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1181 p. 244v. 

 in crastino circoncisionis: donderdag 02-01-1399. 

 sexta post circoncisionis: vrijdag 03-01-1399. 

 

BP 1181 p 244v 01 do 02-01-1399. 

(dg: Trude G). 

 

BP 1181 p 244v 02 do 02-01-1399. 

Truda wv Johannes gnd Hugen verkocht aan Henricus van Aken bakker (1) een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

huis en tuin, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van erfg vw 

Ghibo gnd Hadewigen soen enerzijds en erfgoed van Egidius gnd Hezeken 

anderzijds, (2) een b-erfcijns van 3 pond voornoemd 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 Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen 

voornoemde Ghibo Hadewigen enerzijds en erfgoed van wijlen voornoemde 

Egidius Hezekens anderzijds, welke cijnzen voornoemde Truda gekocht1 had 

van Henricus Weijer. 

 

Truda relicta quondam Johannis dicti Hugen cum tutore hereditarium censum 

quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis 

ex domo et orto sitis in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem #heredum# quondam (dg: l) Ghibonis dicti Hadewigen soen ex 

uno et inter hereditatem Egidii dicti Hezeken ex alio atque hereditarium 

censum trium librarum dicte monete solvendum hereditarie mediatim (dg: J) 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco ad dictum vicum 

Colperstraet vocatum inter hereditatem dicti quondam Ghibonis Hadewigen 

ex uno et inter hereditatem dicti quondam Egidii Hezekens ex alio quos 

census dicta Truda erga Henricum Weijer acquisiverat emendo prout in 

litteris hereditarie vendidit Henrico de Aken pistori supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Lucas et Wiel datum in 

crastino circoncisionis. 

 

BP 1181 p 244v 03 do 02-01-1399. 

(dg: Albertu). 

 

BP 1181 p 244v 04 do 02-01-1399. 

Walterus zvw Paulus van den Amer en Albertus zvw Johannes gnd Leijten soen 

ev Metta dvw voornoemde Paulus droegen over aan Egidius zvw voornoemde 

Paulus van den Amer 2/3 deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

Jacobus tonnenmaker zvw voornoemde Paulus, in de helft van een huis en erf, 

in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Laurencius 

Kersmaker enerzijds en erfgoed van Johannes van Vlimen anderzijds. 

 

Walterus filius quondam Pauli van den Amer et Albertus filius quondam 

Johannis dicti (dg: Leijt) Leijten soen maritus et tutor legitimus Mette 

sue uxoris filie dicti quondam Pauli duas tercias partes eis de morte 

quondam (dg: Johannis) Jacobi doliatoris filii dicti quondam Pauli 

successione advolutas in medietate domus et aree (dg: et aree) site in 

Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem quondam Laurencii Kersmaker ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Vlimen ex alio ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Egidio filio dicti quondam Pauli van den Amer 

promittentes indivisi (dg: ratam servare et al) super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Ywanus et Model datum in 

crastino (dg: ..) circoncisionis. 

 

                         
1 Zie ← BP 1179 p 535r 10 za 08-02-1393, verkoop van beide erfcijnzen. 
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BP 1181 p 244v 05 vr 03-01-1399. 

Johannes Coninc van Berlikem verkocht aan Petrus zvw Mijchael gnd Loekens 

soen een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd in die Loe, tussen erfgoed 

van de abdij van Berne enerzijds en erfg vw Mijchael Loekens soen 

anderzijds, belast met ¼ pond was aan het klooster Porta Celi. 

 

-. 

Johannes Coninc de Berlikem peciam terre sitam in parochia de Berlikem in 

loco dicto in die Loe inter hereditatem conventus de Berna ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam (dg: Mijcholai) Mijchaelis Loekens soen 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Johanni filio quondam 

Gerardi van den Hamme) #Petro filio quondam Mijchaelis dicti Loekens 

soen# promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepta 

quarta parte unius libre cere conventui de Porta Celi exinde solvenda. 

Testes Groij et Wiel datum sexta post circoncisionis. 

 

BP 1181 p 244v 06 do 02-01-1399. 

Johannes van den Broec zvw Willelmus van den Broec droeg over aan zijn 

broer Arnoldus van den Broec zvw voornoemde Willelmus van den Broec (1) een 

stuk land gnd die Stelt, in Haaren, tussen Emkinus gnd Elijaes soen 

enerzijds en Walterus gnd Appel anderzijds, (2) een akker, gnd die Schaerre 

Acker, in Haaren, tussen erfgoed van de hrn van Tongerlo enerzijds en 

Lambertus van Luijssel anderzijds, (3) een stuk land gnd die Ravens Nest, 

aldaar, tussen voornoemde Emkinus Elijaes soen enerzijds en Katherina gnd 

Aben anderzijds, (4) een stuk land aldaar, tussen Johannes Bije snijder 

enerzijds en Katherina gnd Pauwels anderzijds, (5) een stuk land aldaar, 

ter plaatse gnd op het Sant, tussen Johannes gnd Gielijs soen enerzijds en 

Jacobus van Laerven anderzijds, (6) een beemd, in Haaren, ter plaatse gnd 

dat Hoenlis?, met een eind strekkend aan de waterlaat aldaar, welke 

erfgoederen voornoemde Johannes van den Broec in pacht verkregen had van 

Wellinus van Beke, (7) een stuk land gnd den Scarpenacker, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, beiderzijds tussen Arnoldus gnd Appel van Luijssel, 

(8) een stuk beemd, gnd dat Aspelaer, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen Walterus van Haren enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan 

voornoemde Johannes van den Broec in pacht uitgegeven door Theodericus zvw 

Mijchael van Halle, (9) een stuk land, in Haaren, ter plaatse gnd Belver, 

tussen Arnoldus Bac zvw Walterus van Berkel enerzijds en Petrus gnd Ravens 

anderzijds, welk stuk land voornoemde Johannes van den Broec verkregen had 

van Albertus zv Theodericus gnd Belen soen van Esch, (10) een b-erfpacht 

van 1 zester rogge, Bossche maat, die Godefridus gnd Poijnenborch met 

Lichtmis in Beilver levert aan voornoemde Johannes van den Broec, gaande 

uit een huis en tuin van voornoemde Godefridus, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen Arnoldus Appel van Luijssel enerzijds en Johannes Priemken zvw 

Henricus gnd Priem anderzijds, belast met de pachten in de brieven vermeld 

en met een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Engbertus gnd 

Emken van den Hezeacker verworven had van voornoemde Johannes van den 

Broec. 

 

Johannes van den Broec filius quondam Willelmi van den Broec peciam terre 

dictam die Stelt sitam in parochia de Haren inter hereditatem Emkini 

dicti Elijaes soen ex uno et inter hereditatem Walteri dicti Appel ex 

alio atque agrum terre die Schaerre Acker situm in dicta parochia inter 

hereditatem dominorum de Tongherloe ex uno et inter hereditatem Lamberti 

de Luijssel ex alio item peciam terre dictam die Ravens Nest sitam ibidem 

inter hereditatem dicti Emkini (dg: Cl) Elijaes soen ex uno et inter 

hereditatem Katherine dicte Aben ex alio item peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem Johannis Bije sartoris ex uno et inter hereditatem 

Katherine dicte Pauwels ex alio atque peciam terre sitam ibidem ad locum 

dictum opt Sant inter hereditatem Johannis dicti Gielijs soen ex uno et 

inter hereditatem Jacobi de Laerven ex alio necnon quoddam pratum situm 

in dicta parochia in loco dicto dat Hoen[?li]s tendens cum uno fine ad 
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aqueductum ibidem quas hereditates dictus Johannes van den Broec erga 

Wellinum de Beke ad pactum acquisiverat prout in litteris atque peciam 

terre dictam den (dg: Scer) Scarpenacker sitam in dicta parochia de Haren 

in loco dicto Beilver inter hereditatem Arnoldi dicti Appel (dg: ex uno) 

de Luijssel ex (dg: uno et inter here) utroque latere coadiacentem atque 

peciam prati dictam dat Aspelaer sitam in parochia et loco predictis 

inter hereditatem Walteri de Haren ex uno et inter communem plateam ex 

alio datas ad pactum dicto Johanni van den Broec a Theoderico filio 

quondam Mijchaelis de Halle prout in litteris atque peciam terre sitam in 

dicta parochia de Haren in loco dicto Belver inter hereditatem Arnoldi 

Bac filii quondam Walteri de Berkel ex uno et inter hereditatem Petri 

dicti Ravens ex alio quam peciam terre dictus Johannes van den Broec a 

(dg: Lamberto) Alberto filio Theoderici dicti Belen soen de Esch !ut 

dicebat atque hereditariam paccionem unius sextarii siliginis mensure de 

Buscoducis quam Godefridus dictus Poijnenborch dicto Johanni van den 

Broec solvere tenetur (dg: here) anno quolibet hereditarie purificationis 

et in Beilver tradere ex domo et orto eiusdem Godefridi sitis in dicto 

loco (dg: ..) Beilver vocato inter hereditatem (dg: Ard Ap quondam) 

Arnoldi Appel de Luijssel ex !alio et inter (dg: h he) hereditatem 

Johannis Priemken filii quondam Henrici dicti Priem ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo van den Broec suo fratri filio dicti 

quondam Willelmi van den Broec cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

paccionibus in dictis litteris contentis et hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco quam Engbertus dictus Emken van den 

Hezeacker erga dictum Johannem van den Broec acquisiverat (dg: ut 

dicebat). Testes Lucas et Wiel datum in crastino circoncisionis. 

 

BP 1181 p 244v 07 do 02-01-1399. 

Voornoemde Arnoldus van den Broec zvw Willelmus van den Broec beloofde aan 

zijn broer Johannes van den Broec een lijfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Eindhoven, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

{In margine sinistra een haal in de vorm van een <-teken.} 

Dictus Arnoldus van den Broec filius quondam Willelmi van den Broec 

promisit super habita et habenda se daturum et soluturum Johanni van den 

Broec suo fratri vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Eijndoven anno quolibet ad vitam dicti Johannis et non ultra 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradendam ex omnibus et singulis suis bonis #dicti 

Arnoldi# habitis et habendis quocumque consistentibus sive sitis et cum 

mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 244v 08 do 02-01-1399. 

Johannes van Zanbeke zv Theodericus van Zanbeke verkocht aan Petrus zvw 

Petrus Reijners soen (1) een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Conden enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus van den Beirgelen anderzijds, aan hem overgedragen 

door Arnoldus van Os zvw Tielmannus zvw Arnoldus Tielkini, (2) een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

voornoemd huis, erf en tuin, aan voornoemde Johannes van Zanbeke verkocht2 

door Johannes van den Hazelberch. 

 

-. 

Johannes de Zanbeke (dg: de) filius (dg: Theoderic) Theoderici #de 

Zanbeke# domum ac aream ac ortum sitos in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Johannis de Conden (dg: -s) et (verbeterd 

uit: ex) inter hereditatem Arnoldi van den Beirgelen supportatos sibi ab 

                         
2 Zie ← BP 1179 p 242v 02 do 06-04-1391, verkoop van de cijns. 
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Arnoldo de Os filio quondam Tielmanni filii quondam Arnoldi Tielkini 

prout in litteris atque hereditarium censum quadraginta solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo area et orto predictis 

venditum dicto Johanni de Zanbeke a Johanne van den (dg: Hazelberch) 

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

vendidit# Petro filio quondam Petri Reijners soen cum litteris et aliis 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: d) Ywanus et Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 244v 09 do 02-01-1399. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Johannes van Zanbeke zv 

Theodericus 47½ Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1399) en de andere helft met Sint-Jan over 

een jaar (do 24-06-1400). 

 

Dictus Petrus promisit super omnia dicto Johanni (dg: f) de Zanbeke filio 

Theoderici ?etc quadraginta septem et dimidium Hollant gulden seu valorem 

mediatim Johannis proxime futurum et mediatim a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1181 p. 245r. 

 in crastino circoncisionis: donderdag 02-01-1399. 

 sexta post circoncisionis: vrijdag 03-01-1399. 

