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1178 mf2 E 08 f. 69. 

 in crastino epijphanie: donderdag 07-01-1389. 

 Sexta post epijphanie: vrijdag 08-01-1389. 

 Sexta post octavas epijphanie: vrijdag 15-01-1389. 

 

BP 1178 f 069r 01 do 07-01-1389. 

Johannes zvw Paulus Kersmaker gaf uit aan Theodericus zvw Johannes van 

Gherwen (1) 11 morgen en 8 morgen land, onder Rosmalen?, tussen erfgoed gnd 

die Loefortse Hoeve enerzijds en een waterlaat, gnd wetering, anderzijds, 

met een eind strekkend aan de gemeint van ....... en met het andere eind 

aan een gemene weg, (2) een stuk land, gnd die Westelvoert, aldaar, tussen 

hr Henricus Buc enerzijds en Paulus Keijsters anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 3 pond 6 schelling geld aan de stad Den Bosch, (b) een 

b-erfcijns van 8 pond geld aan de kerkfabriek van Sint-Jan in Den Bosch, 

(c) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan Wijnricus 

Sreijnmaker, gaande uit voornoemd stuk land, gnd die Westelvoert, en thans 

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

Bosch te leveren. 

 

Johannes filius quondam Pauli Kersmaker XI (dg: et octo) iugera et octo 

iugera terre sita (dg: iuxta locum dictum Loefoert inter) infra 

p[arochiam de Rosmalen?] inter hereditatem dictam die Loefortssche Hoeve 

ex uno et inter aqueductum #dictum weteringe# ex alio tendentia (dg: a) 

cum uno fine ad communitatem de ....... et cum reliquo fine ad communem 

plateam atque peciam terre dictam die Westelvoert sitam ibidem inter 

hereditatem domini Henrici Buc ex uno et [inter] hereditatem (dg: Pauken) 

Pauli Keijsters ex alio prout ibidem sita sunt dedit ad hereditariam 

paccionem Theoderico filio quondam Johannis de (dg: Gl) Gherwen ab eodem 

hereditarie possidendas pro (dg: octo) tribus libris et sex solidorum 

monete oppido de Busco solvendis et pro hereditario censu octo librarum 

monete (dg: ope) fabrice ecclesie sancti Johannis in Busco exinde 

solvendis (dg: dandis et) et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco Wijnrico Sreijnmaker ex dicta pecia terre die 

Westelvoert exinde solvendis dandis et solvendis etc atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Willelmus et Dordrect datum in crastino 

epijphanie. 

 

BP 1178 f 069r 02 do 07-01-1389. 

Johannes van Meerwijc beloofde aan Mechtildis dvw Gerardus Berwout 18 oude 

schilden of de waarde, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Johannes de Meerwijc promisit (dg: pro) Mechtildi filie quondam Gerardi 

Berwout decem et octo aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 069r 03 do 07-01-1389. 

Hr Egidius zvw hr Godefridus van Os ridder deed tbv Arnoldus Heijme afstand 

van een b-erfcijns van 5 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, aan Marcelius zvw voornoemde hr 

Godefridus van Os, tbv voornoemde hr Godefridus van Os, verkocht door 

Ghisbertus Lijsscap. 

 

Dominus Egidius filius quondam domini Godefridi de Os militis super 

hereditario censu quinque librarum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro sedecim denariis computato vendito (dg: d) Marcelio 

filio dicti quondam domini Godefridi de Os ad opus eiusdem domini 
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Godefridi de Os #a Ghisberto Lijsscap# prout in litteris ad opus Arnoldi 

[He]ijme renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 069r 04 do 07-01-1389. 

Arnoldus Coenen soen en Johannes van Loen beloofden aan Rutgherus van den 

Grave 42 oude schilden, 4 Hollandse gulden voor 3 oude schilden gerekend of 

de waarde, met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te betalen. 

 

Arnoldus Coenen soen et Johannes de Loen promiserunt Rutghero van den 

Grave XLII aude scilde scilicet IIII gulden Hollandie [pro] III aude 

scilde seu valorem ad pascha proxime futurum. Testes Aa et Willelmus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 069r 05 do 07-01-1389. 

Johannes Boegart van Os timmerman beloofde aan Marcelius gnd Zeel Delijen 

soen en Henricus zvw Johannes gnd Weijlen soen 100 oude schilden1,2,3, met 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Johannes Boegart de Os #carpentarius# promisit Marcelio dicto Zeel 

Delijen soen et Henrico filio quondam Johannis dicti Weijlen soen centum 

aude scilde ad (d: monitionem) nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 069r 06 vr 08-01-1389. 

Johannes van Cromvoert zv Arnoldus gnd die Zegher verkocht aan Petrus van 

Meghen wollenklerenwever een huis en erf in Den Bosch, in een straatje dat 

loopt van het woonhuis van wijlen Gerardus met de Koijen naar de huizinge 

van wijlen Henricus van Mierd, naast erfgoed van Rodolphus Bakker enerzijds 

en erfgoed waarin Lupkinus wollenklerenwever woont anderzijds, aan hem 

verkocht door Cristianus bakker zvw Albertus gnd van den Berghe. 

 

(dg: Joh) Johannes de Cromvoert filius Arnoldi dicti die Zegher domum et 

aream sitam in Busco in quodam viculo tendente a domo mansionis quondam 

Gerardi met de Koijen versus habitationem quondam Henrici de Mierd iuxta 

hereditatem Rodolphi pistoris ex uno et inter hereditatem in Lupkinus 

textor laneorum commoratur ex alio venditam sibi a Cristiano pistore 

filio quondam Alberti dicti van den Berghe prout in litteris vendidit 

Petro de Meghen textori laneorum supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Coptiten (dg: D) et Dordrecht datum sexta post epijphanie. 

 

BP 1178 f 069r 07 vr 08-01-1389. 

Reijnerus Zeghers soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: He) Reijnerus Zeghers soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 069r 08 vr 08-01-1389. 

Voornoemde Petrus verhuurde een kamer, ongeveer in het midden van voornoemd 

huis, aan voornoemde Johannes van Crumvoert, diens vrouw Elizabeth, zijn 

kinderen en hun familie, gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (do 

24-06-1389). Voornoemde Johannes, Elizabeth en hun familie hebben vrije 

doorgang door het huis tot aan hun kamer. Wanden en dak, ter plaatse van de 

                         
1 Zie → BP 1180 p 126v 06 wo 11-02-1394, overdracht van de schuldbekentenis 

aan Walterus van Os. 
2 Zie → VB 1799 f 090r 02, ma 11-01-1395, Wouter van Os was gericht aen 

alle goide Jans Boegarts van Os den tijmmerman met scepenen scoude brieven. 
3 Zie → VB 1799 f 123r 12, ma 28-05-1397, Wouter van Os was gericht aen 

allen goide Jan Bogarts van Os des Tijmmermans mit scepenen scout brieven. 
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kamer, zal Petrus onderhouden. 

 

Dictus Petrus quandam cameram (dg: sitam) consistentem medio dicte domus 

vel quasi locavit dicto Johanni de Crumvoert et Elizabeth eius uxori 

liberis eiusdem et eorum familia (dg: ad spacium infra hinc et) ad 

spacium trium annorum post festum nativitatis Johannis proxime futurum 

sine medio sequentium libere possidendam promittens ratam servare tali 

condicione quod dicti Johannes et Elizabeth et eorum familia libere 

poterint ire et redire per dictam domum ad dictam cameram quotiens 

indigebunt dictis (dg: a) tribus annis durantibus et quod dictus Petrus 

dictam domum apud dictam cameram in bona disposicione observabit de (dg: 

de) tecto [et p]arietibus dictis tribus annis durantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 069r 09 vr 08-01-1389. 

Voornoemde koper verhuurde voornoemd huis tot Sint-Jan aanstaande (do 24-

06-1389). 

 

Dictus emptor dictam domum locavit infra hinc et nativitatis Johannis 

proxime futurum promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 069r 10 vr 08-01-1389. 

Voornoemde Petrus, zijn broer Johannes van Megen bakker en Philippus zvw 

Philippus van Macharen beloofden aan Johannes van Crumvoert 30 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Dictus Petrus (dg: Johannes Baten soen) #Johannes de Megen pistor eius 

frater# et Philippus filius quondam (dg: Philippi de Groe) #Philippus# de 

Macharen promiserunt Johanni de Crumvoert XXX Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 069r 11 vr 08-01-1389. 

(dg: De eerste zal de anderen schadeloos houden). 

 

(dg: Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra). 

 

BP 1178 f 069r 12 vr 08-01-1389. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Johannes van Crumvoert 54 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over 3 jaar (ma 24-06-1392) te 

betalen. 

 

Dictus Petrus promisit dicto Johanni de Crumvoert (dg: LXI) #LIIII# 

Hollant gulden seu valorem a nativitatis Johannis proxime futuro ultra 

tres annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 069r 13 vr 08-01-1389. 

Jacobus, zvw Egidius van Gheel en wijlen Elizabeth dvw Walterus van den 

Rullen, verkocht aan Ygrammus Panghelart smid een b-erfcijns van 12 pond 6 

schelling geld, die Ywanus van Vauderic beloofd had aan voornoemde Jacobus, 

gaande uit al zijn goederen, een helft te betalen met Lichtmis en de andere 

helft met Sint-Jacobus-Apostel. 

 

(dg: ...) Jacobus filius quondam Egidii de Gheel ab eodem quondam Egidio 

et Elizabeth sua quondam uxore filia quondam Walteri van den (dg: Rut) 

Rullen pariter genitus hereditarium censum duodecim librarum #et sex 

solidorum# monete quem Ywanus de Vauderic promisit (dg: se daturum et 

soluturum suoer habita) ut debitor principalis super se et bona sua omnia 

ab eo ad presens habita et acquisita ac imposterum ab eodem habenda et 

acquirenda se daturum et soluturum dicto Jacobo hereditarie mediatim 

purificationis et mediatim Jacobi apostoli de et ex omnibus et singulis 

bonis dicti Ywani ab eodem Ywano ad presens habitis et acquisitis ac 



Bosch’ Protocol jaar 1389 01. 

 

5 

imposterum ab eodem Ywano habendis et acquirendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout in litteris vendidit Ygrammo Panghelart 

fabro supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Willelmus(?) datum sexta 

post epijphanie. 

 

BP 1178 f 069r 14 vr 08-01-1389. 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius Arnoldi Tielkini prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 069r 15 vr 15-01-1389. 

Voornoemde Ygrammus droeg voornoemde cijns over aan Boudewinus Lijsmoeden. 

 

Dictus Ygrammus dictum censum supportavit Boudewino (dg: Lijss Lijn) 

Lijsmoeden promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Willelmus et Dordrecht (dg: datum in crastino ?oct 

epijphanie) datum sexta post octavas epijphanie. 

 

BP 1178 f 069r 16 vr 15-01-1389. 

