et alii 

reromiserunt indivisi super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 300v 06 do 28-09-1391. 

Godefridus zvw Henricus gnd Mijnninc beloofde aan Arnoldus Stamelart van 

Spanct, tbv Johannes nzvw Petrus Contereels, 300 Hollandse gulden of de 

waarde na maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Godefridus. 

 

Godefridus filius quondam Henrici dicti Mijnninc promisit super habita et 

habenda Arnoldo Sta de Spanct ad opus Johannis filii naturalis quondam 

Petri (dg: Cumel) Contereels trecentos Hollant gulden seu valorem ad 

monitionem dicti Johannis persolvendos. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Godefrido. 

 

BP 1179 p 300v 07 do 28-09-1391. 

Hermannus zvw. 

 

Hermannus filius quondam. 

 

BP 1179 p 300v 08 za 30-09-1391. 

Johannes Bitter zvw Rutgerus Bitter verkocht aan Henricus van der Woert, 

tbv diens schoonzoon Gerardus Ketelleer, een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Eindhoven, die Johannes Scumer met 

Lichtmis moet leveren, gaande uit een hoeve in Strijp, ter plaatse gnd 

Slifvoert. 

 

Johannes Bitter filius quondam Rutgeri Bitter hereditarie vendidit 

Henrico van der Woert ad opus Gerardi Ketelleer sui generi hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 
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purificationis et in Busco tradendam ex (dg: du) hereditaria paccione 

duorum et dimidii modiorum siliginis (dg: d) mensure de Eijndoven quam 

paccionem jamdictam Johannes Scumer sibi solvere tenetur termino 

solucionis predicto ex manso sito in parochia de Strijp ad locum dictum 

Slifvoert et ex eius attinentiis ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem in paccione IIJ modiorum deponere 

et sufficientem facere. Testes Aa et Hubertus datum in crastino 

Mijchaelis. 

 

BP 1179 p 300v 09 za 30-09-1391. 

Gerardus van Mulsen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Mulsen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 300v 10 za 30-09-1391. 

Henricus zv Mijchael Balijaert verkocht77 aan Johannes van Vessem een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) een huis78 en tuin van wijlen Henricus Koevoet, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Straten, tssen kvw Jordanus Cluijsterman enerzijds en Elisabeth 

Cupers anderzijds, (2) 4 lopen roggeland in Oirschot, ter plaatse gnd die 

Hostaden, tussen kvw Willelmus zv Henricus Oemken enerzijds en Johannes 

Lensschaert anderzijds. 

 

Henricus filius (dg: quond) Mijchaelis Balijaert hereditarie vendidit 

Johanni de Vessem hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex domo et orto quondam 

Henrici Koevoet sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Straten inter 

hereditatem (dg: J) liberorum quondam Jordani Cluijsterman ex uno et 

inter hereditatem Elisabeth Cupers ex alio atque ex (dg: .) quatuor 

lopinatis terre siliginee in predicta parochia in loco dicto die Hostaden 

inter hereditatem liberorum quondam Willelmi filii Henrici Oemken ex uno 

et hereditatem Johannis Lensschaert ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et (dg: aliam) obligationem deponere (dg: except) et 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 300v 11 za 30-09-1391. 

Engbertus Ludinc zvw Jacobus van Uden verkocht aan Everardus Rover van 

Mordrecht en diens vrouw Agnes dvw Rodolphus Koijt een lijfrente79 van 8 

oude schilden, een helft te betalen met Pasen en de andere helft met Sint-

Remigius, gaande uit een stenen huis en erf van verkoper in Den Bosch, aan 

de Markt, tussen erfgoed van Gerardus Heerken de oudere zvw Godefridus 

Heerkini enerzijds en erfgoed van Arnoldus Wonder anderzijs, reeds belast 

met 4 pond 15 schelling geld b-erfcijns. 

 

Engbertus Ludinc filius quondam Jacobi de Uden legitime vendidit Everardo 

Rover de Mordrecht et Agneti sue uxori filie quondam Rodolphi Koijt 

vitalem pensionem octo aude scilde scilicet tantum pro quolibet aude 

scilt quantum oppidum de Busco capiet etc solvendam anno quolibet ad 

vitam dictorum emptorum et non ultra (dg: in f) mediatim pasce et 

mediatim Remigii et pro primo termino in festo pasche proxime futuro de 

et ex domo lapidea et area dicti venditoris sita in Busco ad forum inter 

hereditatem Gerardi Heerken (dg: filii quondam) seniori! filio quondam 

Godefridi Heerkini ex uno et inter hereditatem Arnoldi Wonder ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis quatuor libris et XV solidis hereditarii census monete 

                         
77 Zie → BP 1179 p 115r 10 do 23-11-1391, verkoop van erfcijns van 1½ mud 

uit deze onderpanden aan zelfde koper. 
78 Zie ← BP 1177 f 243v 03 do 14-06-1386 (1), uitgifte van onder meer dit 

huis. 
79 Zie → BP 1180 p 540v 07 vr 04-02-1396 (4), overdracht van de lijfrente. 
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annuatim exinde prius solvendis et sufficientem facere et alter diutius 

vivens integraliter possidebit etc. Testes Uden et Dicbier datum in 

crastino Mijchaelis. 

 

BP 1179 p 300v 12 za 30-09-1391. 

(dg: Godefridus). 

 

BP 1179 p 300v 13 za 30-09-1391. 

Godescalcus van Megen en Johannes van Bladel maakten bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Godescalcus van Hijntam en 

Henricus zv Paulus Rover die Tesschemaker met hun goederen. 

 

Godescalcus de Megen et Johannes de Bladel omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Godescalcum de Hijntam et per Henricum filium 

Pauli Rover die Tesschemaker seu per eorum alterum cum suis bonis ut 

dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 300v 14 za 30-09-1391. 

Yda dvw Henricus Berwout wv Henricus van Beke, haar kinderen Henricus en 

Arnoldus, en Walterus Steijmpel zvw Walterus Steijmpel ev Margareta, dv 

voornoemde Yda en wijlen Henricus van Beke, verkochten aan Elizabeth dvw 

Jacobus Aven soen een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jacobus-Apostel 

te betalen, gaande uit de hoeve van voornoemde wijlen Henricus van Beke, in 

Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd die Rudonk, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Yda filia quondam Henrici Berwout relicta quondam Henrici (dg: Bije) de 

Beke cum tutore Henricus Arnoldus (dg: et Walte) eius liberi et Walterus 

Steijmpel filius quondam (dg: Hen) Walteri Steijmpel #maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie dictorum Yde et quondam Henrici de 

Beke# hereditarie vendiderunt Elizabeth filie quondam Jacobi Aven soen 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie Jacobi 

apostoli ex manso #(dg: dicto die Rudonc)# dicti quondam Henrici de Beke 

sito in parochia de Haren prope Oesterwijc #ad locum dictum die Rudonc# 

atque ex attinentiis dicti mansi quocumque sitis ut dicebant promittentes 

cum tutore indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

oblgationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditaria paccione 

unius modii siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 300v 15 za 30-09-1391. 

Rodolphus Delft zvw Jacobus Aven soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus (dg: Ste) Delft filius Jacobi quondam Aven soen prebuit et 

reportavit (dg: da). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 300v 16 za 30-09-1391. 

Henricus Buc zv Theodericus Buc beloofde aan Nijcholaus van Ghiessen een 

n-erfcijns van 80 oude schilden, met Sint-Dionijsius te betalen, gaande uit 

al zijn goederen. 

 

Henricus Buc filius Theoderici Buc promisit super omnia #habita et 

habenda# se daturum et soluturum Nijcholao de Ghiessen hereditarium 

censum (dg: LX) #LXXX# aude scilde hereditarie in festo Dijonisii ex 

omnibus suis bonis mobilibus et immobilibus hereditariis et paratis 

#habitis et habendis# quocumque (dg: sitis) consistentibus sive sitis 

promittens super omnia (dg: warandiam) habita et habenda warandiam. 

Testes Uden et Loze datum supra. 

 

1179 mf5 C 04 p. 301. 

 in crastino Mijchaelis: zaterdag 30-09-1391. 
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 in festo Mijchaelis: vrijdag 29-09-1391. 

 

BP 1179 p 301r 01 za 30-09-1391. 

Johannes zvw Heijlwigis van der Heijden van Asten gaf uit aan Johannes zvw 

Henricus Doernken de navolgende erfgoederen, gelegen in Asten, (1) een 

huis, tuin en aangelegen eusels en beemden, tussen Theodericus van der 

Heijden enerzijds en kvw Theodericus Duijster van der Verseldonc 

anderzijds, (2) een stuk land ter plaatse gnd aan die Laarbroek, tussen 

Henricus die Wise enerzijds en voornoemde Theodericus van der Heijden 

anderzijds, (3) een stuk land ter plaatse gnd aan Loverbos, tussen 

voornoemde Theodericus van der Heijden enerzijds en kv Petrus gnd die Weder 

van Eijndoven anderzijds, (4) een stuk land ter plaatse gnd aan Nappart, 

tussen voornoemde Theodericus van der Heijden enerzijds en Petrus van den 

Wolfsberch anderzijds, (5) een stuk land ter plaatse gnd aan die Hezeakker, 

tussen een zekere Zaelde van Hal enerzijds en Petrus van der Weijden 

anderzijds, (6) een stuk land gnd dat Breemstuk, tussen Marcelius gnd Zeel 

van der Papendonc enerzijds en Johannes die Kersmaker anderzijds, (7) een 

stuk land tegenover de windmolen van Asten, tussen voornoemde Theodericus 

van der Heijden enerzijds en kinderen gnd van der Papendonc anderzijds, (8) 

een stuk land gnd die Licht Heze, tussen voornoemde Theodericus van der 

Heijden enerzijds en Arnoldus van den Hoernic anderzijds, (9) een stuk 

beemd ter plaatse gnd op Houbraker Goer, naast voornoemde Theodericus van 

der Heijden, welk stuk beemd jaarlijks wordt gedeeld tegen een erfgoed van 

voornoemde Theodericus van der Heijden, aldaar gelegen, (10) een stuk beemd 

naast het water gnd die Aa, naast erfgoed van voornoemde Theodericus van 

der Heijden, welk stuk beemd jaarlijks wordt gedeeld tegen dat erfgoed van 

Theodericus van der Heijden; de uitgifte geschiedde voor (a) de 

grondcijnzen, (b) cijnshoenderen, (c) ¼ deel van een kwart wijn aan de kerk 

van Asten, en thans voor (d) een n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Asten 

met Lichtmis in Asten te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-

1393). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand (11) 

een kamp met gebouwen, in Asten, tussen Willelmus die Snider enerzijds en 

Godefridus Moers soen anderzijds, (12) een kamp in Asten, ter plaatse gnd 

in het Roet, tussen Arnoldus Doernkens enerzijds en kv Weijndela gnd 

Duijsters anderzijds, (13) 2 stukken land in Asten, tussen Yseboldus 

Doernkens enerzijds en Arnoldus Colen en Marcelius van der Papendonc 

anderzijds, (14) een stuk land in Asten, ter plaatse gnd op Heilaar, tussen 

Yseboldus Doernkens enerzijds en kv Batha Smeeds anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Heijlwigis van der Heijden de Asten hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Asten primo videlicet domum et orum 

(dg: sitas) et hereditates (dg: et prata) dictas eeusel et prata sibi 

adiacentes sitas inter hereditates Theoderici van der Heijden ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Theoderici (dg: ?fili) Duijster van 

der Verseldonc ex alio item peciam terre sitam ad locum dictum aen die 

(dg: Laerdonc) #Laerbroec# inter hereditatem Henrici die Wise ex uno et 

inter hereditatem dicti (dg: di) Theoderici van der Heijden ex alio item 

peciam terre sitam ad locum dictum aen Loverbossche inter hereditatem 

dicti Theoderici van der Heijden ex uno et inter hereditatem liberorum 

Petri dicti die Weder de Eijndoven ex alio item peciam terre sitam ad 

locum dictum aen Nappart inter hereditatem dicti Theoderici van der 

Heijden ex uno et inter hereditatem Petri van den Wolfsberch ex alio item 

peciam terre sitam ad locum dictum aen die Hezeacker inter hereditatem 

cuiusdam dicte (dg: Ze) Zaelde de Hal ex uno et inter hereditatem Petri 

van der Weijden ex alio item peciam terre dictam dat Breemstuc sitam 

inter hereditatem Marcelii dicti Zeel van der Papendonc ex uno et inter 

hereditatem Johannis die Kersmaker ex alio item peciam terre sitam in 

opposito molendini venti de Asten inter hereditatem #dicti# Theoderici 

van der Heijden ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum van der 

Papendonc ex alio item peciam terre dictam die Licht Heze sitam inter 

hereditatem dicti Theoderici van der Heijden ex uno et inter hereditatem 
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Arnoldi van den Hoernic ex alio item peciam prati sitam (dg: iuxta) ad 

locum dictum op Houbraker Goer juxta hereditatem dicti Theoderici van der 

Heijden et que (dg: an) pecia prati annuatim dividitur contra hereditatem 

dicti Theoderici van der Heijden ibidem sitam item peciam prati sitam 

iuxta aquam dictam die Aa iuxta hereditatem dicti Theoderici van der 

Heijden et #que# pecia prati jamdicta annuatim dividitur contra eandem 

hereditatem dicti Theoderici van der Heijden ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni filio quondam Henrici Doernken ab eodem 

hereditarie possidendas pro censibus dominorum fundi #et pullis 

censualibus et pro quarta parte unius quarte vini ecclesie de Asten# 

dandis etc atque pro hereditaria paccione quinque modiorum siliginis 

mensure de Asten danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino a (dg: p) purifictionis proxime ultra annum et in parochia de 

Asten tradenda ex premissis promittens warandiam (dg: et aliam) pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Johannes (dg: domum et ortum) quendam campum 

cum suis edificiis situm in dicta parochia inter hereditatem Willelmi die 

Snider ex uno et inter hereditatem Godefridi Moers soen ex alio atque 

quendam campum situm in dicta parochia in loco dicto int Roet inter 

hereditatem Arnoldi Doernkens ex uno et inter hereditatem liberorum 

Weijndele dicte Duijsters ex alio item duas pecias terre sitas in dicta 

parochia (dg: et) inter hereditatem Yseboldi Doernkens ex uno et 

(verbeterd uit: in) inter hereditatem Arnoldi Colen et Marcelii van der 

Papendonc ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia in loco dicto 

op Heijlaer inter hereditatem Yseboldi Doernkens ex uno et inter 

hereditatem liberorum (dg: .) Bathe Smeeds ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit. Testes (dg: u) Aa et Ghemert datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1179 p 301r 02 za 30-09-1391. 

Petrus Jans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Jans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 301r 03 za 30-09-1391. 

Arnoldus Wonder zv Boudewinus Lijsmoeden beloofde aan Johannes zvw Johannes 

Rike kramer 22½ pond, 1 Hollandse gulden (dg: of de waarde) voor 38 groten 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Martinus over een 

jaar (ma 11-11-1392) te betalen. 

 

Arnoldus Wonder (dg: Boudens) filius Boudewini Lijsmoeden promisit 

Johanni filio quondam Johannis Rike institoris XXII et dimidiam libras 

grossorum scilicet unum Hollant gulden (dg: seu valorem) pro XXXVIII 

groet in premissis computato seu aliud pagamentum eius valoris (dg: ad) a 

Martini proxime futuro ultra annum prsolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 301r 04 za 30-09-1391. 

Mauritius van Boemel bontwerker droeg over aan Jacobus Dunnecop zvw 

Godefridus Donnecop een huis80,81 en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van Johannes Brenthens enerzijds en erfgoed van Egidius gnd 

Aelbrechts soen anderzijds, aan hem overgedragen door Godefridus zvw 

Johannes gnd Goben soen. Aleijdis wv voornoemde Godefridus zvw Johannes gnd 

Goben soen en Elizabeth en Heijlwigis, dvw voornoemde Godefridus en 

Aleijdis, verklaarden dat de overdracht met hun instemming gebeurt en deden 

afstand. Aleijdis, Jutta en Luijtgardis, dvw voornoemde Godefridus zvw 

Johannes Goben soen, zullen met de overdracht instemmen en afstand doen, 

zodra ze meerderjarig zijn. 

 

                         
80 Zie ← BP 1178 f 261r 08 wo 22-06-1390, Mechtildis wv Jacobus Coptiten 

verkocht het huis aan Godefridus zv Johannes Goben soen van Helmont. 
81 Zie → BP 1182 p 331r 09 do 10-03-1401, verkoop van het huis. 
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Mauritius de Boemel pellifex domum et aream sitam in Busco in vico 

ecclesie inter hereditatem Johannis Brenthens ex uno et inter hereditatem 

Egidii dicti Aelbrechts soen ex alio supportatam sibi a Godefrido filio 

quondam Johannis dicti Goben soen prout in litteris hereditarie 

supportavit Jacobo Dunnecop filio quondam Godefridi Donnecop cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto Aleijdis relicta dicti quondam Godefridi filii 

quondam Johannis dicti Goben soen Elizabeth et Heijlwigis (dg: eius) 

filie eorundem quondam Godefridi et Aleijdis cum tutore palam 

recognoverunt id esse sue voluntatis quod dictus Mauritius dictam domum 

et aream dicto Jacobo Donnecop supportavit (dg: ..) ut prefertur insuper 

dicte Aleijdis Elizabeth et Heijlwigis cum suis (dg: tutoribus predictis) 

#tutoribus# super dicta domo et area et super jure etc ad opus dicti 

Jacobi renunciaverunt promittentes #super habita et habenda# cum tutore 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte earum et dicti 

quondam Godefridi filii quondam Johannis Goben #soen# et quorumcumque 

heredum eiusdem quondam Godefridi deponere et quod ipse Aleijdem Jutte! 

#et# Luijtgardem filias dicti quondam Godefridi filii quondam Johannis 

Goben soen dicte supportacioni facte per dictum Mauritium facient 

#consentire# et super dicta domo et area ad opus dicti Jacobi renunciare 

et obligationem et impeticionem ex parte earum dicti quondam Godefridi 

earum patris deponere (dg: promiserunt insuper dicte Aleijd et quod ipse 

Aleijdem Heijlwigem et Elizabeth indempnes servare ab) quamcito ad annos 

pubertatis pervenerint excepta tamen supportacione prius facta dicto 

Mauritio per dictum quondam Godefridum de dicta domo et area. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 301r 05 za 30-09-1391. 

Voornoemde Aleijdis, Elizabeth en Heijlwigis beloofden voornoemde Mauritius 

schadeloos te houden van schulden van voornoemde wijlen Godefridus. 

 

Dicte Aleijdis Elizabeth et Heijlwigis cum tutore promiserunt indivisi 

super omnia quod ipsi! dictum Mauritium indempnem servabunt ab omnibus 

impeticione et vexatione dicto Mauritio evenientibus ac eventuris 

occacione (dg: quorum) quorumcumque debitorum que dictus quondam 

Godefridus debet personis quibuscumque prout #et# in quantum dictus 

Mauritius huiusmodi dampna per testimonium duorum legitimorum testium 

probare poterit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 301r 06 za 30-09-1391. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan Mauritius van Boemel 50 oude schilden of de 

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

 

Dictus Jacobus promisit Mauritio de Boemel L aude scilde Francie seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 301r 07 za 30-09-1391. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan Agnes ev Thomas Willems soen 33 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) en 27 Hollandse 

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

 

Dictus Jacobus promisit (dg: J) Agneti uxori (dg: Tho..) Thome Willems 

soen XXXIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

atque XXVII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 301r 08 za 30-09-1391. 

Johannes zvw Henricus Doernkens beloofde aan Johannes zvw Heijlwigis van 

der Heijden van Asten 10 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, 
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met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Henrici Doernkens promisit Johanni filio quondam 

Heijlwigis van der Heijden de Asten X gulden scilicet XXX gemeijn placken 

pro quolibet gulden computato ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 301r 09 vr 29-09-1391. 

Johannes van Boege beloofde aan Johannes van Dordrecht 10 mud rogge, 

Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Johannes de Boege promisit Johanni de Dordrecht X modios siliginis 

mensure de Busco ad monitionem persolvendos. Testes Dicbier et Steenwech 

datum in festo Mijchaelis Steenwech dixit. 

 

1179 mf5 C 05 p. 302. 

 anno nonagesimo primo: 1391. 

 in festo Remigii: zondag 01-10-1391. 

 Quarta post Remigii: woensdag 04-10-1391. 

 Quinta post Remigii: donderdag 05-10-1391. 

 

BP 1179 p 302v 01 ±zo 01-10-1391. 

Begin van de contracten van de schepenen hr Goessuinus van Aa ridder, 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Theodericus Rover, Johannes van Neijnsel, 

Jacobus Tijt, Arnoldus van Vladeracken en Gerardus Raet. 

 

Incipiunt contractus scabinorum domini Goessuini de Aa militis Willelmi 

filii Arnoldi Tielkini Theoderici Rover Johannis de Neijnsel Jacobi Tijt 

Arnoldi de Vladeracken et Gerardi Raet anno nonagesimo primo. 

 

BP 1179 p 302v 02 zo 01-10-1391. 

Everardus gnd uten Werde droeg over aan Paulus Henrics soen van Geffen 

bakker een b-erfcijns van 16 oude schilden, geld van de keizer of de koning 

van Frankrijk of ander paijment van dezelfde waarde, met het octaaf van 

Pinksteren te betalen, gaande uit alle cijnsgoederen en allodiale goederen 

van hr Antonius van der Weteringen ridder, gelegen onder Sint-Oedenrode, 

welke cijns Johannes gnd van Bemmael zv voornoemde Everardus, toen hij in 

de kost was van voornoemde Everardus en niet geëmancipeerd, gekocht82 had 

van voornoemde hr Antonius, en welke cijns voornoemde Everardus nu bezit. 

Lasten van zijn kant en van de kant van zijn voornoemde zoon Johannes 

worden afgehandeld. 

 

Everardus dictus uten Werde hereditarium censum sedecim aureorum 

denariorum antiquorum communiter scilde vocatorum monete imperatoris vel 

regis Francie vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie in octavis penthecostes ex omnibus et singulis bonis 

censualibus et allodialibus domini Antonii (dg: wan) van der Weteringen 

militis quocumque locorum infra parochiam de Rode sancte Ode !Ode 

consistentibus sive sitis quem censum Johannes dictus de Bemmael filius 

dicti Everardi (dg: in expensis) in expensis #dicti Everardi# et non 

emancipatus cum dicto Everardo suo patre #ut dicebat# erga dictum dominum 

Antonium emendo acquisiverat prout in litteris (dg: he) et quem censum 

dictus Everardus nunc pleno jure ad se spectare dicebat supportavit Paulo 

Henrics soen de Geffen pistori cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem et (dg: ob) impeticionem ex parte et dicti 

Johannis sui filii deponere. Testes Willelmi Arnoldi et Coptijten datum 

in festo Remigii. 

 

                         
82 Zie ← BP 1178 f 151v 11 vr 29-04-1390, verkoop van deze cijns aan aan 

Johannes van Benmael zv Everardus uten Werde. 
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BP 1179 p 302v 03 zo 01-10-1391. 

Henricus van Baex schonk aan zijn zoon Henricus een hoeve83 gnd het Goed aan 

die Heide, in Uden, zoals deze behoorde aan zijn schoonvader wijlen 

Rodolphus Glorien soen, belast met de grondcijns. 

 

Henricus de Baex mansum quendam dictum communiter tGoet aen die Heijde 

situm in parochia de Uden cum eius attinentiis quocumque locorum sitis 

prout ad Rodolphum quondam Glorien soen suum socerum spectare consuevit 

ut dicebat hereditarie supportavit Henrico suo filio nomine dotis ad jus 

oppidi etc promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi inde solvendo. Testes Aa et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 302v 04 zo 01-10-1391. 

Gerardus zvw Benedictus gnd Bits van Os, zijn vrouw Yda dvw Petrus van 

Hijnen en Aleidis dv voornoemde Yda beloofden aan Johannes zvw Elijas zvw 

Elijas van Eijndoven 21 Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1392) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Benedicti dicti Bits de Os Yda filia quondam 

Petri de Hijnen eius uxor (dg: al) et Aleidis filia dicte Yde promiserunt 

Johanni filio quondam Elije filii quondam Elije de Eijndoven XXI Gelre 

gulden vel valorem ad purificationis proxime persolvendos. Testes (dg: 

datum ut supra) Aa et Tijt datum ut supra. 

 

BP 1179 p 302v 05 wo 04-10-1391. 

Bernardus van der Cappellen zvw Theodericus van der Cappellen verkocht aan 

de secretaris Johannes een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt 

naar de plaats gnd die Zile, tussen erfgoed dat was van wijlen Gerardus van 

Orthen enerzijds en erfgoed van Cristina van Tricht anderzijds, welk huis 

verkoper verworven had van Arnoldus Bruijsten zvw Arnoldus Gruijter, belast 

met 52 schelling geld. Zodra voornoemde cijns op ander erfgoed is 

gevestigd, zal voornoemd huis hiervan ontlast zijn. 

 

Bernardus van der Cappellen (dg: here) filius quondam Theoderici van der 

Cappellen hereditarie vendidit mihi Johanni hereditarium censum trium 

librarum monete solvendum hereditarie Johannis ex domo et area sita in 

Busco in vico tendente (dg: a vico) ad locum dictum die Zile inter 

hereditatem que fuerat quondam Gerardi de Orthen ex uno et inter 

hereditatem Cristine de Tricht ex alio quam ipse erga Arnoldum Bruijsten 

filium quondam Arnoldi Gruijter acquisiverat ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

quinquaginta duobus solidis dicte monete prius solvendis et sufficientem 

facere tali condicione quod cum dictum censum ad aliam hereditatem 

assignaverit et sic firmaverit etc extunc primodicta domus exinde 

exonerata permanebit. Testes Willelmus et Tijt datum quarta post Remigii. 

 

BP 1179 p 302v 06 wo 04-10-1391. 

Henricus van Hazewinckel beloofde aan Henricus Dicbier zv Godefridus 20 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391) 

te betalen. 

 

Henricus van Hazewinckel promisit Henrico Dicbier filio Godefridi XX 

Gelre gulden vel valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 302v 07 do 05-10-1391. 

Engbertus gnd van Doedenberch droeg over aan de secretaris, tbv Maria ndvw 

                         
83 Zie → BP 1180 p 441r 11 ma 08-05-1396, er wordt een cijns van 6 pond op 

de hoeve gevestigd. 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

177 

hr Egidius van de Waag priester, een b-erfcijns van 3 pond geld, die 

Hermannus Loeden soen beloofd had aan voornoemde Engbertus, een helft te 

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

erfgoed in Hintham, tussen wijlen Lambertus van den Arennest enerzijds en 

Thomas nzvw Henricus gnd Maes van Hijnen anderzijds. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Engbertus dictus de (dg: Dodenbroec Deod) Doedenberch hereditarium censum 

trium librarum monete quem Hermannus Loeden soen promiserat se daturum et 

soluturum dicto Engberto hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex quadam hereditate sita in Hijntham inter hereditatem quondam Lamberti 

van den Arennest ex uno et inter hereditatem spectantem ad Thomam filium 

naturalem quondam Henrici dicti Maes de Hijnen (dg: ex alio et quam 

hereditatem et idem quondam Henricus Maes soen eidem Thome suo filio in 

suo testamento legaverat) ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit mihi ad opus Marie filie naturali! quondam domini Egidii de 

Statera presbitri cum litteris #et arrestagiis# et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Willelmus 

datum quinta post Remigii. 

 

BP 1179 p 302v 08 wo 04-10-1391. 

Henricus van Hazewinckel droeg over aan Johannes Kuijst zvw Wolterus 

Spijrinc, zijn zusters Margareta en Agnes, en Henricus Rike (1) zijn deel 

in de helft van 12½ morgen land, in Alem, op de gemeint, ter plaatse gnd 

dat Alemse Broek, tussen Heren Baudekens Kamp enerzijds en erfgoed van 

Goeswinus gnd Veren Hillen soen en kvw Reijnerus gnd met den Crommen Halse 

anderzijds, welke helft wijlen Ludovics van Gheldorp verworven had van hr 

Gheerlacus Rover ridder, (2) zijn deel in een hofstad84,85,86,87,88 met 

gebouwen, 20 voet breed en 40 voet lang, in Den Bosch, in een straatje dat 

loopt van het woonhuis van wijlen Engbertus gnd Ludinc van den Dijk, aan de 

kant richting het woonhuis van de vrouwe van Lake, tussen erfgoed van 

Arnoldus van Dijest zvw Henricus van Mierbeke enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus van Wesel anderzijds, welke hofstad Loedekinus zv Johannes gnd 

Sluijsman van Gheldorp in cijns verkregen had van Henricus van der Schant. 

De brief overhandigen aan Henricus Dicbier zv Godefridus. 

 

Henricus van Hazewinckel totam partem et omne jus sibi quovis modo 

competentes in medietate (dg: ?tre) duodecim et dimidii jugerum terre 

sitorum in parochia de Alem supra communitatem ibidem in loco dicto dat 

Alemsche Broec inter quendam campum dictum communiter Heren Baudekens 

Camp ex uno et inter hereditatem Goeswini dicti Veren Hillen soen et 

liberorum quondam Reijneri dicti met den Crommen Halse ex alio quam 

medietatem predictam quondam Ludovics de Gheldorp erga dominum Gheerlacum 

Rover militem acquisiverat prout in litteris atque totam partem et omne 

jus dicto Henrico quovis modo competentes in quodam domistadio XXti 

pedatas in latitudine et XL pedatas in longitudine continente sito in 

Busco in viculo quodam tendente a domo habitationis quondam Engberti 

dicti Ludinc de Aggere in latere versus domum habitationis domine de Lake 

inter hereditatem Arnoldi de Dijest filii quondam Henrici de Mierbeke ex 

                         
84 Zie → BP 1175 f 051r 02 do 22-10-1394, overdracht van 1/8 deel in de 

hofstad aan Johannes van de Dijk. 
85 Zie → BP 1175 f 051r 03 do 22-10-1394, overdracht van 1/8 deel, dat aan 

Johannes Kuijst behoorde, in de hofstad aan Johannes van de Dijk. 
86 Zie → BP 1175 f 051r 04 do 22-10-1394, overdracht van 1/8 deel, dat aan 

Agnes dvw Walterus Spijerinc behoorde, in de hofstad aan Johannes van de 

Dijk. 
87 Zie → BP 1180 p 292v 14 vr 29-01-1395, overdracht van ¼ deel in de 

hofstad aan Johannes van de Dijk. 
88 Zie → BP 1180 p 308v 04 do 18-02-1395, overdracht van ¼ deel in de 

hofstad aan Johannes van de Dijk. 
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uno et inter hereditatem Arnoldi de Wesel ex alio quod domistadium 

predictum Loedekinus filius Johannis dicti Sluijsman de Gheldorp erga 

Henricum van der Schant ad censum acquisiverat prout in aliis litteris 

atque in edificiis in dicto domistadio consistentibus ut dicebat 

hereditarie (dg: v) supportavit Johanni Kuijst filio quondam Wolteri 

Spijrinc Margarete (dg: eius sorori Henrico Rike pistori) et Agneti 

sororibus dicti Johannis Kuijst et Henrico Rike cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Tijt datum quarta post Remigii. Detur Henrico Dicbier filio 

Godefridi. 