 

BP 1181 p 245r 01 do 02-01-1399. 
Henricus Oeden soen: 

1. Conogondis wv Johannes gnd Scubbe 

A. Aleijdis 

B. Heijlwigis (*)Johannes van Hijntham zvw Johannes van Hijntham schoenmaker 

C. Conegondis (*)Johannes Crauwel. 

2. Henricus. 

Conogondis dvw Henricus Oeden soen wv Johannes gnd Scubbe, haar dochter 

Aleijdis en Johannes van Hijntham zvw Johannes van Hijntham schoenmaker ev 

Heijlwigis, en Johannes Crauwel ev Conegondis, dv voornoemde Conogondis en 

wijlen Johannes Scubbe, verkochten aan Arnoldus Hoernken een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst over een jaar (ma 02-02-1400), gaande uit 1/6 deel in een hoeve 

gnd het Goed te Lake van wijlen Johannes Zanders leerbewerker, in 

Sint-Oedenrode, dit 1/6 deel reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, aan voornoemde 

Arnoldus Hoernken. 

 

(dg: H) Conogondis filia quondam Henrici Oeden soen #relicta quondam 

Johannis dicti Scubbe# et Aleijdis eius filia #cum tutore# et Johannes de 

Hijntham filius quondam Johannis de Hijntham sutor maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris et Johannes Crauwel maritus et tutor 

Conegondis sue uxoris filiarum dictorum (dg: Conegundis) Conogondis et 

quondam Johannis Scubbe hereditarie vendiderunt Arnoldo Hoernken 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradendam ex sexta parte ad dictos 

venditores spectante in quodam manso dicto tGoet te Lake (dg: sit) 

quondam Johannis Zanders frunitoris sito in parochia de Rode sancte Ode 

et ex attinentiis eiusdem sexte partis dicti mansi universis quocumque 

sitis promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

obligationem aliam deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria 

paccione (dg: IIII) quatuor lopinorum siliginis mensure de Rode #dicto 

Arnoldo Hoernken# ex dicta sexta parte prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Ywanus et Moedel datum in crastino circoncisionis. 

 

BP 1181 p 245r 02 do 02-01-1399. 

Aleijdis dvw Johannes gnd Scubbe, door wijlen voornoemde Johannes verwekt 

bij Conegundis dvw Henricus Oeden soen, en Johannes Crauwel ev Conegundis 
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dv wijlen voornoemde Johannes Scubbe en Conegondis, deden tbv Henricus zvw 

voornoemde Henricus Oden afstand van 1/3 deel, dat aan !voornoemde 

Conegondis dvw Johannes Zanders! gekomen was na overlijden van haar ouders, 

in een huis en erf van wijlen voornoemde Henricus Oden, in Den Bosch, aan 

de Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus Knapen enerzijds en erfgoed van 

Johannes gnd die Jonghe anderzijds. 

 

Aleijdis filia quondam Johannis dicti (dg: Sculle) #Scubbe# ab eodem 

quondam Johanne et Conegunde filia quondam Henrici Oeden soen pariter 

genita #cum tutore# et Johannes Crauwel maritus et tutor legitimus (dg: 

Conegon Con.) Conegundis sue uxoris filie dictorum quondam Johannis 

Scubbe et Conegondis super tercia parte que !dicte Conegondi filie 

quondam Johannis Zanders! de morte quondam parentum eiusdem Conegondis 

successione fuerat advoluta in domo et area dicti quondam Henrici Oden 

sita in Busco in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem Henrici Knapen 

ex uno et inter hereditatem Johannis dicti die Jonghe (dg: -n) ex alio et 

super jure ad opus Henrici filii dicti quondam Henrici Oden 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare !indivisi super 

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

supra. 

 

BP 1181 p 245r 03 do 02-01-1399. 

Katherina dvw Hermannus gnd Scoenmaker en Johannes zvw Arnoldus gnd Neijse 

ev Clara dvw voornoemde Hermannus verkochten aan Denkinus zvw voornoemde 

Hermannus Scoenmaker (1) een huis, erf en tuin, in Veghel, tussen Denkinus 

gnd Jonghe Denken enerzijds en Egidius zv Metta gnd Mangem anderzijds, (2) 

een stuk beemd, in Veghel, ter plaatse gnd in die Langhe Beemde, tussen 

Lucas van Bubnagel enerzijds en erfgoed gnd Lonijs Lake anderzijds, (3) een 

stuk beemd, in Veghel, ter plaatse gnd in den Eppenen Wert, tussen 

voornoemde Denkinus Jonghe Denken enerzijds en Arnoldus van Vranckenvoert 

en kvw Henricus Boertman anderzijds, belast met 1 oude Vlaamse groot. 

 

-. 

Katherina filia quondam Hermanni dicti Scoenmaker cum tutore et Johannes 

filius quondam Arnoldi dicti Neijse maritus et tutor legitimus Clare sue 

uxoris filie dicti quondam Hermanni domum (dg: ortum) aream et ortum 

sitos in parochia de Vechel inter hereditatem (dg: Denkin) Denkini dicti 

Jonghe Denken ex uno et inter hereditatem Egidii filii Mette dicte Mangem 

ex alio item (dg: d) peciam prati sitam in dicta parochia in loco dicto 

in die Langhe Beemde inter hereditatem (dg: Luce) Luce de Bubnagel ex uno 

et inter hereditatem dictam Lonijs Lake ex alio atque peciam prati sitam 

in dicta parochia in loco dicto in den Eppenen Wert inter hereditatem 

dicti Denkini Jonghe Denken vocati ex uno et inter hereditatem Arnoldi de 

Vranckenvoert et (dg: quondam) liberorum quondam Henrici (dg: Boert) 

Boertman ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Denkino filio dicti 

quondam Hermanni Scoenmaker promittentes cum tutore (dg: ratam servare) 

warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso Flandrensi antiquo 

ex premissis solvendo. Testes Lucas et Wiel datum supra. 

 

BP 1181 p 245r 04 vr 03-01-1399. 

Johannes Coninc van Berlikem gaf uit aan Thomas zvw Johannes gnd Meester 

van Berlikem een hofstad en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen wijlen Johannes Scilders enerzijds en Petrus zv Henricus Everaets 

soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 15 penning nieuwe cijns, 

aan het Sint-Claraklooster in Den Bosch, (2) 5 schelling oude pecunia, 1 

oude groot voor 16 penning gerekend, (3) 5 schelling gemeen paijment, aan 

andere lieden, en thans voor (4) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Thomas zal hierop, 

voordat hij erop een huis heeft geplaatst, geen hout zagen, tenzij om 

hierop te bouwen. 
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Johannes Coninc de Berlikem (dg: peciam) domistadium et ortum sitos in 

parochia de (dg: Berli) Berlikem in loco dicto Beilver inter hereditatem 

quondam Johannis Scilders ex uno et inter hereditatem Petri filii Henrici 

Everaets soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Thome filio 

quondam Johannis dicti Meester de Berlikem ab eodem hereditaire 

possidendos pro quindecim denariis novi census conventui (dg: de Ber) 

sancte Clare in Busco (dg: ex) et pro quinque solidis antique pecunie 

(dg: et pro quinque solidis communis pag solid) scilicet grosso antiquo 

pro sedecim denariis computato et pro quinque solidis communis pagamenti 

annuatim (dg: exinde solvendis) aliis hominibus exinde solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit tali condicione quod dictus Thomas non secabit supra 

premissa aliqua ligna nisi supra premissa edificanda antequam idem Thomas 

supra premissa situaverit et edificaverit unam domum. Testes (dg: d) 

Groij et Wiel datum sexta post circoncisionis. 

 

BP 1181 p 245r 05 do 02-01-1399. 

Tielmannus zvw Johannes van Scijnle droeg over aan Theodericus zvw Matheus 

van Empel een b-erfcijns van 3 pond geld, die Johannes die Wit zvw 

Godefridus Delijen soen beloofd had aan Hermannus gnd Trucinadoer zvw 

voornoemde Johannes van Scijnle, met Kerstmis te leveren, gaande uit ½ 

bunder broekland, in Schijndel, ter plaatse gnd die Hezeacker Stege, tussen 

kinderen gnd Bevers Kijnderen enerzijds en Gerardus gnd Vroenninc 

anderzijds, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

{Haal vanaf halverweg BP 1181 p 245r 04 tot aan hier.} 

Tielmannus filius quondam Johannis de Scijnle hereditarium censum trium 

librarum monete quem Johannes die Wit filius quondam Godefridi Delijen 

soen promisit se daturum et soluturum Hermanno dicto Trucinadoer #filio 

dicti quondam Johannis de Scijnle# hereditarie nativitatis Domini de et 

ex dimidio bonario paludis sito in parochia de Scijnle in loco dicto die 

(dg: Hez) Hezeacker Stege inter hereditatem liberorum dictorum Bevers 

Kijnderen ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti Vroenninc ex alio 

prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Theoderico filio quondam Mathei de Empel (dg: promittens 

super o) cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Hermanni et 

quorumcumque heredum dicti quondam Hermanni deponere. Testes Ywanus et 

Moedel datum (dg: supra) in crastino circoncisionis. 

 

BP 1181 p 245r 06 do 02-01-1399. 

Henricus Bloemmart ev Oda dvw Gerardus van Milheze droeg over aan Johannes 

zvw Everardus van den Loeke een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit een erfgoed dat 

behoort aan Henricus van de Steen wonend in Middelrode, gelegen in 

Middelrode, over de brug, aan de kant richting de plaats gnd die Dungen, 

welk erfgoed was van een zekere Stephanus, welke pacht Rutgherus zvw 

voornoemde Gerardus van Milheze gekocht had van Arnoldus zvw Johannes van 

Zochel ev Katherina dvw Johannes van Loeken, welke pacht aan eerstgenoemde 

Henricus en zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde Rutgherus 

zvw Gerardus van Milheze. Lasten worden afgehandeld van de kant van wijlen 

voornoemde Rutgherus, diens erfgenamen en van de kant van erfg vw Enghela 

evw voornoemde Rutgherus. 

 

Henricus Bloemmart maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris filie 

quondam Gerardi de (dg: Mil) Milheze hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis de (dg: 

here) hereditate ad Henricum de Lapide (dg: spectante) commorante in 

Middelrode spectante sita in Middelrode ultra pontem in latere versus 
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locum dictum die Dungen et que hereditas fuerat cuiusdam dicti Stephani 

et ibidem supra dictam hereditatem tradendam et deliberandam quam 

paccionem Rutgherus filius dicti quondam Gerardi de Milheze erga Arnoldum 

filium quondam Johannis de Zochel maritum et tutorem legitimum Katherine 

sue uxoris filie quondam Johannis de Loeken emendo acquisiverat prout in 

litteris et quam paccionem primodictus Henricus sibi et dicte sue uxori 

de morte dicti quondam Rutgheri filii dicti quondam Gerardi de Milheze 

successione advolutam esse dicebat hereditarie supportavit Johanni filio 

quondam Everardi van den Loeke cum litteris et aliis et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte !et 

dicti quondam Rutgheri et quorumcumque heredum eiusdem #quondam# Rutgheri 

et #ex parte heredum# Enghele uxoris olim eiusdem quondam Rutgheri 

deponere. Testes Lucas et Wiel datum supra. 

 

1181 p. 246v. 

 in crastino circoncisionis: donderdag 02-01-1399. 

 

BP 1181 p 246v 01 do 02-01-1399. 

Zebertus van Cruijsbergen verkocht aan Arnoldus Mersman zvw Arnoldus 

Mersman de oudere 5 hont land, in Oss, ter plaatse gnd op den Brant, tussen 

Ghibo Pels enerzijds en Wijnricus Bobben soen anderzijds. 

 

Zebertus de Cruijsbergen quinque hont terre sita in parochia de Os ad 

locum dictum op den Brant inter hereditatem Ghibonis Pels ex uno et inter 

hereditatem Wijnrici (dg: Bo filii) Bobben soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo Mersman filio quondam Arnoldi Mersman 

senioris promittens super omnia warandiam tamquam de allodio et 

obligationem deponere. Testes Lucas et Wiel datum in crastino 

circoncisionis. 

 

BP 1181 p 246v 02 do 02-01-1399. 

Henricus zvw Henricus gnd Onderbroec en Petrus Jans soen van Bucstel 

beloofden aan Arnoldus van der Hazeldonc en Johannes die Rode de jongere 20 

Stramprooise gulden met Sint-Bartholomeus over een jaar (di 24-08-1400) te 

betalen. 

 

Henricus filius quondam Henrici dicti Onderbroec et Petrus Jans soen de 

Bucstel promiserunt indivisi super omnia Arnoldo van der Hazeldonc et 

Johanni die Rode juniori XX Stramproedsche gulden seu valorem a 

Bartholomei proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 246v 03 do 02-01-1399. 

Denkinus zvw Hermannus Scoenmaker beloofde3 aan zijn zuster Katherina 10 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1399), 10 Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 

gulden gerekend, met Pinksteren (zo 18-05-1399), en 25 Gelderse gulden, 36 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-

10-1399) te betalen. 