Johannes van Gheldorp verpachtte aan Johannes gnd Cruijse en zijn broer 

Lambertus zijn goederen, gnd op die Heitrake, in Deurne, voor een periode 

van 6 jaar, ingaande Pasen aanstaande (zo 18-04-1389). De broers Johannes 

van den Cruijsse en Lambertus betalen jaarlijks aan eerstgenoemde Johannes 

60 oude groot, 3 oude schilden en 1 Brabantse dobbel of de waarde, 4 steen 

vlas en een zeinde ter waarde van 1 Brabantse dobbel. De helft, die 

gedurende deze 6 jaar aan eerstgenoemde Johannes zal behoren, zullen 

voornoemde broers naar Helmond vervoeren. Alle beesten en varend goed 

zullen voor de helft van eerstgenoemde Johannes zijn en voor de andere 

helft van voornoemde broers Johannes en Lambertus. Een brief voor 

eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes de Gheldorp bona sua (dg: de) !dat op die Heijtrake sita in 

parochia de Doerne cum suis attinentiis universis dedit ad jus coloni 

Johanni [dicto] Cruijse et Lamberto eius fratri ab eisdem ad spacium sex 

annorum post festum pasce proxime futurum deinceps sine medio sequentium 

(dg: ...) additis condicionibus sequentibus quod dicti Johannes van den 

Cruijsse et Lambertus fratres (dg: solvent a) dabunt et solvent annuatim 

primodicto Johanni LX antiquos grossos [et] tres aude scilde et unum 

Brabant dobbel #seu valorem# et quatuor steen lini et unam curialitatem 

dictam zeijnde valentem unum Brabant dobbel [hoc] eciam addito quod dicti 

fratres medietatem que competet et proveniet primodicto Johanni dictis 

sex annis durantibus vehent (dg: et deb sup) primodicto Johanni in 

Helmont item quod omnes bestie et bona pecoralia que erunt supra dicta 

bona dictis sex annis durantibus erunt mediatim primodicti Johannis et 

mediatim dictorum Johannis et Lamberti fratrum (dg: promittens) et 

secundum istas condiciones promisit super omnia warandiam et aiam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia. Testes 

datum supra. Et erit una littera pro primodicto Johanni. 

 

BP 1178 f 069r 17 vr 15-01-1389. 

Lambertus van den Hoevel verkocht aan Marcelius gnd Zeel van den Pedel 4 

morgen land, in Nuland, tussen Reijmboldus van Nuwelant enerzijds en 

Ancelmus van Nuwelant anderzijds, aan hem overgedragen door Gerardus gnd 

Holle zvw Johannes gnd Monic. 

 

Lamberto! van den Hoevel quatuor iugera terre sita in parochia de 

Nuwelant inter hereditatem Reijmboldi de Nuwelant ex uno et inter 

hereditatem (dg: And) Ancelmi [de] Nuwelant ex alio (dg: ven) supportata 

sibi a Gerardo dicto Holle filio quondam Johannis dicti Monic prout in 
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litteris #et aliis# vendidit Marcelio dicto Zeel van den Pedel 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 069r 18 vr 15-01-1389. 

Johannes Bathen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bathen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 069r 19 vr 15-01-1389. 

Voornoemde Marcelius gnd Zeel van den Pedel beloofde aan Hadewigis dvw 

Henricus Aelbrechts soen van Geffen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit voornoemde 4 morgen land. 

 

Dictus Marcelius promisit se daturum et soluturum Hadewigi filie quondam 

Henrici Aelbrechts soen de Geffen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco s[olvendam hereditarie] nativitatis Domini ex 

dictis quatuor iugeribus terre et promisit super omnia sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 E 09 f. 69v. 

 Sabbato post epijphanie: zaterdag 09-01-1389. 

 Dominica post epijphaniam: zondag 10-01-1389. 

 Secunda post epijphaniam: maandag 11-01-1389. 

 anno LXXXIX mensis januarii die undecima: maandag 11-01-1389. 

 

BP 1178 f 069v 01 za 09-01-1389. 

Henricus, zv Gerardus van Eijcke en Katherina dvw Petrus van Zonne, droeg 

over aan Petrus gnd Witmeri zv Wenemarus een b-erfcijns van 20 schelling 

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

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, 

naast huis en erf van Petrus Witmerij enerzijds en huis en erf van kvw 

Gerardus Scade anderzijds, welke cijns Arnoldus van Zonne zvw voornoemde 

Petrus van Zonne, tbv hem, zijn broers Johannes en Petrus en hun zuster 

voornoemde wijlen Katherina, gekocht had van Enghelbertus gnd die Coerner 

van Hedechusen, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

[Henricus] filius Gerardi de Eijcke ab eodem Gerardo et Katherina filia 

quondam Petri de Zonne pariter genitus hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de 

quadam domo et area sita in Busco ad finem vici Orthensis contigue iuxta 

domum et aream Petri (dg: Wit) Witmerij ex uno et inter domum et aream 

liberorum quondam Gerardi Scade ex alio quem censum Arnoldus de Zonne 

filius dicti quondam Petri de Zonne ad opus sui et ad opus Johannis et 

Petri fratrum Arnoldi predicti et ad opus dicte quondam Katherine sororis 

fratrum predictorum (dg: ad opus) #erga# Enghelbertum dictum die (dg: 

Coer) Coerner de Hedechusen emendo acquisiverat prout in litteris (dg: 

su) et quem nunc ad se integraliter spectare dicebat supportavit Petro 

dicto Witmeri #filio Wenemari# supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem et questionem ex parte et 

quorumcumque (dg: dic) heredum dictorum Arnoldi Johannis Petri et 

Katherine deponere. Testes Dordrecht et Aggere datum sabbato post 

epijphanie. 

 

BP 1178 f 069v 02 za 09-01-1389. 

Voornoemde Henricus verkocht aan Petrus Witmeri zv Wenemarus een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van Enghelbertus Corner, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Petrus gnd Witmeri enerzijds 

en erfgoed van Aleijdis gnd Scaden anderzijds, welke cijns Elizabeth wv 

Petrus van Zonne voller gekocht had van voornoemde Enghelbertus Corner, 
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welke cijns aan hem gekomen was na overlijden van zijn grootmoeder 

voornoemde Elizabeth. 

 

Dictus Henricus ut supra hereditarium censum viginti solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de domo et 

area Enghelberti Corner sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem 

Petri dicti Witmeri ex uno et inter hereditatem Aleijdis dicte Scaden ex 

alio quem censum Elizabeth relicta quondam (dg: dicti) Petri de Zonne 

fullonis erga dictum Enghelbertum Corner emendo acquisiverat prout in 

litteris et quem censum sibi de morte dicte quondam Elizabeth sue avie 

successione advolutum esse dicebat vendidit Petro Witmeri #filio 

Wenemari# (dg: pro-) supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicte quondam 

Elizabeth et quorumcumque heredum dicte Elizabeth deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 069v 03 za 09-01-1389. 

Theodericus van den Wijer beloofde aan Henricus zvw Mijchael gnd Loekens 10 

mud rogge4, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te 

leveren. 

 

Theodericus van den Wijer promisit Henrico filio quondam Mijchaelis dicti 

Loekens X modios siliginis mensure de Busco ad (dg: purificationis) 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 069v 04 za 09-01-1389. 

Johannes zvw Tielmannus gnd Pauwels soen met den Hant verkocht aan Paulus 

gnd Henrics soen van Geffen bakker een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

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

(wo 02-02-1390), gaande uit (1) 1 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Heze, tussen Gerardus zv Rodolphus Hals enerzijds en Petrus Everaets soen 

anderzijds, (2) 1 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd die Vliedert, 

tussen Theodericus zvw Franco van Orthen enerzijds en Theodericus van 

Enghelant anderzijds, (3) 1 morgen land onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd op dat Ledebroek, tussen Thomas van Hijntam enerzijds en 

Henricus Lemmens anderzijds, deze laatste morgen reeds belast met 6 

schelling. 

 

Johannes filius quondam Tielmanni dicti Pauwels soen met den Hant 

hereditarie vendidit (dg: Henrico) Paulo dicto Henrics soen de Geffen 

pistori hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in 

Busco tradendam ex uno iugero terre sito in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Heze inter hereditatem Gerardi filii Rodolphi Hals ex uno et inter 

hereditatem Petri Everaets soen ex alio atque ex uno iugero terre sita in 

dicta parochia in loco dicto die Vliedert inter hereditatem Theoderici 

(dg: fi) filii quondam Franconis de Orthen ex uno et inter hereditatem 

Theoderici de Enghelant ex alio atque ex uno iugero terre sito infra 

libertatem oppidi etc ad locum dictum op dat Ledebroec inter hereditatem 

Thome de Hijntam ex uno et inter hereditatem Henrici Lemmens ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis sex (dg: s) solidis ex dicto iugero terre 

sito in dicto loco Ledebroec vocato solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 069v 05 za 09-01-1389. 

Rutgherus Tielmans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
4 Zie → BP 1178 f 121r 02 ma 18-10-1389, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Rutgherus Tielmans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 069v 06 za 09-01-1389. 

Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nijcholaus van Meghen verkocht aan zijn 

broers Johannes en Henricus 2 hoeven van wijlen voornoemde Nijcholaus, in 

Venloen, uitgezonderd 12 bunder heide, die bij de hoeven behoorden, in 

Venloen, naast voornoemde hoeven, welke 12 bunder mr Wolphardus van 

Ghiessen verworven had van voornoemde Leonius, de hoeven belast met een 

b-erfcijns van 9 pond geld en een b-erfpacht van 1½ mud rogge, door 

voornoemde Leonius verkocht. 

 

Leonius de Erpe maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie 

quondam Nijcholai de Meghen duos mansos dicti quondam Nijcholai sitos in 

parochia de Venloen cum suis attinentiis universis exceptis duodecim 

bonariis terre mericalis que ad dictos mansos spectare consueverunt sitos 

in dicta parochia iuxta dictos mansos et (dg: i) #..# XII bonaria terre 

mericalis magister Wolphardus de Ghiessen erga dictum Leonium acquisivit 

vendidit Johanni et Henrico suis fratribus supportavit cum omnibus 

litteris et jure promittens (dg: ratam servare) #warandiam# et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis hereditario censu novem 

librarum monete et hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis (dg: ab) a dicto Leonio ex premissis venditis et dictis XII 

bonariis terre mericalis. Testes Berkel et Willelmus datum sabbato post 

epijphaniam. 

 

BP 1178 f 069v 07 za 09-01-1389. 

Voornoemde Leonius van Erpe droeg over aan zijn broers Johannes en Henricus 

alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn broer 

Walterus van Erpe, volgens testament van voornoemde Walterus, resp. die aan 

hem zullen komen na overlijden van Margareta van Hellu wv voornoemde 

Walterus. 

 

Dictus (dg: Lie) Leonius omnia et singula bona sibi de morte quondam 

Walteri de Erpe sui fratris successione advoluta et eciam vigore 

testamenti eiusdem quondam Walteri competentia ac post mortem Margarete 

de Hellu relicte eiusdem quondam Walteri successione advolvenda seu 

vigore dicti testamenti competitura quocumque locorum consistentia sive 

sita supportavit Johanni et Henrico suis fratribus promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 069v 08 za 09-01-1389. 

Wellinus Roveri en zijn kinderen Arnoldus Rover, Gheerlacus, Arnoldus van 

Hackenen en Theodericus verkochten aan Johannes van Conden zvw Johannes van 

Conden een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit de helft in een hoeve, in Son, ter plaatse gnd 

op die Hoeve, van welke hoeve de andere helft behoort aan Theodericus van 

der Porten bv voornoemde Wellinus, belast met de grondcijns. 

 

Wellinus Roveri Arnoldus Rover Gheerlacus Arnoldus de Hackenen et 

Theodericus liberi dicti Wellini hereditarie vendiderunt (dg: The) 

Johanni de Conden filio quondam Johannis de Conden hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex medietate ad dictos 

venditores spectante in quodam manso sito in parochia de Zonne in loco 

(dg: op) dicto op die Hoeve et de quo (dg: medietas) manso reliqua 

medietas spectat ad Theodericum van der Porten fratrem dicti Wellini et 

ex attinentiis #dicte medietatis# dicti mansi universis quocumque sitis 

promittentes super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes Willelmus et Dordrecht datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1389 01. 

 

9 

BP 1178 f 069v 09 za 09-01-1389. 

Theodericus Bathen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Bathen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 069v 10 zo 10-01-1389. 

Udo zv Gerardus gnd Uden soen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 oude schilden, van de keizer of van de koning van 

Frankrijk, aan hem verkocht door jkr Johannes heer en graaf van Megen. 

 

Udo filius Gerardi dicti Uden soen hereditarium censum viginti aude 

scilde monete imperatoris vel monete regis Francie venditum sibi a 

domicello Johanne domino et comite de Megen prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Aa et Heijme datum dominica post epijphaniam. 