 

BP 1179 p 302v 09 wo 04-10-1391. 

Voornoemde vier deden tbv voornoemde Henricus van Hazewinckel afstand van 

alle gerede goederen en huisraad, waarin Alveradis, ev voornoemde Henricus 

van Hazewinckel en wv Ludovicus van Gheldorp, was overleden. 

 

Dicti quatuor cum tutore super omnibus bonis mobilibus et paratis et 

utencilibus et clenodiis dictis huijsraet in quibus Alveradis uxor dudum 

dicti Henrici #de Hazewnckel# relicta quondam Ludovici de Gheldorp 

decessit quocumque locorum sitis ut dicebant atqe super toto jure #ut 

dicebant# ad opus dicti Henrici legitime renunciaverunt promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

1179 mf5 C 06 p. 303. 

 Quinta post Remigii: donderdag 05-10-1391. 

 

BP 1179 p 303r 01 do 05-10-1391. 

Danijel van der Eijken van Hezewijc droeg over aan Yda ndvw Marcelius van 

den Bruele een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Heeswijk, in het huis van voornoemde Danijel, te leveren, gaande uit een 

hofstad en 1 zesterzaad aangelegen land, in Heeswijk, ter plaatse gnd 

Sceelwarts Hoeve, tussen Johannes van den Eijnde enerzijds en Henricus 

Piper anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door Johannes gnd Huben 

soen zv Hermannus gnd die Dijet. 

 

Solvit XVIII solidos. 

Danijel van der Eijken de Hezewijc hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Domini et in Hezewijc in 

domo dicti Danijelis tradendam ex quodam domistadio et una sextariata 

terre sibi adiacente sitis in parochia de Hezewijc in loco dicto 

Sceelwarts Hoeve inter hereditatem Johannis van den (dg: Eijnden ex) 

Eijnde ex uno et inter hereditatem Henrici Piper ex alio venditam sibi a 

Johanne dicto Huben soen filio Hermanni dicti die Dijet prout in litteris 

hereditarie supportavit Yde filie #naturali# quondam Marcelii van den 

Bruele cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Willelmus et Coptiten datum quinta post 

Remigii. 

 

BP 1179 p 303r 02 do 05-10-1391. 

Marcelius gnd Zeel Delijen soen, Robbertus Jans soen, Gerardus van Loen en 

Marcelius Vilt zv Marcelius Vilt beloofden aan Willelmus van Ghiesen 120 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te 

betalen. 

 

Marcelius dictus Zeel Delijen soen Robbertus Jans soen Gerardus de Loen 

Marcelius Vilt filius Marcelii Vilt promiserunt Willelmo de (dg: Gh) 

Ghiesen centum et viginti Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 303r 03 do 05-10-1391. 

Willelmus van Leemputten ev Jutta dvw Engbertus van den Nuwenhuze verkocht 

aan Johannes zvw voornoemde Engbertus van den Nuwenhuze 1/9 deel, dat aan 

hem en voornoemde Jutta gekomen was na overlijden van voornoemde Engbertus, 

resp. dat aan hen zal komen na overlijden van Aleijdis mv voornoemde Jutta, 

in een hoeve gnd het Goed ten Nieuwenhuize van voornoemde wijlen Engbertus, 

in Haaren. 

 

Willelmus de (dg: Lm) Leemputten maritus et tutor legitimus Jutte sue 

uxoris filie quondam Engberti van den Nuwenhuze unam nonam partem sibi et 

dicte Jutte sue uxori de morte dicti quondam Engberti successione 

advolutam et post mortem Aleijdis matris dicte Jutte successione 

advolvendam in quondam manso dicto tGoet ten Nuwenhuze dicti quondam 

Engberti sito in parochia de Haren atque in pratis terris pascuis et 

ceteris attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque sitis ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni filio dicti quondam Engberti van den 

Nuwenhuze promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 303r 04 do 05-10-1391. 

Jacobus zvw Johannes Jordens soen verkocht aan Lambertus zvw Denkinus van 

den Acker (1) een stuk beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter 

plaatse gnd Wijchmans Broek, tussen Heijlwigis Teijen en haar kinderen 

enerzijds en wijlen Johannes van Acht anderzijds, belast met ½ oude groot, 

(2) een stuk land, gnd die Pas, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen 

Delija evw Ghevardus van Casteren enerzijds en Maria Pauwels en haar zoon 

Jacobus anderzijds, (3) 1/5 deel in een b-erfcijns van 1 oude groot 

Tournoois, die wijlen Aleijdis Denkens van den Acker beurde, gaande uit 

erfgoederen, in Liemde, dit stuk land belast met een b-erfpacht van 1 mud 

rogge. 

 

Jacobus filius quondam Johannis Jordens soen peciam prati sitam in 

parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde in loco dicto Wijchmans Broec 

inter hereditatem Heijlwigis Teijen et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis de Acht ex alio (dg: ?et q) atque peciam 

terre dictam die Pas sitam in dicta parochia in dicto loco Lijemde vocato 

inter hereditatem Delije uxoris quondam Ghevardi de Casteren ex uno et 

inter hereditatem Marie Pauwels et Jacobi eius filii ex alio atque 

quintam partem ad se spectantem in hereditario censu unius grossi 

Turonensis antiqui quem (dg: Nij) Aleijdis quondam Denkens van den Acker 

solvendum habuit hereditarie ex hereditatibus sitis in Lijemde predicta 

ut dicebat (dg: dedit ad hereditariam paccionem) hereditarie vendidit 

Lamberto filio quondam Denkini van den Acker promittens warandiam et 

obligationem (dg: ex parte) deponere excepto! dimidio grosso antiquo ex 

dicta pecia prati atque hereditaria (dg: par) paccione unius modii 

siliginis ex dicta pecia (dg: p) terre solvendis. Testes Willelmus et 

Coptiten datum quinta post Remigii. 

 

BP 1179 p 303r 05 do 05-10-1391. 

Wijtmannus zvw Gerardus gnd Wijtman verkocht aan Willelmus zvw Henricus gnd 

Maes soen van Eijndoven een stuk beemd, in Enschot, tussen Theodericus van 

der Wagen enerzijds en Willelmus Marcelijs soen anderzijds, belast met 6 

penning hertogencijns. 

 

-. 

Wijtmannus filius quondam Gerardi dicti Wijtman peciam prati sitam in 

parochia de Eijnschit inter hereditatem Theoderici van der Wagen ex uno 

et inter hereditatem Willelmi Marcelijs soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Henrici dicti Maes #soen# de 

Eijndoven promittens warandiam et obligationem deponere exceptis sex 

denariis census domino duci exinde solvendis. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 303r 06 do 05-10-1391. 

Wijtmannus zvw Gerardus Wijtman verkocht aan Willelmus zvw Henricus Maes 

soen van Eijndoven een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oisterwijk, met 

Lichtmis in Enschot te leveren, gaande uit 3 dagmaat beemd, in Tilburg, 

tussen Johannes Bac Bertouts soen enerzijds en Willelmus Marcelijs soen en 

diens broer Marcelius anderzijds, met een eind strekkend aan de Veedijk. 

 

-. 

Wijtmannus filius quondam Gerardi Wijtman hereditarie vendidit Willelmo 

filio quondam Henrici Maes soen de Eijndoven hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie 

purificationis et in Eijnscit tradendam ex (dg: pe) tribus diurnatis 

prati (dg: si) dicti venditoris sitis in parochia de Tilborch inter 

hereditatem Johannis Bac Bertouts soen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Marcelijs soen et Marcelii eius fratris ex alio tendentibus cum 

uno fine ad aggerem dictum Veedijc ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 303r 07 do 05-10-1391. 

Martinus zvw Petrus Katelinen soen gaf uit aan Jacobus gnd Kathelinen soen 

een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, ter plaatse gnd in 

den Bauderic, tussen kvw Theodericus van Eirde enerzijds en kv Rijcoldus 

van der Stappen anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Jacobus 

Kathelinen soen en met het andere eind aan erfgoed gnd die Hezeakker; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Sint-

Oedenrode, met Lichtmis ter plaatse Eirde te leveren, voor het eerst over 

een jaar (zo 02-02-1393). 

 

Solvit Jacobus. -. 

Martinus filius quondam Petri Katelinen soen peciam terre ad se 

spectantem sitam in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Eirde (dg: 

int) ad locum dictum in den Bauderic inter hereditatem liberorum quondam 

Theoderici de Eirde ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: quond) 

Rijcoldi van der Stappen ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Jacobi dicti Kathelinen soen et cum reliquo ad hereditatem dictam die 

Hezeacker ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Jacobo 

Kathelinen soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Rode sancte (dg: Ode ce) Ode danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et (dg: fi) in dicto loco (dg: tra) Eirde 

vocato tradenda promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Willelmus et Coptiten datum supra. 

 

BP 1179 p 303r 08 do 05-10-1391. 

Johannes zv Hermannus Leijten soen verkocht aan Gerardus van de Doorn een 

n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een hofstad, huis en schuur met ondergrond, en 

tuin, in Tilburg, tussen voornoemde Hermannus Leijten soen enerzijds en 

Aelwinus gnd Groet Aelwijn anderzijds, (2) 4 lopen land en 17 roeden land, 

in Tilburg, beiderzijds tussen Henricus smid van Corvel, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, reeds belast met 3½ lopen rogge. 

 

Johannes filius Hermanni Leijten soen hereditarie vendidit Gerardo de 

Spina hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

#domistadio# domo #et# horreo cum suis fundis et orto dicti venditoris 

sitis in parochia de Tilborch inter hereditatem dicti Hermanni Leijten 

soen ex uno et inter hereditatem Aelwini dicti Groet Aelwijn ex alio 

atque ex quatuor lopinatis terre et XVII virgatis terre (dg: si) dicti 

venditoris sitis in dicta parochia inter hereditatem Henrici fabri de 

Corvel ex (dg: uno et inter hereditatem) utroque latere coadiacentem 
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tendentibus cum uno fine ad communem plateam promittens #super habita et 

habenda# (dg: warandiam) warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: duobus cu) tribus et dimidio lopinis siliginis ex premissis 

pius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 303r 09 do 05-10-1391. 

Hermannus van den Ham verkocht aan Gheerlacus Bac zvw Walterus Bac een 

n-erfpacht van 1 zester rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in 

Oisterwijk te leveren, gaande uit 1 zesterzaad roggeland in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Berkel, tussen Henricus Wijtken enerzijds en Jacobus Heijlen 

soen anderzijds. 

 

Solvit. -. 

Hermannus van den Ham hereditarie vendidit Gheerlaco Bac filio quondam 

Walteri Bac hereditariam paccionem unius sextarii siliginis mensure de 

Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et in Oesterwijc 

tradendam ex (dg: pec) una sextariata terre siliginee dicti venditoris 

sita in parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel inter hereditatem 

Henrici Wijtken ex uno et inter hereditatem Jacobi Heijlen soen ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam (dg: de) obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 303r 10 do 05-10-1391. 

Johannes van den Hezeacker verkocht aan zijn broer Emondus van den 

Hezeacker en zijn zwager Arnoldus van Os een stuk beemd, in Sint-Oedenrode, 

in de herdgang van Houthem, in de beemden gnd die Onlake, beiderzijds en 

aan een eind tussen erfgoed van het klooster van Bijnderen, (2) een stuk 

beemd, in Sint-Oedenrode, in de herdgang van Houthem, ter plaatse gnd die 

Gemein Onlake, tussen Aleijdis Gielijs en haar kinderen enerzijds en 

Willelmus gnd Oeswant anderzijds, belast met 1/3 vracht tiendhooi. De brief 

overhandigen aan voornoemde Arnoldus van Os. 

 

Johannes van den Hezeacker peciam prati sitam in parochia de Rode sancte 

Ode in (dg: loco) pastoria de Houthem #in pratis dictis die (dg: Gemeijn 

Onlake) Onlake# inter hereditatem conventus de Bijnderen ex utroque et 

cum uno fine adiacentem (dg: ut dicebat) atque peciam prati sitam (dg: 

ibidem) #in parochia et loco ?+ {in margine sinistra: pastoria} predictis 

in loco dicto die Gemeijn Onlake# inter hereditatem Aleijdis Gielijs et 

eius liberorum ex uno et inter hereditatem Willelmi dicti Oeswant ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Emondo van den Hezeacker suo fratri et 

Arnoldo de Os suo sororio promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepta tercia parte unius plaustri !decimalis exinde solvenda. 

Testes (dg: datum supra) Willelmus et Coptiten datum supra. Tradetur 

littera dicto Arnoldo de Os. 

 

BP 1179 p 303r 11 do 05-10-1391. 

Hr Petrus Lobben priester droeg over aan zijn natuurlijke zoon Johannes 

zijn deel in een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde hr 

Petrus, tbv hem en voornoemde Johannes nzv voornoemde hr Petrus, verkocht89 

door Ghevardus van den Vorstenbossche. 

 

Dominus Petrus Lobben presbiter totam partem et omne jus sibi competentes 

in vitali pensione unius modii siliginis mensure de Busco vendita dicto 

domino Petro ad opus sui et ad opus Johannis filii naturalis dicti domini 

Petri (dg: erga) #a# Ghevardo van den Vorstenbossche (dg: emen) prout in 

litteris supportavit dicto Johanni filio naturali cum litteris et jure 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

                         
89 Zie ← BP 1177 f 054v 16 do 11-06-1383, verkoop van de lijfpacht. 
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BP 1179 p 303r 12 do 05-10-1391. 

Johannes Lobben droeg over aan Johannes nzv hr Petrus Lobben priester een 

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

leveren, aan hem verkocht door Aleijdis wv Elijas zvw Willelmus gnd Papen, 

haar kinderen Willelmus, Johannes en Rodolphus, en Jacobus gnd Scandbroecs 

Neve. 

 

Johannes (dg: pe) Lobben hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatonis et in Busco 

tradendam venditam sibi ab Aleijde relicta quondam Elije filii quondam 

Willelmi dicti (dg: des Pa) Papen Willelmo Johanne et Rodolpho eius 

liberis et Jacobo (dg: -s) dicto Scandbroecs Neve prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni filio naturali domini Petri Lobben 

presbitri cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

[ex par]te sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 303r 13 do 05-10-1391. 

Hr Petrus Lobben priester droeg over aan zijn natuurlijke zoon Johannes een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, die Theodericus zvw Henricus 

Goeswijns soen aan voornoemde hr Petrus met Lichtmis in Oirschot levert, 

gaande uit twee stukken land die waren van voornoemde hr Petrus, in 

Oirschot, naast de plaats gnd Boterwijk, aan de plaats gnd aan die ?Lang 

Eijcke, welke twee stukken land voornoemde Theodericus eertijds verworven 

had van voornoemde hr Petrus. 

 

Dominus Petrus (dg: Loke) Lobben (dg: hereditariam) presbiter 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Oerscot quam 

(dg: ipse solvendam habet hereditarie purificationis et in Oerscot 

tradendam) Theodericus filius quondam Henrici Goeswijns soen dicto domino 

Petro solvere tenetur hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam 

ex duabus peciis terre que fuerant quondam dicti domini Petri sitis in 

parochia de Oers[cot] iuxta locum dictum Boterwijc ad locum dictum aen 

die ?Lang Eijcke et quas duas pecias terre dictus Theodericus olim erga 

dictum dominum Petrum acquisiverat et ....... 

 

1179 mf5 C 07 p. 304. 

 Quinta post Remigii: donderdag 05-10-1391. 

 anno XC primo mensis octobris die quinta post Remigii: 

  donderdag 05-10-1391. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 12-10-1391. 

 

BP 1179 p 304v 01 do 05-10-1391. 

ut dicebat supportavit Johanni suo filio naturali promittens ratam 

servare. Testes W et Coptiten datum quinta post Remigii. 

 

BP 1179 p 304v 02 do 05-10-1391. 

Hr Petrus Lobben priester droeg over aan zijn natuurlijke zoon Johannes 10 

Gelderse gulden, die Walterus Hol van Vlimen aan hem verschuldigd is. 

 

Dominus Petrus Lobben presbiter X Gelre gulden quos Walterus Hol #de 

Vlimen# sibi tenetur ut dicebat supportavit Johanni suo filio naturali. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 304v 03 do 05-10-1391. 

Heijlwigis dvw Henricus zv Theodericus gnd Heijlen soen verkocht aan 

Johannes Zonman ¼ deel in 2 bunder heide, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Luttel Einde, tussen Johannes van der Weteringen en voornoemde Johannes 

Zonman enerzijds en Mathijas van Hermalen en voornoemde Johannes Zonman 

anderzijds, dit ¼ deel belast met de hertogencijns. 
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Heijlwigis filia quondam Henrici (dg: Dircs soen cum) filii Theoderici 

dicti Heijlen soen cum tutore quartam partem ad se spectantem in duobus 

bonariis terre mericalis sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum 

Luttel Eijnde inter hereditatem Johannis van der Weteringen et Johannis 

Zonman ex uno et inter hereditatem Mathije de Hermalen et Johannis Zonman 

predicti ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni Zonman 

promittens cum (dg: W) tutore warandiam et obligationem deponere excepto 

censu domino duci ex dicta quarta parte de jure solvendo. Testes 

Willelmus et Coptiten datum quinta post Remigii. 

 

BP 1179 p 304v 04 do 05-10-1391. 

Johannes zvw Godefridus van Beke en zijn zoon Wolphardus beloofden aan 

Henricus Priker 23 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1391) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Beke et Wolphardus eius filius 

promiserunt Henrico (dg: Prl) Priker XXIII Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 304v 05 do 05-10-1391. 

(dg: Mathias die Bije nzvw Metta gnd des Bijem). 

 

(dg: Mathias die Bije filius naturalis quondam Mette dicte des Bijem). 

 

BP 1179 p 304v 06 do 05-10-1391. 

Arnoldus zv Thomas gnd die Zegher van Cromvoert verkocht aan Hermannus van 

Oerscot, tbv de broers Walterus en Theodericus, kv Walterus van den Berghe, 

n-een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in 

Cromvoirt te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 11-11-1392), gaande 

uit al zijn goederen en erfgoederen, gelegen onder Vught Sint-Lambertus, 

ter plaatse gnd Cromvoirt, reeds belast met lasten. De brief overhandigen 

aan voornoemde Hermannus. 

 

Arnoldus filius Thome dicti die Zegher de (dg: Crum) Cromvoert 

hereditarie vendidit #Hermanno de Oerscot ad opus# Walteri et Theoderici 

fratrum (verbeterd uit: fratribus) liberorum Walteri van den Berghe 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Martini et primo ultra annum et in Cromvoert tradendam ex 

omnibus et singulis bonis et hereditatibus dicti venditoris quocumque 

locorum infra prochiam de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert 

sitis promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis oneribus exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. Tradetur littera littera dicto Hermanno. 

 

BP 1179 p 304v 07 do 05-10-1391. 

Rijcoldus Willems soen verkocht aan Heijlwigis dvw Arnoldus gnd Hoelaer een 

tuin, in Schijndel, ter plaatse gnd die Scoetse Hoeve, tussen Goeswinus van 

den Waude enerzijds en voornoemde Rijcoldus anderzijds. Direct na 

overlijden van voornoemde Heijlwigis gaat de tuin naar Aleijdis en 

Heijlwigis, ndv voornoemde koopster. 

 

Rijcoldus Willems soen quendam ortum situm in parochia de Scijnle in loco 

dicto die Scoetsche Hoeve inter hereditatem Goeswini van den Waude ex uno 

et inter hereditatem dicti Rijcoldi ex alio ut dicebat hereditari 

vendidit Heijlwigi filie quondam Arnoldi dicti Hoelaer promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere tali condicione quod dictus 

ortus post decessum dicte Heijlwigis ad Aleijdem et Heijlwigem filias 

naturales dicte emptricis integraliter devolvetur et hereditarie. Testes 

datum supra. 
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BP 1179 p 304v 08 do 05-10-1391. 

Rijcoldus Willems soen gaf uit aan Johannes Houbraken nzvw Johannes 

Houbraken van Scijnle 4 lopen 10 roeden roggeland, in Schijndel, ter 

plaatse gnd die Scoetse Hoeve, tussen Rutgherus van den Scoet enerzijds en 

voornoemde Rijcoldus anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg, 

met de helft van de sloten aan weerszijden; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Rijcoldus Willems soen quatuor lopinatas (dg: terre) et X virgatas terre 

siliginee sitas in parochia de Scijnle in loco dicto die Scoetsche Hoeve 

inter hereditatem Rutgheri van den Scoet ex uno et inter hereditatem 

dicti Rijcoldi ex alio tendentes cum uno fine ad communem plateam #simul 

cum medietate fossatorum ex utroque latere premissorum sitorum# ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni Houbraken filio naturali 

quondam Johannis Houbraken de Scijnle ab eodem hereditarie possidendas 

pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis (dg: et in Busco tradenda) ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 304v 09 do 05-10-1391. 

Voornoemde Johannes Houbraken beloofde aan voornoemde Rijcoldus 19 gulden 

met Lichtmis over een jaar (za 02-02-1393) te betalen. 

 

Dictus Johannes Houbraken promisi dicto Rijcoldo XIX gulden (dg: ad) seu 

valorem a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 304v 10 do 05-10-1391. 

Lambertus die Monic van Lijemde verkocht aan Willelmus zv Willelmus van den 

Velde, tbv Johannes zv voornoemde Willelmus van den Velde, een n-erfpacht 

van 3 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) 1 bunder beemd, gnd Oden Donk, in Boxtel, in Liemde, tussen 

kinderen gnd Her Vlecken Kijnderen enerzijds en Henricus zvw Henricus 

Enghelen soen anderzijds, (2) een beemd, gnd die Tiend Beemd, in Boxtel, in 

Liemde, tussen Bartholomeus gnd Meus zvw Johannes Rutghers soen enerzijds 

en Jacobus van Vrilichoven anderzijds, (3) 4 lopen roggeland, gelegen aan 

het eind van laatstgenoemde beemd, welke 4 lopen voornoemde verkoper 

verworven had van Johannes van Meijelsvoert de jongere, reeds belast met de 

grondcijns en ½ vracht tiendhooi om het jaar, gaande uit voornoemde beemd 

gnd die Tienbeemd. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus koper. 

 

Lambertus die Monic (dg: he) de Lijemde hereditarie vendidit Willelmo 

(dg: fi van den Velde) filio Willelmi van den Velde ad opus Johannis 

#!filii# dicti Willelmi van den Velde hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in 

Busco tradendam ex uno bonario prati dicto Oden Donc sito in parochia de 

Bucstel in jurisdictione de Lijemde inter hereditatem liberorum dictorum 

Her Vlecken Kijnderen ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: En) filii 

quondam Henrici Enghelen soen ex alio item ex prato dicto die Tiende 

Beemt sito in parochia (dg: de) et loco predicto! inter hereditatem 

Bartholomei dicti Meus filii Johannis quondam Rutghers soen ex uno et 

inter hereditatem Jacobi de Vrilichoven ex alio atque ex quatuor 

lopinatis terre siliginee ad finem iamdicti prati et quas quatuor 

lopinatas terre dictus venditor Johannem! de Meijelsvoert juniorem 

acquisiverat ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi ex premissis et dimidio 

plaustro feni decimalis alternatis annis ex dicto prato die Tienbeemt 

vocato solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et Willelmus datum ut 

supra. Tradetur littera dicto Willelmo emptori. 
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BP 1179 p 304v 11 do 05-10-1391. 

En voornoemde koper Willelmus verleende aan voornoemde verkoper de 

bevoegdheid, voornoemde pacht te mogen terugkopen, gedurende 5 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Remigius, met 56 goede Gelderse gulden of de 

waarde, met de pacht van het jaar van wederkoop en met eventuele 

achterstallige termijnen. Zou dan de pacht niet teruggekocht zijn, dan zal 

voornoemde Willelmus of zijn !broer Johannes betalen aan voornoemde 

verkoper dan wel zijn erfgenamen 50 goede Gelderse gulden of de waarde. Al 

die 5 jaren zal voornoemde pacht met die 50 gulden belast zijn. Opgesteld 

in de kamer, in aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot en 

Johannes van Vessem. 

 

A. 

Et dictus Willelmus emptor dedit et concessit dicto venditori potestatem 

redimendi dictam paccionem ad spacium quinque annorum post festum Remigii 

proxime preteritum sine medio sequentium semper dictis quinue annis 

durantibus cum quinquaginta sex bonis Gelre gulden seu valorem et cum 

plena paccione anni redempcionis #cum arrestadiis# promittens ut in forma 

hoc addito si dicta paccio non fuerit redempta extunc dictus Willelmus 

(dg: dabit) vel Johannes eius !frater dabit et exsolvet dicto venditori 

seu post eum suis heredibus (dg: in fine dictorum) dictis quinque annis 

statim elapsis quinquaginta bonos Gelre gulden seu valorem et illis 

mediantibus ipse Johannes dictam paccionem hereditario jure obligabit 

(dg: post de) perpetue dictis quinque annis elapsis. Acta in camera 

presentibus scabinis Johanne de Globo Johanne de Vessem datum (dg: ..) 

anno XC primo mensis octobris die quinta post Remigii hora complete. 

 

BP 1179 p 304v 12 do 05-10-1391. 

Henricus Raet beloofde aan Henricus van den Hoevel zvw Cristianus van den 

Hoevel 121 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Martinus aanstaande (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Henricus Raet promisit Henrico van den Hoevel filio quondam Cristiani van 

den (dg: v) Hoevel centum et XXI gulden scilicet XXX gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

(dg: da) Aa et Willelmus datum supra. 

 

BP 1179 p 304v 13 do 05-10-1391. 

Arnoldus van den Braken verklaarde dat Johannes Koc Godevaerts betaald 

heeft 200 Hollandse gulden, die voornoemde Johannes aan hem moest betalen. 

 

Arnoldus van den Braken recognovit sibi Johannem Koc Godevaerts 

#persolvisse# IIc Hollant gulden quos dictus Johannes sibi solvere 

tenebatur ut dicebat. Testes Aa et Willelmus datum quinta post Remigii. 

 

BP 1179 p 304v 14 do 05-10-1391. 

(dg: Jordanus zvw Johannes Everarts soen). 

 

(dg: Jordanus filius quondam Johannis Everarts soen). 

 

BP 1179 p 304v 15 do 12-10-1391. 

Arnoldus zvw Petrus gnd Plaetmaker droeg over aan Nijcholaus der Kijnder 

den Plaetmaker (1) 1/3 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

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

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

enerzijds en erfgoed van Walterus gnd Heijnen soen anderzijds, (2) 1/3 

deel, dat aan Elizabeth dvw voornoemde Petrus Plaetmaker gekomen was na 

overlijden van haar ouders, in voornoemde goederen, welk 1/3 deel 

voornoemde Arnoldus verworven had van Paulus gnd van Heijst en zijn vrouw 

voornoemde Elizabeth, belast met 5 pond geld b-erfcijns die eerder hieruit 
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door voornoemde Arnoldus waren verkocht. 

 

Arnoldus filius quondam Petri dicti Plaetmaker (dg: duas) #unam# terciam 

(dg: -s) partem (dg: -s) (dg: ad se spectantem) #sibi de morte quondam 

suorum parentum successione advolutam# in domo area et orto (dg: q) dicti 

quondam Petri sitis in Busco in vico selliparorum inter hereditatem 

Johannis de Mijngen ex uno et inter hereditatem Walteri dicti Heijnen 

soen ex alio (dg: de quibus duabus terciis ... partibus dictus Arnoldus 

unam sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutam et alt 

esse dicebat et alteram) atque unam terciam partem (dg: s) que Elizabeth 

filie dicti quondam (dg: Arnoldi) Petri Plaetmaker de morte quondam 

parentum eiusdem Elizabeth jure successionis hereditarie est advoluta #in 

premissis# et quam terciam partem dictus Arnoldus erga Paulum dictum de 

Heijst maritum legitimum dicte Elizabeth sue uxoris et dictam Elizabeth 

(dg: eius) acquisiverat (dg: ut dicebat) #prout in litteris# hereditarie 

supportavit Nijcholao (dg: Plae) der Kijnder den Plaetmaker cum omnibus 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis quinque libris hereditarii census monete pridem per 

dictum Arnoldum ex premissis (dg: duabus terciis) venditis. Testes Tijt 

et Vladeracken datum quinta post Dijonisii. 

 

1179 mf5 C 08 p. 305. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 12-10-1391. 

 Sexta post Remigii: vrijdag 06-10-1391. 

 in die Dijonisii: maandag 09-10-1391. 

 in crastino Dijonisii: dinsdag 10-10-1391. 

 

BP 1179 p 305r 01 do 12-10-1391. 

Nijcholaus Plaetmaker droeg over aan Arnoldus zvw Petrus Plaetmaker van 

Moudewijc een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Zerisius gnd 

Zerijs Stevens soen van Berchen beloofd had aan voornoemde Nijcholaus, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 stukken land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Heze, (1) tussen wijlen hr Henricus van Nuwelant ridder en 

Johannes van de Dijk enerzijds en Johannes Sceijvel zvw Rutgherus 

anderzijds, (2) beiderzijds tussen wijlen voornoemde hr Henricus van 

Nuwelant, (3) ook beiderzijds tussen wijlen voornoemde hr Henricus van 

Nuwelant, (4) ter plaatse gnd in den Broek, eveneens beiderzijds tussen 

wijlen voornoemde hr Henricus van Nuwelant, met een eind reikend aan de 

plaats gnd die Scoutuijn en met het andere eind aan een sloot aldaar. 