 

Denkinus filius quondam Hermanni Scoenmaker promisit super omnia 

Katherine sue sorori (dg: XXXV) #X# Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn 

placken pro quolibet gulden !vocato ad purificationis proxime futurum et 

X Gelre gulden XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

penthecostes et XXV Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet gulden !vocato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 246v 04 do 02-01-1399. 

Johannes Wijnrics soen van den Gheijnne droeg over aan Jacobus zv 

                         
3 Zie → BP 1181 p 495r 04 ±do 28-08-1399, overdracht van de schuldbekentenis. 
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Godefridus Jacobs soen een stuk land gnd een garshof, 12 lopen 12 roeden 

groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen erfgoed van de heer 

van Duffel enerzijds en erfgoed dat eertijds was van Gerardus van 

Vladeracken en nu aan Walterus gnd Rademaker behoort anderzijds, aan 

voornoemde Johannes in pacht uitgegeven door Jacobus van Vladeracken zvw 

voornoemde Gerardus van Vladeracken. 

 

Johannes Wijnrics soen van den Gheijnne peciam terre dictam een garshof 

duodecim lopinatas (dg: ter) et duodecim virgatas terre continentem sitam 

in parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel inter hereditatem domini 

de Duffel ex uno et inter hereditatem dudum (dg: di) !dudum Gerardi de 

Vladeracken nunc ad Walterum dictum Rademaker spectantem ex alio datam ad 

pactum dicto Johanni a Jacobo de Vladeracken filio dicti quondam Gerardi 

de Vladeracken prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo filio 

(dg: fl) Godefridi Jacobs soen cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

paccione in dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 246v 05 do 02-01-1399. 

Johannes zvw Henricus van den Doeren verkocht aan Arnoldus Vos zvw Gerardus 

Vos van Uden een huis en erf in Den Bosch, achter de boomgaard van wijlen 

Engbertus gnd Ludinc van de Dijk, tussen erfgoed van Ghisbertus van 

Mierbeke enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus van der Schant 

anderzijds, aan hem verkocht door Arnoldus van Vilvorden. 

 

Johannes filius quondam Henrici van den Doeren domum et aream sitam in 

Busco retro (dg: pomer) pomerium quondam Engberti dicti Ludinc de Aggere 

inter hereditatem Ghisberti de Mierbeke ex uno et inter hereditatem 

quondam Henrici van der Schant ex alio venditam sibi ab Arnoldo de 

Vilvorden prout in litteris (dg: j) hereditarie (dg: supportavit) 

#vendidit# Arnoldo Vos filio quondam Gerardi Vos de Uden cum litteris #et 

aliis# et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 246v 06 do 02-01-1399. 

Henricus van Achel zv Ghevardus beloofde aan Godefridus Ommaet 12½ Engelse 

nobel of de waarde en 11 gemene plakken met Pinksteren aanstaande (zo 18-

05-1399) te betalen. 

 

Henricus de Achel (dg: pro) filius Ghevardi promisit super omnia 

Godefrido (dg: On) Ommaet XII et dimidium Engels nobel seu valorem et XI 

communes placken ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 246v 07 do 02-01-1399. 

Gerardus zv Cristianus van der Heijden ontlastte Henricus Bloemmart van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, die voornoemde Henricus geschonken had aan 

voornoemde Gerardus en diens vrouw Elizabeth dv voornoemde Henricus. 

Voornoemde Gerardus beloofde bij de deling van de goederen die de ouders 

van voornoemde Elizabeth zullen nalaten, een erfpacht in te brengen van 1 

mud rogge, of dat elk van de andere erfg van voornoemde Henricus vooraf een 

erfpacht van 1 mud rogge zal krijgen. 

 

{In margine sinistra een kromme haal.} 

Gerardus filius (dg: Cor) Cristiani van der Heijden quitum clamavit (dg: 

Arnoldum) Henricum Bloemmart ab hereditaria paccione unius modii 

siliginis quam dictus Henricus promiserat dicto Gerardo cum Elizabeth sua 

uxore filia dicti Henrici nomine dotis et promisit dictus Gerardus super 

omnia #dicto Henrico ad opus aliorum heredum# quod si dictus Gerardus seu 

dicta Elizabeth aut heredes dicte Elizabeth imposterum ad divisionem 

faciendam de bonis que parentes dicte Elizabeth in sua morte post se 
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relinquent venire voluerint et condividere quod extunc ad eandem 

divisionem importabit hereditariam paccionem !paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco seu quod quilibet aliorum heredum dicti 

Henrici prelevabit de huiusmodi bonis hereditariam paccionem unius modii 

siliginis antequam ipsi Gerardus Elizabeth et eius heredes ad huiusmodi 

divisionem venire poterint. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 246v 08 do 02-01-1399. 

Nijcholaus en Mechtildis, kvw Henricus van Helvoert molenaar, droegen over 

aan hun broer Johannes zvw voornoemde Henricus van Helvoert alle goederen, 

die aan hen gekomen waren na overlijden van hun ouders. 

 

{Met haal verbonden met BP 1181 p 246v 09.} 

Solvit. 

Nijcholaus (dg: filius) et Mechtildis liberi quondam Henrici de Helvoert 

multoris cum tutore omnia bona mobilia et immobilia hereditaria et parata 

eis de morte quondam parentum successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebant hereditarie supportaverunt Johanni suo 

fratri filio dicti quondam Henrici de Helvoert promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: sui) deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 246v 09 do 02-01-1399. 

Voornoemde Johannes beloofde aan zijn voornoemde broer Nijcholaus 10 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1181 p 246v 08.} 

Solvit. 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Nijcholao suo fratri X novos 

Gelre gulden seu valorem ad !valorem #ad monitionem (dg: ..)# 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 246v 10 do 02-01-1399. 

Sophia, Elizabeth en Hilla, dvw Bernardus Fijen soen, verkochten aan 

Johannes van Vechel een stuk land, 1 spijnt rogge groot, in Hees, tussen 

Johannes Hillen soen enerzijds en voornoemde Johannes van Vechel 

anderzijds, belast met lasten. Hun minderjarige broer Johannes zal, zodra 

hij meerderjarig is, afstand doen. 

 

Sophia Elizabeth et Hilla sorores filie quondam Bernardi Fijen soen cum 

tutore (dg: un) peciam terre unum spijnt siliginis in semine capientem 

sitam in parochia de Hees (dg: ad locum juxta) inter hereditatem (dg: 

Wautgheri Ghijssellen soen) Johannis Hillen soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Vechel ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Johanni de !de Vechel promittentes cum tutore warandiam 

et obligationem deponere exceptis oneribus exinde solvendis et quod ipse 

Johannem earum fratrem dum ad annos pubertatis! super premissis et jure 

facient renunciare. Testes datum (dg: d) supra. 

 

1181 p. 247r. 

 sexta post circoncisionis: vrijdag 03-01-1399. 

 sabbato post circoncisionis: zaterdag 04-01-1399. 

 

BP 1181 p 247r 01 vr 03-01-1399. 

Elijas van den Wiel droeg over aan mr Johannes van Best 26 nieuwe Gelderse 

gulden, aan hem beloofd4 door Lambertus Hoernman. Met adiusticatie. 

 

                         
4 Zie ← BP 1181 p 059r 08 ma 29-10-1397, belofte 26 nieuwe Gelre gulden op 

07-04-1398 te betalen. 
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Elijas van den Wiel XXVI novos florenos Gelrie promissos sibi a Lamberto 

Hoernman prout in litteris legitime supportavit magistro Johanni de Best 

cum litteris et jure et adiusticatione. Testes Lucas et Ywanus datum 

sexta post circoncisionem. 

 

BP 1181 p 247r 02 vr 03-01-1399. 

Voornoemde Elijas zvw Jacobus van den Wiel zvw Henricus van den Wiel droeg 

over aan mr Johannes van Best een b-erfcijns van 3 pond 2 schelling geld, 

die voornoemde Jacobus beurde, een helft met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een hofstad, 21 voet breed, in Den Bosch, over de 

Visbrug, naast de nieuwe muur, beiderzijds tussen erfgoederen van 

Godefridus Posteel, achterwaarts strekkend tot aan voornoemde muur, welke 

hofstad voornoemde Jacobus van den Wiel voor voornoemde cijns had 

uitgegeven aan Johannes gnd Doerken, met achterstallige termijnen en 

adiusticatie. 

 

Dictus Elijas #filius quondam Jacobi van den Wiel filii quondam Henrici 

van den Wiel# hereditarium censum trium librarum et duorum solidorum 

monete quem idem Jacobus solvendum habuit hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex quodam domistadio viginti unam pedatas in 

latitudine continente sito in Busco ultra pontem piscium juxta novum 

murum ibidem noviter constructum inter hereditates Godefridi Posteel ex 

utroque latere coadiacentes tendente ibidem retrorsum usque ad dictum 

murum quod domistadium predictum dictus Jacobus van den Wiel dederat ad 

censum Johanni dicto Doerken scilicet pro censu predicto prout in 

litteris hereditarie supportavit magistro Johanni de Best cum litteris et 

jure (dg: promittens super omnia ratam servare) cum arrestadiis et 

adiusticatione sibi vigore dictarum litterarum facta promittens super 

omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 247r 03 vr 03-01-1399. 

Johannes van Os Zwertkens soen, Denkinus Hannen soen en Theodericus Lemmen 

soen beloofden aan Arnoldus Last 20 nieuwe Gelderse gulden met Pasen 

aanstaande (zo 30-03-1399) te betalen, op straffe van 10. 

 

Johannes de Os Zwertkens soen Denkinus Hannen soen et Theodericus Lemmen 

soen promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Last XX novos florenos 

Gelrie (dg: ne) ad pascha proxime futurum persolvendos sub pena X. Testes 

Heijmericus et Ywanus datum sexta post circoncisionis. 

 

BP 1181 p 247r 04 vr 03-01-1399. 

Rutgherus van Geldorp droeg over aan Godefridus van Zeelst zvw Gerardus 18 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, aan hem beloofd 

door Johannes Willems soen van Ghewanden en Gerardus Cnode zvw Ghibo 

Herinc. 

 

Rutgherus de Geldorp XVIII florenos Gelrenses scilicet triginta sex 

denarios communiter gemeijn placken vocatos pro quolibet dictorum 

florenorum computato promissos sibi a Johanne Willems soen de Ghewanden 

et Gerardo Cnode filio quondam Ghibonis Herinc prout in litteris legitime 

supportavit Godefrido de Zeelst filio quondam Gerardi cum litteris et 

jure. Testes Ywanus et Model datum supra. 

 

BP 1181 p 247r 05 vr 03-01-1399. 

Lambertus Priker beloofde aan Judocus Bruijstens 22 Gentse nobel of de 

waarrde met het oktaaf van Pasen aanstaande (zo 06-04-1399) te betalen. 

 

Lambertus Priker promisit super omnia Judoco Bruijstens XXII Gentsche 

nobel vel valorem ad (dg: dm) octavas pasche proxime futuras 

persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1181 p 247r 06 vr 03-01-1399. 

Johannes Priker zv Johannes Priker beloofde aan voornoemde Judocus 11 

Gentse nobel of de waarde met het oktaaf van Pasen aanstaande (zo 06-04-

1399) te betalen. 

 

Johannes Priker filius Johannis Priker promisit super omnia !Judodo 

predicto XI Gentssche nobel vel valorem ad dictum terminum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 247r 07 vr 03-01-1399. 

Henricus Priker beloofde aan voornoemde Judocus 11 Gentse nobel of de 

waarde met het oktaaf van Pasen aanstaande (zo 06-04-1399) te betalen. 

 

Henricus Priker promisit super omnia dicto Judoco XI Gentssche nobel vel 

valorem ad dictum terminum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 247r 08 vr 03-01-1399. 

Heijlwigis wv Nijcholaus Scilder maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, aan Adam van Mierde, tbv 

voornoemde Nijcholaus en de broers Henricus, Willelmus en Wellinus, gnd 

Scilder, verkocht door hr Rijcoldus Koc ridder. 

 

Scribatur. 

Heijlwigis relicta quondam Nijcholai Scilder hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco venditam Ade de Mierde ad opus 

dicti Nijcholai et Henrici Willelmi et Wellini fratrum dictorum Scilder a 

domino Rijcoldo Koc milite prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 247r 09 vr 03-01-1399. 