 

BP 1178 f 069v 11 ma 11-01-1389. 

Henricus van Erpe zvw Leonius van Erpe verkocht aan Thomas zvw Willelmus 

Veren Ghisenraden soen een n-erfcijns van 30 pond geld, een helft te 

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

gnd te Kobbeke, die waren van Walterus van Oerle grootvader van voornoemde 

verkoper, en nu van voornoemde verkoper zijn, in Zeelst, reeds belast met 

de grondcijns. 

 

Henricus de Erpe filius quondam Leonii de Erpe hereditarie vendidit (dg: 

v) Thome filio quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen hereditarium 

censum XXX librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex (dg: b) bonis dictis te Cobbeke que fuerant quondam 

Walteri de Oerle avi olim dicti venditoris nunc ad dictum venditorem 

spectantibus sitis in parochia de Zeelst et ex attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis (dg: pro) ut dicebat promittens (dg: super 

habita et habenda) super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes Berkel et 

Willelmus datum secunda post epijphanie. 

 

BP 1178 f 069v 12 ma 11-01-1389. 

Leonius van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Leonius de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 069v 13 ma 11-01-1389. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) met 300 

Hollandse gulden of de waarde, tussen Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) en 

Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) met 300 Hollandse gulden of de waarde 

en 15 pond geld eens, en tussen Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) en 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) met 300 Hollandse gulden of de waarde, 

15 pond geld en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in het huis 

van Johannes Leonii in aanwezigheid van hem, schepenen, Ghisbertus Lijsscap 

de jongere en anderen. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: in festo pasche) infra hinc et festum pasche 

proxime futurum cum trecentis florenis Hollandie seu valorem et post 

festum pasche proxime futurum usque ad festum nativitatis Johannis 

proxime futurum cum CCC Hollant gulden seu valorem et cum XV libris 

monete semel dandis et a festo nativitatis Johannis proxime futuro usque 

ad festum nativitatis Domini proxime futurum cum CCC Hollant gulden seu 

valorem et cum XV libris monete et cum arrestadiis si defecerint ut in 

forma ?etc. Acta in domo Johannis Leonii presentibus eodem (dg: presen) 

scabinis Ghisberto Lijsscap juniore et aliis testibus ut immediate datum 

anno LXXXIX mensis januarii die undecima hora none. 
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1178 mf2 E 10 f. 70. 

 Secunda post epijphaniam: maandag 11-01-1389. 

 anno LXXXIX mensis januarii die undecima: maandag 11-01-1389. 

 in octavis epijphanie: woensdag 13-01-1389. 

 Sexta post octavas epijphanie: vrijdag 15-01-1389. 

 

BP 1178 f 070r 01 ma 11-01-1389. 

Johannes Lijsscap zvw Thomas Valant verkocht aan Thomas zvw Willelmus Veren 

Ghisenraden soen een n-erfcijns van .. ...... geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een b-erfcijns van 

38 pond oude pecunia, die verkoper beurt uit een stenen huis en erf van 

wijlen Johannes Dicbier in Den Bosch, aan de Markt, en uit andere goederen 

van voornoemde wijlen Johannes Dicbier. 

 

Johannes Lijsscap filius quondam Thome Valant hereditarie vendidit Thome 

filio quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen hereditarium censum ....... 

....... monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex hereditario censu triginta octo librarum antique pecunie quem dictus 

(dg: ep) venditor solvendum h[abet ex] domo lapidea quondam Johannis 

Dicbier #sita in Busco ad forum# et ex attinentiis eiusdem domus lapidee 

et aree universis et ex quibusdam aliis bonis dicti qu[ondam] Johannis 

Dicbier ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Berkel et Willelmus datum secunda post 

epijphanie. 

 

BP 1178 f 070r 02 ma 11-01-1389. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 070r 03 ma 11-01-1389. 

En hij kan terugkopen (1) uiterlijk met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) 

met 140 Hollandse gulden of de waarde, (2) tussen Pasen aanstaande (zo 18-

04-1389) en Sint-Jan (do 24-06-1389) met 140 Holland gulden of de waarde en 

7 pond geld, (3) tussen Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) en Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1389) met 140 Holland gulden, 7 pond geld en met de 

termijn van Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389), tenzij voldaan. Gepasseerd 

in het woonhuis van Johannes Leonii in aanwezigheid van genoemde Johannes 

Leonii, de schepenen, Ghisbertus Lijsscap de jongere, Hubertus van Ghemert, 

Willelmus Waerloes en Leonius van Erpe. 

 

Et poterit redimere infra hinc et pasca proxime futurum cum (dg: cum) 

centum et (dg: XIIII) XL Hollant gulden seu valorem semel dandis et a 

pasca proxime futuro usque festum nativitatis Johannis cum centum et XL 

Holland gulden seu valorem et cum septem libris monete semel dandis et 

deinde post festum nativitatis Johannis proxime usque ad festum 

nativitatis Domini proxime futurum cum centum et XL Hollant gulden et cum 

(dg: XX XIIII) #VII# libris monete semel dandis ut (dg: in forma) et cum 

arrestadiis de festo nativitatis Johannis proxime futuro si defecerint ut 

in forma. Acta in camera in domo habitationis Johannis Leonii presentibus 

eodem Johanne scabinis Ghisberto Lijsscap juniore Huberto de Ghemert 

Willelmo Waerloes ?et Leonio de Erpe datum anno LXXXIX mensis januarii 

die undecima hora none. 

 

BP 1178 f 070r 04 ma 11-01-1389. 

Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nijcholaus van Meghen bakker droeg over aan 

zijn broer Henricus van Erpe een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen het klooster der Predikheren enerzijds en erfgoed 

van Bertoldus van Hoesden anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen 
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Nijcholaus van Meghen gekocht had van Henricus gnd Foebeken molenaar. 

 

Leonius de Erpe maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie 

quondam Nijcholai de Meghen #pistoris# hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie Domini ex domo et area sita in Busco in vico 

Hijnthamensi inter conventum fratrum (dg: predicatorum ex) predicatorum 

ex uno et inter hereditatem Bertoldi de Hoesden ex alio quem censum 

dictus quondam Nijcholaus de Meghen erga Henricum dictum Foebeken 

multorem emendo acquisiverat prout in litteris supportavit Henrico de 

Erpe suo fratri cum litteris et (dg: jure) aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 070r 05 ma 11-01-1389. 

Johannes Leonii van Erpe en zijn broer Henricus van Erpe beloofden aan 

Thomas Willems soen en Hubertus van Ghemert 41 Hollandse gulden met Sint-

Jan aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Johannes Leonii de Erpe et Henricus de Erpe eius frater promiserunt Thome 

Willems soen et Huberto de Ghemert XLI Hollant gulden ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 070r 06 wo 13-01-1389. 

Nijcholaus van Kessel beloofde aan Johannes van Dijest schoenmaker 32 

Franse franken of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te 

betalen. 

 

Nijcholaus de Kessel promisit Johanni de Dijest sutori XXXII francken 

monete regis Francie seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum. 

Testes Willelmus et Dordrecht datum in octavis epijphanie. 

 

BP 1178 f 070r 07 wo 13-01-1389. 

Aleijdis wv Johannes van Beke vleeshouwer droeg over aan de secretaris, tbv 

Thomas, zv voornoemde Aleijdis en wijlen Johannes van Beke, haar 

vruchtgebruik in (1) een erfgoed, gnd die Zandberg, ter plaatse gnd 

Langdonk, (2) het oude huis aldaar, aan de kant richting de Dieze, naast 

welk huis men placht te varen, (3) de oude steenoven, (4) het gehele 

visrecht aldaar, (5) de wijnkelder en deel van het eertijds verbrande huis, 

(6) het eind van de steenoven aldaar, in de richting van Engelen, zoals 

voornoemde erfgoederen, wijnkelder en visrecht aan voornoemde Johannes van 

Beke behoorden, (7) een erfgoed, 8 hont 48 roeden groot, ter plaatse gnd 

Spike, tussen Martinus gnd Hille enerzijds en de sloor gnd Ertgrave 

anderzijds, welke 8 hont 48 roeden wijlen voornoemde Johannes van Beke 

vleeshouwer verworven had van Johannes Sceijvel, (8) 1 morgen land uit 

Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, welke morgen was van wijlen 

Willelmus Loijer de oudere, ter plaatse gnd Spijk, tussen wijlen voornoemde 

Johannes van Beke vleeshouwer enerzijds en Margareta van Roesel ev Martinus 

van Pijpengael anderzijds, welke morgen wijlen voornoemde Johannes van Beke 

in cijns verkregen had van hr Arnoldus Loijer priester zvw voornoemde 

Willelmus Loijer, (9) 1 morgen 75 roeden land, ter plaatse gnd op Spike, 

tussen de dijk aldaar enerzijds en het water aldaar anderzijds, aan wijlen 

voornoemde Johannes van Beke vleeshouwer verkocht door de stad Den Bosch, 

(10) de helft van 16 hont land, ter plaatse gnd aan Spike, achter de plaats 

gnd After die Langdonk, tussen Arnoldus van Kessel ende Wormshaer enerzijds 

en de gemeint anderzijds, welke helft wijlen voornoemde Johannes van Beke 

vleeshouwer verworven had van de stad Den Bosch. 

 

Aleijdis relicta quondam Johannis de Beke (dg: filii quondam) carnificis 

cum tutore suum usufructum etc quem et quod habuit in hereditate dicta 

die Zantberch #sita ad locum Langdonc vocatum# prout ibidem sita est 

atque in antiqua domo sita ibidem in latere versus Dijesam iuxta quam 

domum transeuntes ibidem (dg: navi) navigare solent atque in antiqua 
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fornace (dg: ..) #seu# lapificina ac integra piscaria ibidem atque in 

vinario ac parte domus (dg: olim) dudum combuste (dg: ac in fine dicte) 

ac in fine lapificine ibidem que est in latere versus Enghelen prout 

huiusmodi hereditates vinarium et piscaria ibidem sita sunt et ad dictum 

Johannem de Beke spectare consueverunt insuper in quadam hereditate octo 

hont et quadraginta octo virgatas terre (dg: continentem sitam) 

continentem sitam in loco dicto Spike inter hereditatem Martini dicti 

Hille ex uno et inter fossatum dictum communiter Ertgrave ex alio quas 

octo hont et quadraginta octo virgatas terre dictus quondam Johannes de 

Beke carnifex erga Johannem Sceijvel acquisiverat prout in litteris item 

in uno iugero terre de mille iugeribus terre communitatis oppidi de Busco 

quod fuerat quondam Willelmi Loijer senioris sito in loco dicto Spijc 

inter hereditatem dicti quondam Johannis de Beke carnificis ex uno et 

inter hereditatem Margarete de Roesel uxoris Martini de Pijpengael ex 

alio quod iuger terre dictus quondam Johannes de Beke erga dominum 

Arnoldum Loijer presbitrum filium dicti quondam Willelmi Loijer ad censum 

acquisiverat prout in litteris atque in uno iugero et septuaginta quinque 

virgatis terre sitis ad locum dictum op Spike vocatum inter aggerem 

ibidem ex uno et inter aquam ibidem ex alio venditis dicto quondam 

Johanni de Beke carnifici ab oppido de Busco prout in litteris vero 

sigillo etc atque in medietate sedecim hont terre sitorum ad locum dictum 

aen Spike retro locum (dg: di) dictum After die Langdonc inter 

hereditatem Arnoldi de Kessel ende Wormshaer ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ibidem ex alio quam medietatem dictus quondam 

Johannes de Beke carnifex erga oppidum de Busco acquisiverat prout in 

litteris vero sigillo etc (dg: sup) supportavit mihi ad opus Thome filii 

dictorum Aleijdis et quondam Johannis de Beke promittens cum tutore ratam 

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

 

BP 1178 f 070r 08 vr 15-01-1389. 