 

Nijcholaus Plaetmaker hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Zerisius dictus Zerijs Stevens soen de Berchen 

promisit se daturum et soluturum dicto Nijcholao hereditarie 

purificationis et in Busco traditurum de et ex (dg: quadam pecia) quatuor 

peciis terre sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze quarum una 

inter hereditatem domini quondam Henrici de Nuwelant militis et Johannis 

de Aggere ex uno et inter hereditatem Johannis Sceijvel filii quondam 

Rutgheri ex alio secunda inter hereditatem dicti quondam domini Henrici 

de Nuwelant ex utroque latere coadiacens tercia eciam inter hereditatem 

dicti quondam domini Henrici de Nuwelant ex utroque latere et quarta in 

loco dicto in den Broec (dg: inter he) eciam inter hereditates dicti 

quondam domini Henrici de Nuwelant ex utroque latere sunt site et que 

quarta pecia terre tendit cum uno fine ad locum dictum die Scoutuijn et 

cum reliquo fine ad quendam fossatum ibidem prout in litteris hereditarie 

supportavit Arnoldo filio quondam Petri Plaetmaker de Moudewijc cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere promisit super omnia sufficientem facere. Testes Tijt et 

Vladeracken datum quinta post (dg: Remigii) Dijonisii. 

 

BP 1179 p 305r 02 vr 06-10-1391. 

Johannes nzvw Reijnerus van Baerleham droeg over aan hr Willelmus 
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Teschmaker priester, tbv hem, zijn zuster Aleidis en Johannes, Bernardus, 

Bertoldus en Stephanus, kvw Aleijdis van Baerleham, het deel, dat thans aan 

hem behoort of na overlijden van Ermegardis laatste evw voornoemde 

Reijnerus zal behoren, in 300 oude schilden, die wijlen voornoemde 

Reijnerus in zijn testament had nagelaten aan zijn natuurlijke kinderen 

voornoemde Johannes, Gerardus van Doetichem en Weijndelmodis van Zantten, 

te ontvangen na overlijden van voornoemde Ermegardis. De brief overhandigen 

aan voornoemde hr Willelmus. 

 

Solvit. 

Johannes filius naturalis quondam Reijneri de Baerleham totam partem et 

omne jus sibi ad presens competentes aut post mortem Ermegardis ultime 

uxoris dicti quondam Reijneri quovis modo competituras in (dg: ?CCC) 

tricentis aude scilde quos dictus quondam (dg: Re) Reijnerus dicto 

Johanni Gerardo (dg: et) de Doetichem et Weijndelmodi de Zantten suis 

pueris naturalibus in suo testamento legaverat post mortem dicte 

Ermegardis percipiendis et levandis ut dicebat legitime supportavit 

domino Willelmo Teschmaker presbitro ad opus sui et ad opus Aleidis sue 

sororis Johannis Bernardi Bertoldi et Stephani liberorum quondam (dg: 

Steph) Aleijdis de Baerleham et effestucando etc etc. Testes Willelmus et 

Tijt datum sexta post Remigii. Detur dicto domino Willelmo. 

 

BP 1179 p 305r 03 vr 06-10-1391. 

Johannes van Dommellen verklaarde dat vrouwe Maria hertogin van Brabant 

alle schulden betaald heeft, die zij verschuldigd was aan voornoemde 

Johannes en diens broer Henricus. 

 

Johannes de Dommellen recognovit sibi per dominam Mariam ducissam 

Brabantie plenarie fore satisfactum ab omnibus debitis in quibus dicta 

domina nostra ducissa prefato Johanni et Henrico suo fratri tenebatur aut 

(dg: .) fuerat obligata a quocumque tempore evoluto usque in hodiernum 

diem ut dicebat clamans dictus Johannes pro se et pro dicto Henrico suo 

fratre predictam dominam nostram ducissam ab huiusmodi debitis quitam 

liberatam et absolutam. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 305r 04 ma 09-10-1391. 

Hermannus gnd Arts van Nedermierde verkocht aan Johannes nzv hr Arnoldus 

Loijer priester een n-erfcijns van 1 Hollandse gulden of de waarde, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een stuk land, gnd den Princen Akker, 2 

lopen rogge groot, in Nedermierde, tussen Godefridus gnd Hermans enerzijds 

en Henricus Spilmaker anderzijds, reeds belast met 1½ penning 

hertogencijns. 

 

Hermannus (dg: filius) dictus Arts de Nedermierde hereditarie vendidit 

Johanni filio naturali domini Arnoldi Loijer presbitri hereditarium 

censum unius floreni monete Hollandie seu valorem solvendum hereditarie 

purificationis ex pecia terre dicta den Princen Acker duo lopina 

siliginis in semine capiente sita in parochia de Nedermierde inter 

hereditatem Godefridi dicti Hermans ex uno et hereditatem Henrici 

Spilmaker ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

questionem et aliam obligationem deponere exceptis uno et dimidio 

denariis census duci inde solvendis et sufficientem facere. Testes Rover 

et Tijt datum in die Dijonisii. 

 

BP 1179 p 305r 05 ma 09-10-1391. 

Thomas zvw Petrus van Hijntham verkocht aan Wolterus zvw Wolterus van Oerle 

een n-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

hoeve lands, in Veghel, ter plaatse gnd op Ham, die was van wijlen Leonius 

van Erpe, reeds belast met de hertogencijns en 3 penning oude cijns aan 

Arnoldus van Ghele. 
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Thomas filius quondam (dg: Thome) #Petri# de Hijntham hereditarie 

vendidit Woltero filio quondam Wolteri de Oerle hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Johannis ex 

manso terre sito in parochia de Vechel ad locum dictum op Ham et ex eius 

attinentiis et qui mansus fuerat quondam Leonii de Erpe ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu ducis 

et tribus denariis antiqui census Arnoldo de Ghele inde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Vladeracken et Raet datum ut supra. 

 

BP 1179 p 305r 06 ma 09-10-1391. 

Willelmus van Beke zvw Philippus van Beke verkocht aan Laurencius zvw 

Gerardus Peters soen 1 morgen land, ter plaatse gnd die Slagen, in het 

verste kamp aldaar richting de plaats gnd die Voirt, tussen wijlen 

Elizabeth van Zonne enerzijds en voornoemde Laurencius anderzijds, belast 

met 6 schelling wegens de stad Den Bosch. 

 

Willelmus #de Beke# filius quondam Philippi de Beke unum juger terre (dg: 

de) situm in loco dicto die Slagen in extremo campo ibidem versus locum 

dictum die Voirt inter hereditatem quondam Elizabeth de Zonne ex uno et 

inter hereditatem Laurencii filii quondam Gerardi Peters soen ex alio 

hereditarie vendidit dicto Laurencio promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: censu) sex solidis ex parte oppidi de Busco exinde 

solvendis. Testes Willelmus et (dg: Cop) Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 305r 07 ma 09-10-1391. 

Voornoemde Willelmus droeg over aan voornoemde Laurencius een b-erfcijns 

van 6 schelling, gaande uit 1 morgen land van voornoemde Willelmus, ter 

plaatse gnd die Slagen, welke cijns aan hem was verkocht door de stad Den 

Bosch. 

 

Dictus Willelmus hereditarium censum sex solidorum solvendum hereditarie 

ex uno iugero terre dicti Willelmi sito in loco dicto die Slagen venditum 

sibi ab oppido de Busco prout in litteris vero sigillo etc continetur 

supportavit dicto Laurencio cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 305r 08 di 10-10-1391. 

Hadewigis dvw Hermannus die Brouwer wv Willelmus Heijnen soen verkocht aan 

Johannes gnd Norijs een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 3 morgen land, in Herpen, ter 

plaatse gnd aen die Herpense Putten, tussen Nijcholaus gnd Coel die 

Eenwijnter enerzijds en Fredericus gnd die Cale anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns. 

 

Hadewigis (dg: relicta qu) filia quondam Hermanni die Brouwer relicta 

quondam Willelmi Heijnen soen cum tutore hereditarie #vendidit# Johanni 

dicto Norijs hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam nativitatis Domini et in Busco tradendam ex tribus 

iugeribus terre sitis in parochia de Herpen ad locum dictum aen (dg: He) 

die Herpenssche Putten inter hereditatem Nijcholai dicti Coel die 

Eenwijnter ex uno et inter hereditatem Frederici dicti die Cale ex alio 

ut dicebat promittens cum tutore super omnia warandiam et aliam (dg: et) 

obligationem deponere excepto (dg: s) censu domini fundi exinde solvendo 

et sufficientem facere. Testes Willelmus et Tijt datum in crastino 

Dijonisii. 

 

BP 1179 p 305r 09 di 10-10-1391. 

Mr Johannes Goutsmit szvw Henricus van Arkel schonk aan zijn schoonzoon 

Arnoldus zv Hermannus van Eijndoven en diens vrouw Aleijdis dv voornoemde 

mr Johannes een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Ghibo van den Gheijne enerzijds en het stenen huis van 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

189 

voornoemde mr Johannes anderzijds, met het recht te mogen bouwen in de 

stenen muur, tussen voornoemd stenen huis van mr Johannes en eerstgenoemd 

huis, belast met (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 10 oude 

groten en 10 kleine zwarte tournosen, (3) een erfcijns van 4 pond geld. 

Arnoldus mag nooit iets op zijn huis of erf bouwen dat licht ontneemt aan 

vensters en ramen van het stenen huis van mr Johannes. Het water van 

voornoemd stenen huis van mr Johannes zal via eerstgenoemd huis afvloeien, 

zoals dat ook nu het geval is. 

 

Duplicetur. Dicte domus lapidee dicti magistri Johannis. 

Magister Johannes Goutsmit gener quondam Henrici de Arkel domum et aream 

sitam in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Ghibonis van den 

Gheijne ex uno et inter domum lapideam dicti magistri Johannis ex alio 

simul cum jure edificandi in muro lapideo sito inter dictam domum 

lapideam (dg: et i) dicti magistri Johannis et inter primodictam domum 

prout huiusmodi domus primodicta in dicto (dg: domo) #muro# est edificata 

ad presens ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo filio Hermanni de 

Eijndoven suo genero cum Aleijde sua uxore filia dicti magistri Johannis 

nomine dotis ad jus oppidi etc promittens super !warandiam et 

obligationem deponere #exceptis censu domini ducis et# hereditario censu 

X grossorum antiquorum et X nigrorum Turonensium parvorum et hereditario 

censu quatuor librarum monete exinde solvendis tali condicione quod 

dictus Arnoldus nunquam edificabit nec situabit et ponet aliquid supra 

dictam domum et a[ream per quod] lumen poterit impediri fenestris et 

foraminibus ad presens consistentibus in muro lapideo dicte domus lapidee 

dicti m[agistri Johannis] scilicet in latere versus dictam domum et aream 

item quod aque descendentes de dicta domo (dg: et) lapidea et area dicti 

magistri Johannis perpetue obtinebit suum cursum et (dg: censum) per 

primodictam domum et aream sicut (dg: huiusmodi) pro presenti huiusmodi 

aque current et transeunt ut ipsi ex utraque parte r[ecognoverunt]. 

Testes Rover et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 305r 10 di 10-10-1391. 

(dg: Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde mr Johannes 121). 

 

(dg: Dictus Arnoldus promisit dicto magistro Johanni CXXI). 

 

1179 mf5 C 09 p. 306. 

 in crastino Dijonisii: dinsdag 10-10-1391. 

 Sabbato post Luce: zaterdag 21-10-1391. 

 

BP 1179 p 306v 01 di 10-10-1391. 

Elizabeth dv Johannes van Erpe vroeg aan haar voornoemde vader Johannes om 

toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan 

van haar voornoemde vader Johannes. 

 

Elizabeth filia Johannis de Erpe cum instantia qua decuit petiit et 

supplicavit a dicto Johanne plenam licenciam eundi et exeundi etc extra 

domum convictum et expensas (dg: et J) eiusdem Johannis modo 

emancipationis etc et dictus Johannes annuens dedit sibi plenam licenciam 

etc. Testes Willelmus et Rover datum in crastino Dijonisii. 

 

BP 1179 p 306v 02 di 10-10-1391. 

Peter Engbrechts van Alem verkocht aan Nijcholaus der Kijnder den 

Plaetmaker (1) erfgoederen, gnd drie zandeweiden, in Maren, ter plaatse gnd 

op den Zandenweiden, tussen Willelmus Engelen soen enerzijds en erfg vw 

Petrus van Os anderzijds, (2) erfgoederen, gnd twee zandweiden, in Maren, 

ter plaatse gnd op den Zandenweiden, tussen erfg vw voornoemde Petrus van 

Os enerzijds en Henricus Godevarts soen anderzijds, (3) erfgoederen, gnd 

drie zandeweiden, aldaar, tussen voornoemde Henricus Godevarts soen 

enerzijds en erfg vw Lambertus van der Woerdt anderzijds, (4) een erfgoed, 
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gnd een zandeweide, aldaar, tussen Johannes die Blaren enerzijds en 

Willelmus van Loen van Maren anderzijds, belast met lasten. 

 

Peter (dg: Engb) Engbrechts de (dg: Maren) Alem hereditates dictas drie 

(dg: zalen) #zandeweijden# sitas in parochia de Maren ad locum dictum op 

den (dg: Zanden) #Zandenweijden# inter hereditatem Willelmi Engelen soen 

ex uno et inter heredittem heredum Petri quondam de Os ex alio item 

hereditates dictas twee zandweijden sitas in parochia de loco predictis 

inter heredum dicti quondam Petri de Os ex uno et inter hereditatem 

Henrici Godevarts soen ex alio item hereditates dictas drie zandeweijden 

sitas ibidem inter hereditatem dicti Henrici Godevarts soen ex uno et 

inter hereditatem (dg: Lam) heredum quondam Lamberti van der Woerdt ex 

alio item hereditatem dictam (dg: z) een zandeweijde sitam ibidem inter 

hereditatem Johannis die Blaren ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Loen de Maren ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao der (dg: 

P) Kijnder den Plaetmaker (dg: ex alio) promittens warandiam et 

obligationem deponere (dg: cum aggeribu) exceptis oneribus exinde 

solvendis et ad premissa de jure spectantibus. Testes Willelmus et Rover 

datum supra. 

 

BP 1179 p 306v 03 di 10-10-1391. 

Voornoemde Petrus deed tbv Nijcholaus der Kijnder die Plaetmaker afstand 

van alle erfgoederen die waren van voornoemde Petrus en die voornoemde 

Nijcholaus eerder, na schepenvonnis van Alem, gerechtelijk gekocht had van 

de schout van de abt van Sint-Truiden aldaar. 

 

Dictus Petrus super omnibus (dg: bonis et) hereditatibus que fuerant 

dicti Petri et (dg: q) et quas (dg: dictu) Nijcholaus der Kijnder die 

Plaetmaker prius erga (dg: p) judicem et mediante sententia scabinorum de 

Alem (dg: acquisiverat ut) erga scouth[em] abbatis sancti Trudonis ibidem 

emendo acquisiverat ut dicebat ad opus dicti Nijcholai renunciavit 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 306v 04 di 10-10-1391. 

Nijcholaus der Kijnder die Plaetmaker beloofde aan Johannes van Holaer den 

Riemsleger 36 oude schilden zoveel als de stad zal nemen etc met Pinksteren 

aanstaande (zo 02-06-1392) te betalen. 

 

Nijcholaus der Kijnder die Plaetmaker promisit Johanni de Holaer den 

Riemsleger XXXVI aude scilde scilicet quantum oppidum capiet etc ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 306v 05 di 10-10-1391. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan Johannes van Mijngen 26 Hollandse gulden 

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

 

Dictus Nijcholaus promisit Johanni de Mijngen XXVI Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 306v 06 za 21-10-1391. 

Thomas Valant zvw Thomas Valant gaf uit aan Nijcholaus van den Veken zvw 

Henricus van den Veken (1) een stuk land, gnd die Bijesinc, in Tilburg, ter 

plaatse gnd die Scijve, tussen Arnoldus van der Scueren enerzijds en 

Johannes gnd die Lange Bont anderzijds, (2) een stuk land, gnd die 

Appelcloet, aldaar, tussen voornoemde Johannes die Lange Bont enerzijds en 

Johannes Peijmen en zijn broer Henricus Peijmen anderzijds, (3) 1 bunder 

beemd, uit 3 bunder beemd, in Tilburg, ter plaatse gnd dat Braec van 

Hoesden, naast de landweer gnd die Dreijboem, tussen Johannes gnd Bac 

Bertouts soen enerzijds en Theodericus van Brakel anderzijds, met de wegen 
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die hierbij horen resp. waarmee voornoemde 3 bunder belast zijn; de 

uitgifte geschiedde voor de hertogencijns die uit voornoemde bunder beemd 

gaat, en thans voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

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

1393). 

 

Thomas Valant filius quondam Thome Valant peciam terre (dg: sitam sitam 

in parochia de) dictam die Bijesinc sitam in parochia de Tilborch ad 

locum die Scijve inter hereditatem Arnoldi van der Scueren ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti die Lange Bont ex alio item peciam terre 

dictam die Appelcloet sitam ibidem inter hereditatem dicti Johannis die 

Lange Bont ex uno et inter hereditatem Johannis Peijmen et Henrici 

Peijmen #sui fratris# ex alio item unum bonarium prati de tribus bonariis 

prati sitis in dicta parochia in lodo! dicto dat Braec van Hoesden (dg: 

inter hereditatem) iuxta repagulum #munimen# dictum die Dreijboem inter 

hereditatem Johannis dicti Bac Bertouts soen ex uno et inter hereditatem 

Theoderici van Brakel ex alio cum viis ad premissa de jure (dg: 

spectantibus ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem M) et cum viis 

per dicta tria bonaria prati de jure transeuntibus et tendentibus ut 

dicebat dedit ad hereditariam! Nijcholao van den Veken filio quondam 

Henrici van den Veken ab eodem hereditarie possidendas excepto! censu 

domini (dg: domini fundi ex) ducis ex dicto bonario prati de jure 

solvendo dando etc atque atque pro hereditaria paccione (dg: unius et) 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis #et primo ultra annum# et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit salvis tamen unicuique persone suis viis 

quas habuit in (dg: vo) dicto bonario prati (dg: de jure) et per idem 

bonarium de jure ut dicebat. Testes Tijt et Vladeracken datum sabbato 

post Luce. 

 

BP 1179 p 306v 07 za 21-10-1391. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Thomas 54 Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit dicto Thome LIIII Gelre gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 306v 08 za 21-10-1391. 

Voornoemde Thomas Valant zvw Thomas Valant gaf uit aan Ghibo die Becker zvw 

Walterus de Becker (1) een stuk land, gnd die Groetakker, in Tilburg, ter 

plaatse gnd die Scijve, tussen Arnoldus van der Scueren enerzijds en 

erfgoed van het klooster van Tongerlo anderzijds, met een eind strekkend 

aan een gemene weg, (2) een stuk land, aldaar, beiderzijds tussen 

voornoemde Arnoldus van der Scueren, (3) een stuk land, aldaar, tussen 

Gerardus van Vladeracken enerzijds en Oda dvw Gerardus Rose anderzijds, 

waarover een gemene weg gaat, (4) 1 bunder beemd, uit 3 bunder beemd in 

Tilburg, ter plaatse gnd dat Broec van Hoesden, naast de landweer gnd 

Dreijboem, tussen Johannes Bac Bertouts soen enerzijds en Theodericus van 

Brakel anderzijds, met recht van weg en belast met wegen; de uitgifte 

geschiedde voor de hertogencijns die uit voornoemde bunder gaat en thans 

voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

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

 

Dictus Thomas (dg: tres) peciam terre dictam (dg: den) #die# Groetacker# 

sitam in parochia de Tilborch ad locum dictum die Scijve inter 

hereditatem Arnoldi van der Scueren ex uno et inter hereditatem conventus 

de Tongerlo ex alio tendentem cum uno fine ad communem viam item peciam 

terre sitam ibidem inter hereditatem dicti Arnoldi van der Scueren ex 

utroque latere coadiacentem item peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem Gerardi de Vladeracken ex uno et inter hereditatem Ode filie 
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Gerardi quondam Rose ex alio et per quam (dg: viam) peciam terre jam 

ultime dictam transit via communis item unum bonarium prati de tribus 

bonariis prati sitis in dicta parochia in loco dicto dat (dg: Ho) Broec 

van Hoesden iuxta (dg: repagulum) munimen dictum Dreijboem inter 

hereditatem Johannis Bac Bertouts soen ex uno et inter hereditatem 

Theoderici de Brakel ex alio simul cum viis ad premissa de jure 

spectantibus et per premissa de jure tendentibus ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Ghiboni die Becker filio quondam Walteri de Becker 

ab eodem hereditarie possidendas pro censu domini ducis ex dicto bonario 

prati de jure solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et pro primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens ut supra et alter repromisit addita condicione ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 306v 09 za 21-10-1391. 

Voornoemde Ghibo Becker beloofde aan voornoemde Thomas 66 Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) te betalen. 

 

Dictus Ghibo Becker promisit dicto Thome LXVI Gelre gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes supra. 

 

BP 1179 p 306v 10 za 21-10-1391. 

Thomas zvw Thomas gnd Valant droeg over aan Willelmus gnd Scolart een huis, 

schuur en schaapskooi met ondergronden, misse en tuin, in Tilburg, tussen 

voornoemde Thomas enerzijds en Paulus gnd Vrancken anderzijds, aan hem 

uitgegeven door Paulus gnd van der Scueren zvw Paulus van der Scueren, 

belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Solvit. Nota. 

Thomas filius quondam Thome dicti Valant domum horreum et ovile cum suis 

fundis ac fimarium #et ortum# sitos in parochia de Tilborch inter 

hereditatem dicti Thome ex uno et inter hereditatem Pauli dicti Vrancken 

ex alio datos sibi ad pactum a Paulo dicto van der Scueren filio (dg: P) 

quondam Pauli van der Scueren prout in litteris supportavit Willelmo 

dicto (dg: Scillart) #Scolart# cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dicta 

paccione! (dg: consistente) contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 306v 11 za 21-10-1391. 

Destijds had Paulus van der Scueren zvw Petrus van der Scueren uitgegeven 

aan Thomas zvw Thomas Valant een huis, schuur en schaapskooi met 

ondergronden, misse en tuin, in Tilburg, tussen voornoemde Thomas zvw 

Thomas Valant enerzijds en Paulus gnd Vrancken anderzijds, voor een 

b-erfpacht van 19 lopen rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren. Vervolgens had voornoemde Thomas zvw Thomas Valant 

mede tot onderpand gesteld ½ mudzaad roggeland, in Tilburg, beiderzijds 

tussen erfg vw Walterus gnd die Becker. Willelmus gnd Scolart beloofde 

thans aan voornoemde Thomas zvw Thomas voornoemde pacht, uit voornoemd 

huis, schuur en schaapskooi met ondergronden, misse en tuin, zó te zullen 

betalen dat voornoemde Thomas en voornoemde ½ mudzaad roggeland daarvan 

geen schade ondervinden. 

 

Nota. 

Notum sit universis quod cum (dg: Petrus) Paulus van der Scueren filius 

quondam Petri van der Scueren domum horreum et ovile cum suis fundis ac 

fimarium et ortum sitos in parochia de Tilborch inter hereditatem (dg: 

Pauli dicti Vrancken ex uno et inter h) Thome filii quondam Thome Valant 

ex uno et inter hereditatem Pauli dicti Vrancken ex alio dedisset ad 

hereditariam paccionem dicto Thome filio quondam Thome Valant scilicet 

pro hereditaria paccione decem et novem lopinorum siliginis mensure de 
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Tilborch danda primodicto Paulo a dicto Thoma hereditarie purificationis 

et supra dictas hereditates tradenda ex premissis et cum deinde dictus 

Thomas filius quondam Thome Valant dimidiam modiatam terre siliginee 

sitam in dicta parochia inter hereditatem heredum quondam Walteri dicti 

die Becker ex utroque latere coadiacentem primodicto Paulo simul cum 

dictis domo horreo ovili cum suis fundis ac fimario et orto pro solucione 

dicte paccionis ad pignus imposuisset prout in litteris constitutus coram 

scabinis infrascriptis (dg: di) Willelmus dictus (dg: Scillart) #Scolart# 

promisit super habita et habenda dicto Thome filio dicti quondam Thome 

quod ipse dictam paccionem hereditarie solvet ex dictis domo horreo ovili 

cum suis fundis fimario et orto sic quod (dg: su) dicto Thome et supra 

dictam dimidiam modiatam terre siliginee dampna exinde non eveniant 

quovis modo in futurum. Testes datum supra. 

 

1179 mf5 C 10 p. 307. 

 Sabbato post Luce: zaterdag 21-10-1391. 

 Sexta post Severini: vrijdag 27-10-1391. 

 in die Sijmonis et Jude: zaterdag 28-10-1391. 

 Secunda post Sijmonis et Jude: maandag 30-10-1391. 

 

BP 1179 p 307r 01 za 21-10-1391. 

Thomas zvw Thomas Valant gaf uit aan Willelmus Scolart (1) een stuk land, 

in Tilburg, ter plaatse gnd die Scijve, beiderzijds tussen Arnoldus van der 

Scueren, (2) een stuk weide, gnd een garshof, in Tilburg, tussen voornoemde 

Arnoldus van der Scueren enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Arnoldus van der Scuren en met het andere 

eind aan Ghibo die Becker; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 

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

eerst over een jaar (zo 02-02-1393), belast met wegen die erover gaan. 

 

Thomas filius quondam Thome Valant (dg: u) peciam terre sitam in parochia 

de Tilborch ad locum dictum die (dg: ..) Scijve inter hereditatem Arnoldi 

van der Scueren ex utroque latere coadiacentem atque peciam pascue dictam 

een garshof sitam (dg: ibidem) in dicta parochia inter hereditatem (dg: 

dicti) dicti Arnoldi van der Scueren ex uno et inter communem plateam ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Arnoldi van der Scuren 

et cum reliquo fine ad hereditatem Ghibonis die Becker ut dicebat (dg: 

here) dedit ad hereditariam paccionem Willelmo Scolart ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione duorum et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit salvis viis per premissa transeuntibus de 

jure. Testes Tijt et Vladeracken datum sabbato post Luce. 

 

BP 1179 p 307r 02 za 21-10-1391. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Thomas 74½ Gelderse gulden of 

de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Thome LXXIIII et dimidium Gelre gulden 

seu valorem ad (dg: .) monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 307r 03 za 21-10-1391. 

Voornoemde Thomas zvw Thomas Valant gaf uit aan Paulus van der Scueren zvw 

Petrus van der Scueren (1) ½ mudzaad roggeland, in Tilburg, ter plaatse gnd 

die Scive, beiderzijds tussen wijlen Walterus gnd Becker, (2) een stuk 

land, in Tilburg, ter plaatse gnd die Scive, tussen Ghibo die Becker zvw 

voornoemde Walterus enerzijds en Hubertus die Becker anderzijds, (3) een 

stuk land, gnd die Geer, in Tilburg, ter plaatse gnd die Scive, tussen 

Johannes Peijman enerzijds en kvw Rodolphus Roesmont anderzijds, (4) 1 

bunder beemd, uit 3 bunder, in Tilburg, ter plaatse gnd dat Broec van 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

194 

Hoesden, naast de landweer gnd Dreijboem, tussen Johannes Bac Bertouts soen 

enerzijds en Theodericus van Brakel anderzijds, belast met wegen; de 

uitgifte geschiedde voor de hertogencijns die uit voornoemde bunder gaat, 

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

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

 

Dictus Thomas dimidiam modiatam terre siliginee sitam in parochia de 

Tilborch #ad locum dictum die Scive# inter hereditatem (dg: W) quondam 

Walteri dicti Becker ex utroque latere coadiacentem prout ibidem sita est 

atque peciam terre sitam (dg: in dicta parochia) #in parochia et loco 

predictis# inter hereditatem Ghibonis die Becker filii dicti quondam 

Walteri ex uno et inter hereditatem Huberti die Becker ex alio item (dg: 

pecia) peciam terre dictam die Gheer sitam in parochia et loco predictis 

inter hereditatem (dg: Be) Johannis Peijman ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Rodolphi Roesmont ex alio item unum bonarium prati de 

tribus bonariis prati sitis in dicta parochia in loco dicto dat Broec van 

Hoesden juxta munimen dictum Dreijboem inter hereditatem Johannis Bac 

Bertouts soen ex uno et inter hereditatem Theoderici de Brakel ex alio ut 

dicebat #cum viis ad premissa spectantibus ?ad ?premissa per premissa 

transeuntibus# dedit ad hereditariam paccionem Paulo van der Scueren 

filio quondam Petri van der Scueren ab eodem hereditarie pactione! pro 

censu domini ducis ex dicto bonario de jure solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum (dg: modi) siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio purificationis et primo termino ultra annum et 

in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam ex premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit salvis cuicumque suis viis (dg: 

u) in premissis et per premissa. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 307r 04 .. 08-07-1592. 

Deze pacht van 2 mud rogge is teruggekocht aan handen van Martinus Janssen 

van Lier, ev Johanna dv Jordanus Sanders verwekt bij Aleijdis Heseackers, 

door Henric? Petri Jorden Martens. 

 

In margine sinistra: 

Ista paccio #duorum modiorum siliginis# est redempta ad manus Martini 

Janssen de Lier mariti Johanne sue uxoris filie Jordani Sanders ex 

Aleijde Heseackers procreate et hoc per Henric? Petri Jorden Martens 

prout latius in quitancia scabinali in libro ?neo octava julii 1592. 

 

BP 1179 p 307r 05 za 21-10-1391. 

Wouterus van Berze zv Johannes van Berze droeg over aan Henricus Zeghers 

soen een stuk land, in Nuland, naast de plaats gnd die Wolfsdijk, 

beiderzijds tussen voornoemde Henricus, met een eind strekkend aan 

voornoemde plaats gnd Wolfsdijk en met het andere eind aan voornoemde 

Walterus. 

 

Wouterus de Berze filius Johannis de Berze peciam terre sitam in parochia 

de Nuwelant iuxta locum dictum die Wolfsdike inter hereditatem Henrici 

Zeghers soen ex utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad 

dictum locum Wolfsdijk vocatum et cum reliquo fine ad hereditatem dicti 

Walteri (dg: pro) in ea qantitate qua ibidem sita est (dg: et ad dictus 

Henricus a dicto ?Woutero ?here habebat ?ut ?dicebat) hereditarie 

supportavit dicto Henrico promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Neijnsel et Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 307r 06 za 21-10-1391. 

Johannes Roest zvw Henricus Roest beloofde aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus 15¼ oude schilden, 5 Gelderse gulden of de waarde voor 3 oude 

schilden gerekend, met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (do 22-02-1392) te 

betalen. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

195 

(dg: Hen) Johannes #Roest# filius quondam Henrici Roest promisit Henrico 

Dicbier filio Godefridi XV aude scilde et quartam partem unius aude scilt 

scilicet (dg: pro) quinque Gelre gulden seu valorem pro tribus aude 

scilde computato ad Petri ad cathedram proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 307r 07 za 21-10-1391. 