Lambertus die Monic verkocht aan Henricus gnd Valke nzvw Johannes gnd 

Stijnen soen en zijn vrouw Margareta dvw Henricus van der Oest een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Liemde te 

leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1400), gaande uit (1) 1 

mudzaad roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen wijlen 

Godefridus Grieten soen enerzijds en Katherina van Rielant anderzijds, (2) 

een beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd die Alsel, tussen het water gnd die 

Dommel enerzijds en kvw Johannes van Meijelsfoert anderzijds, reeds belast 

met grondcijnzen. 

 

Lambertus die Monic hereditarie vendidit Henrico dicto Valke filio (dg: 

quondam) naturali quondam Johannis (dg: fi) dicti Stijnen soen et 

Margarete sue uxori filie quondam Henrici van der Oest hereditariam 

paccionem (dg: d) trium modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in (dg: B..s Bu) Lijemde tradendam ex una modiata 

terre siliginee sita in parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde inter 

hereditatem quondam Godefridi Grieten soen ex uno et inter hereditatem 

Katherine de Rielant ex alio atque ex quodam prato (dg: sit dicto A die 

Alsel) sito in dicta parochia in loco dicto (dg: A) die Alsel inter aquam 

dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

de Meijelsfoert ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus domini fundi 

et sufficientem facere. Testes Groij et Wioel datum supra. 

 

BP 1181 p 247r 10 za 04-01-1399. 

Mechtildis dvw Lambertus van Mulsen verkocht aan Johannes Tolinc zvw 

Arnoldus Tolinc een stukje erfgoed in Den Bosch, bij de Korenmarkt, tussen 

erfgoed van wijlen Gerardus Groij van Driel enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Mechtildis anderzijds, strekkend vanaf erfgoed van voornoemde 

Johannes Tolinc tot aan het gemene water, welk stukje erfgoed 12 voet breed 
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is, te meten vanaf voornoemd erfgoed van Gerardus Groijs richting 

voornoemde erfgoed van voornoemde Mechtildis, welk stukje aan haar, toen ze 

weduwe was, gekomen was na overlijden van haar zuster Nennekina. 

 

Mechtildis filia quondam Lamberti de Mulsen cum tutore (dg: party) 

quandam particulam hereditatis (dg: sit) ad se spectantem sitam (dg: ad 

f) in Busco apud forum bladi retro hereditatem quondam Gerardi Groij de 

Driel ex !alio et inter hereditatem dicte Mechtildis ex alio tendentem ab 

hereditate Johannis Tolinc filii quondam Arnoldi Tolinc usque ad communem 

aquam et que particula hereditatis continet XII pedatas in latitudine 

mensurando a dicta hereditate dicti quondam Gerardi Groijs versus dictam 

hereditatem dicte Mechtildis (dg: us) ut #+ {hier BP 1181 p 247r 11 

invoegen}# dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni Tolinc promittens 

(dg: super omnia) cum tutore super omnia (dg: ratam) warandiam et 

obligationem deponere. Testes Groij et Ywanus datum sabbato post 

circonsionem. 

 

BP 1181 p 247r 11 za 04-01-1399. 

{Invoegen in BP 1181 p 247r 10}. 

+. 

et que particula hereditatis sibi de (dg: he) morte quondam Nennekine sue 

sororis in sede sue viduitatis successione advoluta est ut dicebat. 

 

BP 1181 p 247r 12 za 04-01-1399. 

Godefridus zv Theodericus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus filius Theoderici Berwout prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 247r 13 za 04-01-1399. 

Johannes Tolinc zvw Arnoldus Tolinc droeg al zijn goederen, in Den Bosch of 

onder de villicacio van Den Bosch over aan Eustatius van Hedechusen. 

 

(dg: dictus) Johannes Tolinc filius quondam Arnoldi Tolinc omnia et 

singula sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque 

locorum in Buscoducis et infra villicacionem oppidi de Busco consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Johanni Scrage) 

Eustatio de Hedechusen promittens super omnia warandiam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 247r 14 za 04-01-1399. 

Arnoldus nzvw Theodericus zv Bartholomeus beloofde aan Mijchael gnd 

Marcelijs soen 19 nieuwe Gelderse gulden of de waarde en een koe die melk 

geeft ter waarde van 5 nieuwe Gelderse gulden met Pasen aanstaande (zo 30-

03-1399) te betalen en te leveren. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Theoderici filii Bartholomei promisit 

super omnia Mijchaeli (dg: -s filio Marcelii) dicto Marcelijs soen XIX 

novos Gelre gulden seu valorem (dg: ad pasca proxime futurum 

persolvendos) et unam vaccam mulgentem lac valentem quinque novos Gelre 

gulden ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1181 p. 248v. 

 sabbato post circoncisionis: zaterdag 04-01-1399. 

 in octavis sanctorum innocentium anno XCIX: zaterdag 04-01-1399. 

 

BP 1181 p 248v 01 za 04-01-1399. 

Arnoldus van den Perre zvw Arnoldus van den Perre verkocht aan Hermannus 

Sticker een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1400), gaande 

uit een stuk land gnd Met Belijen Hof, in Boxtel, in Liemde, tussen 
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Ermegardis van den Velde en haar kinderen enerzijds en een gemene weg 

aldaar anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus van den Perre filius quondam Arnoldi van den Perre hereditarie 

vendidit Hermanno Sticker hereditariam paccionem III sextariorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam 

ex pecia terre dicta Met Belijen Hof sita in parochia de Bucstel (dg: ad 

lo) in jurisdictione de Lijemde inter hereditatem Ermegardis van den 

Velde et eius liberorum ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ibidem ex alio promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Lucas et Moedel datum sabbato post 

circoncisionem. 

 

BP 1181 p 248v 02 za 04-01-1399. 

Bela wv Andreas gnd Tijmmerman droeg over aan Hermannus zv Hermannus Oeden 

soen (1) de helft van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Arnoldus gnd Palke zvw Henricus Palke wonend in Uden met Lichtmis in Den 

Bosch beurde, gaande uit erfgoederen van Petrus van der Hoeve, in Uden, op 

de plaats gnd op het Velt, welke helft voornoemde Arnoldus Palke had 

geschonken aan wijlen voornoemde Andreas Tijmmerman en diens vrouw Bela dv 

voornoemde Arnoldus Palke, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

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

aangelegen erfgoederen, in Uden, ter plaatse gnd in die Bijesen, tussen 

Rodolphus van Merlaer enerzijds en een gemene weg anderzijds, met beide 

einden strekkend aan een gemene weg, welke pacht wijlen voornoemde Andreas 

Tijmmerman gekocht had van Gerardus zvw Hermannus van Brede. Andreas, 

Johannes en Arnoldus, kv voornoemde Bela en wijlen Andreas Tijmmerman, 

deden afstand van voornoemde pacht. 

 

Bela relicta quondam (dg: Me) Andree dicti Tijmmerman cum tutore 

medietatem hereditarie paccionis unius modii siliginis mensure de Busco 

quam Arnoldus dictus Palke filius quondam Henrici Palke commorans in Uden 

solvendam habuit hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

hereditatibus Petri van der Hoeve sitis in parochia de Uden supra locum 

dictum opt Velt quam medietatem dicte paccionis dictus (dg: quondam 

Andreas Tijmmerman erga) dictum! Arnoldum Palke supportaverat dicto 

quondam Andree Tijmmerman cum dicta Bela (dg: ?p) sua uxore filia dicti 

Arnoldi Palke nomine dotis ad jus oppidi de Busco prout in litteris atque 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo orto et 

hereditatibus eis adiacentibus sitis in parochia de Uden in loco dicto in 

die Bijesen inter hereditatem Rodolphi de Merlaer ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio tendentibus cum utroque fine ad 

communem plateam quam paccionem jamdictam dictus quondam Andreas 

Tijmmerman erga Gerardum filium quondam Hermanni de Brede emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Hermanno filio 

(dg: Henrici Oeden) Hermanni Oeden soen cum litteris et jure promittens 

cum tutore super omnia ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: 

ex) impeticionem ex parte sui et suorum heredum deponere. Quo facto 

Andreas Johannes et Arnoldus (dg: liberi) liberi dictorum Bele et quondam 

Andree Tijmmerman super premissa paccione et jure eis in hiis competente 

et competituro #post mortem dicte Bele# (dg: modo) quovis modo ad opus 

dciti Hermanni filii Hermanni Oden soen renunciaverunt promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex! 

suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 248v 03 za 04-01-1399. 

Bela wv Arnoldus gnd Nolleken Geroncs droeg over aan Hermannus zv Hermannus 

Oeden soen een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 
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leveren, gaande uit (1) een huis en tuin waarin Marcelius van der Scueren 

woont, in Tongerle, tussen een gemene weg enerzijds en Henricus Jans soen 

anderzijds, (2) een akker, gnd die Heggaert, in Tongerle, tussen kvw 

Willelmus gnd Jans soen enerzijds en Walterus van Hoebergen anderzijds, (3) 

een beemd, gnd dat Herrenbroec, in Tongerle, tussen voornoemde kvw 

Willelmus Jans soen enerzijds en voornoemde Walterus van Hoebergen 

anderzijds, welke pacht voornoemde Arnoldus Nolleken gekocht had van 

voornoemde Marcelius, en welke pacht nu geheel aan haar behoort. 

 

Bela relicta quondam Arnoldi dicti Nolleken Geroncs cum tutore 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex domo et orto in quibus Marcelius 

van der Scueren moratur sitis in parochia de Tongerle inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Henrici Jans soen ex alio atque ex 

quodam agro terre dicto communiter die Heggaert sito in dicta parochia 

inter hereditatem liberorum quondam Willelmi dicti Jans soen ex uno et 

inter hereditatem Walteri de Hoebergen ex alio item ex quodam prato (dg: 

s) dicto communiter dat Herrenbroec sito in dicta parochia inter 

hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Willelmi Jans soen ex uno et 

inter hereditatem dicti Walteri de Hoebergen ex alio !prout #+ et quam 

paccionem dictus Arnoldus Nolleken erga dictum Marcelium emendo 

acquisiverat prout in litteris# et quam paccionem nunc ad se integraliter 

spectare dicebat hereditarie supportavit Hermanno filio Hermanni Oeden 

soen cum litteris et jure promittens cum tutore super omnia ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui (dg: et quorumcumque heredum 

quondam Arnoldi Nolleken deponere). Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 248v 04 za 04-01-1399. 

Hermannus zv Hermannus Oeden soen ev Elizabeth dvw Andreas gnd Tijmmerman 

verklaarde ontvangen te hebben van Bela wv voornoemde Andreas een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, en 245 Hollandse gulden in plaats 

van erfgoed. Hij beloofde aan Andreas, Johannes en Arnoldus, kv voornoemde 

Bela, dat die erfpacht en dat geld of de waarde worden ingebracht bij de 

deling van de goederen die wijlen voornoemde Andreas nagelaten heeft resp. 

die voornoemde Bela zal nalaten, of dat ieder van voornoemde Andreas, 

Johannes en Arnoldus bij die deling vooruit eenzelfde pacht en geldbedrag 

of de waarde volgens schatting van de gemene bloedverwanten van voornoemde 

kinderen zal krijgen. 

 

Hermannus filius Hermanni Oeden soen (dg: palam recognovit se recepisse a 

Be cum) #maritus et tutor legitimus# Elizabeth sua! uxore filia quondam 

Andree dicti Tijmmerman palam recognovit se recepisse (dg: cum dicta 

Elizabeth) a Bela (dg: recog) relicta dicti quondam Andree cum dicta 

Elizabeth nomine dotis ad jus oppidi de Busco hereditariam paccionem (dg: 

duorum) duorum modiorum siliginis mensure de Busco atque ducentos et 

quadraginta #quinque# Hollant gulden tamquam hereditates et loco 

hereditatis (dg: nomine dotis) et promisit primodictus Hermannus pro se 

et dicta Elizabeth et quibuscumque heredibus eiusdem Elizabeth super 

omnia (dg: dicte Bele ad opus aliorum liberorum) #Andree Johanni et 

Arnoldo liberis# dicte Bele quod si imposterum primodictus Hermannus aut 

dicta Elizabeth eius uxor vel liberi eiusdem (dg: He) Elizabeth ad 

#communem# divisionem faciendam (dg: bo) de (dg: bonis) bonis (dg: 

faciendam) que dictus quondam (dg: Ard) Andreas in sua morte post se 

reliquit et que dicta Bela in sua morte post se relinquet venire 

voluerint et dicta bona condividere extunc primodictus Hermannus seu 

dicta Elizabeth aut liberi eiusdem Elizabeth ad huiusmodi divisionem 

importabunt hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco et CC et LXV Hollant gulden seu valorem seu quilibet (dg: aliorum 

liberorum) dictorum Andree Johannis et Arnoldi #fratrum# de dictis bonis 

prelevabunt et prehabebunt hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure !Busco et ducentos et XLV Hollant #gulden# seu valorem 
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juxta taxationem communium consanguineorum dictorum liberorum (dg: et) 

antequam ad huiusmodi divisionem venire poterint. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 248v 05 za 04-01-1399. 