Voornoemde Thomas zvw Johannes van Beke verkocht voornoemde goederen aan 

Johannes Moelnere zvw Godefridus Moelnere. 

 

Dictus Thomas premissa vendidit (dg: J o) Johanni Moelnere filio quondam 

Godefridi Moelnere cum (dg: litteris) omnibus litteris #(dg: et al)# et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Willelmus et Dordrecht datum sexta post octavas epijphanie. 

 

BP 1178 f 070r 09 vr 15-01-1389. 

Henricus van der Bruggen van Helmont verwer verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus van der (dg: Lang) Bruggen de Helmont tinctor prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 070r 10 wo 13-01-1389. 

Ywanus Stierken verkocht aan Gerardus van Uden een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, die Thomas van Hijntam met Lichtmis aan voornoemde 

Ywanus moet leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Thomas, in 

Hintham. 

 

Ywanus Stierken hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco quam Thomas de Hijntam dicto Ywano dare et solvere tenetur 

hereditarie purificationis de et ex omnibus et singulis bonis dicti Thome 

in Hijntam consistentibus sive sitis ut dicebat vendidit Gerardo de Uden 

promittens warandiam et obligationem in dicta paccione existentem 

deponere. Testes Willelmus et (dg: Johannes) #Dordrecht# datum in octavis 

epijphanie. 

 

BP 1178 f 070r 11 wo 13-01-1389. 

Ywanus Stierken beloofde aan Gerardus van Uden een n-erfpacht van 1 mud 
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rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve, in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Enoden. 

 

Ywanus Stierken promisit se daturum et soluturum Gerardo de Uden 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis ex manso dicti Ywani sito in parochia (dg: de) sancti 

Petri de Vucht ad locum dictum Enoden ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 070r 12 wo 13-01-1389. 

Rodolphus zv Johannes gnd Kepken en zijn vrouw Katherina dvw Henricus van 

Berchen verkochten aan Stephanus zvw voornoemde Henricus van Berchen, tbv 

hem en zijn vrouw Katherina, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hofstad, van 

verkopers, in Nuland, en uit alle andere goederen van verkopers. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht 

 

Rodolphus filius Johannis dicti Kepken maritus (dg: et tutor) legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Henrici de Berchen et (dg: decem) 

dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore legitime vendiderunt 

Stephano filio dicti quondam Henrici de Berchen #ad opus sui et ad opus 

Katherine sue uxoris# vitalem pensionem unius modii siliginis mensure #de 

Busco# solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et eius uxoris et 

non ultra purificationis et primo termino ultra annum #et# in Busco 

tradendam ex domistadio (dg: dicti ve) dictorum venditorum sito in 

parochia de Nuwelant (dg: inter hereditatem) atque ex omnibus aliis bonis 

et hereditatibus dictorum venditorum habitis et habendis quocumque 

consistentibus sive sitis promittentes warandiam et alter diutius vivens 

integraliter et cum ambo mortui fuerint etc. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 E 11 f. 70v. 

 in octavis epijphanie: woensdag 13-01-1389. 

 in crastino octavarum epijphanie: donderdag 14-01-1389. 

 

BP 1178 f 070v 01 wo 13-01-1389. 

....... ....... van wijlen Nijcholaus gnd Daems soen van den Kerchove 

verkocht aan Petrus van Bruggen een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 2 zesterzaad roggeland, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Bruggen, beiderzijds tussen erfgoed van het klooster van 

Sint-Clara in Den Bosch, (2) 1/5 deel, dat aan voornoemde verkoper was 

gekomen na overlijden van zijn ouders, in een huis en tuin in Hintham, 

tussen Henricus Everaets soen enerzijds en Lambertus Scoenmaker anderzijds, 

geheel het huis en tuin reeds belast met 2 zester rogge. 

 

....... ....... quondam Nijcholai dicti Daems soen van den (dg: H) 

Kerchove hereditarie vendidit Petro de Bruggen hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum [hereditarie] nativitatis Domini ex duabus 

#sextariatis# terre siliginee sita in parochia de Roesmalen ad locum 

dictum Bruggen inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex 

utroque latere coadiacentem atque ex quinta parte dicto venditori de 

morte quondam suorum parentum successione advoluta in domo et orto sitis 

in Hijntam inter hereditatem Henrici Everaets soen ex uno et inter 

hereditatem Lamberti Scoenmaker ex alio promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepta quinta (dg: 

quinta) parte duorum sextariorum siliginis ex dictis integris domo et 

orto de jure solvendorum et sufficientem facere. Testes Heijme et 

Dordrecht datum in octavis epijphanie. 

 

BP 1178 f 070v 02 wo 13-01-1389. 

Albertus van Gheffen beloofde aan Gerardus Heijnen soen van Hezewijc kramer 

40 Hollandse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 02-03-1389) 
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te betalen. 

 

Albertus de Gheffen promisit Gerardo Heijnen soen de Hezewijc institori 

XL Hollant gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum (dg: fu) 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 070v 03 wo 13-01-1389. 

Walterus van Hijntam droeg over aan Danijel zvw Rodolphus Roesmont een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door voornoemde 

Danijel en diens vrouw Heijlwigis dvw Johannes Meelman. 

 

Walterus de Hijntam hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco venditam sibi a Danijele filio quondam Rodolphi Roesmont 

et Heijlwigi eius uxore filia quondam Johannis Meelman prout in litteris 

supportavit dicto (dg: Rodolpho) #Danijeli# cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 070v 04 wo 13-01-1389. 

(dg: Johannes gnd Cnode zvw Arnoldus Cnoden Suagher van der Rennendonc). 

 

(dg: Johannes dictus Cnode filius quondam Arnoldi Cnoden Suagh van der 

Rennendonc). 

 

BP 1178 f 070v 05 do 14-01-1389. 

Willelmus Balijart droeg over aan zijn broer Gerardus de navolgende 

erfgoederen, in Lith, (1) een erfgoed, gnd een huisdeel, ter plaatse gnd in 

het Broek, dat voornoemde Willelmus verworven had van Johannes van Malsen, 

diens broer Ghibo en Ghibo gnd Nesen soen. (2) 1 morgen land, ter plaatse 

gnd op die Lange Weiden, naast wijlen Johannes Buc enerzijds en Johannes 

Belen soen anderzijds, welke morgen voornoemde Willelmus verworven had van 

Ghibo Coppen soen, (3) 1 morgen land, ter plaatse gnd Lange Weiden, tussen 

Gerardus Balijart enerzijds en Jacobus Vlemincs anderzijds, welke morgen 

eerstgenoemde Willelmus verworven had van Bernardus van Stakenborch, (4) 1½ 

morgen land, ter plaatse gnd die Lange Weiden, welke gedeeld wordt tegen 

een erfgoed van Lemkinus Robben soen en Henricus van den Weije, aldaar, 

welke voornoemde Willelmus verworven had van Yda van den Weije, (5) ½ 

morgen land, ter plaatse gnd die Lange Weiden, tussen Jacobus van den Weije 

enerzijds en Egidius Kelne anderzijds, die voornoemde Willelmus verworven 

had van Henricus van Tricht, diens broer Johannes, Bernardus van 

Stakenborch en Paulus van Stakenborch, (6) een erfgoed, gnd een derde deel 

beemds, ter plaatse gnd in de Kleine Kamp, tussen erfg vw Johannes van den 

Straten enerzijds en jkvr Jutta van Nuwelant anderzijds, welk erfgoed 

voornoemde Willelmus verworven had van Johannes Peters soen, (7) een 

erfgoed, gnd een derdel beemds, en een erfgoed, gnd een halve dordel 

beemds, ter plaatse gnd die Kleine Kamp, naast wijlen Johannes van den 

Straten enerzijds en Johannes Sluters anderzijds, die voornoemde Willelmus 

verworven had van Jacobus Vleminc, (8) een erfgoed, gnd een weide, ter 

plaatse gnd op die Lange Weide, tussen kv Johannes van Tricht enerzijds en 

Yda van den Weije anderzijds, dat voornoemde Willelmus verworven had van 

Eefsa gnd Peters en haar zoon Johannes. 

 

Willelmus Balijart hereditates infrascriptas ad se spectantes sitas in 

parochia de Lijt videlicet hereditatem dictam een huijsdeel sitam in loco 

dicto int Broec quam ipse Willelmus erga Johannem de Malsen Ghibonem eius 

fratrem et Ghibonem dictum Nesen soen acquisiverat item unum iuger terre 

situm ad locum dictum op die Langhe Weijden iuxta hereditatem quondam 

Johannem! Buc ex uno et inter hereditatem Johannis Belen soen ex alio 

quod juger terre ipse Willelmus erga Ghibonem Coppen soen acquisiverat 

item unum iuger terre situm in dicto loco Langhe Weiden vocato inter 

hereditatem Gerardi Balijart ex uno et inter hereditatem (dg: Ge) Jacobi 
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Vlemincs ex alio quod juger terre primodictus Willelmus erga Bernardum de 

Stakenborch acquisiverat item unum et dimidium iugera terre sita ad 

dictum locum die Langhe Weijden vocatum (dg: inter hereditatem) et quod 

dividitur contra hereditatem Lemkini Robben soen et Henrici (dg: -um 

fratrem Y) van den (dg: Weijden) #Weije# sitam ibidem que ipse Willelmus 

primodictus erga Ydam van den Weijden #Weije# acquisiverat item dimidium 

iuger terre situm in dicto loco die Langhe Weijden vocato inter 

hereditatem Jacobi van den Weije ex uno et inter hereditatem Egidii Kelne 

ex alio quod ipse Willelmus erga Henricum de Tricht et Johannem eius 

fratrem (dg: acquisiverat) et Bernardum de Stakenborch et Paulum de 

Stakenborch acquisiverat item (dg: terciam partem prati dictam) 

hereditatem dictam een derden deel beemts sitam in loco dicto in den 

Cleijnen Camp inter hereditatem heredum quondam Johannis van den Straten 

ex !alio #et# inter hereditatem domicelle Jutte de Nuwelant ex alio quam 

hereditatem ipse Willelmus erga Johannem Peters soen acquisiverat item 

hereditatem dictam een derdel beemts et hereditatem dictam een halve 

dordel beemts sitas in (dg: loco) dicto loco die Cleijnen Camp vocato 

iuxta hereditatem Johannis quondam van den Straten ex uno et inter 

hereditatem Johannis Sluters ex alio quas dictus Willelmus erga Jacobum 

Vleminc acquisiverat item hereditatem dictam een weijde sitam ad locum op 

die Langhe Weijden inter hereditatem liberorum Johannis de Tricht ex uno 

et inter hereditatem Yde van den Weije ex alio quam ipse Willelmus erga 

Eefsam (dg: f) dictam Peters et Johannem eius filium acquisiverat ut 

dicebat supportavit Gerardo suo fratri promittens ratam et obligationem 

ex parte sui deponere (dg: testes datum supra). Testes Willelmus et 

Dordrecht datum in crastino octavarum epijphanie. 

 

BP 1178 f 070v 06 do 14-01-1389. 

Voornoemde Willelmus Balijart droeg over aan zijn broer Gerardus Baijart 1½ 

hont land, in Lith, ter plaatse gnd in het Broek, in een kamp, behorend aan 

Gerardus Balijart en jkvr Margareta Moedels, belast met een cijns aan het 

kapittel van Luik, en met dijken, waterlaten en de onraad. 

 

Dictus Willelmus Balijart unum et dimidium (dg: iugera) #hont# terre sita 

in parochia de Lijt int! loco dicto int Broec in (dg: quo car) quodam 

campo spectante ad (dg: dictum Willelmum) #Gerardum Balijart# et ad 

domicellam Margaretam Moedels supportavit Gerardo Baijart suo fratri 

promittens warandiam et obligationem deponere (dg: censu) exceptis censu 

capitulo Leodiensi exinde solvendo et aggeribus et aqueductibus #et 

onraet ?etc# ad hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 070v 07 wo 13-01-1389. 