Ghevardus van Doerne nzvw hr Ghevardus van Doerne ridder en zijn zoon 

Johannes droegen over aan Thomas gnd die Hoghe van Helmont een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, maat van Helmond, die Theodericus gnd Snoec van Helmont 

beloofd had aan voornoemde Ghevardus, met Lichtmis? in Helmond te leveren, 

gaande uit een beemd in Helmond, ter plaatse gnd die Wert, tussen Arnoldus 

gnd Dapper enerzijds en eerstgenoemde Ghevardus en Arnoldus gnd Gruijter 

anderzijds, welke beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoederen van 

Henricus Weder en kvw Nijcholaus gnd Wielman. 

 

Ghevardus de Doerne filius naturalis quondam domini Ghevardi de Doerne 

militis #et Johannes eius filius# hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Helmont quam Theodericus dictus Snoec de Helmont 

promisit se daturum et soluturum dicto Ghevardo hereditarie 

p[urificationis? et] in Helmont tradendam ex quodam prato sito in 

parochia de Helmont in loco dicto die Wert inter hereditatem Arnoldi 

dicti Dap[p]er ex uno et inter hereditatem primodicti Ghevardi et Arnoldi 

dicti Gruijter ex alio quod pratum predictum anuatim dividitur erga 

hereditates Henrici Weder et liberorum quondam Nijcholai dicti Wielman 

prout in litteris hereditarie supportaverunt Thome dicto die Hoghe de 

Helmont cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 307r 08 vr 27-10-1391. 

Johannes en Henricus van de Kloot verklaarden dat hun broer Arnoldus buiten 

het huis, de leefgemeenschap en kosten van hun moeder Sophia was, gedurende 

6 weken 3 dagen en langer. 

 

(dg: Johannes et Arnoldus de G) Johannes et Henricus de Globo 

attestificati sunt ad manum judicis sub eorum juramentis quod Arnoldus 

eorum frater fuit extra domum convictum et expensas Sophie eorum matris 

per spacium (dg: sex) sex septimanarum et trium dierum et amplius etc ut 

in forma. Testes Rover et Vladeracken datum sexta post Severini. 

 

BP 1179 p 307r 09 za 28-10-1391. 

Arnoldus van de Kloot plaatste zich met zijn moeder Sophia, om in het huis 

en kosten van voornoemde Sophia te verblijven. De plaatssom is voldaan. 

 

Arnoldus de Globo locavit se cum Sophia eius matre ad existendum in domo 

et expensis dicte Sophie (dg: per sp) pro pecunia sibi plenarie persoluta 

ut dicebat. Testes Willelmus et Neijsel datum in die Sijmonis et Jude. 

 

BP 1179 p 307r 10 za 28-10-1391. 

Johannes van de Kloot plaatste zich op overeenkomstige wijze. 

 

Johannes de Globo locavit se eodem modo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 307r 11 ma 30-10-1391. 

Ludekinus van Boemel verklaarde dat 1/3 deel van 2 roeden land, ter plaatse 

gnd Hoelten, behoort aan Hubertus Steenwech. Welke 2 roeden eertijds aan 

voornoemde Ludekinus gekomen waren na erfdeling, tussen hem en zijn 

mede-erfgenamen, en welke 2 roeden Johannes van der Dijesen en Goeswinus 

van de Steen gekocht hadden van Ghibo zv Jacobus gnd Colne. 
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Ludekinus de Boemel palam recognovit quod una tercia pars duarum 

virgatarum terre sitarum in loco dicto Hoelten spectat ad Hubertum 

Steenwech que due virgate terre dudum pefato Ludekino mediante 

hereditaria divisione prius habita inter ipsum et suos coheredes cessit 

in partem et (dg: qu) quas duas virgatas terre (dg: Goeswinus) Johannes 

van der Dijesen et Goeswinus de Lapide erga Ghibonem filium Jacobi dicti 

Colne acquisiverant emendo prout hoc et alia in litteris continetur 

promittens ratam servare. Testes Willelmus et (dg: Coptiten) Tijt datum 

(dg: secunda post) secunda post Sij et Yude. 

 

BP 1179 p 307r 12 ma 30-10-1391. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Ghibo zv Jacobus gnd Colne” 

en “Johannes gnd van der Dijesen” en Ludekinus van Boemel beloofde, zo 

nodig, de brieven ter hand te stellen aan Hubertus Steenwech. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Ghibo filius Jacobi 

dicti Colne et altera Johannes dictus van der Dijesen et Ludekinus de 

Boemel promisit super omnia tradere Huberto Steenwech ut in forma. 

 

BP 1179 p 307r 13 ma 30-10-1391. 

Petrus Bije zv Johannes gnd Bije van Zundert maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Godescalcus zv Ghiselmarus van 

Vlimen met zijn goederen. 

 

Petrus Bije filius Johannis dicti Bije de Zundert omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Godescalcum filium Ghiselmari de Vlimen cum bonis 

suis quibuscumque calumpniavit. Testes (dg: W) datum supra. 

 

1179 mf5 C 11 p. 308. 

 in crastino Huberti: zaterdag 04-11-1391. 

 Dominica post Huberti: zondag 05-11-1391. 

 

BP 1179 p 308v 01 za 04-11-1391. 

Johannes zvw Johannes Koc van Woesic verkocht aan Katherina wv Conrardus 

Writer een b-erfcijns van 4 gulden pieter geld van Leuven en 1 Vlaamse plak 

of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande 

uit goederen gnd te Papenvenne, in Deurne, en uit goederen gnd tot 

Broecwijk, in Deurne, welke cijns aan wijlen voornoemde Johannes Koc was 

verkocht door jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch, van 

welke cijns eerstgenoemde Johannes een helft verworven had van zijn broer 

Conrardus en de andere helft aan eerstgenoemde Johannes gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde vader Johannes Koc. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Koc de Woesic hereditarium censum 

quatuor aureorum denariorum communiter gulden peter vocatorum monete 

Lovaniensis boni auri et justi ponderis atque unius denarii communiter 

Vleemssche plac vocati seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie in festo beati Remigii ex bonis dictis te Papenvenne sitis in 

parochia de Doerne atque ex bonis dictis communiter tot Broecwijc sitis 

in dicta parochia et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis venditum dicto quondam Johanni Koc a domicello Johanne de 

Berla[er] domino de Helmont de Keerberch prout in litteris de quo vero 

censu (dg: dic) primodictus Johannes unam medietatem erga Conrardum suum 

fratrem acquisiverat prout in litteris et de quo censu primodictus 

Johannes alteram medietatem sibi de morte dicti quondam Johannis Koc sui 

patris successione hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie 

vendidit Katherine relicte quondam Conrardi Writer supportavit cum 

litteris et aliis et jure #et arr[asta]giis# promittens ratam servare et 

obligationem #et impeticionem# ex parte sui #et suis! patris# deponere. 
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Testes Tijt et Vladeracken datum in crastino Huberti. 

 

BP 1179 p 308v 02 za 04-11-1391. 

Gerardus zvw Conrardus Writer vernaderde en behield. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer (dg: prebuit et reportavit testes 

datum supra) prebuit et obtinuit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 308v 03 zo 05-11-1391. 

Voornoemde Gerardus droeg over aan zijn voornoemde moeder Katherina. 

 

Dictus Gerardus reportavit dicte Katherine sue matri. Testes Willelmus et 

Neijnsel datum dominica post Huberti. 

 

BP 1179 p 308v 04 zo 05-11-1391. 

Voornoemde Katherina en haar zoon Gerardus beloofden aan voornoemde 

Johannes verkoper 18 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande 

(vr 02-02-1392) te betalen. 

 

Dicta Katherina et Gerardus eius filius promiserunt dicto Johanni 

venditori XVIII Hollant gulden vel valorem ad festum purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 308v 05 zo 05-11-1391. 

Voornoemde Katherina en Gerardus beloofden aan voornoemde Johannes verkoper 

30 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1393) 

te betalen. 

 

Dicti Katherina et Gerardus promiserunt dicto Johanni venditori XXX 

Hollant gulden vel valorem a purificationis proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 308v 06 zo 05-11-1391. 

Nicholaus zvw Everardus gnd van Haenle van Ghemert verkocht aan Delijana 

dvw Arnoldus van Hoesden, tbv haar en haar kinderen Everardus en Metta, 

verwekt door Johannes zvw voornoemde Everardus van Haenle, een n-erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren, gaande 

uit een kamp met gebouwen, in Bakel, tussen de gemeint van Gemert enerzijds 

en de gemeint van Uden anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Nicholaus filius quondam Everardi dicti de (dg: Hu) Haenla! de Ghemert 

hereditarie vendidit (dg: Dij) Delijane filie quondam Arnoldi de Hoesden 

ad opus sui et ad opus Everardi et Mette eius liberorum ab ipsa Delijana 

et Johanne filio dicti quondam Everardi de Haenle genitorum hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Ghemert solvendam 

hereditarie purificationis et in Ghemert tradendam ex campo sito in 

parochia de (dg: Ghe) Bakel inter communitatem de Ghemert ex uno et inter 

communitatem de Uden ex alio ut dicebat ex! edificiis in dicto campo 

consistentibus ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu dominorum fundi prius inde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 308v 07 zo 05-11-1391. 

Arnoldus zvw Johannes Noijken van Helvoert verkocht aan Nicholaus zvw 

Johannes Alaerts soen, tbv hem en zijn vrouw Heilwigis dvw Henricus Goes, 

een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren, een 

helft met Lichtmis en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit (1) een 

stuk land, 6 lopen rogge groot, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen Mijchael Noijken enerzijds en kvw Hilla Roesincs 

anderzijds, (2) een huis en tuin, in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, 

tussen voornoemde kvw Hilla enerzijds en Henricus Witloc anderzijds, reeds 
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belast met de hertogencijns en een lijfpacht90 van 1 mud rogge aan broeder 

Henricus van Berwout prior van Porta Celi. De langstlevende krijgt geheel 

de pacht. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis (dg: .) Noijken de Helvoert legitime 

vendidit Nicholao filio quondam Johannis Alaerts soen ad opus sui et ad 

opus Heilwigis sue uxoris filie quondam Henrici Goes vel ad opus alterius 

eorundem vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorundem ?et [mediatim] 

purificationis et mediatim Remigii et in Busco tradendam ex pecia terre 

sex lopinos siliginis in semine capiente sita in parochia sancti Lamberti 

de Vucht ad locum dictum Cromvoert inter hereditatem Mijchaelis Noijken 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Hille Roesincs ex alio 

atque ex domo et orto sitis in parochia de Helvoert ad locum dictum 

Dijstelberch inter hereditatem dictorum liberorum dicte quondam Hille ex 

uno et inter hereditatem Henrici Witloc ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu ducis et vitali 

pensione unius modii siliginis fratri Henrico de Berwout priori de Porta 

Celi inde solvendis et sufficientem facere et alter eorum diutius vivens 

integraliter habebit videlicet cum ambo etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 308v 08 zo 05-11-1391. 

Woltherus van Eijndoven zvw Johannes Wouters soen verkocht aan Woltherus 

gnd Phien soen een kamer met ondergrond in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van Johannes van Waubraken en erfgoed van Johannes van 

Ellaer enerzijds en een weg anderzijds, met een eind richting de gemene weg 

strekkend aan erfgoed van Everardus gnd Willems soen en met het andere eind 

aan erfgoed van Goessuinus gnd Jans soen, welke kamer met ondergrond 13 

voet breed en, inclusief de osendrup, 26 voet lang is, met recht van weg 

over de weg die loopt van de gemene weg achterwaarts tot aan het gemene 

water, met de helft van de wand met bouwwerken tussen voornoemde kamer en 

het erfgoed van voornoemde Everardus, en met de helft van de wand met 

bouwwerken tussen voornoemde kamer en het erfgoed van voornoemde 

Goessuinus, aan hem verkocht door Florencius gnd Jans soen. 

 

Woltherus de Eijndoven filius quondam Johannis Wouters soen quandam 

cameram cum eius fundo sitam in Busco ad aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem Johannis de Waubraken et inter hereditatem Johannis de Ellaer 

ex uno et inter quandam viam ibidem tendentem ex alio tendentem cum uno 

fine versus communem platheam ad hereditatem Everardi dicti Willems soen 

et cum reliquo fine ad hereditatem Goessuini dicti Jans soen et que 

camera cum eius fundo predicta tredecim pedatas in latitudine et que 

camera cum eius fundo stillicidio viginti sex pedatas in longitudine 

continet simul cum jure eundi redeundi et ambulandi totiens quotiens 

possessoribus pro tempore dicte camere cum eius fundo placuerit et 

voluerit per viam tendentem ibidem a communi plathea retrorsum usque ad 

communem aquam et cum medietate (dg: parietis parietis et) parietis et 

eius edificiorum consistentis inter dictam cameram et inter dictam 

hereditatem dicti Everardi et cum medietate parietes et eius edificiorum 

consistentis inter dictam cameram et inter hereditatem dicti Goessuini 

venditam sibi a Florencio dicto Jans soen prout in litteris hereditarie 

vendidit Wolthero dicto Phien soen supportavit cum dictis litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Tijt datum ut supra. 

 

BP 1179 p 308v 09 zo 05-11-1391. 

Johannes zvw Arnoldus Broes soen beloofde aan Jacobus gnd Roest een 

lijfrente van 10 oude schilden, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit al 

                         
90 Zie ← BP 1178 f 012v 05 do 16-01-1388, verkoop van de lijfpacht uit onder 

meer deze onderpanden. 
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zijn goederen {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Johannes filius quondam Arnoldi Broes soen promisit super habita et 

habenda se daturum Jacobo dicto Roest vitalem pensionem decem aude scilde 

vel valorem anno quolibet ad eius vitam Martini ex omnibus suis bonis ut 

dicebat [tali] condicione. 

 

BP 1179 p 308v 10 zo 05-11-1391. 

Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten en Jacobus Tijt beloofden aan Jacobus van 

Oefel 35 Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 27-02-

1392) te betalen. 

 

Ghisbertus filius quondam Willelmi Coptiten et Jacobus Tijt promiserunt 

Jacobo de Oefel XXXV Gelre gulden vel valorem ad carnisprivium proxime 

persolvendos. Testes (dg: Raet et) Vladeracken et Raet datum secunda post 

Huberti. 

 

BP 1179 p 308v 11 zo 05-11-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf5 C 12 p. 309. 

 Secunda post Huberti: maandag 06-11-1391. 

 Tercia post Huberti: dinsdag 07-11-1391. 

 Quarta post Leonardi: woensdag 08-11-1391. 

 Quinta post Leonardi: donderdag 09-11-1391. 

 

BP 1179 p 309r 01 ma 06-11-1391. 

Mathijas gnd Oeden soen schoenmaker van Stiphout droeg over aan zijn broer 

Danijel Oeden soen (1) 3 stukken land in Stiphout, (1a) tussen Johannes van 

den Velde enerzijds en Henricus van den Broec anderzijds, (1b) op de plaats 

gnd op den Ham, tussen Johannes gnd Nouts soen enerzijds en kv Henricus van 

den Broec anderzijds, (1c) op de plaats gnd op Scoerbeemd, tussen 

Godefridus Roefs soen enerzijds en kv Willelemus van den Velde anderzijds, 

(2) 2 stukken beemd, in Stiphout, (2a) naast erfgoed van Johannes Lanen 

soen, dat jaarlijks gedeeld wordt tegen dit erfgoed van Johannes Lanen 

soen, (2b) ter plaatse gnd die Loebeemd, naast Henricus van den Velde, aan 

hem uitgegeven door Laurencius zvw Johannes gnd van Gherwen, belast met de 

cijns in de brief vermeld. 

 

Mathijas dictus Oeden soen sutor de Stiphout tres pecias terre, sitas in 

parochia de Stiphout quarum una inter hereditatem Johannis van den Velde 

ex uno et inter hereditatem Henrici van den Broec ex alio altera supra 

locum dictum op den Ham inter hereditatem Johannis dicti Nouts soen ex 

uno et inter hereditatem liberorum Henrici van den Broec ex alio tercia 

quoque supra locum dictum op Scoerbeemt inter hereditatem Godefridi Roefs 

soen ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: W) Wil[lelmi] van den 

Velde ex alio sunt site atque duas pecias prati sitas in dicta parochia 

quarum una iuxta hereditatem Johannis Lanen (dg: soen) soen et que 

annuatim dividitur contra jamdictam hereditatem jamdicti Johannis Lanen 

soen et altera in loco dicto ?pi die Loebeemt contigue iuxta hereditatem 

Henrici van den Velde sunt site datas sibi (dg: ad) ad censum a Laurencio 

filio quondam Johannis dicti de Gherwen prout in litteris hereditarie 

supportavit Danijeli Oeden soen suo fratri cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

censu in dictis litteris contento. Testes Tijt et Vladeracken datum 

secunda post Huberti. 
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BP 1179 p 309r 02 di 07-11-1391. 

Johannes Gherijs beloofde aan broeder Johannes Stierken zv Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini kloosterling van Porta Celi een n-erfcijns91 van 4 oude 

schilden evenveel in ?ander paijment als de stad Den Bosch ten tijde van de 

betaling voor elke oude schild zal geven en ontvangen, een helft te betalen 

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

aanstaande (ma 24-06-1392), gaande uit een stenen huis92 en erf van wijlen 

Johannes Stierken, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Zibertus van Hoculem enerzijds en erfgoed van wijlen Godescalcus van Bladel 

anderzijds, en uit een brug van voornoemde wijlen Johannes Stierken, achter 

voornoemd stenen huis en erf gelegen. 

 

Johannes Gherijs (dg: he) promisit se daturum et soluturum fratri Johanni 

Stierken filio Willelmi filii Arnoldi Tielkini (dg: quatuor) conventuali 

conventus de Porta Celi hereditarium censum quatuor aude scilde scilicet 

tantum in ?alio pagamento quantum oppidum de Busco termino solucionis pro 

quolibet aude scilde dabit et recipiet hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini et pro primo in nativitatis (dg: Domini) Johannis proxime 

futuro ex domo lapidea er area quondam Johannis Stierken sita in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem Ziberti de Hoculem ex uno et inter 

hereditatem quondam Godescalci de Bladel ex alio atque ex ponte ipsius 

quondam Johannis Stierken sito (dg: in) retro (dg: dictam) dictam domum 

lapideam et aream ultra aquam ut!. Testes Willelmus et Tijt datum 3a post 

Huberti. 

 

BP 1179 p 309r 03 di 07-11-1391. 

Wolterus zvw Jacobus Tijt maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Gheerlacus zv Wellinus Rovers met zijn goederen. 

 

Wolterus filius quondam Jacobi Tijt vendiciones et alienaciones factas 

per Gheerlacum filium Wellini Rovers cum suis bonis calumpniavit. Testes 

(dg: datum) datum ut supra. 

 

BP 1179 p 309r 04 di 07-11-1391. 

Ywanus Stierken verklaarde ontvangen te hebben van kv Willelmus zv Arnoldus 

Teilkini 150 Hollandse gulden, die voornoemde kinderen verschuldigd waren 

aan voornoemde Ywanus. 

 

Ywanus Stierken recognovit sibi fore satisfactum a liberis (dg: fil) 

Willelmi filii Arnoldi Teilkini de IJc Hollant gulden quos dicti liberi 

dicto Ywano solvere tenebantur. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 309r 05 di 07-11-1391. 

Theodericus van der Wagen alias gnd van den Hoevel en Johannes van Boemel 

zvw Johannes van Boemel beloofden aan Philippus Jozollo 90 Hollandse gulden 

met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1391) te betalen, op straffe van 2. 

 

Theodericus van der Wagen alias dictus van den Hoevel Johannes de (dg: 

Boem) Boemel filius quondam Johannis de Boemel promiserunt Philippo 

Jozollo nonaginta Hollant gulden ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos pena II. Testes Rover et Neijnsel datum 3a post Huberti. 

 

BP 1179 p 309r 06 wo 08-11-1391. 

Johannes Sceijvel zvw Godefridus Sceijvel verkocht aan Albertus Wael, tbv 

het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfcijns van 50 schelling geld, die aan 

hem gekomen was na overlijden van jkvr Lerija dvw Wellinus van Neijnsel en 

volgens testament van wijlen voornoemde jkvr Lerija aan hem behoort, in een 

                         
91 Zie → BP 1180 p 258v 04 ma 18-01-1395, deze cijns van 4 oude schilden wordt niet meer 
vermeld. 

92 Zie ← BP 1177 f 306v 01 ma 02-07-1386, erfdeling van dit huis, dat uiteindelijk in zijn 
geheel aan Johannes Gerijs zou behoren. 
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b-erfcijns van 25 pond geld, die wijlen hr Johannes van Neijnsel priester 

investiet van de kerken van Waderle en Wedart beurde, een helft met 

Lichtmis en de andere helft met Pinksteren, in Den Bosch te betalen, gaande 

uit een hoeve, die aan wijlen voornoemde hr Johannes behoorde, in Uden, ter 

plaatse gnd Volkel, zoals Hubertus zv Deliana van Volkel die hoeve 

beteelde, en welke hoeve voornoemde hr Johannes van Neijnsel eertijds 

uitgegeven had aan voornoemde Hubertus, voor de grondcijnzen en voor 

voornoemde cijns van 25 pond, en welke cijns van 25 pond voornoemd geld aan 

wijlen voornoemde jkvr Lerija gekomen was na overlijden van haar voornoemde 

broer hr Johannes van Neijnsel. 

 

Johannes Sceijvel filius quondam Godefridi Sceijvel hereditarium censum 

quinquaginta solidorum monete sibi de morte quondam domicelle Lerije 

filie quondam Wellini de Neijnsel (dg: in) atque (dg: vigore) eciam jure 

testamenti eiusdem quondam domicelle Lerije competentem in annuo et 

hereditario censu viginti quinque librarum monete (dg: so) quem dominus 

quondam Johannes de Neijnsel presbiter investitus ecclesiarum de Waderle 

et de Wedart solvendum habuit hereditarie mediatim purificationis et 

mediatim penthecostes #et in Busco tradendum# de et ex quodam manso qui 

ad dictum dominum Johannem quondam spectabat olim sito in parochia de 

Uden ad locum dictum Volkel (dg: cum) #et ex# attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in 

duro et in molli consistentibus sive sitis prout predictum mansum cum 

suis attinentiis universus Hubertus filius Deliane de Volkel sub sua 

cultura tenere consuevit et possidere et quem (dg: censum) mansum cum 

suis attinentiis universis predictis dictus dominus Johannes de Neijnsel 

prius dederat ad censum dicto Huberto scilicet pro censibus dominorum 

exinde solvendis atque pro predicto censu #XXV librarum# prout in 

litteris (dg: atque) et qui census XXV librarum dicte monete dicte 

quondam domicelle Lerije de morte dicti quondam domini Johannis de 

Neijnsel sui fratris jure successionis hereditarie fuerat advolutus ut 

dicebat hereditarie vendidit Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus 

in Busco supportavit cum litteris et jure occacione promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Tijt 

datum quarta post Leonardi. 

 

BP 1179 p 309r 07 wo 08-11-1391. 

Ghisbertus Sceijvel zvw Godefridus Sceijvel verkocht aan Albertus Wael, tbv 

het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfcijns van 50 schelling geld, die aan 

hem gekomen was na overlijden van Leria dvw Wellinus van Neijnsel en ook 

aan hem behoort volgens testament van voornoemde jkvr Leria, in voornoemde 

b-erfcijns van 25 pond zoals hierboven. 

 

Ghisbertus Sceijvel filius quondam Godefridi Sceijvel hereditarium censum 

L solidorum monete sibi de morte quondam Lerie filie quondam Wellini de 

Neijnsel atque eciam vigore testamenti eiusdem quondam domicelle Lerie 

competentem in dicto hereditario censu XXV librarum per totum ut 

immediate vendidit Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus supportavit 

cum litteris et jure occacione promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui deponere. Testes 

Tijt et Raet datum supra. 

 

BP 1179 p 309r 08 wo 08-11-1391. 

Jacobus Coptiten zvw Willelmus Coptiten verkocht aan Albertus Wael, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, een b-erfcijns van 5 pond geld, die aan hem behoort 

krachtens testament van wijlen jkvr Lerija dvw Wellinus van Neijnsel, in 

voornoemde cijns van 25 pond. 

 

Jacobus Coptiten filius quondam Willelmi Coptiten hereditarium censum 

quinque librarum monete sibi (dg: de morte #de) vigore testamenti# 

quondam domicelle Lerije filie quondam Wellini de Neijnsel competentem et 
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sibi (dg: p) ab eadem quondam domicella Lerija in eius testamento ac 

ultima voluntate (dg: competentem) legatum in dicto hereditario censu XXV 

librarum hereditarie vendidit Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus 

in Busco supportavit cum litteris promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Tijt datum quarta 

post Leonardi. 

 

BP 1179 p 309r 09 do 09-11-1391. 

Hr Goessuinus van Aa beloofde aan Franco van Ghestel zvw Willelmus, tbv 

Johannes van Ghestel zvw Willelmus van Gestel, 100 oude schilden, van 

Frankrijk of van de keizer of de waarde, na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Franco. 

 

Solvit. 

Dominus Goessuinus de Aa promisit Franconi de Ghestel filio #quondam# 

Willelmi ad opus Johannis de Ghestel filii (dg: dicti) quondam Willelmi 

de Gestel C aude scilde Francie vel imperatoris vel valorem ad monitionem 

dicti Johannis persolvendos. Testes Willelmus et Tijt datum quinta post 

Leonardi. Detur dicto Franconi. 

 

BP 1179 p 309r 10 do 09-11-1391. 

Johannes zvw Reijnerus gnd Brouwer van Scijnle ev Theoderica dvw Lambertus 

van den Hanenberch deed tbv Adam van Mierd afstand van goederen gnd te 

Hanenberg. 

 

Johannes filius quondam (dg: q) Reijneri dicti Brouwer #de Scijnle# 

maritus et tutor legitimus Theoderice sue uxoris filie quondam Lamberti 

van den Hanenberch super bonis dictis te Hanenberch et super jure ad opus 

Ade de Mierd renunciavit promittens super (dg: omnia ratam) habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

suorum liberorum deponere. Testes Willelmus et Tijt datum quinta post 

Leonardi. 

 

BP 1179 p 309r 11 do 09-11-1391. 

Godefridus Ackerman van Best verkocht93 aan Arnoldus Hoernken een 

n-erfpacht94 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 4 lopen roggeland in Oirschot, ter plaatse gnd 

Best, tussen Godefridus van der Hoeven enerzijds en een zekere Nout van den 

Bleke anderzijds, (2) ¾ deel van een bunder beemd, in Oirschot, ter plaatse 

gnd ten Hout, tussen kinderen gnd Hoppeneijcs Kijnderen enerzijds en kvw 

Andreas gnd Roefs anderzijds, reeds belast met de grondcijnzen en een 

b-erfpacht van 4 lopen rogge. 

 

Godefridus Ackerman de Best hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quatuor lopinatis 

terre siliginee sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter 

hereditatem Godefridi van der Hoeven ex uno et inter hereditatem (dg: 

Arnoldi dicti ...) cuiusdam dicti Nout van den Bleke ex alio item ex 

tribus quartis partibus #ad se spectantibus# unius bonarii prati siti in 

#dicta# parochia (dg: de) in loco dicto ten Hout inter hereditatem 

liberorum dictorum Hoppeneijcs Kijnderen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Andree dicti Roefs ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: 

q) censibus dominorum fundi et hereditaria paccione IIII lopinorum 

siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Neijnsel 

                         
93 Zie ← BP 1179 p 068v 02 do 15-06-1391, bijna identiek contract; andere 

koper en als onderpand ½ van de beemd. 
94 Zie → BP 1180 p 218v 01 vr 06-11-1394 (13), de pacht wordt geschonken. 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

203 

et Tijt datum quinta post Leonardi. 

 

1179 mf5 C 13 p. 310. 

 Quinta post Leonardi: donderdag 09-11-1391. 

 

BP 1179 p 310v 01 do 09-11-1391. 

De gezusters Jutta en Katherina, dv Henricus van Ghemert, wonend in 

Arlebeke droegen over aan Theodericus zv Johannes van der Voert een 

b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Helmond, die Everardus zvw Johannes 

van den Beirgulen met Lichtmis leverde aan wijlen Johannes Stierken bv 

voornoemde gezusters Jutta en Katherina, gaande uit een stuk land, gnd die 

Eckendonk, in Beek bij Aarle, tussen de weg gnd die Eckendonkse Straat 

enerzijds en Johannes Stanssen soen anderzijds, welke pacht aan voornoemde 

gezusters Jutta en Katherina gekomen was na overlijden van hun voornoemde 

broer Johannes Stiers. Met achterstallige termijnen. De brief overhandigen 

aan hem of aan Willelmus van den Arennest. 

 

Solvit. 

Jutta et Katherina sorores filie (dg: quondam) Henrici de Ghemert 

commorantes in Arlebeke cum tutore (dg: peciam terre die dictam die 

Eckendonc sitam in parochia de Beke prope Arle inter hereditatem plateam 

dictam die Eckendoncsche Straet ex uno et inter hereditatem Johannis 

Stanssen soen ex alio atque) hereditariam paccionem X lopinorum siliginis 

mensure de Helmont quam Everardus filius quondam Johannis van den 

Beirgulen Johanni quondam Stierken fratri olim dictarum Jutte et 

Katherine sororum solvere consuevit hereditarie purificationis ex (dg: 

dicta) pecia terre dicta die (dg: Ecken) Eckendonc sita in parochia de 

Beke prope Arle inter plateam dictam die Eckendoncsche (dg: Donc) Straet 

ex uno et inter hereditatem Johannis Stanssen soen ex (dg: uno) alio et 

que paccio dictis Jutte et Katherine sororibus de morte dicti quondam 

Johannis Stiers! sui fratris successione est advoluta hereditarie 

supportaverunt Theoderico filio (dg: q) Johannis van der Voert cum 

arrestadiis promittentes cum tutore ratam servare. Testes Neijnsel et 

Tijt datum quinta post Leonardi. Tradetur littera sibi vel Willelmo van 

den ArenneSint- 

 

BP 1179 p 310v 02 do 09-11-1391. 

Arnoldus die Blake verhuurde aan Ancelmus zvw Arnoldus van der Straten een 

beemd, in Nuenen, tussen Johannes Moijarts van Wetten enerzijds en kvw 

Johannis die Moelner van Eirde anderzijds, voor een periode van 6 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Laurencius (do 10-08-1391). 

 

Solvit. 