Eerstgenoemde Hermannus verklaarde dat voornoemde Bela wv Andreas gnd 

Tijmmerman, Bela wv Arnoldus Nollekens Geroncs en anderen de goederen 

voldaan hebben die voornoemde Bela, Bela en anderen beloofd hadden aan 

eerstgenoemde Hermannus en diens vrouw Elizabeth toen zij door het huwelijk 

werden verbonden. 

 

Primodictus Hermannus palam recognovit sibi a Bela predicta et a Bela 

relicta Arnoldi Nollekens Geroncs et quacumque alia persona sibi fore 

satisfactum de omnibus bonis que dicte Bela et Bela (dg: aq) aut 

quecumque alie persone primodicto Hermanno cum dicta Elizabeth tempore 

quo primodictus Hermannus et Elizabeth per matrimonium copulabantur 

clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 248v 06 za 04-01-1399. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, mr Johannes van Best en Hermannus Oeden soen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: ... ..) presentibus dictis scabinis 

et magistro Johanne de Best Hermanno Oeden soen datum in octavis 

sanctorum innocentium anno XCIX hora none. 

 

BP 1181 p 248v 07 za 04-01-1399. 

Hermannus ?Oemen gaf uit aan Gerardus Hermans soen een stuk land, in Uden, 

ter plaatse gnd in die Crochem, naast de kapel van de H.Maagd-Maria, tussen 

Uldricus van Veltmolen enerzijds en voornoemde Gerardus Hermans soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 8 penning grondcijns, en thans 

voor (2) een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1400). 

 

Hermannus ?Oemen peciam terre sitam (dg: p) in parochia de Uden in loco 

dicto in die Crochem iuxta capellem beate Marie virginis inter 

hereditatem Uldrici de Veltmolen ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Hermans soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto 

Gerardo Hermans soen ab eodem hereditarie possidendam pro octo denariis 

census (dg: et uno ?exinde solvendis) domino fundi exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra! et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1181 p. 249r. 

 sabbato post circoncisionis: zaterdag 04-01-1399. 

 in crastino epiphanije: dinsdag 07-01-1399. 

 

BP 1181 p 249r 01 za 04-01-1399. 

De broers Arnoldus, Johannes, Theodericus en Gerardus, kvw Johannes 

Vrancken soen van den Dungen, en Boudewinus zv Petrus gnd Boudens soen ev 

Hadewigis dvw voornoemde Johannes Vrancken soen verkochten aan Batha wv 

Franco Wert, haar ?kinderen Henricus en Jacobus, en Lambertus zv Johannes 

Lemmens soen hun deel in goederen en erfgoederen in Berlicum, die wijlen 

Jacobus die Wert eertijds bezat, en die erfg vw en kvw vooornoemde Jacobus 

Wert na diens overlijden bezaten en nog bezitten. Goeswinus van Nijewel 

beloofde dat Jacobus zvw voornoemde Johannes Vrancken soen, zodra hij in 

het vaderland is teruggekeerd, afstand zal doen. 
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Arnoldus Johannes Theodericus Gerardus fratres liberi quondam Johannis 

Vrancken soen van den Dungen Boudewinus (dg: Pe) filius Petri dicti 

Boudens soen maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris (dg: et 

Goeswinus de Nijewel) filie dicti quondam Johannis Vrancken soen (dg: 

super) #totam partem et omne jus {boven aan bladzijde: eis compete[ntes 

in]} bonis et# omnibus (dg: bonis super) hereditariis sitis in parochia 

de Berlikem quas hereditates #et bona# Jacobus quondam die Wert #prius# 

possidere consuevit et colere et apprehendere et (dg: pi) quas 

hereditates #et bona# heredes et liberi eiusdem quondam Jacobi Wert post 

obitum eiusdem quondam (dg: Arnoldi po) Jacobi Wert possidere 

consueverunt colere et apprehendere ut dicebant (dg: et super jure ad 

opus) #et adhuc possident et apprehendunt vendiderunt# Bathe relicte 

quondam (dg: Puramis) Franconis Wert #Henrico et Jacobo ?!suis et 

Lamberto filio Johannis Lemmens soen# et suorum! liberorum (dg: 

renunciaverunt) promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex #parte eorum# deponere. Quo facto Goeswinus de Nijewel 

promisit super omnia quod ipse Jacobum filium dicti quondam Johannis 

Vrancken soen (dg: super dictis hereditatibus quas) quamcito ad patriam 

redierit super dictis (dg: he) hereditatibus #et bonis# et jure ad opus 

dictorum (dg: H) Bathe et suorum liberorum faciet renunciare. Testes 

Groij et Ywanus datum sabbato post circoncisionem. 

 

BP 1181 p 249r 02 za 04-01-1399. 

Jacobus die Wert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus die Wert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 249r 03 za 04-01-1399. 

Batha wv Franco gnd die Wert, haar kinderen Jacobus en Henricus, Lambertus 

zv Johannes gnd Lemmens soen ev Hilla dvw voornoemde Franco, en Jacobus die 

Wert deden tbv Arnoldus, Johannes, Theodericus, Gerardus en Jacobus, kvw 

Johannes Vrancken soen van den Dungen, en Boudewinus Peters soen afstand 

van alle erfgoederen en goederen onder de vrijdom van Den Bosch, die 

voornoemde Johannes Vrancken soen, toen hij leefde, bezat. Voornoemde 
!Bela, haar kinderen Jacobus en Henricus, en Boudewinus behouden hieruit 

een b-erfcijns van 5 schelling, die erfg vw voornoemde Johannes Francken 

soen moesten betalen aan voornoemde Bela, haar kinderen Jacobus en 

Henricus, en Boudewinus, gaande uit een beemd gnd die Hodonc, onder de 

vrijdom van Den Bosch, tussen het water gnd die Aa enerzijds en een steeg 

die daar loopt anderzijds. Voornoemde Jacobus die Wert beloofde dat zijn 

zuster Katherina afstand zal doen. 

 

Batha relicta quondam Franconis dicti die Wert cum tutore Jacobus 

Henricus eius liberi et Lambertus filius Johannis dicti Lemmens soen 

maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie dicti quondam Franconis 

#et Jacobus die Wert# super omnibus hereditatibus #et bonis# sitis infra 

libertatem oppidi de Busco quas Johannes Vrancken soen #van den Dungen# 

dum vixerit possidere consuevit et colere et apprehendere et super jure 

ad opus Arnoldi Johannis Theoderici Gerardi #et Jacobi# liberorum dicti 

quondam Johannis Vrancken soen et Boudewini Peters soen renunciaverunt 

promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere salvo (dg: dicti) tamen dictis !Bele Jacobo et Henrico eius 

liberis et (dg: Lambero) #Boudewino# hereditario censu quinque solidorum 

quem heredes dicti quondam Johannis Francken soen dictis Bele Jacobo 

Henrico eius liberis Boudewino solvere tenentur annuatim ex quodam prato 

dicto die Hodonc (dg: sito) sito infra dictam libertatem inter aquam 

dictam die Aa ex uno et inter (dg: hereditatem B) quandam stegam ibidem 

tendentem ex alio. Quo facto (dg: Jacobus) dictus Jacobus die Wert 

promisit super omnia quod ipse Katherinam suam (dg: uxorem) sororem super 

premissis hereditatibus #et bonis# et jure ad opus dictorum Arnoldi 

Johannis Theoderici et Gerardi et Jacobi liberorum quondam Johannis 
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Vrancken soen et Baudewini faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 249r 04 za 04-01-1399. 

De broers Johannes en Rodolphus, kvw Ghibo van der Rennendonc, verkochten 

aan hun broer Theodericus zv voornoemde Ghibo van der Rennendonc een kamp, 

ongeveer 8 morgen groot, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd op 

die Hodonc, tussen Boudewinus Claes soen enerzijds en een kamp gnd die 

Clueckinc, behorend aan erfg vw Boudewinus Otten soen, en een erfgoed van 

Henricus van Verlaer anderzijds. 

 

Johannes (dg: filius) #et Rodolphus fratres liberi# quondam Ghibonis van 

der Rennendonc quendam campum octo iugera vel circiter continentem situm 

infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum op die Hodonc inter 

hereditatem Boudewini Claes soen ex uno et inter (dg: hereditatem) campum 

dictum die Clueckinc spectantem ad (dg: hereditates) heredes quondam 

Boudewini Otten soen (dg: ex alio) et hereditatem Henrici de Verlaer ex 

alio (dg: ut di) in ea quantitate qua ibidem situs est ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Theoderico eorum fratri filio dicti Ghibonis van 

der Rennendonc promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Groij et Ywanus datum sabbato post 

circoncisionem. 

 

BP 1181 p 249r 05 za 04-01-1399. 

En zij kunnen. 

 

Et poterit seu poterint seu. 

 

BP 1181 p 249r 06 za 04-01-1399. 

Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc verkocht aan zijn broer Theodericus 

een n-erfcijns van 8 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

akker, 2 morgen groot, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd op 

die Rennendonk, beiderzijds tussen wijlen Lambertus gnd Moelner. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis van der Rennendonc hereditarie vendidit 

Theoderico suo fratri hereditarium censum octo librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex quodam agro duo iugera (dg: ter) 

continente sito infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum op die 

Rennendonc inter hereditatem quondam Lamberti dicti Moelner ex (dg: uno 

et inter h) utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 249r 07 za 04-01-1399. 

Voornoemde Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc verkocht aan Johannes zvw 

Johannes Femijen soen ½ mudzaad roggeland5, onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd in den Kampe, tussen voornoemde Johannes zvw Johannes 

Femijen soen enerzijds en Egidius Willems soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Egidius, met het recht dat eerstgenoemde Johannes 

heeft in een weg aldaar, in een erfgoed van Johannes van den Campe. 

 

Dictus Johannes dimidiam modiatam terre siliginee sitam infra libertatem 

oppidi de Busco ad locum dictum in den Campe inter hereditatem Johannis 

filii quondam Johannis Femijen soen ex uno et inter hereditatem Egidii 

Willems soen ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Egidii 

in ea quantitate qua ibidem sita est simul cum toto jure primodicto 

Johanni spectante in quadam via sita ibidem in hereditate Johannis van 

den Campe ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni filio quondam 

Johannis Femijen soen promittens super omnia warandiam et obligationem 

                         
5 Zie → BP 1181 p 450v 09 do 10-07-1399, verwerking van het recht van 

vernaderen. 



Bosch’ Protocol jaar 1399 02. 

 

19 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 249r 08 za 04-01-1399. 

Gerisius van Os verkocht aan Willelmus Backe zvw Mathias van den Molengrave 

een n-erfcijns van 1 Engelse nobel of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen 

erfgoed van Robbertus van Neijnsel enerzijds en erfgoed van Godefridus van 

Rode anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 4 

pond geld. 

 

Gerisius de Os hereditarie vendidit Willelmo Backe filio quondam Mathie 

van den Molengrave hereditarium censum unius Enghelsche nobel seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et area (dg: d) et orto 

dicti venditoris sitis in Busco in vico dicto Peperstraet inter 

hereditatem Robberti de Neijnsel ex uno et inter hereditatem Godefridi de 

Rode ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

quatuor librarum monete exinde prius solvendis et sufficientem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 249r 09 di 07-01-1399. 

Stephanus Claes soen van den Scoer, Stephanus Stevens soen en Egidius die 

Cuper beloofden aan Johannes van Ghemert 20 Stramprooise gulden of de 

waarde met Pasen (zo 30-03-1399), en 30 Stramprooise Gelderse gulden of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1399) te betalen. 

 

Stephanus Claes soen van den Scoer Stephanus Stevens soen #et# Egidius 

die Cuper promiserunt indivisi super omnia Johanni de Ghemert XX 

Stramproedsche gulden seu valorem ad pascha et XXX Stramproetsche Ghelre 

gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

Groij et Lucas datum in crastino epiphanije. 

 

BP 1181 p 249r 10 di 07-01-1399. 

De twee eersten beloofden voornoemde Egidius schadeloos te houden. 

 

Solvit I scietleij {verbeterd uit: scietreij}. 