Mathijas die Cuper van Gorichem beloofde aan Arnoldus van Eijndoven 113 

oude schilden5 zoveel als de stad neemt en geeft etc met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Mathijas die Cuper de Gorichem promisit Arnoldo de Eijndoven C et XIII 

aude scilde scilicet tantum quantum opidum de Busco capiet et dabit etc 

ad nativitatis #Johannis# proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et 

Dordrecht datum in octavis epijphanie. 

 

BP 1178 f 070v 08 wo 13-01-1389. 

Voornoemde Mathijas die Opper van Gorichem beloofde aan Truda wv Henricus 

Posteels 40 oude schilden zoveel als de stad neemt en betaalt etc met Sint-

Jan aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Dictus Mathias promisit Trude relicte quondam Henrici Posteels XL aude 

scilde (dg: seu) scilicet tantum pro quolibet quantum oppidum capiet et 

                         
5 Zie → BP 1178 f 091r 06 za 20-02-1389, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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persolvet etc ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 070v 09 do 14-01-1389. 

Johannes van Steensel zv Henricus Bathen soen verkocht aan Henricus van 

Olmen ¼ deel in de helft, welke helft behoorde aan Arnoldus Ysebout zvw 

Arnoldus Tielkini en zijn dochter Heijlwigis, in een erfgoed gnd het Goer, 

in Blaarthem Sint-Lambertus, tussen Yda wv Henricus gnd Swagher enerzijds 

en erfgoed dat was van Mathijas gnd Aleijden soen anderzijds, strekkend 

vanaf een gemene weg tot aan Arnoldus gnd Jans soen van den Venne en 

Woltherus die Wever, welke helft voornoemde Johannes van Steensel, Happo 

Katherinen soen van Acht, Nijcholaus Vrancken soen en Henricus zv Arnoldus 

gnd Hollens soen in pacht verkregen hadden van voornoemde Arnoldus Ysebout 

en zijn dochter Heijlwigis, belast met ¼ deel van de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Johannes de Steensel filius Henrici Bathen soen quartam partem ad se 

spectantem in medietate que medietas ad Arnoldum Ysebout filium quondam 

Arnoldi Tielkini et Heijlwigem eius filiam spectare consueverat in quadam 

hereditate dicta communiter tGoer sita in parochia sancti Lamberti de 

Blaerthem inter heredtatem Yde relicte quondam Henrici dicti Swagher ex 

uno et inter hereditatem que fuerat Mathije dicti Aleijden soen ex alio 

tendente a communi platea ad hereditatem Arnoldi dicti Jans soen van den 

Venne et Woltheri die Wever quam medietatem dictus Johannes de Steensel 

et Happo Katherinen soen de Acht Nijcholaus Vrancken soen et Henricus 

filius Arnoldi dicti Hollens soen erga dictos Arnoldum Ysebout et 

Heijlwigem eius filiam ad pactum acquisiverant prout in litteris vendidit 

Henrico de Olmen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta #quarta parte# paccionis in 

(dg: litteris) dictis litteris contenta. Testes Coptiten et Dordrecht 

datum in crastino octavarum epijphanie. 

 

BP 1178 f 070v 10 do 14-01-1389. 

Johannes van den Laerscot verkocht aan Theodericus szv Aleijdis gnd des 

Roden een beemd in Esch, ter plaatse gnd op den Reek, tussen Johannes die 

Steel enerzijds en Johannes van Vucht anderzijds, met een eind strekkend 

aan wijlen Henricus van Zeghenworp. 

 

Johannes van den Laerscot quoddam pratum situm in parochia de Essche ad 

locum dictum opden Reke inter hereditatem Johannis die Steel ex uno et 

inter (dg: Jo) hereditatem Johannis de Vucht ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem quondam Henrici de Zeghenworp (verbeterd uit: 

Zeghenwopp) ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico (dg: filio Ger) 

genero Aleijdis dicte des Roden promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 070v 11 do 14-01-1389. 

Nijcholaus gnd Coel Hannen soen schonk aan zijn schoonzoon Henricus gnd 

Boijart nzvw hr Johannes Moedels investiet van de kerk van Helvoirt en 

diens vrouw Heijlwigis dv voornoemde Nijcholaus een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Mechtildis dv Herbertus van den 

Bredeacker. 

 

Solvit 2 grossos. 

Nijcholaus dictus Coel Hannen soen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco venditam sibi a Mechtilde filia Herberti van 

den Bredeacker prout #in# litteris supportavit Henrico dicto Boijart 

filio naturali quondam domini Johannis Moedels investiti olim ecclesie de 

Helvoert (dg: cum litteris) suo genero cum Heijlwige sua uxore filia 

dicti Nijcholai nomine etc cum litteris #a[liis]# et jure promittens 
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ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 E 12 f. 71. 

 in crastino octavarum epijphanie: donderdag 14-01-1389. 

 

BP 1178 f 071r 01 ±do 14-01-1389. 

Willelmus van den Stripe verhuurde aan Petrus den Decker een beemd, in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd op Gruenincs Beemd, tussen ....... 

Heijnmans soen enerzijds en kv Johannes gnd Heijnkens soen anderzijds, voor 

een periode van .. jaar, ingaande heden. 

 

Willelmus van den Stripe quoddam pratum situm in parochia sancti Petri de 

Vucht in loco dicto op Gruenincs Beemt inter hereditatem ....... ....... 

Heijnmans soen ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis dicti 

Heijnkens soen ex alio locavit Petro den Decker ab eodem ad sp[acium] 

....... annorum datam presentium sine medio sequentium (dg: anno quo) 

promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1178 f 071r 02 ±do 14-01-1389. 

Arnoldus van den Vlasvenne zvw Henricus Veren Ghisellen soen en Petrus 

Quattel verkochten aan Walterus Delijen soen 2 stukken land, in Oss, (1) 

ter plaatse gnd op Abbenrot, tussen kvw Heijmericus Stinen soen enerzijds 

en Denkinus van Oerscot van Kerchen anderzijds, (2) naast de plaats gnd de 

Bergemse Weg, tussen Henricus Visscher nzvw hr Godefridus van Os ridder 

enerzijds en kvw Henricus gnd Bits anderzijds. 

 

Arnoldus van den Vlasvenne filius quondam Henrici Veren Ghisellen soen et 

Petrus Quattel duas (dg: di) pecias terre sitas in parochia de Os (dg: in 

dicto loco) quarum una in loco dicto op Abbenrot inter hereditatem (dg: 

H) liberorum quondam Heijmerici Stinen soen ex uno et inter hereditatem 

Denkini de Oerscot de Kerchen ex alio et altera (dg: ad locum dictum) 

juxta locum dictum den Berchensche Wech inter hereditatem Henrici (dg: W) 

Visscher filii naturalis quondam domini Godefridi de Os militis ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Henrici dicti Bits ex alio 

vendiderunt Waltero Delijen soen promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. 

 

BP 1178 f 071r 03 do 14-01-1389. 

Theodericus zv Engbertus die Smit van Oesterwijc verkocht aan Arnoldus van 

Buchoven een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Allerheiligen te 

betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen zesterzaad roggeland, in 

Oisterwijk, tussen Arnoldus gnd Emmen enerzijds en Hessello van Eele 

anderzijds, reeds belast met een lijfrente van 2 Brabantse dobbel op het 

leven van Franco van Ghestel. 

 

Theodericus filius (dg: quondam) Engberti die Smit de Oesterwijc (dg: 

hereditatem) hereditarie vendidit Arnoldo de Buchoven hereditarium censum 

XXX solidorum monete solvendum hereditarie omnium sanctorum ex (dg: d) 

domo et orto et una sextariata terre siliginee sibi adiacente sitis in 

(dg: parochia de) Oesterwijc inter hereditatem Arnoldi dicti Emmen ex uno 

et inter hereditatem Hessellonis de Eele ex alio promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepta vitali pensione duorum 

Brabant dobbel ad vitam Franconis de Ghestel exinde solvenda et 

sufficientem facere. Testes Willelmus et Dordrecht datum in crastino (dg: 

ep) octavarum epijphanie. 

 

BP 1178 f 071r 04 do 14-01-1389. 

Johannes zvw Johannes gnd Boegart droeg over aan Petrus zv Tielmannus gnd 

uter Raect 1 bunder beemd, in Nistelrode, tussen Rutgherus van Tiela 

enerzijds en wijlen Ghiselbertus van de Doorn anderzijds, met het recht dat 

behoorde aan Goeswinus zvw Johannes van der Dijesen in een steeg naast 
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voornoemde bunder gelegen, welke bunder met een eind strekt tot aan de 

gemeint aldaar, en met het andere eind aan erfgoed gnd die Oude Hoeve, aan 

eerstgenoemde Johannes uitgegeven door voornoemde Goeswinus, belast met de 

pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Boegart unum bonarium terre situm 

in parochia de Nijsterle inter hereditatem Rutgheri de Tiela ex uno et 

inter hereditatem quondam Ghiselberti de Spina ex alio simul cum jure 

quod Goeswino filio quondam Johannis van der Dijesen competebat in quadam 

stega sita iuxta dictum bonarium terre tendens cum uno fine ad 

communitatem ibidem (dg: atque re) et cum reliquo fine ad hereditatem 

dictam die Aude Hoeve datum ad pactum primodicto Johanni a dicto Goeswino 

prout in litteris supportavit Petro filio Tielmanni dicti Uter Raect cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

deponere excepta (dg: dicta) paccione in dictis litteris contenta. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 071r 05 do 14-01-1389. 

Petrus Smeets zvw Henricus van Zonsbeke en Engbertus van der Loijdonc 

verkochten aan Johannes zvw Johannes Weijnskens een hofstad in Oss, tussen 

Metta van Tefelen enerzijds en erfgoed van de H.Geest in Oss anderzijds, 

belast met 10 penning, zodanig geld waarin de cijns betaald aan de naburen 

van Oss moet worden. 

 

Petrus #(dg: Smeets) Smeets# filius quondam Henrici de Zonsbeke et 

Engbertus van der Loijdonc domistadium situm in Os inter hereditatem 

Mette de Tefelen (dg: de) ex uno et inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Os ex alio vendiderunt Johanni filio quondam Johannis 

Weijnskens promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis decem 

denariis in tali monete in quali huiusmodi census vicinis de Os exinde 

est solvendus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 071r 06 do 14-01-1389. 

Zanderus zv Henricus Zanders soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. De 

brief overhandigen aan broeder Henricus van Mierd of aan hem. 

 

Zanderus filius Henrici Zanders soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. Tradetur littera fratri Henrico de Mierd vel sibi. 

 

BP 1178 f 071r 07 do 14-01-1389. 

Johannes Cnode zvw Arnoldus gnd Cnoden Suagher van der Rennendonc ev 

Elizabeth dvw Jacobus van Uden verkocht aan Gerardus van Uden een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit goederen gnd te Hezellaar, in Gestel bij Herlaer, welke pacht hr 

Arnoldus van Uden priester bv wijlen voornoemde Jacobus afgestaan had aan 

voornoemde Johannes Cnode en zijn vrouw Elizabeth, toen zij in het huwelijk 

werden verbonden. 

 

Johannes Cnode filius quondam Arnoldi dicti Cnoden Suagher #van der 

Rennendonc# maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Jacobi de Uden hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco (dg: sol) quam se solvendam habere dicebat hereditarie 

purificationis ex bonis dictis te (dg: Hezel) Hezellaer sitis in parochia 

de Ghestel prope Herlaer et quam paccionem dominus Arnoldus de Uden 

presbiter frater olim dicti (dg: Jac) quondam Jacobi promiserat dicto 

Johanni Cnode cum dicta (dg: Mechtilde) #Elizabeth# in subsidium 

matrimonii quando dicti Johannes et (dg: Me) Elizabeth per matrimonium 

copulabantur et quam (dg: p q) paccionem dictus quondam dominus Arnoldus 

assignaverat dicto Johanni ad et supra dicta bona ten Hezellaer vocata 

(dg: ut di) ibidem annuatim et hereditarie recipiendam et levandam ut 

dicebat vendidit Gerardo de Uden promittens ratam et obligationem ex 
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parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 071r 08 do 14-01-1389. 