Arnoldus die Blake quoddam pratum situm in parochia de Nuenen inter 

hereditatem Johannis Moijarts de Wetten ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis die Moelner (?dg: ..) de Eirde ex alio ut 

dicebat locavit Ancelmo filio quondam Arnoldi van der Straten ab eodem 

(dg: here) ad spacium sex annorum a festo Laurencii proxime preterito 

sine medio sequentium libere possidendum promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Willelmus et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 310v 03 do 09-11-1391. 

Theodericus zvw Arnoldus gnd Didden soen droeg over aan Johannes van 

Zanbeke, tbv Mechtildis dvw Rodolphus gnd Roef van den Berge, een 

b-erfcijns van ½ oude groot en 3 pond geld, die Henricus zvw Willelmus gnd 

Hellinc beloofd95 had aan voornoemde Theodericus, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een deel van een hofstad in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, aan de kant richting het klooster Porta Celi, tussen 

erfgoed van Johannes van Weert enerzijds en het gemene water anderzijds, 

                         
95 Zie ← BP 1178 f 137r 04 do 27-01-1390, belofte van de erfcijns. 
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welk deel ligt tussen een deel dat 22 voet breed is, behorend aan 

voornoemde Arnoldus Didden soen enerzijds en het gemene water anderzijds. 

 

Theodericus filius (dg: Ar) quondam Arnoldi dicti Didden soen 

hereditarium censum dimidii antiqui grossi atque trium librarum monete 

pro tempore etc quem Henricus filius quondam Willelmi dicti Hellinc 

promisit se daturum et soluturum dicto Theoderico hereditarie nativitatis 

Johannis ex quadam parte cuiusdam domistadii siti in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis in latere versus conventum de Porta Celi inter hereditatem 

Johannis de Weert ex uno et inter (dg: h) communem (dg: ?p) aquam (dg: 

ex) ibidem ex alio et que pars predicta dicti domistadii sita est inter 

quandam partem eiusdem domistadii viginti duas pedatas ubique in 

latitudine continentem (dg: nunc) ad #dictum# Arnoldum Didden soen 

spectantem ex uno et inter communem aquam ibidem ex alio prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni de Zanbeke ad opus Mechtildis 

filie quondam Rodolphi dicti Roef van den Berge cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Neijnsel et Tijt datum (dg: da) quinta post Leonardi. 

 

BP 1179 p 310v 04 do 09-11-1391. 

Theodericus zvw Baudericus gnd Dravarts soen verkocht aan Nijcholaus Peters 

soen van Gheffen 1 zesterzaad roggeland, in Geffen, tussen Lambertus Belen 

soen enerzijds en Bernardus zvw Gerardus Rijxmoeden soen anderzijds, (2) de 

helft van 1 zesterzaad roggeland, gnd den Torf, in Geffen, tussen Gerardus 

Kepken enerzijds en Johannes Dapper anderzijds, belast met 3 penning cijns. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Bauderici dicti Dravarts soen unam sextariatam 

terre siliginee sitam in parochia de Geffen inter hereditatem Lamberti 

Belen soen ex uno et inter hereditatem Bernardi filii quondam Gerardi 

Rijx-(dg: h)-moeden soen ex alio atque (dg: unam lopinatam terre 

siliginee si dictam den Torf) medietatem unius (dg: sextarii) 

#sextariate# siliginee dicte den Torf prout site in parochia predicta 

inter hereditatem Gerardi Kepken ex uno et inter hereditatem Johannis 

Dapper ex alio prout ibidem sunt site hereditarie vendidit Nijcholao (dg: 

L) Peters soen de Gheffen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: tribus) tribus denariis census exinde 

solvendis. Teses (dg: did) datum supra. 

 

BP 1179 p 310v 05 do 09-11-1391. 

Johannes Coninc maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

oude groten tournoois geld van de koning van Frankrijk of ander paijment 

van dezelfde waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een huis, erf 

en tuin, in Kessel, aan het eind van de plaats gnd Berwijns Akker, welke 

cijns Zala dvw Johannes van Kessel en Johannes zv voornoemde Zala eertijds 

verkocht hadden aan Gherlacus van Zonne poorter van Den Bosch, en die nu 

aan hem behoort. 

 

Johannes Coninc hereditarium censum viginti grossorum Turonensium 

denariorum monete regis Francie antiquorum vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum hereditarie Martini ex domo et area et orto sitis in 

Kessel ad finem loci dicti Berwijns Acker et quem censum (dg: Za) Zala 

filia quondam Johannis de Kessel Johannes filius eiusdem Zale olim (dg: 
?v) vendiderant Gherlaco de Zonne borgensi de Buscoducis prout in 

litteris et quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 310v 06 do 09-11-1391. 

Willelmus Penninc wonend in Straten verkocht aan Johannes van Kijsekem, tbv 

Ywanus en Rodolphus, kv voornoemde Johannes, een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, op het leven van voornoemde Ywanus en Rodolphus, met Sint-
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Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 stukken land, (1) die 

Schuurhof, (2) die Haverhof, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen 

Cristianus van den Doren enerzijds en de gemene weg anderzijds, en uit de 

gebouwen op deze twee stukken land, reeds belast met (a) een b-erfcijns van 

40 schelling gemeen paijment, (b) een b-erfpacht van 9 lopen rogge. De 

langstlevende krijgt de helft van de pacht. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes van Kijseken. 

 

Willelmus Penninc (dg: de Str) commorans in Straten #ut dicebat# legitime 

vendidit Johanni de Kijsekem (dg: vitalem pensionem unius modii siliginis 

me) ad opus Ywani et Rodolphi liberorum dicti Johannis vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dictorum Ywani et Rodolphi et non ultra Remigii et in Busco tradendam ex 

(dg: pecia ter) duabus peciis terre quarum una (dg: Sc) die Scuerhof et 

altera die Haverhof vocate sunt site in parochia de Oerscot in loco dicto 

Straten inter hereditatem Cristiani van den Doren ex uno et inter (dg: 

here) communem plateam ex alio et ex edificiis supra dictas duas pecias 

terre consistentibus ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario censu XL 

solidorum communis pagamenti et hereditaria paccione novem lopinorum 

siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere et (dg: cum) 

alter diutius vivens medietatem dicte pensionis possidebit. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Johanni de Kijseken. 

 

BP 1179 p 310v 07 do 09-11-1391. 

Boudewinus zv Gerardus gnd heren Aelbrechts soen en Johannes zvw Johannes 

die Haze beloofden aan Godescalcus Steijmpel van den Hoevel 17 Gelderse 

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

 

Boudewinus (dg: Gerijts soen) filius Gerardi dicti heren Aelbrechts soen 

et Johannes filius quondam Johannis die Haze promiserunt Godescalco 

Steijmpel van den Hoevel XVII Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 310v 08 do 09-11-1391. 

(dg: Gerardus). 

 

BP 1179 p 310v 09 do 09-11-1391. 

Johannes Vrieze bakker zvw Rodolphus van der Hazeldonc verkocht aan 

Arnoldus Wonder van Os, tbv hem en Heijlwigis sv voornoemde Arnoldus 

Wonder, een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd op die Poelakker, tussen 

Elizabeth Bollens enerzijds en Johannes Mersman anderzijds. De brief aan 

een van hen overhandigen. 

 

Johannes Vrieze pistor filius quondam Rodolphi van der Hazeldonc peciam 

terre sitam in parochia de Os ad locum dictum (dg: P) #op# die Poelacker 

inter hereditatem Elizabeth Bollens (dg: de Duer) ex uno et inter 

hereditatem Johannis Mersman (dg: ex) ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo Wonder de Os ad opus sui et ad opus Heijlwigis sororis 

eiusdem Arnoldi Wonder promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Willelmus et Tijt datum supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1179 p 310v 10 do 09-11-1391. 

Johannes zv Nijcholaus Rodekens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Nijcholai Rodekens prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 310v 11 do 09-11-1391. 

Hermannus zvw Gerardus gnd Witmeri verkocht aan Matheus gnd tHoeft zvw 

Lambertus gnd Biggen, tbv de broers Lambertus en Johannes, kv voornoemde 
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Matheus, een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd in die Braken, tussen 

wijlen Lambertus van Gherwen enerzijds en Henricus van den Waude 

anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Matheus. 

 

Hermannus filius quondam Gerardi dicti (dg: Witte M) Witmeri peciam terre 

sitam in parochia de Scijnle in loco dicto in die Braken inter 

hereditatem Lamberti quondam (dg: H) de Gherwen ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Waude ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

(dg: Lamberto Theus soen ad opus sui) Matheo (dg: filio quondam Lamberti) 

dicto tHoeft (dg: ad) filio quondam Lamberti #dicti# Biggen ad opus 

Lamberti et Johannis fratrum liberorum dicti Mathei promittens waradiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Matheo. 

 

BP 1179 p 310v 12 do 09-11-1391. 

Theodericus van Venne snijder verkocht aan broeder Hermannus van Eijndoven 

van de derde orde, voor de duur van diens leven, een zolder in het huis van 

voornoemde Theodericus, welk huis gelegen is aan de plaats gnd Beurde, ... 

erfgoed van wijlen Franco gnd Luborgen, tussen erfgoed van wijlen Hermannus 

van Zonne enerzijds en erfgoed van Franco zv Johannes gnd Vrancken soen 

anderzijds, welke zolder ongeveer in het midden van het huis gelegen is, 

direct naast de kamer, waarin broeder Sijmon woont, en welke zolder 11 voet 

breed is en en 16 voet lang, met de deur en trap die omhoog naar de zolder 

leidt, in voornoemd huis, aan de kant richting de ramen (=huidenspanners) 

aldaar, met het recht de wegen te mogen gebruiken die lopen van de gemene 

weg tot aan voornoemde deur en trap. 

 

Theodericus de Venne sartor unum solarium consistens in domo dicti 

Theoderici que domus sita est ad locum dictum Boerde !on hereditatem 

quondam Franconis dicti Luborgen inter hereditatem quondam Hermanni de 

Zonne ex uno et inter hereditatem Franconis filii Johannis dicti (dg: 

Fra) Vrancken soen ex alio (dg: et cum janua et gradu) et quod solarium 

est (dg: in dicta domo medio dicte domus) #circa# medium dicte domus 

contigue iuxta cameram in qua frater Sijmon commoratur et quod solarium 

continet XI pedatas in latitudine et XVI pedatas in longitudine simul cum 

janua et gradu ascendente (dg: s) ad dictum solarium in dicta domo (dg: 

ve) in latere eiusdem domus versus pannitensoria ibidem et cum pleno jure 

utendi viis tendentibus a communi platea usque ad dictam januam et gradum 

ut dicebat vendidit fratri Hermanno de Eijndoven tercii ordinis (dg: pro) 

ab eodem ad vitam eiusdem Hermanni possidendum promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere et cum mortuus fuerit. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf5 C 14 p. 311. 

 Quinta post Leonardi: donderdag 09-11-1391. 

 in festo Martini: zaterdag 11-11-1391. 

 Quarta post Martini: woensdag 15-11-1391. 

 

BP 1179 p 311r 01 do 09-11-1391. 

Johannes zvw Godefridus van der Graft en Willelmus Bijeken zvw Rijcoldus 

Bijekens soen beloofden aan Heijlwigis wv Gerardus Nollens, gedurende 6 

jaar, ingaande Sint-Petrus Stoel aanstaande (do 22-02-1392), elk jaar met 

Sint-Petrus-Stoel, 15½ Hollandse gulden of de waarde te betalen, en dat zij 

gedurende deze 6 jaar alle zegedijken en waterlaten zullen onderhouden, 

behorend bij 5½ morgen land van voornoemde Heijlwigis, in Lithoijen, 

waarvan (1) 1½ morgen in de hoeve gnd Jans Hoeve van Macharen, (2) 2 morgen 

ter plaatse gnd in Lachaarts Hoeve, (3) 7 hont ter plaatse gnd op den Enge 

en op den Wert, (4) 5 hont ter plaatse gnd op die Kat Kovijen. 

 

Johannes filius quondam #Godefridi# van der Graft #et# Willelmus Bijeken 

(dg: Rijkouts) filius quondam Rijcoldi Bijekens soen promiserunt indivisi 
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super (dg: He) omnia Heijlwigi relicte quondam Gerardi Nollens ad spacium 

sex annorum post festum beati Petri ad cathedram proxime futurum sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum quindecim et dimidium 

(dg: Gelre) #Hollant# gulden seu valorem anno quolibet dictorum sex 

annorum Petri ad cathedram et pro primo solucionis termino a festo beati 

Petri ad cathedram proxime futuro ultra annum et sic deinceps aliis 

quinque annis sequentibus et quod ipsi omnes zegediken et (dg: we) 

aqueductos (dg: ad) spectantes ad (dg: sex) quinque et dimidium iugera 

terre dicte Heijlwigis sita in parochia de Lijttoijen de quibus unum et 

(dg: u) dimidium iugera in manso dicto Jans Hoeve de Macharen et dua 

iugera terre in loco dicto in Lacharts Hoeve et septem hont in loco dicto 
?op den Enghe et op den Wert (dg: sita) et quinque hont ad locum dictum 

op die Kat Kovijen sita sunt ut dicebant dictis sex annis in bona 

disposicione coram scouwe observabunt sic quod dicte Heijlwigi dampna 

exinde non eveniant. Testes Willelmus et Tijt datum quinta post Leonardi. 

 

BP 1179 p 311r 02 do 09-11-1391. 

Willelmus van Bakel, zijn zoon Willelmus en Henricus van Uden zv 

Theodericus van Uden ev Clemencia dv eerstgenoemde Willelmus verkochten aan 

Hermannus Roggen (1) een stuk land, in Meerwijk, ter plaatse gnd in 

Roeselmans Laren, beiderzijds tussen voornoemde Hermannus Rogge, (2) een 

stuk land, aldaar, beiderzijds tussen kvw Theodericus Nobel. 

 

O. 

Willelmus de Bakel Willelmus eius filius et Henricus de Uden filius (dg: 

q) Theoderici de Uden maritus et tutor legitimus Clemencie sue uxoris 

filie (dg: d) primodicti Willelmi peciam terre sitam in jurisdictione de 

Merewijc in loco dicto in Roeselmans Laren inter hereditatem Hermanni 

Rogge ex utroque latere coadiacentem atque peciam terre sitam (dg: in) 

ibidem inter hereditatem liberorum quondam Theoderici Nobel ex (dg: uno 

et inter) utroque latere coadiacentem in ea quantitate !ibidem site sunt 

hereditarie vendiderunt dicto Hermanno Roggen promittentes indivisi super 

omnia warandiam tamquam de hereditate ab omni censu et aggere Moze libera 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 311r 03 do 09-11-1391. 

Henricus van Hees en zijn vrouw Yda wv Danijel van Zelant droegen over aan 

Lambertus zv voornoemde Yda een lijfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, 

die Henricus zvw Johannes van Zelant met Kerstmis in Den Bosch moet leveren 

aan voornoemde Yda, op haar leven, gaande uit de helft van een hoeve gnd 

het Goed ten Berge, in Uden, ter plaatse gnd Zelant, en uit alle andere 

goederen van voornoemde Henricus, welke helft van de hoeve voornoemde Yda 

uitgegeven had aan voornoemde Henricus, voor cijnzen aan hr Walramus heer 

van Herpen, voor een lijfrente van 40 schelling gemeen paijment aan 

Aleijdis van Zelant op haar leven, en voor voornoemde lijfpacht van 4 mud 

rogge. 

 

Henricus de Hees maritus legitimus Yde sue uxoris relicte quondam 

Danijelis de Zelant et dicta Yda cum eodem tamquam cum tutore vitalem 

pensionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco quam Henricus 

filius quondam Johannis de Zelant (dg: pro) solvere tenetur dicte Yde 

(dg: ad) anno quolibet ad vitam dicte Yde et non ultra nativitatis Domini 

et in Busco tradendam de et ex medietate cuiusdam mansi dicti communiter 

tGoet ten Berghe siti in parochia de Uden ad locum dictum Zelant cum 

attinentiis eiusdem medietatis mansi supradicti singulis et universis 

atque ex ceteris bonis omnibus et singulis dicti Henrici quocumque 

locorum consistentibus sive sitis quam medietatem cum suis attinentiis 

mansi predicti dicta Yda prius dederat ad pactum dicto Henrico scilicet 

pro censibus domino Walramo domino de Herpen exinde solvendis et pro 

vitali pensione XL solidorum communis pagamenti Aleijdi de Zelant ad eius 

vitam exinde solvendis necnon pro predicta pensione IIIIor modiorum 
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siliginis prout in litteris legitime supportaverunt Lamberto filio dicte 

Yde cum litteris #et# jure promittentes ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 311r 04 do 09-11-1391. 

Willelmus van Volkel beloofde aan Yda ev Henricus van Hees een lijfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Willelmus de Volkel promisit (dg: se) super omnia se daturum et soluturum 

Yde (dg: relicte quondam Danijelis de Zelant) #uxori Henrici de Hees# 

vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam dicte Yde et non ultra nativitatis Domini ex omnibus et 

singulis suis bonis habitis et habendis quocumque sitis et cum mortua 

fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 311r 05 do 09-11-1391. 

Henricus zvw Nijcholaus gnd Coel Hadewigen soen gaf uit aan Rutgherus zvw 

Arnoldus die Genser een stuk land en aangelegen stuk eusel, in Uden, ter 

plaatse gnd Boekel, tussen voornoemde Rut enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis op het onderpand te leveren. 

 

Solvit Rut. 

Henricus filius quondam Nijcholai dicti Coel Hadewigen soen (dg: peci 

quandam hereditatem) peciam terre et peciam pascue dicte eeusel sibi 

adiacentem sitas in parochia de Uden ad locum dictum Boekel inter 

hereditatem Rutgheri filii quondam Arnoldi die Genser ex uno et inter 

communem (dg: plateam) plateam ex alio tendentes cum uno fine ad aquam 

dictam die Aa ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Rut ab 

eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione quinque lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et supra 

dictam peciam terre tradenda promittens warandiam et obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Aa et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 311r 06 do 09-11-1391. 

Jacobus Tijt96 en zijn broer Walterus, kvw Jacobus Tijt, beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 64 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1391; 21+25=46 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Jacobus Tijt et Walterus eius frater liberi quondam Jacobi Tijt 

promiserunt Philippo Jozollo etc LXIIII aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena IIII. Testes 

(dg: datum supra) Willelmus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1179 p 311r 07 za 11-11-1391. 

Ghisbertus Keijot en zijn schoonzoon Ludekinus zvw Cristianus van Zeelst 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 72 oude Franse schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 27-02-1392; 19+31+31+27=108 dgn) te betalen, op straffe van 

5. 

 

Ghisbertus Keijot et Ludekinus filius quondam Cristiani de Zeelst eius 

(dg: ge fi) gener promiserunt Philippo Jozollo etc LXXII aude scilde 

Francie ad carnisprivium proxime persolvendos pena V. Testes Aa et (dg: 

Neij) Neijsel datum in festo Martini. 

 

                         
96 Zie → BP 1179 p 503r 06 di 05-11-1392, Jacobus belooft Walterus 

schadeloos te houden. 
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BP 1179 p 311r 08 wo 15-11-1391. 

Ghevardus zv Johannes van den Gruenendale ev Hilla dv Henricus Glorien soen 

van Erpe verkocht aan Theodericus zv Henricus Glorien soen van Erpe een 

n-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel, ter 

plaatse gnd Sweenslake, te leveren, gaande uit de helft in een stuk land, 

gnd die Oude Akker, in Veghel, ter plaatse gnd Sweenslake, tussen kv Hilla 

van den Hagevenne enerzijds en Eligius gnd Loij van der Sweenslaken 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Ghevardus filius Johannis van den Gruenendale #maritus et tutor legitimus 

Hille filie Henrici Glorien soen de Erpe# hereditarie vendidit Theoderico 

filio (dg: q) Henrici Glorien soen de Erpe hereditariam paccionem unius 

modii ordei mensure de Vechel solvendam hereditarie purificationis (dg: 

et p .) et in Vechel ad locum dictum Sweenskake! tradendam ex medietate 

ad dictum venditorem spectante in pecia terre dicta die Aude Acker sita 

in dicta parochia in loco dicto Sweenslake inter hereditatem (dg: Hille) 

liberorum (dg: quondam) Hille van den Hagevenne ex uno et inter 

hereditatem Eligii dicti Loij van der Sweenslaken ex alio promittens 

super omnia warandiam et aliam (dg: dep) obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi et sufficientem facere. Testes Willelmus et 

Vladeracken datum quarta post Martini. 

 

BP 1179 p 311r 09 wo 15-11-1391. 

Johannes van Dueren zv Ghibo Pennincs droeg over aan Aleijdis wv Johannes 

van Eijcke de jongere zijn vruchtgebruik in de helft van een huis en erf in 

Den Bosch, tegenover het huis van Postel, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes Lemkens enerzijds en erfgoed van wijlen Rodolphus Roesmont 

anderzijds. 

 

Johannes de Dueren filius Ghibonis Pennincs suum usufructum sibi 

competentem in medietate domus et aree site in Busco in (dg: vu) opposito 

domus de Postula inter hereditatem (dg: Jo) quondam Johannis Lemkens ex 

uno et inter hereditatem quondam Rodolphi Roesmont ex alio ut dicebat 

supportavit Aleijdi relicte quondam Johannis de Eijcke junioris 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 311r 10 wo 15-11-1391. 

Maria dvw Gheerlacus Cnode alias gnd met den Broede wv Bruijstinus Palart 

droeg over aan Elizabeth ndvw Gheerlacus zvw Henricus Gheerlaes soen (1) 

een b-erfcijns97 van 10 pond geld, die Martinus zv Martinus Luden soen van 

Broegel beloofd had aan voornoemde wijlen Bruijstinus, een helft te betalen 

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

woonhuis met ondergrond van voornoemde wijlen Gheerlacus Cnode, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen een gemeen straatje enerzijds en 

kamers van voornoemde wijlen Gheerlacus anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan de stenen muur van een latrine, met de 

helft van die muur, te weten uit de helft van het woonhuis aan de kant van 

voornoemd straatje, (2) een b-erfcijns van 10 pond geld, die Arnoldus gnd 

Groet Art zvw Lambertus van Engelant beloofd had {p.312} aan voornoemde 

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

Jan, gaande uit de helft van voornoemd woonhuis met ondergrond van 

voornoemde wijlen Geerlacus Cnode, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen een straatje enerzijds en kamers die waren van wijlen voornoemde 

                         
97 Zie → VB 1799 f 145r 05, ma 07-04-1399, Lijsbet natuerlec dochter wilner Geerlecs soen 
wilner Henrics geheijten Geerlecs soen was gericht … aen die helft des woenhuijs met sinen 

gronde wilner Geerlecs Cnode anders geheijten met den Brode gelegen in tsHertogenbosch in die 

Hijnthemerstraet tusschen een gemeijn streetken aldair streckende ende tusschen den cameren 

des selfs wilner Geerlecs streckende van den gemeijnre straten achter wairt tot der middelt 

der steenere mueren der heijmelicheijt aldair dats te weten uut der helft der voirs mueren der 

voirscr heijmelicheijt welc muer gelegen is ten voirs huijse wart te weten aen die helft des 

voirg woenhuijs met sinen gronde welc gelegen is den voirs streetken wart overmids gebrec van 

erfcijns dien sij dair aen had ende Lijsbet voirscr heet die nu verboden ijerstwerf. 
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Geerlacus anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemde kamers, welke 

helft reikt vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts ter lengte van de andere 

helft, behorend aan Martinus zv Martinus Ludens soen, alsmede uit de helft 

van de stenen muur achter voornoemde helft van het woonhuis gelegen, (3) 

een b-erfcijns van 5 pond 10 schelling geld, die Willelmus gnd Mers zvw 

Johannes Mers beloofd had aan voornoemde Bruijstinus Palart, een helft te 

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

van 2 kamers, die waren van wijlen voornoemde Gheerlacus met den Broede, in 

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen het woonhuis van voornoemde wijlen 

Gheerlacus enerzijds en erfgoed van Henricus Buekentop anderzijds, te weten 

uit de helft naast het woonhuis van voornoemde wijlen Gheerlacus, welke 

helft reikt vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de helft van een 

stenen muur achter voornoemde twee kamers gelegen. 

 

Maria filia quondam Gheerlaci Cnode alias dicti met den (dg: Brode) 

Broede relicta quondam Bruijstini Palart cum tutor hereditarium censum 

decem librarum monete quem Martinus filius Martini Luden soen (dg: f) de 

Broegel promisit se daturum et soluturum dicto quondam Bruijstino 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate domus 

habitationis cum eius fundo dicti quondam Gheerlaci Cnode site in Busco 

in vico Hijntamensi inter communem viculum ibidem tendentem ex uno et 

inter cameras dicti quondam Gheerlaci ex alio tendentis a communi platea 

retrorsum usque ad (dg: murum) ?medium muri lapidei latrine ibidem 

scilicet cum ?medietate dicti muri dicte latrine qui murus situs est 

versus dictam domum scilicet ex illa medietate dicte domus habitationis 

cum eius fundo que sita est versus [dictum] viculum prout in litteris 

(dg: he) atque hereditarium censum decem librarum monete quem Arnoldus 

dictus Groet Art filius Lamberti quondam de Engelant promisit se daturum 

et [soluturum] 

 

1179 mf5 D 01 p. 312. 

 Quarta post Martini: woensdag 15-11-1391. 

 anno XCI mensis novembris die Eugenii: woensdag 15-11-1391. 

 Quinta post Martini: donderdag 16-11-1391. 

 ....... ....... Othmari mensis novembris: donderdag 16-11-1391. 

 

BP 1179 p 312v 01 wo 15-11-1391. 

dicto Bruijstino hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de et 

ex medietate dicte domus habitationis cum suo fundo dicti quondam 

Geerlaci Cnode site in Busco in vico (dg: vi) Hijnthamensi (dg: inter 

here) inter quendam viculum ibidem tendentem ex uno et inter cameras que 

fuerant dicti quondam Geerlaci ex alio scilicet ex illa medietate que 

sita est contigue iuxta dictas cameras et que medietas tendit a communi 

platea Hijnthamensi retrorsum ad longitudinem alterius medietatis 

spectantis ad Martinum filium Martini Ludens soen dicte domus 

habitationis cum suo fundo atque ex medietate muri lapidei siti et 

consistentis contigue retro (dg: primo)dictam medietatem dicte domus 

habitationis cum suo fundo prout ibidem est assignata item hereditarium 

censum quinque librarum et X solidorum monete quem Willelmus (dg: f) 

dictus Mers filius quondam Johannis Mers promisit se daturum et soluturum 

dicto Bruijstino Palart hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

de et ex medietate duarum camerarum que fuerant dicti quondam Gheerlaci 

met den Broede sitarum in Busco in vico Hijnthamensi inter domum 

habitationis dicti quondam Gheerlaci ex uno et inter hereditatem Henrici 

Buekentop ex alio scilicet ex illa medietate dictarum duarum camerarum 

cum suo fundo que sita est iuxta dictam domum habitationis dicti quondam 

Gheerlaci et que medietas dictarum duarum camerarum cum suo fundo tendit 

a communi platea retrorsum ad medietatem cuiusdam muri lapidei siti retro 

dictam medietatem dictarum duarum camerarum cum suo fundo prout in 

litteris hereditarie supportavit Elizabeth filie naturali quondam 

Gheerlaci filii quondam Henrici Gheerlaes soen cum litteris et jure 
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promittens (dg: ratam servare et) cum (dg: litteris) tutore ratam servare 

et obligationem ex parte deponere!. Testes Willelmus et Vladeracken datum 

quarta post Martini. 

 

BP 1179 p 312v 02 wo 15-11-1391. 

(dg: Joh). 

 

BP 1179 p 312v 03 wo 15-11-1391. 

Voornoemde Maria dvw Gheerlacus Cnode alias gnd met den Broede wv 

Bruijstinus Palart vermaakte (1) aan Sint-Lambertus 5 schelling, (2) aan 

voornoemde Elizabeth ndvw Gheerlacus zvw Henricus Gheerlaes soen voornoemde 

cijnzen en haar woonhuis, gelegen achter voornoemd woonhuis van wijlen 

Gheerlacus, een haar kleinodiën en huisraad, (3) aan {niets ingevuld} en 

Elizabeth, nkv haar broer Gheerlacus, 5 morgen land, in Rosmalen in Roem 

{het lijkt erop dat de akte hier afgebroken is}. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen. 

 

A. 

Dicta Maria legavit sancto Lamberto V solidos item dicte Elizabeth dictos 

census #et# domum sue habitationis sitam retro dictam domum habitationis 

quondam Gheerlaci et (dg: su) omnia sua clenodia ?etc ?utencilia et 
?domicilia ad se spectantia hereditario jure et {niets ingevuld} et 

Elizabeth pueris naturalibus Gheerlaci sui fratris quinque iugera terre 

sita in parochia de Roesmalen in Roem. {het lijkt erop dat de akte hier 

afgebroken is}. Acta in camera presentibus dictis scabinis anno XCI 

mensis novembris die Eugenii. 

 

BP 1179 p 312v 04 wo 15-11-1391. 

Ulendis. 

 

BP 1179 p 312v 05 wo 15-11-1391. 

Johannes zvw Arnoldus van Vlimen, zijn kinderen Reijnerus en Arnoldus, en 

Luijtgardis dvw voornoemde Arnoldus van Vlimen verkochten aan Andreas zvw 

Arnoldus zvw Lambertus bakker een b-erfcijns van 50 schelling geld, uit 14 

pond voornoemd geld b-erfcijns98,99,100,101, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een erfgoed in Den Bosch, 

achter het huis van Luijtgardis gnd van der Dijesen grootmoeder van 

voornoemde Johannes en Luijtgardis, in welk huis voornoemde Luijtgardis 

woonde, welk erfgoed over de stroom gelegen is, naast een straatje dat 

loopt van de stal van Gerardus metten Coijen naar Beurde, en welk erfgoed 

reikt vanaf voornoemd straatje tot aan erfgoed van Johannes gnd Proefstken, 

(2) 5 ramen (=huidenspanners) in eerstgenoemd erfgoed, welk erfgoed en 

ramen eerstgenoemde Luijtgardis, haar dochter Ullendis en Wolterus zv 

voornoemde Luijtgardis in cijns uitgegeven hadden aan Franco gnd Luborgen, 

voor de hertogencijns en voor voornoemde 14 pond voornoemd geld b-erfcijns. 