Duo primi promiserunt dictum Egidium indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1181 p 249r 11 di 07-01-1399. 

De broers Nijcholaus, Matheus en Wolterus, kv Engbertus van den Nuwenhuze, 

verkochten aan Johannes Becker zvw Johannes die Heirde een b-erfpacht van 6 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch, aan de Molenbrug, te 

leveren, gaande uit geheel het deel, dat aan Wedigo zvw Ghisbertus gnd 

Penninc behoort, in een erfgoed van wijlen zijn voornoemde vader 

Ghiselbertus, in Ruijmel, welke pacht voornoemde broers Nijcholaus, Matheus 

en Wolterus gekocht hadden van Rodolphus zvw Nijcholaus Roelofs soen. 

 

Nijcholaus Matheus et Wolterus fratres liberi Engberti van den Nuwenhuze 

hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco ad pontem dictum 

Molenbrugge tradendam et deliberandam de tota portione Wedigoni filio 

quondam Ghisberti dicti Penninc competente in hereditate dicti quondam 
!Ghelberti sui patris sita in Ruijmel quam paccionem dicti Nijcholaus 

Matheus et Wolterus fratres erga Rodolphum filium quondam Nijcholai 

Roelofs soen emendo acquisiverant prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Johanni Becker filio quondam Johannis die Heirde 

supportaverunt cum litteris et (dg: ju) et aliis et jure promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem (dg: ..) ex parte sui 

deponere. Testes Lucas et Ywanus datum supra. 
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BP 1181 p 249r 12 di 07-01-1399. 

(dg: D). 

 

BP 1181 p 249r 13 di 07-01-1399. 

Voornoemde Johannes Becker beloofde aan Henricus van der Bruggen verwer van 

Helvoert 30 Hollandse gulden, 48 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, en 

½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1399) te 

leveren. 

 

Dictus Johannes (dg: p) Becker promisit super omnia Henrico van der 

Bruggen tinctori de Helvoert XXX (dg: Gelre) #Hollant# gulden scilicet 

(dg: XXXVI) #XLVIII# gemeijn placken pro quolibet gulden computato et 

dimidium modium siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1181 p. 250v. 

 sabbato post circoncisionis: zaterdag 04-01-1399. 

 sexta post epiphanijam: vrijdag 10-01-1399. 

 

BP 1181 p 250v 01 za 04-01-1399. 

Jkr Johannes van Herlaer heer van Merewijc beloofde aan Jacobus Luwe zvw 

Theodericus Luwe van Empel 320 Dordrechtse schilden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1399) te betalen. 

 

Domicellus Johannes de (dg: Herla) Herlaer dominus de Merewijc promisit 

super omnia (dg: habita et h) Jacobo Luwe filio quondam Theoderici Luwe 

de Empel CCC et XX aureos denarios communiter Dordrechts scilde vocatos 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Lucas et 

Wiel datum sabbato post circoncisionem. 

 

BP 1181 p 250v 02 za 04-01-1399. 

Voornoemde jkr Johannes van Herlaer heer van Merewijc machtigde voornoemde 

Jacobus Luwe al zijn renten, cijnzen, pachten en tegoeden te manen en te 

beuren, en zijn heerlijkheid van Merewijc en al zijn goederen en 

erfgoederen te beheren. 

 

Dictus domicellus Johannes dedit (?dg: et potestatem) dicto Jacobo Luwe 

potestatem monendi levandi et percipiendi omnes suos (dg: census) 

redditus census et pacciones et credita sua quecumque #quos! debentur et 

debebuntur# (dg: et) atque (dg: ..) suum dominium de Merewijc et omnia 

sua bona alia et hereditates quascumque dicti domicelli Johannis regendi 

et gubernandi usque ad revocacionem dicti domicelli Johannis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 250v 03 za 04-01-1399. 

(dg: Rodolphus van Gravia). 

 

(dg: Rodolphus de Gravia). 

 

BP 1181 p 250v 04 za 04-01-1399. 

Theodericus gnd Wijchmans soen ev Gertrudis dvw Johannes Kemmer zvw 

Johannes Kemmer, door eerstgenoemde wijlen Johannes Kemmer verwekt bij 

wijlen diens vrouw Mechtildis dvw Henricus Pijnlet van Hees, verkocht aan 

Johannes van Keent een deel in een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Johannes van Vessem rademaker enerzijds 

en erfgoed van wijlen Engbertus van Waelwijc anderzijds, welk huis en erf 

wijlen voornoemde Henricus Pijnlet verkregen had van Johannes van der 

Dijesen voor een b-erfcijns van 5 pond 10 schelling geld en voor een 

b-erfcijns van 12 pond voornoemd geld die aan voornoemde Johannes van der 

Dijesen moest worden betaald, van welk huis en erf voornoemde Theodericus 
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één helft verkregen6 had van Aleijdis Kemmer en de andere helft aan 

voornoemde Theodericus en zijn vrouw Gertrudis gekomen was na overlijden 

van haar ouders, te weten het deel van dat huis en erf dat ligt tussen een 

ander deel van het huis en erf behorend aan Willelmus van den Laer mesmaker 

enerzijds en erfgoed dat nu behoort aan Gerardus gnd die Harde anderzijds, 

strekkend vanaf de Vughterstraat achterwaarts tot aan erfgoed van Arnoldus 

Spoermakers, Cristina Hagens en Nijcholaus Gorters, met de helft van de 

tussenwand tussen de beide delen, het verkochte deel belast met voornoemde 

cijnzen van 5 pond en 10 schelling en met voornoemde cijns van 12 pond. 

 

Theodericus dictus Wijchmans soen maritus et tutor Gertrude! sue uxoris 

filie quondam Johannis Kemmer (dg: ab) filii quondam Johannis Kemmer ab 

eodem quondam Johanne Kemmer primodicto et Mechtilde quondam sua uxore 

filia quondam Henrici Pijnlet de Hees (dg: prei) pariter genite quandam 

partem ad dictum Theodericum spectantem in domo et area sita in Busco in 

vico Vuchtensi inter hereditatem Johannis de Vessem rotificis ex uno et 

inter hereditatem quondam Engberti de Waelwijc ex alio quam domum et 

aream dictus quondam Henricus Pijnlet erga Johannem (dg: de) van der 

Dijesen acquisiverat scilicet pro hereditario censu quinque librarum et 

decem solidorum monete exinde prius solvendo et pro hereditario censu 

duodecim libratum dicte monete dicto Johanni van der Dijesen exinde dando 

et solvendo prout in litteris et de qua domo et area dictus Theodericus 

unam medietatem erga Aleijdem Kemmer acquisiverat prout in aliis litteris 

[et] de (dg: d) qua domo #et# (dg: et) area dictus Theodericus reliquam 

medietatem sibi et dicte Gertrudi sue uxori !morte quondam suorum 

parentum successione advolutam esse dicebat scilicet illam partem dicte 

domus et area que pars sita est inter quandam partem ad Willelmum van den 

Laer cultellificem spectantem dicte domus et aree ex uno et inter 

hereditatem nunc ad Gerardum dictum die Harde spectantem ex alio tendens 

a dicto vico Vuchtensi retrorsum ad hereditates Arnoldi Spoermakers 

Cristine Hagens et Nijcholai Gorters ut dicebat simul cum medietate 

parietis stantis inter dictam partem dicte domus et inter reliquam 

#dictam# partem (dg: dicte domus et) spectantem ad dictum Willelmum van 

den Laer dicte domus ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Keent 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

... exceptis dictis censibus quinque librarum et decem solidorum et dicto 

hereditario censu XII librarum quos dictus emptor ex primodicta parte 

solvere tenebitur annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 250v 05 za 04-01-1399. 

Theodericus Wijchmans soen droeg over aan Johannes van Keent een b-erfcijns 

van 9 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een deel van een huis, erf en tuin, in Den Bosch, in 

de Vughterstraat, tussen erfgoed van Elizabeth gnd Wouters enerzijds en 

erfgoed van Willelmus Corstiaens anderzijds, te weten uit het deel dat ligt 

naast het erfgoed van voornoemde Willelmus Corstiaens, welk deel zowel voor 

als achter 13½ voet breed is, welk deel strekt vanaf de Vughterstraat tot 

aan erfgoed van Arnoldus Spoermaker, Cristina Hagens en Nijcholaus gnd 

Gorter, en welk deel voornoemde Theodericus uitgegeven7 had aan Willelmus 

van den Laer mesmaker voor voornoemde cijns van 9 pond voornoemd geld. 

 

Theodericus Wijchmans soen hereditarium censum novem librarum monete quem 

solvendum habet hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

quadam parte domus aree et (dg: orti s) orti sitorum in Busco in vico 

Vuchtensi inter hereditatem Elizabeth dicte Wouters ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Corstiaens ex alio scilicet illam partem que sita 

                         
6 Zie ← BP 1178 f 203v 14 di 12-12-1391, schenking van de helft in het 

huis. 
7 Zie ← BP 1179 p 349r 06 vr 09-02-1392, uitgifte van het deel van het 

huis. 



Bosch’ Protocol jaar 1399 02. 

 

22 

est iuxta hereditatem dicti Willelmi Corstiaens et que pars predicta 

continet ante et retro tredecim pedatas et unam terciam partem unius 

pedate in latitudine et que pars tendit a dicto vico Vuchtensi retrorsum 

usque ad hereditatem Arnoldi Spoermaker Cristine Hagens et Nijcholai 

dicti Gorter et quam partem dictus Theodericus dederat ad censum Willelmo 

van den Laer cultellifici scilicet pro dicto censu novem librarum dicte 

monete prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de Keent cum 

litteris et jure et condicione in dictis litteris contenta promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1181 p 250v 06 za 04-01-1399. 

Nijcholaus Wijchmans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus Wijchmans soen prebuit et reportavit. 

 

BP 1181 p 250v 07 za 04-01-1399. 

Een vidimus maken van 3 brieven, beginnend met “Johannes gnd van der 

Dijesen”, “Johannes zvw Johannes Kemmer” en “Aleijdis gnd Kemmers” en 

Johannes van Keent beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan 

voornoemde Theodericus Wijchmans soen. 

 

Et fiet vidimus de 3 (dg: libris) litteris quarum una incipit Johannes 

(dg: van der) dictus van der Dijesen et altera Johannes filius quondam 

Johannis Kemmer et tercia Aleijdis dicta Kemmers et Johannes de Keent 

promisit super omnia tradere dicto Theoderico Wijchmans soen !tradere ut 

in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 250v 08 vr 10-01-1399. 

Yda dvw Johannes Monijns ketelaar droeg over aan Albertus zv Albertus 

Ketellaer een lijfrente van 7 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken 

voor 1 gulden gerekend, die voornoemde Albertus zv Albertus gnd Ketelleer 

beloofd8 had aan voornroemde Yda op haar leven, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit alle goederen van eerstgenoemde Albertus. 

 

Yda filia quondam Johannis (dg: Monijns) Monijns cacabarii vitalem 

pensionem septem novorum aureorum florenorum communiter gulden vocatorum 

monete Gelrie boni auri et iusti ponderis scilicet XXXVI gemeijn placken 

pro quolibet gulden computato quam Albertus filius Alberti dicti 

Ketelleer promisit se daturum et soluturum dicte Yde anno quolibet ad 

vitam eiusdem Yde et non ultra purificationis ex omnibus et singulis 

bonis primodicti Alberti ab eo habitis et habendis et acquirendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris legitime 

supportavit dicto Alberto filio Albert Ketellaer cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lucas et Moedel datum sexta post epiphanijam. 

 

BP 1181 p 250v 09 di 07-01-1399. 

Gerardus nzvw hr Tielmannus van Mulsen priester verkocht aan Arnoldus zv 

Petrus van der Heijden een huis en erf, in Den Bosch, in de Peperstraat, 

tussen erfgoed van Johannes van Enode enerzijds en erfgoed van Zeelkinus 

gnd Maes soen anderzijds, aan Adam van Mierde tbv voornoemde hr Tielmannus 

van Mulsen en zijn natuurlijke zoon Gerardus overgedragen9 door Theodericus 

gnd Pas Zerijs soen van Hedechusen, en welk huis en erf nu geheel aan 

voornoemde Gerardus behoort, belast met een cijns van 40 schelling geld aan 

Thomas Valant, welke cijns van 40 schelling voornoemde verkoper verkocht 

had aan voornoemde Thomas, en voor voornoemde Gerardus uit dit huis {p.251} 

en erf gereserveerd een n-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, die de koper 

                         
8 Zie ← BP 1180 p 714v 10 vr 02-03-1397, belofte van de lijfrente. 
9 Zie ← BP 1178 f 256v 09 di 27-07-1389, overdracht van het huis en erf. 
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vandaag beloofde aan voornoemde verkoper. 