Henricus zvw Johannes gnd Weijlen soen van Os verkocht aan Petrus zvw 

Arnoldus Mersman de oudere van Os 4½ hont land, in Oss, op de gemeint 

aldaar, achter de plaats gnd de Korte Kamp, tussen voornoemde Henricus 

enerzijds en Arnoldus zvw voornoemde Arnoldus Mersman de oudere anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti Weijlen soen de Os quatuor et 

dimidium hont terre in parochia de Os supra communitatem ibidem retro 

(dg: lo) locum dictum den Corten Camp inter hereditatem dicti Henrici ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi filii quondam Arnoldi Mersman senioris 

de Os ex alio vendidit Petro filio dicti quondam Arnoldi Mersman senioris 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 071r 09 do 14-01-1389. 

Johannes zvw Theodericus Mersman van Os verkocht aan Petrus zvw Arnoldus 

Mersman de oudere van Os ½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd de Opperen 

Poel, tussen Barnierus zv Marcelius gnd Zeel Vilt enerzijds en Albertus 

molenaar anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Theoderici Mersman de Os dimidium iuger terre 

situm in parochia de Os ad locum dictum den Opperen Poel inter 

hereditatem (dg: Bruij) Barnieri filii Marcelii dicti Zeel Vilt ex uno et 

inter hereditatem Alberti multoris ex alio vendidit Petro filio quondam 

Arnoldi Mersman senioris de Os promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 071r 10 do 14-01-1389. 

Engbertus van den Eijnde gaf uit aan Petrus van den Brekelen en zijn vrouw 

Elizabeth een stuk land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen 

Johannes Vannij enerzijds en Hubertus Steenwech anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een oude groot aan de hertog, en thans voor een n-erfpacht 

van 10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis op voornoemd stuk land te 

leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1390). 

 

Engbertus van den Eijnde peciam terre sitam in parochia de (dg: Os) 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem Johannis Vannij ex 

uno et inter hereditatem Huberti Steenwech ex alio dedit ad hereditariam 

paccionem Petro van den Brekelen et Elizabeth eius uxori ab eisdem 

hereditarie possidendam pro uno grosso antiquo domino duci exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione X lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et supra (dg: p) dictam peciam hereditatis tradenda 

ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et (dg: 

alter re) alii repromiserunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 071r 11 do 14-01-1389. 

Lambertus van Luijssel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus de Luijssel prebuit et reportavit. 

 

BP 1178 f 071r 12 do 14-01-1389. 

Voornoemde Petrus van den Brekelen en zijn broer Henricus beloofden aan 

voornoemde Engbertus van den Eijnde 11 Hollandse gulden of de waarde met 

Lichtmis over 4 jaar (zo 02-02-1393) te betalen. 

 

Dictus Petrus van den Brekelen et Henricus eius frater promiserunt dicto 

Engberto van den Eijnde XI #Hollant# gulden seu valorem a (dg: -d) 

purificationis proxime ultra quatuor annos persolvendos. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1178 f 071r 13 ±do 14-01-1389. 

De broers Jordanus, Johannes, Thomas en Arnoldus, kvw Arnoldus gnd Maes 

soen, deden tbv Ghibo zvw Johannes gnd des Veren soen afstand van alle 

erfgoederen, waarin voornoemde Arnoldus Maes soen en zijn vrouw Elizabeth, 

ouders van voornoemde broers, waren overleden, gelegen onder Orthen. 

 

Jordanus Johannes Thomas et Arnoldus fratres liberi qondam Arnoldi dicti 

Maes soen super omnibus hereditatibus in quibus dictus quondam Arnoldus 

Maes soen et Elizabeth quondam eius uxor (dg: parentes) parentes olim 

dictorum fratrum decesserunt quocumque locorum infra parochiam de Orthen 

sitis ut dicebant ad opus Ghibonis filii quondam Johannis dicti (dg: 

Veren) des Veren soen renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. 

 

BP 1178 f 071r 14 ±do 14-01-1389. 

Voornoemde Ghibo zvw Johannes des Veren soen droeg over aan Jordanus: een 

stuk land, gnd de Wuwer Akker, tussen Orthen en Maalstrem, tussen Willelmus 

Wuwe enerzijds en Johannes Robben anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Ghibo filius quondam Johannis des Veren soen peciam terre dictam 

den Wuwer Acker sitam inter Orten et Maelstrem inter hereditatem Willelmi 

Wuwe ex uno et inter hereditatem Johannis Robben ex alio supportavit 

Jordano. 

 

1178 mf2 E 13 f. 71v. 

 in crastino octavarum epijphanie: donderdag 14-01-1389. 

 

BP 1178 f 071v 01 do 14-01-1389. 

Adam zvw Henricus Daems soen droeg over aan Henricus Dircs soen, tbv diens 

broer Johannes Dircs soen van der Heijden, (1) een hofstad in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Bruggen, tussen Willelmus Hels enerzijds en Godefridus van Aken 

anderzijds, (2) 1 lopen roggeland, aldaar, ter plaatse gnd Teiden die 

Hoeve, tussen Henricus van Orten enerzijds en Gheerlacus Cnode anderzijds, 

aan hem uitgegeven door Johannes nzv Arnoldus Heijme en diens vrouw 

Aleijdis dvw Walterus Neijser, belast met de pacht in de brief vermeld. De 

brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Adam filius quondam Henrici Daems soen domistadium quoddam situm in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Bruggen inter hereditatem Willelmi 

Hels ex uno et inter hereditatem Godefridi de Aken ex alio atque quandam 

lopinatam terre siliginee sitam ibidem ad locum dictum Teijden die Hoeve 

inter hereditatem Henrici de Orten ex uno et inter hereditatem Gheerlaci 

Cnode ex alio datas ad pactum sibi a Johanne filio naturali Arnoldi 

Heijme et Aleijde sua uxore filia quondam Walteri Neijser prout in 

litteris supportavit #Henrico Dircs soen ad opus# Johannis Dircs soen van 

der Heijden #sui fratris# cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in (dg: dictis) 

dictis litteris contenta. Testes Willelmus et Dordrecht datum in crastino 

octavarum epijphanie. Tradetur littera dicto Henrico. 

 

BP 1178 f 071v 02 do 14-01-1389. 

Enghelbertus van den Eijnde gaf uit aan Hadewigis dvw Ghisbertus Poelman 2½ 

lopen roggeland in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen wijlen 

Jacobus Coptiten enerzijds en voornoemde Engbertus anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis op voornoemde erfgoederen te leveren, voor het eerst over een jaar 

(wo 02-02-1390). 
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Enghelbertus van den Eijnde duas et dimidiam lopinatas terre siliginee 

sitas in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem 

Jacobi quondam Coptiten ex uno et inter hereditatem dicti Engberti ex 

alio ut dicebat (dg: hereditarie vendidit) dedit ad hereditariam 

paccionem Hadewigi filie quondam Ghisberti Poelman ab eadem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione X lopinorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino 

ultra annum et supra dictas hereditates tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et altera cum tutore repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 071v 03 do 14-01-1389. 

(dg: beloofde). 

 

(dg: promisit). 

 

BP 1178 f 071v 04 do 14-01-1389. 

Johannes zv mr Wolphardus van Ghiessen en Henricus van Eele beloofden aan 

Willelmus Vos van Dijnter, tbv hem en Walterus Sleijnninc, 90 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Johannes filius magistri Wolphardi de Ghiessen et Henricus de Eele 

promiserunt Willelmo Vos (dg: et dicta) de Dijnter ad opus sui et ad opus 

Walteri Sleijnninc nonaginta Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 071v 05 do 14-01-1389. 

Hr Jacobus van Eele investiet van Dijnter beloofde schadeloos te houden. 

 

Dominus Jacobus de Eele investitus de Dijnter ut dicebat promisit 

indempnes servare. Testes datum. 

 

BP 1178 f 071v 06 do 14-01-1389. 

(dg: De broers Lambertus en Johannes, kvw). 

 

(dg: Lambertus et Johannes et Theodericus fratres liberi quondam). 

 

BP 1178 f 071v 07 do 14-01-1389. 

De broers Lambertus, Johannes en Theodericus, kvw Theodericus zvw 

Nijcholaus van Heze, Gerardus Machiels soen ev Aleijdis dvw voornoemde 

Theodericus, Arnoldus Alarts soen ev Aleijdis, en Hubertus van Essche ev 

Bela, dvw Johannes gnd Kepken, de broers Nijcholaus en Arnoldus, kvw 

Arnoldus gnd Neijser, Arnoldus Poeldonc ev Hilla, en Walterus uijt Vinckel 

ev Katherina, dvw voornoemde Arnoldus Neijser, en Johannes zv Johannes gnd 

Danen soen droegen over aan Nijcholaus van Heze wollenklerenwever een 

b-erfpacht6 van ½ mud rogge, Bossche maat, die Henricus Vinc van Hijntham 

beloofd had aan voornoemde wijlen Theodericus zvw Nijcholaus van Heze, 

Johannes Kepken en Arnoldus Neijser, met Lichtmis te leveren, gaande uit 3 

stukjes land van wijlen Johannes Keemmerlinc. 

 

Lambertus Johannes et Theodericus fratres liberi quondam Theoderici filii 

quondam Nijcholai de Heze et Gerardus Machiels soen maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie dicti quondam Theoderici atque 

Arnoldus Alarts soen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et 

Hubertus de Essche maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris filiarum 

quondam Johannis dicti Kepken atque Nijcholaus Arnoldus fratres liberi 

quondam Arnoldi dicti Neijser et Arnoldus Poeldonc maritus et tutor Hille 

sue uxoris et Walterus uijt Vinckel maritus et tutor legitimus Katherine 

                         
6 Zie → BP 1179 p 696v 11 do 12-06-1393, overdracht van de pacht. 
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sue uxoris filiarum quondam dicti Arnoldi Neijser Johannes filius (dg: q) 

Johannis dicti Danen soen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Buscoducis quam Henricus Vinc de Hijntham promisit se daturum 

et soluturum dictis quondam Theoderico filio quondam Nijcholai de Heze 

Johanni Kepken et Arnoldo Neijser hereditarie purificationis ex tribus 

particulis terre quondam Johannis Keemmerlinc prout in litteris 

supportaverunt Nijcholao de Heze (dg: tinctori) #textori# laneorum cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 071v 08 do 14-01-1389. 

Voornoemde Nijcholaus van Heze beloofde aan alle voornoemden dat hij 1/3 

deel van 2 zester rogge zal leveren, die zij jaarlijks aan het klooster 

Porta Celi moeten leveren. De brief overhandigen aan Nijcholaus Arts soen. 

 

Solvit. 

Dictus Nijcholaus de Heze promisit super omnia (dg: quod ip) dictis 

omnibus quod ipse (dg: hereditariam paccionem unius et dimidii lopinorum) 

#terciam partem duorum sextariorum# siliginis (dg: ..) quam ipsi 

conventui de Porta Celi solvere tenentur singulis annis annis dabit et 

exsolvet (dg: q) sic quod aliis dampna exinde non eveniant. Testes datum 

supra. Tradetur littera Nijcholao Arts soen. 

 

BP 1178 f 071v 09 do 14-01-1389. 

Voornoemde Nijcholaus van Heze beloofde aan Gerardus Machiels soen dat hij 

1/3 deel van 2 zester rogge, Bossche maat, zal leveren, dat voornoemde 

Gerardus jaarlijks aan het klooster Porta Celi moet leveren. 