Ulendis, minderjarige dv eerstgenoemde Johannes zal, zodra ze meerderjarig 

is, afstand doen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Vlimen Reijnerus et Arnoldus eius 

liberi et Luijtgardis filia dicti quondam Arnoldi de Vlimen cum tutore 

hereditarium censum L solidorum monete de quatuordecim libris monete 

predicte hereditarii census solvendis hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini de hereditate sita in Busco retro domum Luijtgardis dicte 

                         
98 Zie ← BP 1175 f 219v 12 ±za 09-03-1370, vrijwel onleesbaar contract waarin waarschijnlijk 
een deel van de 14 pond erfcijns wordt verkocht. 
99 Zie ← BP 1178 f 064v 02 vr 11-12-1388, verkoop van een cijns van 40 schelling uit de cijns 
van 14 pond. 

100 Zie ← BP 1178 f 362r 06 do 03-03-1390, verkoop van een cijns van 30 schelling uit de cijns 
van 14 pond. 

101 Zie ← BP 1179 p 017r 06 ma 12-12-1390, verkoop van een cijns van 5 pond uit de cijns van 
14 pond. 
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van der Dijesen #avia olim dictorum Johannis et Luijtgardis# (dg: sita) 

in qua domo ipsa Luijtgardis morari consuevit que hereditas sita est 

ultra aquam ibidem currentem iuxta viculum euntem ibidem de stabulo 

Gerardi metten Coijen versus Buerde et que hereditas tendit de dicto 

viculo usque ad hereditatem Johannis dicti Proefstken (dg: que hereditas 

pr) et ex quinque pannitensoriis in primodicta hereditate (dg: consist) 

stantibus et ad eandem spectantibus quas hereditatem primodictam et 

pannitensoria predicta primodicta Luijtgardis ?et (dg: Ulendis) 

#Ullendis# eius filia et Wolterus filius ipsius Luijtgardis dederant ad 

censum Franconi dicto Luborgen scilicet pro censu domini ducis exinde 

solvendo et pro predictis (dg: censu) XIIII libris dicte monete 

hereditarii census prout in litteris hereditarie vendiderunt Andree filio 

quondam Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris supportaverunt cum 

litteris et jure occacione promittentes cum tutore super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere et quod ipsi Ulendem filiam 

primodicti Johannis adhoc impuberem quam[cito] ad annos pubertatis 

pervenerit facient renunciare. Testes Willelmus et Vladeracken datum 

quarta post Martini. 

 

BP 1179 p 312v 06 do 16-11-1391. 

Ghisbertus die Snider van Bucstel verkocht aan Elizabeth dvw Johannes 

Coppelman begijn, tbv Johannes zvw Arnoldus gnd Coppelman en Sophija dvw 

Walterus gnd Coppelmans soen, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

op het leven van voornoemde Johannes en Sophia, met Sint-Andreas in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Boxtel, tussen Gerardus 

gnd Dusenberch enerzijds en Marcelius die Moelner anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns. Elizabeth zal de pacht beuren, en na haar overlijden 

gaat die naar voornoemde Johannes en Sophia. 

 

Ghisbertus die Snider de Bucstel legitime vendidit Elizabeth filie 

quondam Johannis Coppelman beghine ad opus Johannis filii quondam Arnoldi 

dicti Coppelman et Sophije filie quondam Walteri dicti Coppelmans soen 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dictorum Johannis et Sophie et non ultra Andree et in 

Busco tradendam ex domo et orto dicti venditoris sitis in (dg: p) Bucstel 

inter hereditatem Gerardi dicti (dg: s) Dusenberch ex uno et inter 

hereditatem Marcelii die Moelner ex alio promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi et sufficientem facere tali condicione quod dicta Elizabeth dictam 

pensionem ad vitam dicte Elizabeth integraliter possidebit dictis Johanni 

et Sophie (dg: re..) seu eorum alteri supervivens remanenti videlicet 

post dicte Elizabeth (dg: dicte) decessum dicti Johannes et Sophija et 

eorum alter (dg: diutius) diutius vivens si eos tunc vivere contingat 

levandam et levandam et cum (dg: mortui) dicti Johannes et Sophia ambo 

mortui fuerint. Testes Willelmus et Vladeracken datum quinta post 

Martini. 

 

BP 1179 p 312v 07 do 16-11-1391. 

Willelmus Sciet gaf uit aan Rodolphus gnd Roef zvw Arnoldus van den Hove 

een huis, hofstad en tuin in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen wijlen 

Arnoldus Rover van der Lake enerzijds en de gemene weg anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (1) een hoen en (2) een b-erfcijns van 8 schelling 

ge een paijment, en thans voor (3) een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren, voor het eerst over 

een jaar (zo 02-02-1393). 

 

Willelmus Sciet domum (dg: et) domistadium et ortum sitos in parochia de 

Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem Arnoldi quondam Rover van 

der Lake ex uno et inter communem (dg: co) plateam ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Rodolpho dicto Roef filio quondam Arnoldi 

van den (dg: Hoe) Hove ab eodem hereditarie possidendos pro uno pullo et 
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(dg: octo solidis) hereditario censu octo solidorum communis pagamenti 

exinde solvendis dandis atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et (dg: su) in dicta domo 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 312v 08 do 16-11-1391. 

Rodolphus gnd van Ghenen Bossche en zijn zoon Johannes verkochten aan 

Willelmus Therijs soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

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

1393), gaande uit een stuk land, gnd die Lange Akker, in Boxtel, ter 

plaatse gnd aan Genen Bosse, tussen Johannes gnd Wandeleer enerzijds en kvw 

Ghisbertus van den Bossche anderzijds. 

 

Rodolphus dictus van Ghenen Bossche et Johannes eius filius hereditarie 

vendiderunt Willelmo Therijs soen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et in Busco !ex pecia terre dicta die Lange Acker 

sita in parochia de Bucstel ad locum dictum aen Ghenen Bossche inter 

hereditatem Johannis dicti Wandeleer ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Ghisberti van den Bossche ex alio promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 312v 09 do 16-11-1391. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (vr 

02-02-1392), met 18 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, Mijchael van Breda en 

Henricus Bac. 

 

-. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum post purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente !XVIII 

Gelre gulden seu valorem et paccione anni redempcionis cum arrestadiis ut 

in forma. Acta in camera presentibus scabinis Johanne de Globo Mijchaele 

de Breda Henrico Bac [in die] Othmari hora vesperarum mensis novembris. 

 

1179 mf5 D 02 p. 313. 

 Quinta post Martini: donderdag 16-11-1391. 

 

BP 1179 p 313r 01 do 16-11-1391. 

Theodericus Luwe zvw Theodericus Proeft van Empel beloofde aan Hilla wv 

Godefridus van Hedechusen 3½ oude schild of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 14-04-1392) te betalen. 

 

Theodericus Luwe filius quondam Theoderici Proeft de Empel promisit Hille 

relicte quondam Godefridi de Hedechusen tres et dimidium aude scilt seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et 

Vladeracken datum quinta post Martini. 

 

BP 1179 p 313r 02 do 16-11-1391. 

Johannes zv Henricus Belen soen verkocht aan Johannes zv Arnoldus Ghenen 

soen 4 lopen roggeland, in Geffen, tussen Truda dvw Denkinus Broes soen 

enerzijds en Hilla dvw Denkinus Broes soen anderzijds, belast met 2 penning 

cijns aan de naburen aldaar. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Henrici Belen soen quatuor lopinatas terre 

siliginee sitas in parochia de Geffen inter hereditatem Trude (dg: et 

Hille sororum) filie quondam Denkini Broes soen ex uno et inter 
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hereditatem Hille filie quondam Denkini Broes soen ex alio ut dicebat 

hereditarie #vendidit# Johanni filio Arnoldi Ghenen soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus denariis census 

vicinis ibidem exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 313r 03 do 16-11-1391. 

Reijmboldus Jans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijmboldus Jans soen (dg: de) prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 313r 04 do 16-11-1391. 

Destijds had Albertus Arts soen van Kessel beloofd102 aan Hermannus die Wit 

gedurende 5 jaar, elk jaar 11 Hollandse gulden of ander paijment van 

dezelfde waarde te betalen. Voornoemde Hermannus Wit droeg thans over aan 

Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts soen 11 Hollandse gulden of de waarde, 

die met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1392) vervallen. 

 

Notum sit universis quod cum Albertus Arts soen de Kessel promisisset 

super omnia se daturum et soluturum Hermanno die Wit ad spacium quinque 

annorum anno quolibet eorundem quinque undecim! aureos florenos 

communiter gulden vocatos monete Hollandie seu aliud pagamentum eiusdem 

valoris prout in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

dictus Hermannus Wit XI Hollant gulden seu valorem (dg: dicte) de dicta 

pecunia que provenient in festo (dg: nativitatis) Martini proxime futuro 

supportavit Reijmboldo filio quondam Johannis Reijmbouts soen cum 

litteris et jure occacione. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 313r 05 do 16-11-1391. 

Johannes gnd her Wijnden soen en zijn kinderen Lambertus, Henricus, Maria 

en Elizabeth verkochten aan Johannes van Amersoijen een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) ¼ deel in goederen gnd te Steenvoert, in Steensel, (2) 4 lopen 

roggeland, in Eersel, ter plaatse gnd in die Velthoven, tussen Henricus 

Nezen soen van der Heze enerzijds en Petrus Heijnkens soen anderzijds, (3) 

een huis, hofstad en tuin, in Eersel, ter plaatse gnd ter Heze, tussen 

voornoemde verkopers enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 

grondcijnzen en een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Johannes dictus her Wijnden [s]oen Lambertus Henricus Maria et Elizabeth 

eius liberi cum tutore hereditarie vendiderunt Johanni de Amersoijen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex quarta parte (dg: 

que ad) ad dictos venitores spectante in bonis dictis te Steenvoert sitis 

in parochia de Steensel et in attinentiis dictorum bonorum quocumque 

sitis ut dicebat (dg: promittens) et (verbeterd uit: ex) ex quatuor 

lopinatis siliginee! dictorum venditorum sitis in parochia de Eersel in 

loco dicto in die Velthoven inter hereditatem Henrici Nezen #soen# van 

der Heze ex uno et inter hereditatem Petri Heijnkens #soen# ex alio item 

(dg: de) ex domo domistadio et orto dictorum venditorum sitis in parochia 

de Eersel in loco dicto ter Heze inter hereditatem dictorum venditorum ex 

uno et inter communitatem ex alio ut dicebant promittentes #cum tutore# 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi et hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 313r 06 do 16-11-1391. 

Arnoldus van Amerssoijen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
102 Zie ← BP 1178 f 071v 13 do 14-01-1389, belofte gedurende 5 jaar, elk 

jaar met Sint-Martinus, 11 Holland gulden te betalen. 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

215 

Arnoldus de Amerssoijen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 313r 07 do 16-11-1391. 

Johannes van Hoesden wonend in Geffen, Petrus zv Henricus van Hoesden en 

Albertus Machiels soen van Geffen beloofden aan Henricus van der Moelen, 

tbv Reijnerus bv voornoemde Henricus van der Moelen, 40½ Gelderse gulden of 

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

 

Johannes de Hoesden (dg: de) commorans in Geffen Petrus filius Henrici de 

Hoesden #et# Albertus Machiels soen de Geffen promiserunt Henrico (dg: 

Bernts) van der Mo[e]len ad opus Reijneri fratris eiusdem Henrici van der 

Moelen quadraginta et dimidium Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 313r 08 do 16-11-1391. 

Ghibo Wellens soen van Vucht verkocht aan Laurencius zv Petrus Canen soen 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Lambertus te betalen, gaande 

uit een beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd te Geint, tussen 

Katherina gnd Jordens enerzijds en Henricus van Dijest anderzijds, met 

beide einden strekkend aan een gemene weg, reeds belast met een b-erfcijns 

van 28 schelling voornoemd geld. 

 

Ghibo Wellens soen de Vucht hereditarie vendidit Laurencio filio (dg: 

quondam) Petri Canen soen hereditarium censum viginti solidorum monete 

solvendum heredtarie Lamberti ex quodam prato dicto venditoris sito in 

parochia sancti Lamberti de Vucht in loco dicto te Gheijnt inter 

hereditatem Katherine dicte Jordens ex uno et inter hereditatem Henrici 

de Dijest ex alio tendente cum utroque fine ad communem plateam ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu XXVIII solidorum dicte monete exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 313r 09 do 16-11-1391. 

Godefridus zvw Goeswinus Heijnen soen ev Ludovica dvw Ludovicus zv Arnoldus 

Robben soen, Arnoldus zv Hermannus gnd Couten soen ev Margareta, en 

Henricus zv Henricus Piggen soen ev Heijlwigis, dvw Nijcholaus die Meijer, 

verkochten aan Berisius van Breda een stuk land in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, beiderzijds tussen Erardus gnd Erijt zv Wijnricus Erijts soen 

van Venloen, met een eind strekkend aan voornoemde Erardus en met het 

andere eind aan Johannes zv voornoemde Wijnricus Erijts soen, welk stuk 

land voornoemde wijlen Nijcholaus Meijer verworven had van zijn broer 

Wouterus Meijer. 

 

(dg: Ard) Godefridus filius quondam Goeswini Heijnen soen maritus et 

tutor legitimus Ludovice eius uxoris #filie quondam Ludovici filii 

Arnoldi Robben soen# (dg: Henricus) Arnoldus filius (dg: quondam) 

Hermanni dicti Couten soen maritus et tutor legitimus Margarete sue 

uxoris et Henricus filius Henrici Piggen soen maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filiarum quondam (dg: Clae) Nijcholai die Meijer 

peciam terre sitam in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter 

hereditatem Erardi dicti Erijt filii Wijnrici Erijts soen (dg: ex) de 

Venloen ex utroque latere tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti 

Erardi et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis filii Wijnrici (dg: 

dicti) Erijts soen predicti quam peciam terre dictus quondam Nijcholaus 

Meijer erga Wouterum Meijer suum fratrem acquisiverat hereditarie 

vendiderunt Berisio de Breda promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 313r 10 do 16-11-1391. 

Johannes Piggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes Piggen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 313r 11 do 16-11-1391. 

Andreas van den Noddenvelt wonend in Vinkel en Johannes Reijmbouts soen 

wonend in Oss beloofden aan Walterus van Oekel 30 Gelderse gulden of de 

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

 

Andreas van den Noddenvelt commorans in Vinckel et Johannes Reijmbouts 

soen (dg: conse) commorans in Os promiserunt Waltero de Oekel XXX Gelre 

gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 313r 12 do 16-11-1391. 

Hubertus zvw Johannes Swenelden soen van Ghemert en zijn zoon Ludovicus 

beloofden aan Henricus van Merlaer de oudere zv Rodolphus van Merlaer 243 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Lichtmis (vr 02-02-

1392) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392). 

 

Hubertus filius quondam Johannis Swenelden soen (dg: et Lu) de Ghemert et 

Ludovicus eius filius promiserunt Henrico de Merlaer filio seniori 

Rodolphi de Merlaer ducentos et XLIII Gelre gulden seu valorem mediatim 

purificationis et mediatim pasce proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 313r 13 do 16-11-1391. 

Theodericus Hermans soen van Os beloofde aan Arnoldus zvw Arnoldus Henssen 

soen 21 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-

07-1392) te betalen. 

 

Theodericus Hermans soen de Os promisit Arnoldo filio quondam Arnoldi 

(dg: Heij) Henssen soen (dg: de Os) XXI Hollant gulden seu valorem ad 

Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1179 p 313r 14 do 16-11-1391. 

Hessello zvw Walterus gnd Doernman droeg over aan zijn broer Johannes zvw 

voornoemde Walterus Doernman een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van 

Oisterwijk, die Walterus Meijnen soen beloofd had aan voornoemde Hessello, 

met Lichtmis in Helvoirt te leveren, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Walterus Meijnen soen, gelegen onder Helvoirt. 

 

Hessello filius quondam Walteri dicti (dg: Doerman) Doernman hereditariam 

paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc quam Walterus 

Meijnen soen promisit #super omnia# se daturum et soluturum dicto 

Hesselloni hereditarie purificationis et in parochia de Helvoert 

tradendam de et ex omnibus et singulis bonis dicti Walteri Meijnen soen 

quocumque locorum infra parochiam de Helvoert sitis prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni (dg: filio) suo fratri filio dicti 

quondam Walteri Doernman cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 313r 15 do 16-11-1391. 

Walterus zvw Petrus gnd Bloemmart verkocht aan Ghisbertus van Ghierle een 

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

leveren, gaande uit een stuk beemd en aangelegen stuk eusel, in Tilburg, 

ter plaatse gnd in den Scoet, tussen Johannes Peijman enerzijds en wijlen 

Willelmus van Riel anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Walterus filius quondam Petri dicti Bloemmart hereditarie vendidit 

Ghisberto de Ghierle hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Tilborch 
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tradendam ex (dg: pe) pecia prati et pecia pascue dicte eeusel (dg: dat) 

sibi adiacente (dg: sitis) sitis in parochia de Tilborch in loco dicto in 

den Scoet inter hereditatem Johannis Peijman ex uno et inter hereditatem 

quondam Willelmi de (dg: Gh) Riel ex alio promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf5 D 03 p. 314. 

 Sexta post Martini: vrijdag 17-11-1391. 

 Quinta post Martini: donderdag 16-11-1391. 

 

BP 1179 p 314v 01 do 16-11-1391. 

(dg: Arnoldus die Koeter en Gerardus). 

 

(dg: Arnoldus die Koeter et Gerardus). 

 

BP 1179 p 314v 02 do 16-11-1391. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1179 p 314v 03 do 16-11-1391. 

Johannes van der Hage zv Johannes van der Haghe gaf uit aan Udo zvw 

Theodericus Rover Uden soen een hofstad, in Nuland, tussen Arnoldus van 

Berlikem enerzijds en de gememe steeg van Nuland anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan eerstgenoemde Johannes; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 16 schelling, 1 groot Tournoois 

etc voor 16 penningen gerekend of de waarde, met Sint-Lambertus te betalen. 

Voornoemde Udo beloofde binnen een jaar op de hofstad een huis te bouwen 

ter waarde van 10 gulden geld van Gelre. 

 

Solvit ... .... 

Johannes van der Hage filius (dg: quondam) Johannis van der Haghe 

domistadium situm in parochia de Nuwelant inter hereditatem Arnoldi de 

Berlikem ex uno et inter communem stegam de Nuwelant ex alio tendens a 

communi platea retrorsum ad hereditatem primodicti Johannis ut dicebat ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum (dg: Udn) Udoni filio quondam 

Theoderici Rover Uden soen ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu sedecim solidorum grosso Turonensi denario etc pro XVI 

denariis computato seu valorem dando sibi ab alio hereditarie Lamberti ex 

premissis promittens warandim pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et promisit super #omnia# supra dictum 

domistadium unam domum valentem X gulden monete Gelrie infra annum datum 

presentium sine medio sequentem. Testes Willelmus et Vladeracken datum 

supra. 

 

BP 1179 p 314v 04 do 16-11-1391. 

Arnoldus die Koeter verkocht aan Margareta ev Johannes van Cranenborch, tbv 

voornoemde Johannes van Cranenborch, een stuk land, in Beek bij Aarle, 

naast de plaats gnd die Donk, tussen voornoemde Johannes van Cranenborch 

enerzijds en Theodericus van den Broec anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemene weg en met het andere eind aan Johannes Melijs soen en zijn 

broer Arnoldus, belast met 3 kapoenen, 3 penning oude cijns, een b-erfcijns 

van 3 pond (dg: geld) gemeen paijment, 1 oude penning gnd een oude 

Hollandse en een b-erfpacht van 1½ mud gerst. Gerardus Hulsman szv 

voornoemde Arnoldus Koter deed afstand. 

 

Arnoldus die Koeter peciam terre sitam in parochia de Beke prope Arle 

(dg: inter) iuxta locum dictum (?dg: ..) die Donc inter hereditatem 

Johannis de Cranenborch ex uno et inter hereditatem Theoderici van den 

Broec tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis Melijs soen et Arnoldi sui fratris ut dicebat 
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hereditarie vendidit (dg: J) Margarete uxori dicti Johannis de 

Cranenborch ad opus eiusdem Johannis de Cranenborch promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis tribus caponibus et tribus denariis 

antiqui census et hereditario censu trium librarum (dg: monete) communis 

pagamenti et (dg: d) uno antiquo denario dicto (dg: een Hollan) enen aude 

Hollansschen (dg: exi) et hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

ordei exinde solvendis. Quo facto Gerardus Hulsman gener dicti Arnoldi 

Koter super premissis et jure ad opus dicti Johannis de Cranenborch 

renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 314v 05 vr 17-11-1391. 

Johannes van Dijnter zvw Walterus Gielijs soen ev Aleijdis dvw Rodolphus 

die Koeter deed tbv voornoemde Johannes van Cranenborch afstand van 

voornoemde goederen. 

 

Johannes de Dijnter filius quondam Walteri Gielijs soen maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Rodolphi die Koeter super 

premissis et jure (dg: ad opus) sibi et dicte Aleijdi in premissis 

competente ad opus dicti Johannis de Cranenborch renucniavit promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et dicte Aleijdis 

deponere. Testes Willelmus et Vladeracken datum sexta post Martini. 

 

BP 1179 p 314v 06 do 16-11-1391. 

Henricus van den Eijnde nzvw Willelmus van den Eijnde droeg over aan 

Arnoldus die Rode een stuk103 land gnd des Loze Hof, in Esch, tussen 

Gerardus van den Zantveken enerzijds en Aleijdis gnd Koets anderzijds, met 

een eind strekkend aan een gemene weg, aan hem in pacht uitgegeven104 door 

Gerardus van Essche smid, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Henricus van den Eijnde filius naturalis quondam Willelmi van den Eijnde 

quandam peciam terre dictam des Loze Hof sitam in parochia de Essche 

inter hereditatem Gerardi van den Zantveken ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis dicte Koets ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam 

datam sibi ad pactum a Gerardo de Essche fabro ut in litteris hereditarie 

supportavit Arnoldo die Rode cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis 

litteris contenta. Testes Willelmus et Vladeracken. Testes datum (dg: 

supra) quinta post Martini. 

 

BP 1179 p 314v 07 do 16-11-1391. 

Godefridus Punder van Straten droeg over aan Henricus zvw Mijchael Baliarts 

een b-erfcijns van 2 gulden of ander paijment van dezelfde waarde, die 

voornoemde Henricus zvw Mijchael gnd Balijarts aan voornoemde Godefridus 

beloofd105 had, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een huis, hofstad en 

tuin, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, (2) de helft van de misse 

aldaar, (3) een tuin aldaar. 

 

Solvit. 

Godefridus Punder de Straten hereditarium censum duorum florenorum 

aureorum communiter gulden vocatorum vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris quem Henricus filius quondam Mijchaelis dicti Balijarts promisit 

se daturum et soluturum dicto Godefrido hereditarie purificationis ex 

domo domistadio et orto sitis in parochia de Oerscot ad locum dictum 

Straten atque ex medietate cuiusdam fimarii ibidem consistentis atque ex 

quodam orto ibidem sito (dg: ut d) prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Henrico filio quondam Mijchaelis Baliarts cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

                         
103 Zie → BP 1179 p 362v 02 do 21-03-1392, overdracht van dit stuk land. 
104 Zie ← BP 1179 p 009r 01 ma 17-10-1390, uitgifte van dit stuk land. 
105 Zie ← BP 1177 f 243v 03 do 14-06-1386, uitgifte van deze goederen. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 314v 08 do 16-11-1391. 

Willelmus gnd Neten beloofde aan Goeswinus Steenwech 17 Gelderse gulden of 

de waarde, een helft te betalen met Vastenavond (di 27-02-1392) en de 

andere helft met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392). 

 

Willelmus dictus Neten promisit Goeswino Steenwech XVII Gelre gulden (dg: 

seu) seu valorem (dg: ad) mediatim #ad# carnisprivium et mediatim ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 314v 09 do 16-11-1391. 

Nijcholaus nzvw Rodolphus Rover van Vladeracken verkocht aan Gerardus van 

Ghiersberch een stuk land, in Nistelrode, tussen Nijcholaus gnd Giesellen 

soen enerzijds en Johannes van der Hoeven bv eerstgenoemde Nijcholaus 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg, belast met een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat. 

 

Nijcholaus filius naturalis quondam Rodolphi Rover de Vladeracken peciam 

terre sitam in parochia de Nijsterle inter hereditatem Nijcholai dicti 

Giesellen soen ex uno et inter hereditatem (dg: he) Johannis van der 

Hoeven fratris #primo#dicti Nijcholai ex alio #tendentem cum uno fine ad 

communem plateam# ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo de Ghiersberch 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco exinde jure solvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 314v 10 do 16-11-1391. 

Elizabeth gnd Blockeels wv Gerardus Barbiers en haar zoon Johannes droegen 

over aan Bernardus Huge een lijfrente van 10 oude Hollandse gulden of de 

waarde, die voornoemde Bernardus gnd Hughe beloofd106 had aan voornoemde 

Elizabet en Johannes, op het leven van hen beide, een helft te betalen met 

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

Bosch, in de Kerkstraat, tussen de Gorterstraat enerzijds en erfgoed van 

wijlen Johannes Vlasman, nu Wijnricus Roempot, anderzijds. 

 

Elizabeth dicta Blockeels relicta quondam Gerardi Barbiers #cum tutore# 

et Johannes filius eiusdem Elizabeth vitalem pensionem decem florenorum 

antiquorum gulden vocatorum monete Hollandie seu valorem quam Bernardus 

dictus Hughe promisit se daturum et soluturum dictis Elizabet #et# 

Johanni eius filio anno quolibet ad vitam ipsorum amborum seu alterius 

eorundem et non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area sita in Busco in vico ecclesie inter communem plateam dictam die 

Gorterstraet ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Vlasman nunc ad 

Wijnricum Roempot spectantem ex alio prout in litteris legitime 

supportaverunt dicto Bernardo Hu[g]e cum litteris et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 314v 11 do 16-11-1391. 

Voornoemde Bernardus beloofde aan voornoemde Elizabeth 40 Gelderse gulden 

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

 

Dictus Bernardus promisit dicte Elizabeth XL Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 314v 12 do 16-11-1391. 

Henricus Pigge ev Heijlwigis dvw Nijcholaus die Meijer en Godefridus zvw 

Goeswinus Heijnen soen ev Ludovica dvw Ludovicus zvw Arnoldus Robben soen 

                         
106 Zie ← BP 1178 f 141r 14 do 24-02-1390, belofte van de lijfrente. 
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droegen over aan Arnoldus zv Hermannus gnd Couten soen 2/3 deel in een 

akker in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, beiderzijds tussen erfgoed 

van het huis van Postel, met een eind strekkend aan een gemene weg en met 

het andere eind aan Batha gnd Loden. 

 

(dg: scribatur). 

Henricus Pigge maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris filie quondam 

Nijcholai die Meijer et Godefridus filius quondam Goeswini Heijnen soen 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Ludovice sue uxoris filie quondam 

Ludovici filii quondam Arnoldi (dg: Robbel) Robben soen (dg: s) duas 

tercias partes #ad se spectantes# in quodam agro sito in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem domus de Postula ex 

utroque latere coadiacentem tendente cum uno fine ad communem plateam et 

cum reliquo fine (dg: ad hereditatem) ad hereditatem (dg: Bathen) Bathe 

dicte Loden ut dicebant hereditarie supportaverunt Arnoldo filio Hermanni 

dicti Couten soen promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

sui! deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 314v 13 do 16-11-1391. 

Albertus Cleijs soen en Johannes die Bever beloofden aan de secretaris, tbv 

Goeswinus zvw Theodericus Rover Bertouts soen, 16 Gelderse gulden of de 

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

 

Albertus Cleijs soen et Johannes die Bever promiserunt mihi ad opus 

Goeswini filii quondam Theoderici Rover Bertouts soen XVI Gelre gulden 

seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1179 mf5 D 04 p. 315. 

 Quinta post Martini: donderdag 16-11-1391. 

 Sexta post Martini: vrijdag 17-11-1391. 

 anno nonagesimo primo mensis novembris die Aniani 

  pontificis Bonifacii anno tercio: vrijdag 17-11-1391. 

 

BP 1179 p 315r 01 do 16-11-1391. 

Elizabeth wv Godefridus zvw Enghela Godens droeg over aan haar kinderen 

Henricus en Elizabeth en haar schoonzoon Petrus zv Laurencius zvw Petrus 

Oer haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Hilvarenbeek, die Petrus gnd Vellekens beloofd had aan wijlen voornoemde 

Godefridus, met Sint-Andreas in Hilvarenbeek te leveren, gaande uit (1) een 

stuk beemd, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd in die Coetel Dongen, naast de 

plaats gnd Steenvoert, tussen kv Heilwigis wv Nijcholaus van Scerpenborch 

enerzijds en Katherina dvw Nijcholaus gnd Lijps anderzijds, (2) een stukje 

beemd, over het water gnd die Aa. 

 

Elizabeth relicta quondam Godefridi filii quondam Enghele Godens cum 

tutore suum usufructum sibi competentem in hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Hildwarenbeke quam Petrus dictus Vellekens 

promisit se daturum (dg: da) et soluturum dicto quondam Godefrido 

hereditarie Andree et in Hildwarenbeke tradendam ex quadam pecia (dg: 

terre) prati sita in parochia de Hildwarenbeke in loco dicto in die 

Coetel Dongen iuxta locum dictum communiter Steenvoert inter hereditatem 

(dg: quondam) #liberorum# Heilwigis relicte quondam Nijcholai de 

Scerpenborch ex uno et inter hereditatem Katherine filie quondam 

Nijcholai dicti Lijps ex alio atque ex quadam particula prati sita ultra 

aquam dictam communiter die Aa prout in litteris supportavit Henrico et 

Elizabeth suis liberis et (dg: Lau) Petro filio Laurencii filii quondam 

Petri Oer suo genero promittens cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes (dg: d) Willelmus et Vladeracken datum 

quinta post Martini. 
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BP 1179 p 315r 02 ±do 16-11-1391. 

Voornoemde Henricus en Elizabeth en Petrus Oer ev Katherina dvw Godefridus 

zvw Enghela Godens droegen over aan voornoemde Petrus Vellekens een 

b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, uit voornoemde pacht van 1 mud 

rogge. 

 

Dicti Henricus et Elizabeth cum tutore et Petrus Oer maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam dicti Godefridi hereditariam 

paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco de dicta paccione 

unius modii siliginis supportaverunt dicto Petro Vellekens cum litteris 

et (verbeterd uit: j) jure occacione promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui! deponere. 

 

BP 1179 p 315r 03 ±do 16-11-1391. 

Voornoemde verkopers. 

 

Dicti venditores cum tutore. 