 

Gerardus filius naturalis domini quondam Tielmanni de Mulsen presbitri 

domum et aream sitam in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem 

Johannis de Enode ex uno et inter hereditatem (dg: here) Zeelkini dicti 

Maes soen ex alio supportatam Ade !Mierde ad opus dictorum domini 

Tielmanni de Mulsen et Gerardi filii naturalis eiusdem domini Tielmanni 

(dg: pro) a Theoderico dicto Pas Zerijs soen de Hedechusen prout in 

litteris (dg: here) et quam domum et aream dictus Gerardus nunc ad se 

integraliter spectare dicebat hereditarie vendidit Arnoldo (dg: van der) 

filio Petri van der Heijden supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepto hereditario censu XL solidorum monete Thome Valant 

exinde solvendo et quem censum XL solidorum dictus venditor eidem Thome 

vendidit ex dicta domo et area solvendum annuatim salvo tamen dicto 

Gerardo in dicta domo 

 

1181 p. 251r. 

 in crastino epiphanije: dinsdag 07-01-1399. 

 quinta post judica: donderdag 20-03-1399. 

 anno XCIX mensis januarii die septima: dinsdag 07-01-1399. 

 

BP 1181 p 251r 01 di 07-01-1399. 

et area hereditario censu IIII librarum dicte monete quem dictus emptor 

promisit se daturum et soluturum dicto venditori ex dicta domo et area 

coram scabinis infrascriptis prout in litteris. Testes Groij et Wiel 

datum in crastino epiphanije. 

 

BP 1181 p 251r 02 di 07-01-1399. 

Godefridus Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Robbertus) Godefridus Vos prebuit et reportavit. Testes Groij et 

Moedel datum supra. 

 

BP 1181 p 251r 03 di 07-01-1399. 

Voornoemde Arnoldus zv Petrus van der Heijden koper beloofde aan voornoemde 

Gerardus nzvw hr Tielmannus van Mulsen priester verkoper een n-erfcijns van 

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

Kerstmis, gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

Dictus (dg: e) Arnoldus emptor promisit se (dg: se) daturum et soluturum 

dicto Gerardo venditori hereditarium censum IIII librarum monete 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex dicta domo et area. 

Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 251r 04 do 20-03-1399. 

Voornoemde Gerardus droeg voornoemde cijns van 4 pond over aan voornoemde 

Arnoldus zvw Petrus van der Heijden. 

 

+. 

Dictus Gerardus dictum censum quatuor librarum supportavit dicto Arnoldo 

filio quondam Petri van der Heijden promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht [et] Ywanus datum 

quinta post Judica. 

 

BP 1181 p 251r 05 di 07-01-1399. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande heden, met 40 Hollandse 

gulden of de waarde, met de cijns van het jaar van wederkoop en met 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van mr 

Johannes van Best, Gerardus Scilder en Johannes van Bladel. 
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A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum datam presentium sine 

medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XL Hollant gulden seu 

valorem et cum (dg: p) censu anni redempcionis et cum arrestadiis ut (dg: 

..) in forma. Acta in camera presentibus magistro Johanne de Best Gerardo 

Scilder Johanne de Bladel testibus datum anno XCIX mensis januarii die 

septima hora prime. 

 

BP 1181 p 251r 06 wo 08-01-1399. 

Johannes van Bladel bakker schonk aan Gerardus Scilder zv Willelmus Scilder 

en diens vrouw Aleijdis dv voornoemde Johannes van Bladel (1) een 

b-erfcijns van 2 oude Franse schilden of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1a) de helft van 15 hont 

land, in Maren, ter plaatse gnd die Delen, tussen Johannes zvw Adam gnd 

Loden soen enerzijds en Godefridus zvw Johannes gnd van Loen en Hermannus 

Scut anderzijds, met een eind strekkend aan de waterlaat, (1b) de helft van 

1 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd in den Groten Wert, tussen 

Vastradus van Berkel enerzijds en Otto gnd Ghobels soen anderzijds, (1c) 

een huis en tuin, in Empel, ter plaatse gnd Henxstem, tussen Thomas gnd 

Wouters soen enerzijds en Ermgardis dv Henricus gnd Jonge Heijn van 

Henxstem anderzijds, welke cijns aan voornoemde Johannes van Bladel was 

verkocht door Johannes zvw Ghibo van Loen, (2) een b-erfcijns van 2 oude 

Franse schilden of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit (2a) 5 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd Heijnen 

Hoeve van Mameren, tussen Albertus zvw Henricus van Kessel enerzijds en 

Johannes gnd van Eijndoven anderzijds, (2b) een huis en tuin, in Kessel, 

tussen Arnoldus van Kessel zvw Johannes gnd Lauwer enerzijds en erfg van 

Willelmus gnd Corstiaens anderzijds, welke cijns aan voornoemde Johannes 

van Bladel was verkocht door Thomas zvw Walterus van Mameren, (3) een 

b-erfcijns van 1 oude Franse schild of ander paijment van dezelfde waarde, 

met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (3a) een huis, hofstad en tuin, in 

Kessel, tussen Egidius gnd Theus soen enerzijds en erfg vw Johannes gnd die 

Jonghe anderzijds, (3b) 3 vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd die 

Kesselse Delen, tussen Pontenier gnd Koppens soen enerzijds en erfg vw 

Johannes van Hees anderzijds, welke cijns aan voornoemde Johannes van 

Bladel was verkocht door Willelmus gnd Hees zvw Johannes van Hees van 

Kessel, (4) een b-erfcijns van 2 oude schilden of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 4 morgen minus 2 

hont land, in Kessel, ter plaatse gnd op den Ert, tussen Elizabeth dvw 

Leonius van Kessel enerzijds en erfg vw Eefsa van Mameren anderzijds, welke 

cijns aan voornoemde Johannes van Bladel was verkocht door Ludovicus gnd 

Lode zvw Ludovicus van Kessel, (5) een b-erfcijns van 1 oude Franse schild 

of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

(5a) 5 hont land, in Alem, ter plaatse gnd dat Alems Broek, ter plaatse gnd 

de Brede Kamp, tussen Johannes zv Margareta enerzijds en wijlen Johannes 

gnd van Herpen anderzijds, (5b) 2 hont land, in Alem, ter plaatse gnd dat 

Alemse Broek, tussen Reijnkinus Loden enerzijds en Oda gnd des Ledigen 

anderzijds, welke cijns aan voornoemde Johannes van Bladel was verkocht 

door Johannes gnd van Kuijc zvw Arnoldus van Kuijc, (6) een b-erfcijns van 

1 oude schild of ander paijment etc, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 1 

morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die Delen, tussen Emondus van Hellu 

enerzijds en wijlen Hubertus Claes soen anderzijds, welke cijns aan 

voornoemde Johannes van Bladel was verkocht door Johannes van Kuijc zvw 

Arnoldus van Kuijc, (7) een b-erfcijns van 1 oude Franse schild of paijment 

van dezelfde waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (7a) 1 morgen 

land, in Alem, ter plaatse gnd Koijts Kamp, tussen Wenemarus zv Theodericus 

gnd Uden soen enerzijds en Zeelkinus zv Aleijdis Valken anderzijds, (7b) 1½ 

morgen land, in Alem, ter plaatse gnd op Valken Beemd, tussen Henricus gnd 

Jonge Heijn van Heijnxstem enerzijds en Gertrudis wv Henricus zv Henricus 

gnd Wouters soen anderzijds, welke cijns aan voornoemde Johannes van Bladel 

was verkocht door Johannes van Kuijc zvw Arnoldus van Kuijc van Kessel, (8) 
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een b-erfcijns10 van 1 oude schild goed goud etc, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een beemd gnd Nollens Beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, 

tussen Ghibo gnd Cuper enerzijds en de gemeint anderzijds, welke cijns aan 

voornoemde Johannes van Bladel was verkocht11 door Henricus zvw Johannes van 

der Cappellen, (9) een b-erfcijns12 van 2 oude schilden of ander paijment 

etc, met Kerstmis te betalen, gaande uit (9a) een huis en tuin in Oirschot 

{p.252} ter plaatse gnd Best, rondom tussen de gemeint, (9b) een stuk land, 

gnd den Espenen Bos, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Johannes 

Ackerman enerzijds en erfgoed gnd Zalrat behorend aan Henricus van der 

Cappellen anderzijds, welke cijns aan voornoemde Johannes van Bladel was 

verkocht13 door voornoemde Henricus van der Cappellen, (10) een b-erfcijns14 

van 1 oude schild of ander paijment etc, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit (10a) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, beiderzijds tussen de gemeint, (10b) een stuk land, gnd 

die Brake, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Arnoldus van Molle 

enerzijds en Henricus van der Cappellen van Best anderzijds, welke cijns 

aan voornoemde Johannes van Bladel was verkocht15 door voornoemde Henricus 

van der Cappellen, (11) een b-erfcijns van 5 oude schilden of de waarde 

ervan in ander gelijkwaardig paijment, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

een hoeve van Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder, gnd te Zande, in 

Aarle, welke cijns aan voornoemde Johannes van Bladel was verkocht door 

voornoemde Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder, (12) een b-erfpacht van 

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

land, 6 roeden gnd gerden groot, in Druenen, tussen Bertoldus zv Grieten 

gnd Arts enerzijds en Arnoldus gnd Gherstken anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan de plaats gnd Udenhout, welke pacht aan voornoemde 

Johannes van Bladel was verkocht door Reijnerus van Mechelen ev Elizabeth 

dvw Johannes zvw Walterus van den Hoevel, (13) een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, die Willelmus zv Godefridus van Heijst beloofd had met 

Lichtmis te leveren aan Tielmannus zvw Willelmus gnd Wouters soen, gaande 

uit een hoeve die was van wijlen Reijnerus van Mechelen, in Westilburg, 

naast goederen gnd ter Lijnden, welke pacht aan voornoemde Johannes van 

Bladel was verkocht door voornoemde Tielmannus zvw Willelmus Wouters, (14) 

zijn helft in 9 morgen 2 hont 43 roeden land, in Rosmalen, op de plaats gnd 

die Assmijt, tussen Volcquinus van Amersfort enerzijds en Henricus gnd 

Molen en Katherina gnd Loden anderzijds, welke 9 morgen 2 hont 43 roeden 

voornoemde Johannes van Bladel en Johannes gnd van Eijcke de oudere gekocht 

hadden van Ghibo gnd Buijc vleeshouwer. Met achterstallige termijnen. 

 

Johannes de Bladel pistor hereditarium censum duorum aureorum denariorum 

antiquorum communiter scilde vocatorum monete regis Francie boni auri et 

iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie Martini hyemalis ex (dg: medietate) medietate quindecim hont 

terre sitorum in parochia de Maren in loco dicto die Delen inter 

hereditatem Johannis filii quondam Ade dicti Loden soen ex uno et inter 

hereditatem Godefridi filii quondam Johannis dicti de Loen et Hermanni 

Scut ex alio tendentium cum uno fine ad aqueductum atque ex medietate 

unius iugeris! terre siti in dicta parochia de Maren in loco dicto in den 

Groten Wert inter hereditatem Vastradi de Berkel ex uno et inter 

hereditatem Ottonis dicti Ghobels soen ex alio insuper ex domo et orto 

(dg: d) sitis in parochia de Empel ad locum dictum (dg: Heijn) Henxstem 

inter hereditatem Thome dicti Wouters soen ex uno et inter hereditatem 

Ermgardis filie Henrici dicti (dg: Jong) Jonge Heijn de Henxstem ex alio 

venditum dicto Johanni de Bladel a Johanne filio quondam Ghibonis de Loen 

                         
10 Zie → BP 1182 p 247r 07 za 20-11-1400 (3), overdracht van de cijns. 
11 Zie ← BP 1177 f 128v 09 do 16-06-1384, verkoop van de cijns. 
12 Zie → BP 1182 p 247r 07 za 20-11-1400 (2), overdracht van de cijns. 
13 Zie ← BP 1177 f 214r 14 ma 11-12-1385, verkoop van de cijns. 
14 Zie → BP 1182 p 247r 07 za 20-11-1400 (4), overdracht van de cijns. 
15 Zie ← BP 1178 f 172v 13 wo 01-02-1391, verkoop van de cijns. 
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prout in litteris item hereditarium censum duorum aureorum denariorum 