 

O. Solvit. 

Dictus Nijcholaus de Heze promisit super omnia (dg: se daturum et 

soluturum) Gerardo Machiels soen (dg: hereditariam paccionem) terciam 

partem duorum sextariorum siliginis mensure de Busco (dg: hereditarie 

purificationis purificationis) quam ipse #Gerardus# conventui de Porta 

Celi solvere tenetur singulis annis taliter exsolvet sic quod dicto 

Gerardo dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 071v 10 do 14-01-1389. 

Johannes Claes soen gaf uit aan Gerardus zv Johannes gnd Machiels soen een 

stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Heze, tussen Gerardus zv 

Willelmus Hals enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 9 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis op het onderpand te leveren, voor het eerst over 

een jaar (wo 02-02-1390). Verkrijger zal hierop een huis van 4 gebinten 

bouwen. 

 

Johannes Claes soen (dg: d) peciam terre sitam in parochia de Roesmalen 

ad locum dictum die Heze inter hereditatem Gerardi filii Willelmi (dg: 

Hal) Hals ex uno et inter hereditatem mense sancti spiritus (dg: ex) in 

Busco ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium (dg: censum) pactum 

Gerardo filio Johannis dicti Machiels soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione (dg: p) novem lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et supra dictam peciam terre tradenda ex premissa 

promittens warandiam pro premissis et obligationem deponere et alter 

repromisit promisit super omnia quod ipse supra dictam peciam terre unam 

domum quatuor ligaturarum semel edificabit. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 071v 11 do 14-01-1389. 

Hermannus die Wit verhuurde7 aan Albertus Arts soen van Kessel 4 morgen 

land, in Maren, ter plaatse gnd op Kort Mareheuvel, tussen Henricus Veren 

Oeden soen enerzijds en Gerardus van Berkel anderzijds, voor een periode 

van 6 jaar, ingaande heden, belast met zowel oude als nieuwe lasten, 

uitgezonderd maasdijken, cijnzen, als die eruit gaan, en een sluis die daar 

tegenwoordig ligt, welke voornoemde Hermannus zal onderhouden?. 

 

Hermannus die Wit quatuor iugera terre sita in parochia de Maren ad locum 

dictum op Cort Maerehoevel inter hereditatem Henrici Veren Oeden soen ex 

uno et inter hereditatem Gerardi de Berkel #ex alio# in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt locavit Alberto Arts soen de Kessel ab eodem (dg: 

hereditarie poss) ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium (dg: anno quolibet dictorum) promittens warandiam et 

obligationem deponere (dg: ...) exceptis oneribus onere ad hoc 

spectantibus tam antiquis quam novis exceptis (dg: Mo) aggeribus Moze et 

censibus si que (dg: aqd) exinde sunt solvendi et excepta slusa ibidem 

pro presenti sita (dg: testes datum supra) quos aggeres Mose census et 

slusam dictus Hermannus p....bi[t]. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 071v 12 do 14-01-1389. 

Voornoemde Albertus Arts soen van Kessel droeg voornoemde huur over aan 

Rijxkinus Mersman. 

 

Dictus Albertus dictam locacionem supportavit Rijxkino Mersman. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 071v 13 do 14-01-1389. 

Voornoemde Albertus Arts soen van Kessel beloofde aan voornoemde Hermannus 

die Wit gedurende 5 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus8 11 

Hollandse gulden9 of de waarde te betalen, en de onraad, zowel de oude als 

de nieuwe, gedurende 6 jaar voor zijn rekening te nemen, uitgezonderd 

maasdijken, cijnzen en een sluis aldaar. 

 

Dictus Albertus promisit super omnia se daturum et soluturum dicto 

Hermanno ad spacium quinque annorum datam presentium (dg: sine) 

sequentium anno quolibet dictorum annorum XI Hollant gulden seu valorem 

(dg: anno quo) Martini #et primo Martini proxime# et sic aliis quatuor 

annis sequentibus et quod ipse omnia onera dicta onraet tam nova quam 

antiqua ad predicta quatuor iugera terre spectantia seu supra eadem ad 

spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium tenebit in 

bona disposicione sic quod Hermanno exinde dampna exinde non eveniant 

exceptis aggeribus Moze et censibus ad hoc spectantibus et inde solvendis 

excepta slusa ibidem ad presens sita. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 071v 14 do 14-01-1389. 

Rijxkinus Mersman beloofde Albertus schadeloos te houden. 

 

Rijxkinus Mersman promisit Albertum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 071v 15 do 14-01-1389. 

Johannes nzvw Walterus van Erpe beloofde aan Aleijdis van Haren een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

                         
7 Zie → BP 1179 p 623r 05 wo 19-11-1393, verhuur van deze 4 morgen tot aan 

11-11-1394 aan Rijskinus Mersman. 
8 Zie → BP 1179 p 313r 04 do 16-11-1391, overdracht van de termijn van 11-

11-1392. 
9 Zie → BP 1179 p 623r 04 wo 19-11-1393, Hermannus die Wit draagt de brief 

over aan Rijxkinus Mersman. 



Bosch’ Protocol jaar 1389 01. 

 

24 

uit al zijn goederen. 

 

Johannes filius naturalis quondam Walteri de Erpe promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum Aleijdi de Haren vitalem pensionem 

(dg: p) unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dicte Aleijdis et non ultra purificationis ex omnibus suis bonis habitis 

et habendis et cum mortua fuerit etc. Testes Aa et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 071v 16 do 14-01-1389. 

Godefridus van Rode. 

 

Godefridus de Rode. 

 

1178 mf2 E 14 f. 72. 

 Sexta post octavas epijphanie: vrijdag 15-01-1389. 

 

BP 1178 f 072r 01 do 14-01-1389. 

Destijds had Conrardus gnd Heijnrics soen ev Bela, dvw Johannes Cannenberch 

en Bertradis, alle goederen, die aan voornoemde Bela gekomen waren na 

overlijden van Bela dvw voornoemde Johannes Cannenberch ev Gherisius van 

Os, resp. die aan haar zullen komen na overlijden van voornoemde Gerisius, 

verkocht aan Godefridus van Rode. Thans droeg Godefridus van Rode de helft 

van een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

Theodericus Vullinc enerzijds en erfgoed van wijlen Ghibo Sceijnckel 

anderzijds over aan Rodolphus zv Johannes Gerijs, tbv hem en zijn dochters 

Elizabeth en Aleijdis, verwekt bij wijlen Mechtildis. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Conrardus) Conrardus dictus Heijnrics 

soen maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris filie quondam [Johannis 

Cannen]berch ab eodem Johanne et Bertrade sua uxore pariter genite omnia 

et singula bona dicte Bele de morte quondam Bele filie dicti q[uondam 

Johannis] Cannenberch uxoris olim Gherisii de Os successione advoluta et 

post mortem dicti (dg: Gerisii) Gerisii successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia [sive sita] hereditarie (dg: v) vendidisset 

Godefrido de Rode prout in litteris #quas vidimus# constitutus igitur 

dictus Godefridus de Rode medietatem domus et aree site in Busco in vico 

dicto Colp[er]straet inter hereditatem Theoderici (dg: Vo) Vullinc ex uno 

et inter hereditatem quondam Ghibonis Sceijnckel ex alio supportavit (dg: 

Johanni Gerijs) Rodolpho filio Johannis Gerijs ad opus sui et ad opus 

Elizabeth et Aleijdis filiarum dicti Johannis Gerijs #ab dictis Johanne 

Gerijs et quondam Mechtilde eius uxore pariter genitarum# cum litteris et 

jure occacione etc promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: datum supra) Aa et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 072r 02 do 14-01-1389. 

Johannes nzvw Henricus Loze beloofde aan Johannes Lijbrechts garantie mbt 

het elzenhout, dat voornoemde Johannes Lijbrechts eertijds verworven had 

van eerstgenoemde Johannes, staande op erfgoed van Henricus Loze, in 

Schijndel, welk hout voornoemde Johannes Lijbrechts al gezaagd heeft en 

meegenomen. 

 

Johannes filius #naturalis# quondam Henrici Loze promisit super omnia 

Johanni Lijbrechts quod ipse eidem de lignis alneis que ipse Johannes 

Lijbrechts (dg: prius) pridem emerat erga primodictum Johannem 

acquisiverat (dg: et que) consistentibus supra hereditatem Henrici Loze 

in parochia de Scijnle et que ligna dictus Johannes Lijbrechts iam 

secavit et amovit ut dicebat prestabit warandiam (dg: ..) erga omnes de 

(dg: jure) hereditario jure comparere volentes et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1389 01. 

 

25 

BP 1178 f 072r 03 do 14-01-1389. 

Arnoldus die Snider van Geffen: een stukje erfgoed in Den Bosch, aan het 

eind van de Hinthamerstraat, tussen Arnoldus van der Heijden enerzijds en 

voornoemde Arnoldus Didden soen anderzijds, vóór 8 voet breed en achter, 

bij het water, 5 voet {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus die Snider de Geffen quandam particulam hereditatis sitam in 

Busco in fine vici Hijnthamensis inter hereditatem Arnoldi van der 

Heijden ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi Didden soen ex alio et 

que particula continet ante octo pedatas in latitudine et retro iuxta 

aquam quinque pedatas. 

 

BP 1178 f 072r 04 do 14-01-1389. 

Arnoldus die Snider van Gheffen verkocht aan Bertoldus zvw Henricus 

Bertouts soen (1) een deel van een hofstad, die vóór 29 voet breed is, en 

achter 20 voet, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

Gerardus van Boekel enerzijds en Margareta van Best anderzijds, 

achterwaarts strekkend tot aan de stroom, en welk deel vóór 10 voet breed 

is en achter 6 voet, te weten het deel naast voornoemde Margareta van Best, 

(2) een stukje erfgoed aldaar, tussen voornoemde Arnoldus van der Heijden 

enerzijds en Arnoldus Didden soen anderzijds, welke stukje vóór 8 voet 

breed is en achter, naast het water, 5 voet, aan voornoemde Arnoldus Snider 

verkocht door Arnoldus Didden soen van der Poeldonc, (3) een b-erfcijns van 

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

Kerstmis, aan voornoemde Arnoldus Snider overgedragen door voornoemde 

Arnoldus Didden soen. 

 

Arnoldus die Snider de Gheffen quandam partem cuiusdam (dg: h) domistadii 

viginti novem pedatas ante et viginti pedatas retro in latitudine (dg: 

continentes) continentis siti in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem Gerardi de Boekel ex uno et inter hereditatem Margarete de 

Best ex alio tendentis retrorsum ad aquam ibidem currentem et que pars 

continet ante decem pedatas et retro sex pedatas in latitudine scilicet 

illam partem que sita est ?contigue iuxta hereditatem dicte Margarete de 

Best atque quandam particulam hereditatis sitam ibidem inter hereditatem 

dicti (dg: dicti) Arnoldi van der Heijden ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Didden soen ex alio et que particula continet ante octo pedatas 

in latitudine et retro iuxta aquam quinque pedatas in latitudine venditas 

dicto Arnoldo Snider ab Arnoldo Didden soen van der Poeldonc prout in 

litteris atque hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini supportatum dicto 

Arnoldo Snider ab Arnoldo Didden soen predicto prout in litteris vendidit 

Bertoldo filio quondam Henrici Bertouts soen supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 072r 05 do 14-01-1389. 

Johannes Venneken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Venneken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 072r 06 do 14-01-1389. 

(dg: Johannes Huben zvw Hubertus). 

 

(dg: Johannes Huben filius quondam Huberti). 

 

BP 1178 f 072r 07 do 14-01-1389. 

Johannes Huben soen zv Hermannus gnd die Diet verkocht aan Danijel van der 

Eijke van Hezewijc een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Heeswijk, in het woonhuis van voornoemde Danijel te leveren, 

gaande uit een hofstad en 1 zesterzaad aangelegen land, in Heeswijk, ter 
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plaatse gnd Sceelwarts Hoeve, tussen Johannes van den Eijnde enerzijds en 

Henricus Piper anderzijds, reeds belast met cijnzen aan de naburen. 