 

BP 1179 p 315r 04 vr 17-11-1391. 

Arnoldus gnd Rover Snobbe zvw Johannes gnd Snobbe droeg over aan Johannes 

Vinninc goudsmid 15 schelling b-erfcijns, met Sint-Jan-Baptist te betalen, 

en 10 schelling voornoemde cijns, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

alle landerijen en goederen van Aleijdis gnd Weskens, in Berlicum, welke 15 

schelling en 10 schelling voornoemde cijns Truda dvw Henricus gnd Snobbeke 

svw voornoemde Johannes Snobbe gekocht had van voornoemde Aleijdis, en die 

nu aan voornoemde Arnoldus Rover behoren. 

 

Arnoldus dictus Rover Snobbe filius quondam Johannis dicti Snobbe (dg: 

hereditarium) quindecim solidos hereditarii census dandos et solvendos 

quolibet anno hereditarie in festo beati Johannis baptiste et decem 

solidos dicti census dandos et solvendos singulis annis in festo beati 

Martini (dg: hye) hyemalis de totis terris et omnibus bonis Aleijdis 

dicte Weskens sitis in parochia de Berlikem quos (dg: d quin) quindecim 

solidos et X solidos dicti census Truda filia quondam Henrici dicti 

Snobbeke soror olim dicti quondam Johannis Snobbe erga dictam Aleijdem 

emendo acquisiverat prout in litteris ?et (dg: q) quos (dg: censum) 

quindecims solidos et X solidos dicti census dictus Arnoldus Rover nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Johanni Vinninc aurifabro 

(dg: pro) cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

#et impeticionem# ex parte sui et suorum coheredum deponere. Testes 

Willelmus et Tijt datum sexta post Martini. 

 

BP 1179 p 315r 05 vr 17-11-1391. 

Broeder Johannes nzvw Ghisbertus Lijsscap kloosterling van Porta Celi, 

David, Ghisbertus, Arnoldus en Johannes nkvw voornoemde Ghisbertus 

Lijsscap, en Johannes die Coelborner ev Katherina ndvw voornoemde 

Ghisbertus Lijsscap deden tbv Johannes van Neijnsel afstand van 3½ morgen 5 

roeden land, gelegen voor Engelen, tussen Sijmon van Mijrabellum en 

Gerardus Wisselleers enerzijds en Arnoldus van Waderle en voornoemde 

Gerardus anderzijds, strekkend vanaf de Dieze aldaar achterwaarts tot aan 

een gemene steeg en daarvandaan tot aan een gemene sloot voor Engelen en 

het wiel aldaar, samen met voornoemd wiel en sloot, voorzover naast dit 

erfgoed gelegen, aan wijlen voornoemde Ghisbertus Lijsscap verkocht door de 

stad Den Bosch. 

 

(dg: Frat) Frater Johannes filius naturalis quondam Ghisberti Lijsscap 

conventualis conventus de Porta Celi David Ghisbertus Arnoldus Johannes 

pueri naturales dicti quondam Ghisberti Lijsscap et Johannes die 

Coelborner maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie 

naturalis dicti quondam Ghisberti Lijsscap super tribus et dimidio 

iugeribus et quinque virgatis terre sitis ante Engelen inter hereditatem 
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Sijmonis de Mijrabello (dg: ex) et Gerardi Wisselleers ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de Waderle et dicti Gerardi ex alio tendentibus a 

Dijesa ibidem retrorsum ad quandam communem stegam et ab eadem intanto ad 

communem fossatum situm ante Engelen et (dg: ad) ad gurgitem ibidem situm 

simul cum dictis gurgite et fossato in quantum iuxta dictam hereditatem 

sunt situati venditis dicto quondam Ghisberto Lijsscap (dg: a d) ab 

oppido de Busco prout in litteris vero sigillo etc ad opus Johannis de 

#Neijnsel# renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem et 

(verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte deponere!. Testes Tijt et 

Vladeracken datum supra. 

 

BP 1179 p 315r 06 vr 17-11-1391. 

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

schepenen, Johannes van de Kloot, Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Egidius 

van Ghele en Johannes Monic. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem ut in forma. (dg: presentibus) Acta in 

camera presentibus scabinis Johanne de Globo Willelmo filio Arnoldi 

Tielkini Egidio de Ghele et Johanne Monic datum anno nonagesimo primo 

mensis (dg: nob) novembris die Aniani hora none pontificis Bonifacii anno 

tercio. 

 

BP 1179 p 315r 07 vr 17-11-1391. 

Leonius van den Kelder zvw Johannes van den Kelder verkocht aan Arnoldus 

van Andel een n-erfcijns van 2 oude schilden geld van de koning van 

Frankrijk of de waarde, met Sint-Andreas te betalen, voor het eerst over 

een jaar (za 30-11-1392), gaande uit een huis, erf en tuin in Den Bosch, in 

de Papenhuls, tussen erfgoed van Willelmus Balijart enerzijds en erfgoed 

van Jacobus van der Horst van Berze anderzijds, reeds belast met 6 pond 

geld b-erfcijns. 

 

(dg: Lucas) #Leonius# de Penu filius quondam Johannis de Penu hereditarie 

vendidit Arnoldo de Andel hereditarium censum duorum aude scilde monete 

regis Francie seu valorem solvendum hereditarie (dg: ..) Andree et pro 

primo termino ultra annum ex domo et area et orto (dg: dicti ven) sitis 

in Busco in vico (dg: Weverhuls) #Papenhuls# inter hereditatem Willelmi 

Balijart ex uno et inter hereditatem Jacobi van der Horst (dg: ex) de 

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

aliam obligationem deponere exceptis sex libris monete hereditarii census 

exinde prius solvendis et (dg: solvendis) sufficientem facere. Testes 

Vladeracken et Raet datum supra. 

 

BP 1179 p 315r 08 vr 17-11-1391. 

Arnoldus Stamelart van den Kelder {verder niets vermeld: verwerkte zijn 

recht tot vernaderen?}. 

 

Arnoldus Stamelart de Penu. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 315r 09 vr 17-11-1391. 

Johannes van Erpe maande 3 achterstallige jaren van alle pachten, die hij 

beurt uit goederen gnd te Pardelaar, in Sint-Oedenrode. 

 

Johannes de Erpe omnes pacciones quas ipse solvendas habet ex (dg: p) 

bonis dictis te Pardelaer sitis in parochia de Rode sancte (dg: r-) Ode 

monuit de 3 annis. Testes (dg: Johannes) Neijnsel et Vladeracken datum 

supra. 

 

BP 1179 p 315r 10 vr 17-11-1391. 

Henricus en Elizabeth, kvw Henricus zvw Johannes Jordens soen, verkochten 

aan Johannes nzvw Johannes Noppen en zijn vrouw Bertradis ndv hr Laurencius 
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zvw Johannes Laurens soen priester een huis en erf in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, naast erfgoed van Franco Schoenmaker, welk huis en erf 

voornoemde wijlen Henricus zv Johannes Jordens soen gekocht had van 

Henricus zvw Henricus Lantaarnmaker en Ghisbertum gnd Coninc en Henricus 

Moelner, szvw voornoemde Henricus Lantaarnmaker. 

 

Henricus et Elizabeth liberi quondam Henrici filii quondam Johannis 

Jordens soen cum tutore domum et aream sitam in Busco in vico Vuchtensi 

iuxta hereditatem Franconis sutoris veterum calceorum quam domum et aream 

dictus quondam Henricus filius Johannis Johannis! Jordens soen erga 

Henricum filium quondam Henrici factoris lanternarum Ghisbertum dictum 

Coninc atque Henricum Moelner generos dicti quondam Henrici factoris 

lanternarum emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Johanni (dg: -s) filio naturali (dg: fi) quondam Johannis Noppen (dg: ad 

opus sui et ad opus) Bertradi (dg: -s) sue (dg: -arum) uxori filie 

#naturali# domini (dg: Lauren) Laurencii filii Johannis quondam Laurens 

soen #presbitri# supportaverunt cum litteris et (dg: jure) aliis et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Vladeracken et Raet datum supra. 

 

BP 1179 p 315r 11 vr 17-11-1391. 

Mr Johannes Goutsmit verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Magister Johannes Goutsmit prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 315r 12 vr 17-11-1391. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan Elizabeth verkoopster 50 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1392) te betalen, en 

hetzelfde bedrag met Sint-Jan over 2 jaar (wo 24-06-1394). 

 

Dictus (dg: Henricus) Johannes emptor promisit #super habita et habenda# 

Elizabeth venditrici L Hollant gulden seu valorem natitatis Johannis 

proxime futurum et tantum a nativitatis Johannis proxime futuro ultra 

duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 315r 13 vr 17-11-1391. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde Henricus verkoper 50 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (wo 25-12-1392) te 

betalen, en hetzelfde bedrag met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1393). 

 

Dictus Johannes emptor promisit (dg: dicto Henrico) super habita et 

habenda dicto Henrico venditori quinquaginta Hollant gulden seu valorem a 

festo natitatis Domini proxime futuro ultra annum et (dg: a) tantum a 

festo nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf5 D 05 p. 316. 

 in octavis Martini: zaterdag 18-11-1391. 

 

BP 1179 p 316v 01 za 18-11-1391. 

Henricus Cnode en Jacobus Tijt beloofden aan Philippus Jozollo 60 oude 

Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 27-02-1392; 12+31+31+27=101 

dgn) te betalen op straffe van 4. 

 

Henricus Cnode Jacobus Tijt promiserunt Philippo Jozollo LX aude scilde 

Francie ad carnisprivium proxime persolvendos pena IIII (dg: testes d). 

Testes Tijt et Raet datum in octavis Martini. 

 

BP 1179 p 316v 02 za 18-11-1391. 

Henricus van den Velde en Johannes nzvw Wolterus van Erpe beloofden aan 

voornoemde Philippus Jozollo 42 Franse schilden met Vastenavond aanstaande 
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(di 27-02-1392; 12+31+31+27=101 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus van den Velde et Johannes filius naturalis quondam Wolteri de 

Erpe promiserunt dicto Philippo XLII scuta Francie ad carnisprivium 

proxime persolvendos pena II. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 316v 03 za 18-11-1391. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 316v 04 za 18-11-1391. 

Cristina ev Theodericus van den Broecke dvw Jordanus van Herende droeg over 

aan haar dochter Margareta en aan Johannes en Theodericus, kv voornoemde 

Margareta verwekt door wijlen Johannes Offeraens soen, (1) een stuk land, 

in Sint-Oedenrode, tussen een gemene weg enerzijds en eerstgenoemde 

Theodericus anderzijds, met een stuk heide hiernaast gelegen, (2) een stuk 

land, in Sint-Oedenrode, tussen Nicholaus van den Broec enerzijds en 

Theodericus van den Broec anderzijds, gnd die Aenscoet, (3) een stuk beemd, 

in Jecscot, tussen voornoemde Nicholaus van den Broec enerzijds en 

voornoemde Theodericus van den Broec anderzijds, (4) een bunder beemd, in 

Beek bij Aarle, tussen erfgoed van het klooster van Hoedonc enerzijds en 

Marcelius gnd Zeel van den Ekaert anderzijds, (5) een stuk land, in Beek 

bij Aarle, tussen voornoemde Marcelius enerzijds en Everardus Mijssoen 

anderzijds, (6) een stuk land, in Aarle, gnd dat Waterlaet, beiderzijds 

tussen Henricus Kuijst, (7) een stuk land in Aarle, tussen Willelmus van 

Kriekenbeke enerzijds en Johannes van Bruheze anderzijds, (8) een stuk 

land, aldaar, tussen voornoemde Willelmus van Kriekenbeke enerzijds en 

Theodericus Luwe anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Cristina uxor Theoderici van den Broecke filia quondam Jordani de Herende 

cum tutore peciam terre (dg: sit) sitam in parochia de (dg: Ro) Rode (dg: 

ad l) inter communem platheam ex uno et inter hereditatem dicti 

Theoderici ex alio cum pecia merice iuxta dictam peciam terre sita prout 

ibidem sunt site atque peciam terre sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Nicholai van den Broec ex uno et inter hereditatem Theoderici 

van den Broec ex alio que pecia terre jamdicta dicta est die Aenscoet 

item peciam prati sitam in Jecscot inter hereditatem dicti Nicholai van 

den Broec ex uno et inter hereditatem dicti Theoderici van den Broec ex 

alio item (dg: peciam prati) bonarium prati (dg: dic) situm in parochia 

de Beke prope Aerle inter hereditatem conventus de Hoedonc ex uno et 

hereditatem Marcelii dicti Zeel van den Ekaert ex alio item peciam terre 

sitam in jamdicta parochia inter hereditatem dicti Marcelii ex uno et 

inter hereditatem Everardi (dg: M) Mijss[oen] ex alio item (dg: pecia) 

pecia! terre sita! in parochia de Aerle dictam dat Waterlaet inter 

hereditatem Henrici (dg: Kuijst) !ex Kuijst ex utroque latere sitam item 

peciam terre sitam in parochia de Aerle inter hereditatem Willelmi de 

Kriekenbeke ex uno et inter hereditatem Johannis de Bruheze ex alio item 

peciam terre sitam ibidem inter hereditatem dicti Willelmi de Kriekenbeke 

ex uno et hereditatem Theoderici Luwe ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Margarete sue filie (dg: promittens cum tutore ratam servare 

et mediantibus premissis) Johanni et Theoderico liberis dicte Margarete 

ab ipsa Margareta et quondam Johanne Offeraens soen genitis. 

 

1179 mf5 D 06 p. 317. 

 in octavis Martini: zaterdag 18-11-1391. 

 in die Cecilie virginis: woensdag 22-11-1391. 

 

BP 1179 p 317r 01 za 18-11-1391. 

Robbertus van Neijnsel, Rutgherus Kort, Gerardus van Bruggen en Walterus 
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van Os beloofden aan Johannes zv Gerardus van Vladeracken en Theodericus 

van den Hoevel 181 oude schilden, voor ¼ deel te betalen met Kerstmis (ma 

25-12-1391), voor ¼ deel met Pasen (zo 14-04-1392), voor ¼ deel met Sint-

Jan (ma 24-06-1392) en voor ¼ deel met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-

1392). 

 

Robbertus de Neijnsel Rutgherus Kort Gerardus de (dg: B) Bruggen et 

Walterus de Os promiserunt Johanni filio Gerardi de Vladeracken et 

Theoderico van den Hoevel seu eorum alteri centum et octoginta unum aude 

scilde pro una quarta parte nativitatis Domini pro secunda quarta parte 

pasce pro tercia quarta parte nativitatis Johannis et pro ultima quarta 

parte Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Rover et Vladeracken 

datum in octavis Martini. 

 

BP 1179 p 317r 02 za 18-11-1391. 

Johannes gnd Swart van Nijsterle verkocht aan Katherina dvw Lambertus gnd 

Lieve Kenken? van Berchen een n-erfcijns van 30 schelling geld, een helft 

te betalen met Pinksteren en de andere helft met Sint-Martinus, gaande uit 

(1) een hofstad, huis en tuin, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van 

de Hinthamerstraat naar de Baseldonkse Brug, tussen erfgoed van Henricus 

Loijt enerzijds en erfgoed van Theodericus Schout anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, (2) een 

stuk land in Nistelrode, tussen jkvr Mabelia van Langvelt enerzijds en 

erfgoed van de kerk van Nistelrode anderzijds, (3) een stuk land in 

Nistelrode, tussen Stephanus van Boekel enerzijds en wijlen Arnoldus van 

Waderle anderzijds, (4) een stuk land in Nistelrode, ter plaatse gnd die 

Kerkepad, tussen Johannes van Gemert enerzijds en Everardus zv Johannes 

Weijlen soen anderzijds, (5) een hofstad in Nistelrode, tussen Ghibo 

Hadewigen soen enerzijds en Metta gnd Elsbussche anderzijds. 

 

Johannes dictus Swart de Nijsterle hereditarie vendidit Katherine filie 

quondam Lamberti dicti Lieve Ke[?n]ken de Berchen hereditarium censum XXX 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim penthecostes et mediatim 

Martini ex domistadio domo et orto sitis (dg: sitis p p) Busco! in viculo 

tendete a vico Hijnthamensi versus pontem dictum Baseldonchsche Brugge 

inter hereditatem (dg: dn) Henrici Loijt ex uno et inter hereditatem 

Theoderici (dg: Scol) Schout ex alio item ex pecia terre sita in parochia 

de Nijsterle inter hereditatem domicelle (dg: de) Mabelie de Langvelt ex 

uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Nijsterle ex alio 

item ex pecia terre sita in parochia de Nijsterle inter hereditatem 

Stephani de Boekel ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi de (dg: 

Wid) Waderle ex alio item ex pecia terre sita in dicta parochia de 

Nijsterle ad locum dictum die Kerckepat inter hereditatem Johannis de 

Gemert ex uno et inter hereditatem Everardi filii Johannis Weijlen soen 

ex alio item ex ex domistadio sito in parochia de Nijsterle inter 

hereditatem Ghibonis Hadewigen soen ex uno et inter hereditatem Mette 

dicte Elsbussche ex alio ut dicebat (dg: he) promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem d... deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditario censu trium librarum dicte monete ex dictis 

domistadio domo et orto prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 317r 03 wo 22-11-1391. 

Engbertus Ludinc zvw Jacobus van Uden ev Mechtildis dvw Johannes Steen 

ketelaar droeg over aan Johanna dvw Johannes van Helmont snijder een 

b-erfcijns107 van 6 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 

Markt, tussen erfgoed van Wellinus Scilder enerzijds en het vleeshuis en 

                         
107 Zie → BP 1182 p 401r 03 za 23-04-1401 (2), deze erfcijns komt bij deling 

aan Johannes zvw Johannes van Helmont snijder en Johannes Rijc. 
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gewanthuis anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Johannes Steen gekocht 

had van Henricus Dicbier heer van Mierlo. 

 

Engbertus (dg: fu) Ludinc filius quondam (dg: Johannis J) Jacobi de Uden 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis 

Steen cacabarii hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in 

Busco ad forum inter hereditatem Wellini Scilder ex uno et inter (dg: 

here) macellum (dg: op) et domum pannorum ex alio (dg: i) quem censum 

dictus quondam Johannes Steen erga Henricum Dicbier (dg: fratrem quondam) 

dominum de Mierle emendo acquisiverat #prout in litteris# et quem nunc ad 

se spectare dicebat supportavit Johanne filie quondam Johannis de Helmont 

sartoris cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Tijt et Vladeracken datum (dg: quarta post 

octavas Martini) in die Cecilie virginis. 

 

BP 1179 p 317r 04 wo 22-11-1391. 

Johannes zvw Arnoldus Broes soen beloofde aan zijn schoonvader Jacobus 

Roest een lijfrente van 10 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Broes soen promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum (dg: Joh) Jacobo Roest suo socero vitalem 

pensionem X Gelre gulden vel valorem anno quolibet ad vitam dicti Jacobi 

in festo Martini ex omnibus suis bonis habitis et habendis et cum mortuus 

fuerit. Testes Willelmus et Vladeracken datum ut supra. 

 

BP 1179 p 317r 05 wo 22-11-1391. 

Henricus Penninc van Straten ev Yda dvw Thomas van den Sneppenscoet 

verkocht aan Ywanus van Bucstel een stuk beemd in Oirschot, ter plaatse gnd 

Ertbruggen, ter plaatse gnd Schaafuit, tussen kvw Egidius van den 

Sneppenscoet enerzijds en Johannes Lensschaert anderzijds, welk stuk beemd 

aan hem gekomen was na overlijden van mr Johannes Webel, oom van voornoemde 

Yda, belast met 2½ schelling aan dekaan en kapittel van Oirschot. 

 

Henricus Penninc de Straten #maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde 

sue uxoris filie quondam (dg: Ade) Thome van den Sneppenscoet# peciam 

prati sitam in parochia de Oerscot in loco dicto Ertbruggen in loco dicto 

Scaefuijt inter hereditatem liberorum quondam Egidii van den Sneppenscoet 

ex uno et hereditatem Johannis Lensschaert ex alio ut dicebat quam sibi 

de morte quondam magistri Johannis Webel avunculi dudum dicte Yde 

successione hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie vendidit Ywano 

(dg: hen J) de Bucstel promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis IIJ solidis decano et capitulo de Oerscot inde solvendis. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 317r 06 wo 22-11-1391. 

Henricus Coppen soen uijt der Hasselt verkocht aan Henricus Hoesche kramer 

een n-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

(1) de helft van een kamp gnd die Hasselse Kamp, 4 morgen groot, in 

Berlicum, tussen wijlen Adam van Neijnsel enerzijds en wijlen Johannes van 

den Yvelaer anderzijds, reeds belast met 11 penning aan de hertog, (2) een 

stuk land, gnd die Hoge Hasselt, aldaar, tussen Jacobus van Yvelaer 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, 12 lopen rogge groot. 

 

Henricus Coppen soen uijt der Hasselt hereditarie vendidit Henrico 

Hoesche institori hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie Remigii ex (dg: camp d) medietate #ad se spectante# cuiusdam 

campi dicti die Hasselsschen Camp quatuor jugera terre continentis siti 

in parochia de Berlikem inter hereditatem quondam Ade de Neijnsel ex uno 

et inter hereditatem quondam Johannis van den Yvelaer ex alio atque ex 
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pecia terre (dg: sita ibidem) dicta die Hoge Hasselt sita ibidem inter 

hereditatem (dg: quond) Jacobi de Yvelaer ex uno et inter communem 

platheam ex alio et que pecia terre jamdicta duodecim lopinos siliginis 

annuatim in semine capiet ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XI denariis domino duci x dicta medietate 

dicti campi prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 317r 07 wo 22-11-1391. 

Jacobus van Colongien verklaarde ontvangen te hebben van Arnoldus van 

Vladeracken al het geld, dat voornoemde Arnoldus ontvangen heeft van de 

goederen, die wijlen Egidius van Colongien bv voornoemde Jacobus onder 

beheer van voornoemde Arnoldus gesteld had om te verkopen, uitgezonderd 11 

gulden, die nog niet voor de verkochte goederen zijn betaald. Zou 

voornoemde Arnoldus ivm voornoemd geld aangesproken worden door erfg vw 

voornoemde Egidius, dan zal voornoemde Jacobus hem schadeloos houden. Zou 

voornoemde Arnoldus voornoemde 11 gulden later van de schuldenaren kunnen 

verwerven, dan zal hij die 11 gulden aan voornoemde Jacobus overhandigen. 

Zou voornoemde Arnoldus die 11 gulden niet kunnen heffen, dan zal 

voornoemde Arnoldus van de aanspraken op voornoemde 11 gulden ontlast 

blijven. 

 

Jacobus de Colongien recognovit se recepisse ab Arnoldo de Vladeracken 

totam pecuniam quam (dg: ?Ard) idem Arnoldus receperat de bonis que 

Egidius quondam de Colongien frater dicti Jacobi sub dicto Arnoldo (?dg: 

d) miserat vendenda exceptis tamen XI gulden adhuc de bonis predictis 

venditis deficientibus et non solutis ut dicebat clamans inde quitum et 

si dictus Arnoldus ab heredibus dicti quondam Egidii occacione dicte 

pecunie impetetur et dampna sustineret extunc dictus Jacobus dictum 

Arnoldum ab huiusmodi dampnis super omnia indempnem servare promisit tali 

condicione si dictus Arnoldus dictos XI gulden imposterum a debitoribus 

dictorum XI gulden assequi poterit extunc dictus Arnoldus dictos XI 

gulden dicto Jacobo transmittet et si dictus Arnoldus dictos XI gulden a 

debitoribus eorundem assequi non poterit neque levare extunc dictus 

Arnoldus ab impeticione dictorum XI gulden et a solucione eorum 

exoneratus permanebit. Testes Rover et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 317r 08 vr 24-11-1391. 

Ghibo zvw Ghibo gnd Lobbe gaf uit aan Roverus zvw Henricus gnd Godewart 

twee huizen met ondergronden, tuin en stuk land, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Luttel Einde, tussen Metta gnd Scoemakers enerzijds en wijlen 

Reijnkinus gnd Brouwer anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

weg en met het andere eind aan Johannes zvw Sijmon gnd die Wever, welke 

goederen eerstgenoemde Ghibo eertijds gekocht had van Henricus Loze; de 

uitgifte geschiedde voor 2 penning oude cijns, 1 cijnshoen en thans voor 

een n-erfpacht van 6 {p.318v} mud 2 zester rogge, Bossche maat, met 

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

1393). 

 

Ghibo filius quondam Ghibonis dicti Lobbe domum (dg: et horreum) #duas 

domos# cum suis fundis ortum et peciam terre sitos in parochia de Scijnle 

ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Mette dicte Scoemakers ex 

uno et inter hereditatem #quondam# Reijnkini dicti Brouwer ex alio 

tendentes cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis filii quondam Sijmonis dicti die Wever (dg: ut 

dicebat) quas (dg: domum horreum) #domos# cum suis fundis ortum et peciam 

terre primodictus Ghibo dudum erga Henricum Loze emendo acquisiverat 

prout in litteris quas vidimus #prout ibidem siti sunt# dedit ad 

hereditariam paccionem Rovero filio quondam Henrici dicti Godewart ab 

eodem hereditarie possidendos pro duobus denariis antiqui census et uno 

pullo censuali exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

228 

sex 

 

1179 mf5 D 07 p. 318. 

 in profesto Katherine: vrijdag 24-11-1391. 

 in festo Clementis: donderdag 23-11-1391. 

 in profesto Katherine anno nonagesimo primo indicis XIIII 

  pontificis Bonifacii anno 3: vrijdag 24-11-1391. 

 Secunda post Katherine: maandag 27-11-1391. 

 

BP 1179 p 318v 01 vr 24-11-1391. 

modiorum (dg: si) et duorum sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et primo a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et 

promisit super habita et habenda sufficientem facere. Testes (dg: 

Willelmus) #Tijt# et Raet datum in profesto Katherine. 

 

BP 1179 p 318v 02 do 23-11-1391. 

Albertus Buc van Lijt maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 

2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen gnd ter Kemenaden, in Gemert, en uit de 

overige goederen van Emondus zvw Johannes zv Emondus van Gemert en Arnoldus 

van den Venne. 

 

Albertus Buc de Lijt hereditariam paccionm duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco (dg: in) quam solvendam habet hereditarie Andree 

apostoli et in Busco tradendam ex bonis dictis ter Kemenaden cum eorum 

attinentiis universis sitis in Gemert atque ceteris bonis Emondi filii 

quondam Johannis filii Emondi de Gemert et Arnoldi van den Venne 

quibuscumque quocumque locorum consistentibus sive sitis ut in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Willelmus et Neijnsel datum in festo Clementis. 

 

BP 1179 p 318v 03 vr 24-11-1391. 

Jacobus zvw Johannes gnd Ghijsbrechts soen alias gnd Wrede van Herpen 

verklaarde ontvangen te hebben van Godefridus gnd Herbrechts soen al het 

geld dat voornoemde Godefridus verschuldigd was aan voornoemde Jacobus, van 

goederen, erfgoederen en renten, die voornoemde Godefridus eertijds 

verworven had van voornoemde Jacobus, gelegen of te betalen onder Herpen. 

 

Jacobus filius quondam Johannis #dicti Ghijsbrechts soen alias dicti# 

Wrede de Herpen palam recognovit sibi fore satisfactum per Godefridum 

dictum Herbrechts soen a tota pecunia et ab omnibus pecuniarum summis ac 

premiis quos dictus Godefridus debebat dicto Jacobo de quibuscumque bonis 

et hereditatibus et (dg: redditibus) redditibus quibuscumque (dg: quoqu) 

quam et quas et quos dictus (dg: Theodericus) #Godefridus# pridem erga 

dictum Jacobum acquisiverat a quocumque !evoluto usque in diem presentem 

quocumque locorum !locorum infra territorium de Herpen sitis et solvendis 

ut dicebat clamans inde quitum. Testes Willelmus et et! Tijt datum in 

profesto Katherine. 

 

BP 1179 p 318v 04 vr 24-11-1391. 

Voornoemde Jacobus verkocht aan voornoemde Godefridus Herbrechts soen een 

n-erfcijns van 40 oude schilden, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, 

gaande uit alle goederen die waren van wijlen voornoemde Johannes Wreden, 

onder Herpen gelegen of te betalen. 

 

Solvit. 

Dictus Jacobus hereditarie vendidit dicto Godefrido Herbrechts soen 

hereditarium censum XL (dg: solidorum) aude scilde solvendum hereditarie 

purificationis et in Busco tradendum ex omnibus bonis hereditatibus et 

redditibus et censibus qui fuerant dicti quondam Johannis Wreden 
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quocumque locorum infra territorium de Herpen sitis et solvendis 

promittens super omnia warandiam et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 318v 05 vr 24-11-1391. 

Hubertus Osman ev Gertrudis dv Henricus gnd sDekens soen van Helmont droeg 

over aan Arnoldus zvw Gerardus van der Straten, tbv Gerardus zv voornoemde 

Arnoldus, 4 pond geld b-erfcijns, geld dat in Someren gangbaar is, met 

Pinksteren te betalen, gaande uit erfgoederen, die Ghevardus gnd Zuerw..., 

zijn zoon Johannes, Henricus van der Hosiden en zijn zoon Ghevardus in 

Someren hebben liggen, welke 4 pond voornoemde Henricus sDekens soen eerder 

geschonken had aan voornoemde Hubertus en diens vrouw Gertrudis dv 

voornoemde Henricus sDeken. De brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus 

of zijn zoon Gerardus. 

 

Solvit. 

Hubertus Osman maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filie 

Henrici dicti sDekens soen de Helmont quatuor libras hereditarii census 

monete pro tempore #solucionis dicti census# in Zoemeren communiter 

currentis ad bursam solvendum hereditarie penthecostes ex omnibus 

hereditatibus quas Ghevardus dictus Zuerw... et Johannes eius filius 

Henricus van der Hosiden et Ghevardus eius filius habent (dg: in) tam in 

humido quam in sicco in duro et in mol[li in] parochia de Zoemeren 

situatis quas quatuor (dg: ..) libras dicti census dictus Henricus 

sDekens soen prius (dg: de) supportavit dicto Huberto cum dicta Gertrude 

sua uxore filia dicti Henrici sDeken nomine dotis ad jus oppidi de Busco 

prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo filio quondam Gerardi 

van der Straten ad opus Gerardi filii eiusdem (dg: Gerardi) Arnoldi cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Arnoldo vel Gerardo 

suo filio. 

 

BP 1179 p 318v 06 vr 24-11-1391. 