(dg: coi) antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete regis 

Francie boni auri etc seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie Martini hyemalis ex quinque hont terre sitis in parochia de 

Kessel in loco dicto Heijnen Hoeve de Mameren inter hereditatem Alberti 

filii quondam Henrici de Kessel ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti de Eijndoven ex alio atque ex domo et orto sitis in iamdicta 

parochia inter hereditatem Arnoldi de Kessel filii quondam Johannis dicti 

Lauwer ex uno et inter hereditatem (dg: Will) heredum Willelmi dicti 

Corstiaens ex alio venditum !primodicto Johanni de Bladel a Thoma filio 

quondam Walteri de Mameren prout in litteris item hereditarium censum 

unius aurei denarii antiqui communiter aude scilt vocati monete regis 

Francie boni auri etc seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie Martini hyemalis ex domo domistadio et orto sitis in parochia 

de Kessel inter hereditatem Egidii dicti Theus soen ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Johannis dicti die Jonghe ex alio atque ex 

tribus mensuris dictis vademen terre (dg: dicti v) sitis in (dg: pa) 

iamdicta parochia in loco dicto die Kesselsche Delen inter hereditatem 

{hier staan twee puntjes} Pontenier dicti Koppens soen ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Johannis de Hees ex alio venditum dicto 

Johanni de Bladel a Willelmo dicto H[e]es filio quondam Johannis de (dg: 

Hees) Hees de Kessel prout in litteris item hereditarium censum duorum 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri 

et iusti ponderis seu alterius pagamenti etc solvendum hereditarie 

Martini hyemalis ex quatuor iugeribus terre minus duobus hont terre sitis 

in parochia !in parochia de Kessel in loco dicto op den Ert inter 

hereditatem Elizabeth filie quondam Leonii de Kessel ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Eefse de Mameren ex alio venditum dicto 

Johanni de Bladel a Ludovico dicto Lode filio quondam Ludovici de Kessel 

prout in litteris item hereditarium censum unius denarii antiqui 

communiter aude scilt vocati monete regis Francie boni auri etc (dg: seu) 

#vel# alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Johannis ex quinque hont terre sitis in parochia de Alem in 

loco dicto dat Alems Broec ad locum dictum de Breden Camp inter 

hereditatem Johannis filii Margarete ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis dicti de Herpen ex alio latere atque ex duobus hont terre sitis 

in dicta parochia in (dg: loco dicto) dicto loco dat Alemssche Broec 

vocato inter hereditatem Reijnkini Loden ex uno et inter hereditatem Ode 

dicte des Ledigen ex alio venditum dicto Johanni de Bladel a Johanne 

dicto de Kuijc filio quondam Arnoldi de Kuijc prout in litteris item 

hereditarium censum unius aurei denarii antiqui communiter aude scilt 

vocati seu alterius pagamenti etc solvendum hereditarie nativitatis beati 

Johannis ex uno iugere! terre sito in parochia de Maren in loco dicto 

{hier is vrije ruimte opgevuld met een liggende streep} die Delen inter 

hereditatem Emondi de Hellu ex uno et inter hereditatem quondam Huberti 

Claes soen ex alio venditum dicto Johanni de Bladel a Johanne de Kuijc 

filio quondam Arnoldi de Kuijc prout in litteris item hereditarium censum 

unius aurei denarii antiqui communiter aude scilt vocati monete regis 

Francie boni auri etc seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex uno iugere terre sito in parochia de 

Alem in loco dicto Koijts Camp inter hereditatem Wenemari filii 

Theoderici dicti Uden soen ex uno et inter hereditatem Zeelkini filii 

Aleijdis Valken ex alio atque ex uno et (dg: iugere ter) dimidio 

iugeribus terre sitis in jamdicta parochia ad locum dictum op Valken 

Beemt inter hereditatem Henrici dicti Jonge Heijn de Heijnxstem ex uno et 

inter hereditatem Gertrudis relicte quondam Henrici filii Henrici dicti 

Wouters soen ex alio venditum dicto Johanni de Bladel a Johanne de Kuijc 

filio quondam Arnoldi de Kuijc de Kessel prout in litteris item 

hereditarium censum unius aurei denarii antiqui communiter aude scilt 

vocati boni auri etc solvendum hereditarie nativitatis Domini ex prato 

quodam dicto Nollens Beemt sito in parochia de Oerscot ad locum dictum 
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Best inter hereditatem Ghibonis dicti (dg: Cuper) Cuper ex uno et inter 

(dg: he) communitatem ex alio (dg: tendente a[d] hereditatem) venditum 

dicto Johanni de Bladel ab Henrico filio quondam Johannis van der 

Cappellen prout in litteris item hereditarium censum duorum denariorum 

aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum boni auri etc vel 

alterius pagamenti etc solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo 

et orto sitis in parochia de Oer 

 

1181 p. 252v. 

 quarta post epiphanijam: woensdag 08-01-1399. 

 quinta post epiphanijam: donderdag 09-01-1399. 

 

BP 1181 p 252v 01 wo 08-01-1399. 

scot (dg: ad) in loco dicto Best inter communitatem circumquaque 

coadiacentem atque ex quadam pecia terre dicta communiter den Esponen 

Bossche sita in parochia et loco predictis inter hereditatem Johannis 

Ackerman ex uno et inter hereditatem dictam communiter Zalrat (dg: ex) ad 

Henricum van der Cappellen spectantem ex alio venditum dicto Johanni de 

Bladel a dicto Henrico van der Cappellen prout in litteris item 

hereditarium censum unius denarii aurei (dg: communiter) antiqui 

communiter scilt vocati boni auri et iusti ponderis (dg: seu a) vel 

alterius pagamenti etc solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini 

ex domo orto ac hereditatibus ipsis adiacentibus sitis in parochia de 

Oerscot in loco dicto Best inter communitatem ex !alio latere 

coadiacentem atque ex pecia terre dicta communiter die Brake sita in 

parochia et loco jamdictis inter hereditatem Arnoldi de Molle ex uno et 

inter hereditatem (dg: d) Henrici van der Cappellen #de Best# ex alio 

venditum dicto Johanni de Bladel a dicto Henrico van der Cappellen prout 

in litteris item hereditarium censum quinque aureorum denariorum 

antiquorum communiter scilde vocatorum (dg: vo) boni auri et iusti 

ponderis vel valorem eorum in alio pagamento equivalente solvendum 

hereditarie purificationis ex manso Johannis filii quondam domini 

Gheerlaci Rover militis (dg: j) dicto communiter te Zande sito in 

parochia de Arle et ex attinentiis dicti mansi singulis et universis 

ubicumque locorum situatis venditum dicto Johanni de Bladel a (dg: Joh) 

dicto Johanne filio domini quondam Gheerlaci Rover militis #prout in 

litteris# item hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Buscoducis solvendam hereditarie purificationis ex quadam pecia terre sex 

virgatas terre dictas gherden continente sita in Druenen inter 

hereditatem Bertoldi filii !Grieten dicte Arts ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi dicti Gherstken ex alio tendente a communi platea 

usque ad locum dictum Udenhout venditam dicto Johanni de Bladel a 

Reijnero de Mechelen marito (dg: legitimo) legitimo Elizabeth sue uxoris 

filie quondam (dg: W) Johannis filii quondam Walteri van den Hoevel prout 

in litteris item hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure 
!Busco (dg: solvendam here) quam Willelmus filius (dg: quo) Godefridi de 

Heijst promiserat se daturum et soluturum Tielmanno filio quondam 

Willelmi dicti Wouters soen hereditarie purificationis ex quodam manso 

qui fuerat quondam Reijneri de Mechelen sito in parochia de Westilborch 

(dg: con) contigue iuxta bona dicta ter Lijnden atque ex attinentiis 

eiusdem (dg: di) mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis (dg: prout in litteris) venditam dicto Johanni 

de Bladel a dicto Tielmanno filio quondam Willelmi Wouters prout in 

litteris insuper medietatem ad se spectantem in novem iugeribus duobus 

hont et quadraginta tribus virgatis terre sitis in parochia de Roesmalen 

supra locum dictum die Assmijt inter hereditatem Volcquini de Amersfort 

de una et inter hereditatem Henrici dicti Molen (dg: ex alio) et 

Katherine dicte Loden ex alio quas novem iugera duo hont et XLIII 

virgatas terre dictus Johannes de Bladel et Johannes dictus de Eijcke 

senior erga Ghibonem dictum Buijc carnificem emendo acquisiverant prout 

in litteris supportavit Gerardo Scilder filio Willelmi Scilder cum 
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Aleijde sua uxore filia dicti Johannis de Bladel nomine dotis ad jus 

oppidi de Busco (dg: de) cum litteris et aliis et jure et cum omnibus 

arrestadiis sibi usque in diem presentem restantibus ut dicebat 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Groij et Ywanus datum quarta post epiphanijam. 

 

BP 1181 p 252v 02 wo 08-01-1399. 

Marcelius gnd Zeel zvw Johannes gnd Zelen van Cromvoert verkocht aan 

Henricus die Wise een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

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

1400), gaande uit een stuk land in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen Henricus Broc enerzijds en Mijchael gnd Vos anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns. 

 

-. 

Marcelius dictus Zeel filius (dg: Johannis d) quondam Johannis dicti 

Zelen de Cromvoert hereditarie vendidit Henrico die Wise hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de Vucht 

sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter hereditatem Henrici Broc ex 

uno et inter hereditatem Mijchaelis dicti Vos ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu 

ducis exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Aggere et Moedel 

datum supra. 

 

BP 1181 p 252v 03 do 09-01-1399. 

Johannes zvw Johannes Vullen soen ev Katherina dvw Rodolphus van der Sporct 

verkocht aan Ghibo Loden soen van der Sporct (1) de helft in een stuk land 

en aangelegen stuk beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd op het Heijenrot, 

tussen voornoemde Ghibo gnd Loden soen enerzijds en Theodericus van der 

Sporct anderzijds, (2) ¼ deel in een stuk land en aangelegen stuk erfgoed 

gnd venneken, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Sporct, 

tussen Walterus van Griensvenne enerzijds en Nijcholaus die Dorre 

anderzijds, (3) ¼ deel, in een stuk land, in Esch, tussen de plaats gnd dat 

Asbroec enerzijds en kinderen gnd Vuchtmans Kijnderen anderzijds, (4) ¼ 

deel in 1 bunder erfgoed, in Berlicum, ter plaatse gnd die Vorts Hoeve, 

tussen Johannes Kathelinen soen enerzijds en Rodolphus nzvw Rodolphus van 

der Sporct anderzijds, (5) de helft in een stuk erfgoed, iets groter dan 2 

bunder, in Berlicum, tussen Theodericus van der Sporct enerzijds en 

Nijcholaus die Dorre anderzijds, belast met lasten. 

 

Johannes filius quondam #Johannis# Vullen soen (dg: medietatem) maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam 

Rodolphi van der Sporct medietatem ad se spectantem in pecia terre et 

#in# pecia prati sibi adiacente sitis in parochia de Berlikem ad locum 

dictum opt (dg: Heijdenrot) #Heijenrot# inter hereditatem Ghibonis dicti 

(dg: Lo) Loden soen ex uno et inter hereditatem Theoderici van der Sporct 

ex alio item (dg: medietatem ad se spectantem) quartam partem ad se 

spectantem in pecia terre et in pecia hereditatis dicte venneken sibi 

adiacente sitis (dg: in pa) infra libertatem oppidi de Busco ad locum 

dictum die Sporct inter hereditatem Walteri de Griensvenne ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai die Dorre ex alio item quartam partem ad se 

spectantem in pecia terre sita in parochia de Essche inter (dg: 

hereditatem) locum dictum dat Asbroec ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum Vuchtmans Kijnderen ex alio item quartam partem ad se 

spectantem in uno bonario hereditatis (dg: dicte) sito in parochia de 

Berlikem in loco dicto die Vorts Hoeve inter hereditatem Johannis 

Kathelinen soen ex uno et inter hereditatem Rodolphi filii naturalis 

quondam Rodolphi van der Sporct ex alio item medietatem ad se! in pecia 

hereditatis (dg: duo) duo bonaria et modicum plus continente sita in 
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parochia de Berlikem inter hereditatem Theoderici van der Sporct ex uno 

et inter hereditatem Nijcholai die Dorre ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Ghiboni Loden soen van der Sporct promittens super omnia 

warandiam et obligationem (dg: ex parte sui) deponere exceptis oneribus 

exinde solvendis et ad premissa de jure spectantibus. Testes Ywanus et 

Moedel datum quinta post epiphanijam. 

 

 