Gerardus Broc zvw Petrus Broc verkocht aan Engbertus zvw Jacobus Aven soen 

een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Godefridus Sceijvel zv Johannes Sceijvel enerzijds en erfgoed van Willelmus 

Back Matthijs soen anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat 

achterwaarts tot aan erfgoed van voornoemde Godefridus Sceijvel, belast met 

de hertogencijns en een b-erfcijns van 20 schelling geld aan het Geefhuis 

in Den Bosch. 

 

Gerardus Broc filius quondam Petri Broc domum et aream sitam in Busco in 

vico Hijnthamensi inter hereditatem Godefridi #Sceijvel# filii Johannis 

Sceijvel ex uno et inter hereditatem Willelmi Back Matthijs soen ex alio 

tendentem a dicto vico retrorsum ad hereditatem dicti Godefridi Sceijvel 

(dg: dedit ad hereditarium censum) #hereditarie vendidit# Engberto filio 

quondam Jacobi (dg: Us) Aven soen (dg: ab eodem hereditarie possidendas 

pro censu domini domini ducis et pro hereditario censu XX solidorum 

monete mense sancti spiritus in Busco exinde solvendis dandis etc et pro 

hereidtario censu XXXII librarum monete) promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini domini 

ducis et hereditario censu XX solidorum monete mense sancti spiritus #in 

Busco# exinde prius solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 318v 07 vr 24-11-1391. 

Rodolphus zv Willelmus Claes soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus filius Willelmi (dg: Ha) Claes soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 
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BP 1179 p 318v 08 vr 24-11-1391. 

Voornoemde Engbertus beloofde aan voornoemde Gerardus Broc een n-erfcijns 

van 32 pond geld, met Allerheiligen te betalen, gaande uit voornoemd huis 

en erf. 

 

Dictus Engbertus promisit se daturum et soluturum dicto Gerardo Broc 

hereditarium censum XXXII librarum monete hereditarie omnium sanctorum ex 

dicta domo et area et promisit super omnia (dg: s) habita et habenda 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 318v 09 vr 24-11-1391. 

En hij kan de cijns terugkopen, elk pond met 10 Hollandse gulden of de 

waarde, gedurende 4 jaar, ingegaan afgelopen Allerheiligen (wo 01-11-1391), 

op de betaaldag van de cijns, of 15 dagen ervoor of erna, met de cijns van 

de dan volgende termijn; de wederkoop zal plaatsvinden in aanwezigheid van 

voornoemde Gerardus Broc in Den Bosch, of in het wisselkantoor. Opgesteld 

in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van schepenen, Egidius van 

Ghele, Jacobus van Berze en Everardus Beircke. 

 

A. 

Et poterit redimere quamlibet libram dicti census cum X Hollant gulden 

seu valorem ad spacium quatuor annorum post festum omnium sanctorum 

proxime preteritum sine medio sequentium (dg: poss) in parte vel in toto 

in termino solucionis dicti census vel per quindecim precendentem vel per 

quinde[nam?] sine medio (dg: se) sequentem (dg: et huiusmodi redempcio) 

cum censu anni redempcionis in huiusmodi termino proveniendo et (dg: cum) 

huiusmodi redempcio fiet in presentia dicti Gerardi Broc in Busco ?vel in 

cambio in Busco. Acta in camera scriptorum presentibus scabinis Egidio de 

Ghele Jacobo de Berze et Everardo (dg: Berl) Beircke datum in profesto 

Katherine anno nonagesimo primo (dg: pr) indicis XIIII pontificis (dg: 

Urbani) #Bonifacii# anno 3. 

 

BP 1179 p 318v 10 ma 27-11-1391. 

Johannes van Erpe droeg over aan de secretaris, tbv zijn dochter Elisabeth, 

een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, uit een b-erfpacht 

van 6 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met lichtmus te leveren, gaande 

uit erfgoederen in Son, welke pacht van 6 mud voornoemde Johannes verworven 

had van zijn broer Lucas. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Erpe hereditariam paccionem IIIIor modiorum siliginis mensure 

de Rode ex hereditaria paccione sex modiorum siliginis dicte mensure 

solvenda hereditarie purificationis ex quibusdam hereditatibus sitis in 

parochia de Zonne quam paccionem sex modiorum dictus Johannes erga Lucam 

suum fratrem acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit michi ad 

opus Elisabeth eius filie promittens warandiam. Testes (dg: ..) Willelmus 

et Rover datum secunda post Katherine. Detur dicto Johanni. 

 

BP 1179 p 318v 11 ma 27-11-1391. 

Arnoldus, Johannes en Margareta, kvw Margareta ndvw Aijkinus zvw Johannes 

Aijken, en Arnoldus Wonder zv Boudewinus Lijsmoeden ev Cristina dvw 

voornoemde Margareta droegen over aan Johannes van den Bossche de jongere 

hun deel in alle achterstallige termijnen van een lijfrente van 12 pond 

geld, die de gebroeders Godefridus en Petrus, kvw Johannes zv Lucas van 

Erpe, en Margareta dvw voornoemde Johannes Aijkini beloofd hadden aan 

Johannes gnd van der Straten, tbv eerstgenoemde Margareta, een helft te 

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

goederen van voornoemde broers Godefridus en Petrus, en van Margareta dvw 

Johannes Aijkini. 

 

Arnoldus Johannes et Margareta liberi quondam Margarete filie naturalis 

quondam Aijkini filii (dg: eiusdem) quondam Johannis Aijken Arnoldus 
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Wonder filius Boudewini Lijsmoeden maritus et tutor legitimus Cristine 

sue uxoris (dg: Johannes van den) filie dicti quondam Margarete totam 

partem et omne eis! competentes in omnibus arrestadiis deficientibus et 

restantibus de annua et vitali pensione XII librarum monete quam 

Godefridus et Petrus fratres liberi quondam Johannis filii Luce de Erpe 

et Margareta filia quondam Johannis Aijkini predicti promiserunt ut 

debitores principales indivisi super se et bona sua omnia (dg: se daturos 

et soluturos) Johanni dicto van der (dg: van der) Straten ad opus 

primodicte Margarete (dg: quod se) quod ipsi dabunt et solvent primodicte 

Margarete anno quolibet ad vitam primodicte Margarete mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex omnibus et singulis bonis dictorum Godefridi et 

Petri fratrum et Margarete filie quondam Johannis Aijkini quocumque 

locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus 

sive sitis prout in litteris legitime supportaverunt Johanni van den 

Bossche juniori cum litteris et jure promittentes ratam servare (dg: 

datum). Testes Rover et Tijt datum secunda post (dg: Margarete) 

#Katherine#. 

 

1179 mf5 D 08 p. 319. 

 Secunda post Katherine: maandag 27-11-1391. 

 Tercia post Katherine: dinsdag 28-11-1391. 

 in festo Nijcholai: woensdag 06-12-1391. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 16-12-1391. 

 

BP 1179 p 319r 01 ma 27-11-1391. 

Arnoldus Wonder zv Boudewinus Lijsmoeden droeg over aan Arnoldus Wonder zvw 

Johannes Wonder het vruchtgebruik108 dat Ermgardis wv Reijnerus van Barleham 

had in de helft van een kamer met ondergrond van voornoemde wijlen 

Reijnerus, in Den Bosch, aan de Markt, tussen de kamers van de kooplieden 

aldaar, tussen erfgoed van Jutta de Erpe enerzijds en erfgoed van 

Boudewinus zvw Boudewinus Appelman anderzijds, welk vruchtgebruik 

voornoemde Arnoldus Wonder verworven109 had van Theodericus Deijs van der 

Aelsvoert en zijn vrouw, voornoemde Ermgardis. 

 

Arnoldus Wonder filius Boudewini Lijsmoeden usufructum atque totum jus 

vitalis possessionis quem et quod (dg: dic) Ermgardis (dg: uxor) relicta 

quondam Reijneri de Barleham habuit ac habere potuit et debuit quovis 

modo in (dg: ..) medietate cuiusdam camere cum eius fundo dicti quondam 

Reijneri site in Busco ad forum inter cameras mercatorum ibidem inter 

hereditatem Jutte de Erpe ex uno et inter hereditatem Boudewini filii 

quondam Boudewini Appelman ex alio quos usufructum et jus vitalis 

possessionis predictus Arnoldus Wonder (dg: eg) erga Theodericum Deijs 

van der Aelsvoert maritus legitimus dicte Ermgardis sue uxoris et eandem 

Ermgardem acquisiverat prout in litteris legitime supportavit Arnoldo 

Wonder filio quondam Johannis Wonder (dg: pro) cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Rover et Tijt datum secunda post Katherine. 

 

BP 1179 p 319r 02 ma 27-11-1391. 

Goessuinus Model van der Donc beloofde aan Everardus van Onstaden 50 

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

betalen. 

 

Goessuinus Model van der Donc promisit Everardo de Onstaden L Gelre 

gulden vel valorem ad carnisprivium proxime. Testes Willlmus et Rover 

                         
108 Zie → BP 1180 p 181r 03 za 22-08-1394, overdracht vruchtgebruik in de 

helft van de kamer. 
109 Zie ← BP 1178 f 328r 08 za 20-11-1389, overdracht vruchtgebruik in de 

helft van de kamer. 
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datum secunda post Katherine. 

 

BP 1179 p 319r 03 di 28-11-1391. 

Johannes Knoechouwer verkocht aan Johannes van der Ymerle zvw Henricus 

Meijs soen een n-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Oerle, met Lichtmis 

ter plaatse gnd Wijnterle te leveren, gaande uit alle erfgoederen van 

voornoemde verkoper onder Wijnterle, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Johannes Knoechouwer hereditarie vendidit Johanni van der Ymerle filio 

quondam Henrici Meijs soen hereditariam paccionem decem lopinorum 

siliginis mensure de Oerle solvendam hereditarie purificationis et in 

loco dicto Wijnterle tradendam ex (dg: de sexta parte ad se) omnibus et 

singulis hereditatibus dicti venditoris quocumque locorum infra parochiam 

de Wijnterle sitis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi inde solvendis. Testes Tijt et 

Raet datum 3a post Katherine. 

 

BP 1179 p 319r 04 wo 06-12-1391. 

Theodericus van Boerdonc ev Cristina dvw Johannes van Maren rademaker droeg 

over aan Arnoldus van Os nzvw Tielmannus zvw Arnoldus Tielkini het deel, 

dat aan voornoemde Theodericus en Cristina behoort, in een b-erfcijns van 

10 schelling geld, die wijlen voornoemde Johannes van Maren met Sint-

Remigius beurde, gaande uit (1) ¼ deel van een beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Middelrode, achter de tuin van Katherina gnd der Smedinnen, 

tussen erfgoed van de monniken van Berna enerzijds en wijlen Godescalcus 

van der Sporct anderzijds, te weten uit het ¼ deel dat was van Johannes gnd 

Meijer, welk ¼ deel wijlen voornoemde Johannes van Maren uitgegeven had aan 

Hilla dv Katherina der Smedinnen, voor voornoemde cijns van 10 schelling, 

(2) de helft van een tuin, aldaar, naast voornoemde beemd, welke helft 

voornoemde Hilla mede tot onderpand had gesteld. 

 

Theodericus de Boerdonc maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris 

filie quondam Johannis de Maren (dg: ...) rotificis totam partem et omne 

jus dictis Theoderico et (dg: Katherine) #Cristine# competentes in 

hereditario censu X solidorum monete quem dictus quondam Johannes de 

Maren solvendum habuit hereditarie Remigii ex (dg: medietate) quarta! 

cuiusdam prati siti in parochia de Berlikem ad locum dictum Middelrode 

retro ortum Katherine dicte der Smedinnen inter hereditatem monachorum de 

Berna ex uno et inter hereditatem quondam (dg: Godefridi) Godescalci van 

der Sporct ex alio scilicet ex illa quarta parte que fuerat Johannis 

dicti Meijer quam quartam partem dictus quondam Johannes de Maren dederat 

ad censum Hille filie Katherine der Smedinnen scilicet pro dicto censu X 

solidorum atque (dg: .) ex medietate (dg: ort) cuiusdam orti siti ibidem 

contigue iuxta pratum predictum quam medietatem orti predicti dicta Hilla 

pro solucione dicti census ad pignus imposuit prout in [litteris 

supportavit] Arnoldo de Os filio naturali quondam Tielmanni filii quondam 

Arnoldi Tielkini cum litteris et jure (dg: et occacione) promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Neijnsel 

datum in festo Nijcholai. 

 

BP 1179 p 319r 05 wo 06-12-1391. 

Johannes die Becker van Hoedonc en zijn vrouw Jutta, dvw Katherina wv 

Johannis van Maren timmerman, droegen over aan Arnoldus van Os nzvw 

Tielmannus zvw Arnoldus Tielkini hun deel in (1) voornoemde cijns van 10 

schelling, (2) in een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, en in een 

b-erfcijns van 4 oude schilden, die Paulus zv Theodericus van Dormalen 

beloofd had aan voornoemde Katherina en aan Johannes, Cristina, Elizabeth, 

voornoemde Jutta en Martinus, kv voornoemde Katherina, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (2a) de helft van een hofstad met een deel van de 

boomgaard die bij deze helft hoort, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd die Sporct, (2b) een stukje akkerland, met een deel van een 
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beemd dat erbij hoort, in Berlicum, tussen Godescalcus van der Sporct 

enerzijds en Rutgherus van den Yvenlaer anderzijds, (2c) 2 bunder beemd, 

ter plaatse gnd Sporct, ter plaatse gnd Noeten Hoeve, tussen Willelmus 

Scampart enerzijds en Katherina wv Henricus gnd Noete anderzijds, (2d) de 

helft van 4 bunder weide, in Berlicum, tussen Katherina gnd Noeten 

enerzijds en Johannes gnd Monic en Rodolphus van der ?Sponct 

anderzijds,(2e) de helft van 1/3 deel van een bunder beemd, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Noeten Hoeve, (2f) de helft van 10 roeden land, aldaar, ter 

plaatse Noeten Hoeve. 

 

Johannes die Becker de Hoedonc maritus et tutor Jutte sue uxoris filie 

quondam (dg: Katherine) #Katherine# relicte quondam Johannis de Maren 

carpentatoris et dicta Jutta cum eodem tamquam cum (dg: eodem) tutore 

totam partem et omne jus competentes in dicto censu decem solidorum {hier 

is de rest van de regel opengelaten} atque in hereditaria paccione duorum 

et dimidii modii modiorum siliginis mensure de Busco atque in hereditario 

censu quatuor denariorum aureorum aureorum communiter scilde vocatorum 

quem et quam Paulus filius Theoderici de Dormalen promisit se daturum et 

soluturum (dg: Kat) dicte Katherine ad eius vitam et post eius vitam 

Johanni Cristine Elizabeth Jutte predicte et Martino liberis dicte 

Katherine hereditarie purificationis ex medietate cuiusdam domistadii cum 

quadam parte pommerii ad dictam medietatem (dg: s) dicti domistadii 

spectante siti infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum #die# 

Sporct atque ex una [particu]la terre arabilis cum quadam parte prati ad 

dictam particulam !prati spectante sita in parochia de Berlikem inter 

hereditatem Godescalci van der Sporct ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri van den Yvenlaer ex alio insuper ex duobus bonariis prati sitis 

ad (dg: locum) dictum locum Sporct vocatum in loco dicto Noeten Hoeve 

inter hereditatem Willelmi Spampart! ex uno et inter hereditatem 

Katherine relicte quondam Henrici dicti Noete ex alio item ex medietate 

quatuor bonariorum pascue sitorum in dicta parochia de Berlikem inter 

hereditatem Katherine dicte Noeten ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Monic et Rodolphi van der Spo[n?]ct ex alio insuper ex medietate 

tercie partis cuiusdam bonarii prati siti in dicta parochia ad (dg: loc) 

dictum locum Noeten Hoeve vocatum atque ex medietate decem virgatarum 

terre sitarum ibidem in loco (dg: d) predicto prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Arnoldo de Os filio naturali quondam Tielmanni 

filii quondam Arnoldi Tielkini cum litteris et jure promittentes ratam 

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

 

BP 1179 p 319r 06 wo 06-12-1391. 

Johannes van Baex nzvw Henricus van Baex, voor zich en zijn vrouw Jutta, 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan met goederen 

van wijlen Henricus zvw Johannes gnd Aelbrechts soen. 

 

Solvit. 

Johannes de Baex filius naturalis quondam Henrici de Baex pro nomine suo 

quam nomine et ex parte Jutte sue uxoris omnes vendiciones et 

alienaciones factas cum bonis quibuscumque quondam Henrici filii quondam 

Johannis dicti Aelbrechts soen ut dicebat calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 319r 07 za 16-12-1391. 

Johannes zvw Henricus gnd Heijman Noldekens soen van Druenen verkocht aan 

Wijnricus Screijnmaker een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 5 roeden land, gnd gerden, in 

Druenen, tussen Ghibo Teije in het oosten enerzijds en Godefridus Hamel in 

het westen anderzijds, reeds belast met cijnzen aan de kerk, priester en 

H.Geest van Druenen en een b-erfpacht van 1½ mud rogge aan voornoemde 

koper. 
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Johannes filius quondam Henrici (dg: ..) dicti Heijman (dg: Nolle) 

Noldekens soen #de Druenen# hereditarie vendidit Wijnrico Screijnmaker 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quinque virgatis 

terre dictis gherde sitis in parochia de Druenen (dg: ..) inter 

hereditatem Ghibonis (dg: Teij) Teije versus partem orientalem ex uno et 

inter hereditatem Godefridi Hamel versus partem occidentalem ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus ecclesie et presbitro (dg: de D) 

et spiritui sancto de Druenen atque hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis dicto emptori prius inde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Willelmus et Tijt datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1179 p 319r 08 za 16-12-1391. 

Petrus Vrijese, Johannes van Diest van Empel, Gheerlacus Tielen soen, 

Tielmannus Peters soen en Jacobus Stephens soen beloofden aan Philippus 

Jozollo 20 Hollandse gulden met Vastenavond aanstaande (di 27-02-1392; 

15+31+27=73 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Petrus Vrijese Johannes de Diest de Empel Gheerlacus Tielen soen 

Tielmannus Peters soen et Jacobus Stephens soen (dg: promittens) 

promiserunt Philippo Jozollo XX Hollant gulden ad carnisprivium proxime 

persolvendos pena {met puntje ervoor} II. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 319r 09 za 16-12-1391. 

De vier eersten beloofden Jacobus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primi 4or servabunt Jacobum indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 319r 10 za 16-12-1391. 

Gerardus van Brede beloofde aan Johannes Willems soen 37 Hollandse gulden 

of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 27-02-1392) te betalen. 

 

Gerardus de Brede promisit Johanni Willems soen XXXVII Hollant gulden vel 

valorem ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf5 D 09 p. 320. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 16-12-1391. 

 in octavis epijphanie: zaterdag 13-01-1392. 

 Quinta post Marcelli: donderdag 18-01-1392. 

 in crastino Marcelli: woensdag 17-01-1392. 

 

BP 1179 p 320v 01 za 16-12-1391. 

Henricus Kersmaker beloofde aan Henricus Oden soen 23½ oude schild, voor ¼ 

deel met Kerstmis (ma 25-12-1391), voor ¼ deel met Pasen (zo 14-04-1392), 

voor ¼ deel met Sint-Jan (ma 24-06-1392) en voor ¼ deel met Sint-Remigius 

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

 

Henricus Kersmaker promisit Henrico Oden soen XXIII[J] aude scilt pro una 

quarta parte Domini pro altera quarta parte pasche pro tercia parte 

Johannis et pro ultima quarta parte Remigii proxime persolvendos. Testes 

Willelmus et Tijt datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1179 p 320v 02 za 13-01-1392. 

Margareta wv Willelmus Vrijese van Vechel en haar dochter Willelma 

verkochten aan voornoemde Johannes van den Hautaert een stukje land in 

Veghel, tussen Johannes van der Hautaert enerzijds en Egidius zvw 

voornoemde Willelmus Vrijse anderzijds. 
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Margareta relicta quondam Willelmi (dg: -s) Vrijese de Vechel et Willelma 

eius filia cum tutore particulam terre sitam in parochia de Vechel inter 

hereditatem Johannis van der H[au]taert ex uno et inter hereditatem 

Egidii filii dicti quondam Willelmi Vrijse ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Johanni van den Hautaert promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem deponere. Testes Willelmus et 

Vladeracken datum in octavis epijphanie. 

 

BP 1179 p 320v 03 za 13-01-1392. 

Godefridus Backe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Backe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 320v 04 za 13-01-1392. 

Gerardus Loij Willelms soen en zijn vrouw Batha beloofden aan Egidius 

Coptiten 22 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 14-04-

1392) te betalen. 

 

Gerardus Loij Willelms soen et Batha eius uxor promiserunt Egidio 

Coptiten XXII Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 320v 05 do 18-01-1392. 

Johannes van den Bossche de jongere en zijn broer Gerongius beloofden aan 

Henricus zv Henricus van der Vanderen 110 Gelderse gulden, 33 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te 

betalen. 

 

Johannes van den Bossche junior et Gerongius eius frater promiserunt 

Henrico filio Henrici van der Vanderen centum et X Ghelre gulden scilicet 

XXXIII gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Tijt datum quinta post Marcelli. 

 

BP 1179 p 320v 06 do 18-01-1392. 

Voornoemde Johannes van den Bossche de jongere en zijn broer Gerongius 

beloofden aan Marcelius van Beest 34 Gelderse gulden, 33 gemene plakken 

voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 14-04-1392) te betalen. 

 

Dicti Johannes van den Bossche junior et Gerongius frater eius 

promiserunt Marcelio de Beest XXXIIII Gelre gulden scilicet XXXIII 

gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad pasca proxime 

futurum !computatos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 320v 07 wo 17-01-1392. 

Johannes van Ghemonden en zijn dochter Elizabeth verkochten aan Rodolphus 

Keijmpe van Oijen een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te 

betalen, gaande uit (1) 8 hont land, in Oijen, ter plaatse gnd Goerinc, 

tussen Thomas zvw Mathijas enerzijds en Erkenradis dv Gerardus gnd Wanghe 

anderzijds, (2) 4 hont land, in Oijen, ter plaatse gnd Goerinc, tussen 

Arnoldus van Hezebeen enerzijds en Johannes zv Bernardus anderzijds, welke 

cijns Willelmus Coptiten, tbv voornoemde Johannes van Ghemonden, verworven 

had van Nijcholaus zvw Petrus gnd Becker. Lasten van hun kant en van de 

kant van Rutgherus zv voornoemde Johannes worden afgehandeld. 

 

Johannes de Ghemonden et Elizabeth eius filia cum tutore annuum et 

hereditarium censum quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie 

pasche ex octo hont terre sitis in parochia de Oijen ad locum dictum 

Goerinc inter hereditatem Thome filii quondam Mathije ex uno et inter 

hereditatem Erkenradis filie Gerardi dicti Wanghe ex alio atque ex 

quatuor hont terre sitis in dicta parochia de Oijen ad locum dictum 

Goerinc vocatum inter hereditatem Arnoldi de Hezebeen ex uno et inter 



Bosch’ Protocol jaar 1391 06. 

 

236 

hereditatem Johannis filii Bernardi ex alio quem censum (dg: dictus) 

Willelmus Coptiten ad opus dicti Johannis de Ghemonden erga Nijcholaum 

filium quondam Petri dicti Becker #acquisiverat# prout in litteris 

hereditarie (dg: su) vendiderunt Rodolpho Keijmpe de Oijen supportaverunt 

cum litteris et aliis et jure promittentes #super habita et habenda# cum 

tutore ratam servare et obligationem (dg: ex par) et calangiam et 

impeticionem ex parte eorum (dg: et dicte) et Rutgheri filii dicti 

Johannis deponere. Testes Vladeracken et Raet datum (dg: quar) in 

crastino Marcelli. 

 

BP 1179 p 320v 08 wo 17-01-1392. 

Voornoemde Johannes van Ghemonden en zijn dochter Elizabeth verkochten aan 

Rodolphus Keijmpe van Oijen een b-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-

Petrus-Stoel te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Oijen, ter 

plaatse gnd Goerinc, tussen Henricus zv Heilwigis wv Gossuinus gnd van 

Ghoernic enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) 8 morgen land, in 

Oijen, achter voornoemd huis en tuin, welke cijns Willelmus Coptiten, tbv 

voornoemde Johannes van Ghemonden, verworven had van Nijcholaus zvw Petrus 

Becker. Lasten van hun kant en van de kant van Rutgherus zv voornoemde 

Johannes worden afgehandeld. 

 

Dicti Johannes de Ghemonden et Elizabeth eius filia cum tutore 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie in die 

beati Petri ad cathedram ex domo et orto sitis in (dg: Busco) in parochia 

de Oijen ad locum dictum Ghoerinc inter hereditatem Henrici filii 

Heilwigis relicte quondam Gossuini dicti de Ghoernic ex uno et inter 

communem stegam ex alio atque ex octo iugeribus terre sitis in dicta 

parochia retro domum et ortum predictos quem censum Willelmus Coptiten 

(dg: opus) ad opus dicti Johannis de Ghemonden erga Nijcholaum filium 

quondam Petri Becker acquisiverat prout in litteris (dg: supportaverunt) 

vendiderunt Rodolpho Keijmpe de Oijen cum litteris et aliis et jure 

promittentes cum tutore ?ratam super habita et habenda ratam servare et 

obligationem #calangiam# et impeticionem ex parte eorum et Rutgheri filii 

dicti Johannis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 320v 09 wo 17-01-1392. 

Voornoemde Johannes van Ghemonden droeg over aan Arnoldus van Uden zvw 

Johannes van Uden 5 hont land, in Oss, ?achter de plaats gnd Teijenkamp, 

tussen voornoemde Arnoldus van Uden enerzijds en Henricus Venbossche 

anderzijds. 

 

Dicti Johannes (dg: et Elizabeth eius filia cum tutore peciam terre) #de 

Ghemonden quinque hont terre# sitam in parochia de Os ..tro locum dictum 

Teijencamp inter hereditatem Arnoldi de Uden filii quondam Johannis de 

Uden ex uno et inter hereditatem Henrici Venbossche ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Arnoldo de Uden promittens (dg: cum tutore) 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 320v 10 do 18-01-1392. 

Gerardus Broc zvw Petrus Broc deed tbv Willelmus Buke afstand van alle 

erfgoederen, cijnzen en pachten, die voornoemde Willelmus eertijds 

verworven had van Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale. 

 

Gerardus Broc filius quondam Petri Broc super omnibus hereditatibus 

censibus et paccionibus quas et quos Willelmus Buke prius acquisiverat 

erga Goeswinum Herinc filium quondam Johannis Cale ut dicebat et super 

jure ad opus dicti Willelmi renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Tijt datum quinta 

post Marcelli. 
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BP 1179 p 320v 11 do 18-01-1392. 

Petrus gnd Koc zvw Johannes Koc droeg over aan Jacobus van Loeven een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 3 malder 

rogge, die Henricus gnd Noel Hogarts soen van den Gasthuus met Lichtmis 

moet leveren aan voornoemde Petrus, gaande uit (1) een stuk land, gnd dat 

Nieuweland, in Vught Sint-Petrus, tussen Margareta Beckers en Petrus 

Loekart enerzijds en een gemene weg, gnd die Gemein Mesweg, anderzijds, (2) 

een stuk land, gnd die Moerakker, in Vught Sint-Petrus, tussen erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Theodericus Tijmmerman anderzijds, 

(3) een stuk land, gnd dat Vlasland, in Vught Sint-Petrus, tussen Johannes 

Scoerman enerzijds en Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen anderzijds, (4) ¼ 

deel van 3 roeden beemd, van wijlen voornoemde Johannes Koc, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd die Maden. 

 

Petrus dictus Koc #filius quondam Johannis Koc# hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco (dg: here) de hereditaria 

paccione trium maldratorum siliginis quam paccionem trium maldratorum 

siliginis Henricus (dg: K) dictus Noel Hoga[r]ts soen van den Gasthuus 

(dg: promisit se daturum et soluturum) dicto (dg: Henrico) #Petro solvere 

tenetur# hereditarie purificationis ex pecia terre dicta dat Nuwelant 

sita in parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem Margarete 

Beckers (dg: ex uno et intr hereditatem) Petri Loekart ex uno et inter 

communem viam dictam die Ghemeijn (dg: W) Meswech ex alio et ex pecia 

terre dicta die Moeracker sita in dicta parochia inter hereditatem (dg: 

mense m) mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Tijmmerman ex alio item ex pecia terre dicta dat Vlaslant (dg: 

inter hereditatem Jo) sita in dicta parochia inter hereditatem Johannis 

Scoerman ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti Coel Cnoden soen ex 

alio item ex quarta parte (dg: ..) trium virgatarum (dg: terre) prati 

#dicti quondam Johannis Koc# sitarum in parochia sancti Lamberti de Vucht 

in loco dicto die Maden ut dicebat hereditarie (dg: ven) supportavit 

Jacobo de Loeven promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 320v 12 do 18-01-1392. 

Johannes van Beke zv Philippus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Beke filius Philippi prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 320v 13 do 18-01-1392. 

Hubertus zvw Valco gnd Huben soen verkocht aan Johannes die Bije zvw 

Johannes Louwers soen van Kessel, tbv Petrus Buekentop nzv hr Theodericus 

Buekentop priester, 1 morgen land, ter plaatse gnd dat Zelland, in een 

kamp, 2 morgen groot, dat behoort aan voornoemde Hubertus en gelegen is in 

Alem, ter plaatse gnd die Kreec Deijle, buiten de maasdijk, tussen de 

maasdijk enerzijds en erfgoed van de kerk van Alem anderzijds, te weten de 

morgen die gelegen is richting de Maas. 

 

Hubertus filius quondam Valconis dicti Huben soen (dg: ..) unum iuger 

terre situm #in loco dicto dat Zellant# in quodam campo duo iugera terre 

continente spectante ad dictum Hubertum qui campus situs est (dg: inter 

..) in parochia de Alem in loco dicto die Kreec De[ij]le #extra aggerem 

Mose# inter aggerem Mose ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Alem ex alio scilicet (dg: id iu) illud iuger terre quod 

situm est (dg: versus dictum aggerem versus) in dicto campo versus Mosam 

hereditarie vendidit Johanni die Bije (dg: ad) filius! quondam 

Johannis Louwers soen de Kessel ad opus Petri Buekentop filii naturalis 

domini Theoderici Buekentop presbitri promittens #super habita et 

habenda# warandiam (dg: et obligationem deponere) tamquam de hereditate 

ab omni aggere et censu libera et obligationem deponere. Testes Neijnsel 
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et Tijt datum supra. 

 