 

Johannes Huben soen filius Hermanni dicti die Diet hereditarie vendidit 

Danijeli van der Eijke de Hezewijc hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Hezewijc in domo habitationis dicti Danijelis #tradendam# ex domistadio 

(dg: ad dictum venditorem spectante in s) et una sextariata terre sibi 

adiacente sitis in parochia de Hezewijc in loco dicto Sceelwarts (dg: ..) 

Hoeve inter hereditatem Johannis van den Eijnde ex uno et inter 

hereditatem Henrici Piper ex alio promittens warandiam [et obligationem] 

deponere exceptis censibus vicinorum ibidem solvendis inde et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 072r 08 do 14-01-1389. 

Yudocus die Riemsleger beloofde aan Johannes die Vlieger 20 Hollandse 

gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande (ma 01-11-1389) te 

betalen. 

 

Yudocus die Riemsleger promisit Johanni die Vlieger XX Hollant gulden seu 

valorem ad omnium sanctorum proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 072r 09 do 14-01-1389. 

Willelmus gnd Valkenborch verkocht aan Stephanus zvw Henricus van Berchen 

en diens vrouw Katherina een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Nuland, naast de dijk 

gnd Wolfsdijk, tussen Johannes Valkenborch bv voornoemde verkoper enerzijds 

en een gemene steeg anderzijds, en uit andere erfgoederen van voornoemde 

verkoper. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Willelmus dictus Valkenborch legitime vendidit Stephano filio quondam 

Henrici de Berchen et Katherine eius uxori vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

venditorum et non ultra (dg: an) purificationis et primo termino ultra 

annum ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de Nuwelant 

iuxta aggerem dictum Wolfsdijc inter hereditatem Johannis Valken-(dg: 

donc)-borch fratris dicti venditoris ex uno et inter communem stegam ex 

alio (dg: promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis) et ex ceteris hereditatibus dicti venditoris quocumque sitis 

promittens warandiam et sufficientem facere et alter diutius vivens 

integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 072r 10 vr 15-01-1389. 

Tielmannus zvw Willelmus gnd Wouters soen ev Katherina, Johannes zvw 

Goeswinus uten Broec en zijn vrouw Philippa, dvw Walterus van Amersfort, 

verkochten aan Henricus zvw Johannes van der Bruggen van Heivoert verwer 

een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus der 

Kijnder anderzijds, met het recht van paling, eerder gehouden tussen 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken enerzijds en Arnoldus Hessel en zijn broer 

Petrus anderzijds, van bovengenoemd huis, erf en een erfgoed behorend aan 

Gerardus zv voornoemde Lambertus Rijxken. 

Zou blijken dat de hertogencijns uit voornoemd huis en erf betaald moet 

worden en niet uit voornoemd erfgoed van voornoemde wijlen Arnoldus der 

Kijnder, dan moet de koper de hertogencijns uit dit huis en erf betalen. 

 

Tielmannus (dg: Wil) filius quondam Willelmi dicti Wouters soen maritus 

et tutor legitimus Katherine sue uxoris (dg: f) et Johannes filius 

quondam Goeswini uten Broec maritus (dg: et tutor) Philippe sue uxoris 

filiarum quondam Walteri de Amersfort #et dicta Philippa cum eodem 

tamquam cum tutore# domum et aream sitam in Busco in vico dicto 
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Colperstraet inter hereditatem #Gerardi filii# quondam Lamberti Rijxken 

ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi der Kijnder ex alio simul cum 

toto jure distinctionis hereditarie dicte communiter palijnghe prius 

facte et habite inter Gerardum filium quondam Lamberti Rijxken ex parte 

et inter Arnoldum (dg: Hel Hessels) Hessel et Petrum eius fratrem ex 

altera parte videlicet de supradicta domo et area et hereditate (dg: 

dicti quondam Gerardi Lamberti Rijxken nunc ad dictum) Gerardi filii 

(verbeterd uit: -um) dicti Lamberti Rijxken spectante prout in litteris 

super huiusmodi (dg: dis) hereditaria distinctione dicta palijnge (dg: 

quovis) confectis plenius continetur simul cum toto jure (dg: et) sibi in 

eisdem litteris et vigore huiusmodi hereditarie distinctionis dicte 

palijnge competente in omnibus et per omnia prout in eisdem litteris (dg: 

competen) continentur hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam 

Johannis van der Bruggen #de Heivoert# tinctori (dg: pro) supportaverunt 

cum dictis litteris super dicta distinctione (dg: p) habita dicta 

palijnge confectis promittentes super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere (dg: excepto censu domini) hoc addito quod si 

census domini ducis exinde solvendus (dg: de j) via juris inventus fuerit 

ex dicta domo et area solvendus et non ex #dicta# hereditate dicti 

quondam Arnoldi der Kijnder quod extunc dictus emptor solvet censum 

domini ducis ex dicta domo et area solvendum de jure. Testes Willelmus et 

Dordrecht datum sexta post ocatavas epijphanie. 

 

BP 1178 f 072r 11 vr 15-01-1389. 

Reijnerus van Mechelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnerus de Mechelen prebuit et reportavit. #Testes# datum supra. 

 

BP 1178 f 072r 12 vr 15-01-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Tielmannus en Johannes, verkopers, 

125 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) 

te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis Tielmanno (dg: J) Johanni venditoribus 

centum et XXV Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum. Testes datum testes datum supra. 

 

BP 1178 f 072r 13 vr 15-01-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Tielmannus en Johannes 225 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) 

te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis Tielmanno et Johanni (dg: centum et) 

ducentos et XXV Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf2 F 01 f. 72v. 

 Sexta post octavas epijphanie: vrijdag 15-01-1389. 

 in die Marcelli: zaterdag 16-01-1389. 

 in die Prisce anno LXXXIX: maandag 18-01-1389. 

 

BP 1178 f 072v 01 vr 15-01-1389. 

Aleijdis wv Henricus gnd Meester de jongere droeg over aan Johannes Coninc 

en Johannes zvw voornoemde Henricus Meester alle achterstallige termijnen, 

die wijlen voornoemde Henricus ontbraken, ten tijde van diens overlijden, 

van een b-erfcijns van 13 pond, 1 oude groot Tournoois geld van den koning 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde 

waarde, welke cijns Elizabeth wv Ghevardus Stommeken verworven had van 

Henricus van de Dijk zv Engbertus gnd Ludinc van de Dijk. 
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[Al]eijdis relicta quondam Henrici dicti Meester junioris omnia 

arrestadia dicta afterstelle que dicto quondam Henrico defecerunt ex! 

arrestabant (dg: a quocumque tempore evoluto) tempore decessus dicti 

quondam (dg: de) Henrici pro temporibus tunc preteritis de hereditario 

censu tredecim librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro sedecim denariis computato vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris quem censum Elizabeth relicta quondam Ghevardi Stommeken erga 

Henricum de Aggere filium Engberti dicti Ludinc de Aggere !prout in 

litteris supportavit Johanni (dg: dicto) Coninc et Johanni filio dicti 

quondam (dg: He) Henrici Meester. Testes Willelmus et Dordrecht datum 

sexta post octavas epijphanie. 

 

BP 1178 f 072v 02 vr 15-01-1389. 

Voornoemde Johannes Coninc en Johannes zvw Henricus Meester maande 3 

achterstallige jaren van voornoemde cijns van 13 pond oude pecunia. 

 

Dicti Johannes Coninc et Johannes filius quondam Henrici Meester dictum 

censum XIII librarum antique pecunie monuerunt de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 072v 03 vr 15-01-1389. 

De broers Jordanus, Johannes, Thomas em Arnoldus, kvw Arnldus Maes soen, 

deden tbv Ghibo zvw Johannes gnd des Veren soen afstand van (1) alle 

erfgoederen, waarin voornoemde Arnoldus Maes soen en diens vrouw Elizabeth 

waren overleden, onder Orthen, (2) 2/3 deel van een stuk land van wijlen 

voornoemde Arnoldus, ter plaatse gnd in de Hangebake, uitgezonderd (3a) 1/3 

deel van voornoemd stuk land, ter plaatse gnd die Hangebake, (3b) een 

hofstad van wijlen voornoemde Arnoldus, in Maalstram, beiderzijds tussen 

Ghevardus Heijnmans soen, (3c) 1/3 deel van een hofstad, in Maalstram, 

tussen Henricus Zelen enerzijds en Ghevardus Heijnmans soen anderzijds, te 

weten het 1/3 deel naast voornoemde Ghevardus Heijnmans soen, samen met een 

klein huis op voornoemd 1/3 deel, (3d) een stuk land, gnd dat Wuwerstuk, 

tussen Orthen en Maalstrem, tussen Johannes Robben soen enerzijds en 

Willelmus Reuwe anderzijds, met de dijk hiervan, gnd Hoetdijk. 

 

(dg: scib). 

Jordanus Johannes Thomas et Arnoldus (dg: li) fratres liberi quondam 

Arnoldi Maes soen super omnibus hereditatibus in quibus dictus quondam 

Arnoldus Maes soen et Elizabeth eius quondam uxor decessit! quocumque 

locorum infra parochiam de Orten (dg: sitis exceptis se) #et super duabus 

terciis partibus pecie terre dicti quondam Arnoldi site# in loco dicto in 

den Hangebake sitis #excepta tamen una tercia parte iamdicte pecie terre 

site in dicto (dg: -s) loco die Hangebake vocato# excepto domistadio (dg: 

sito) dicti quondam Arnoldi sito in Maelstram inter hereditatem (dg: 

Everardi) #Ghevardi# Heijnmans soen ex utroque latere coadiacentem atque 

excepta tercia parte cuiusdam domistadii siti in Maelstram inter 

hereditatem Henrici Zelen ex uno et inter hereditatem Ghevardi Heijnmans 

soen ex alio scilicet illa tercia parte que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Ghevardi Heijnmans soen simul cum parva domo 

super (dg: terciam) dictam terciam partem consistente atque (dg: pe) 

excepta pecia terre dat (dg: Wier) #Wuwer#stuc sita inter Orthen et 

Maelstrem inter hereditatem Johannis Robben soen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Reuwe ex alio cum eiusdem pecie terre aggere dicto 

Hoetdijc #ad hoc spectante# ad opus Ghibonis filii quondam Johannis dicti 

des Veren soen renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes Heijme et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 072v 04 vr 15-01-1389. 

De broers Jordanus, Johannes en Arnoldus, kvw Arnoldus Maes soen, en Ghibo 

zvw Johannes gnd des Veren soen deden tbv Thomas zvw voornoemde Arnoldus 

Maes soen afstand van een hofstad van wijlen Arnoldus, in Maalstrem, 
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beiderzijds tussen Ghevardus Heijnmans soen. Voornoemde Ghibo beloofde dat 

Henricus Potter, Johannes Weijndelmoeden soen en Gerardus die Bruijn, szvw 

voornoemde Arnoldus, en Katherina dvw voornoemde Arnoldus Maes soen nimmer 

hierop rechten zullen doen gelden. 

 

Jordanus Johannes et Arnoldus fratres liberi quondam Arnoldi Maes soen et 

Ghibo filius quondam Johannis dicti des Veren soen super domistadio 

#quondam Arnoldi# sito in Maelstrem inter hereditatem (dg: Everardi) 

#Ghevardi# Heijnmans soen ex utroque latere adiacentem ad opus (dg: Thome 

filii dicti Thome renunciaverunt) Thome filii dicti quondam Arnoldi Maes 

soen renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere promisit insuper dictus Ghibo quod ipse Henricum Potter 

Johannem Weijndelmoeden soen et Gerardum die Bruijn #generos dicti 

quondam Arnoldi# et Katherinam filiam dicti (dg: d) quondam Arnoldi Maes 

soen perpetue tales habebit quod numquam presument se jus in domistadio 

habere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 072v 05 vr 15-01-1389. 

Voornoemde broers Jordanus, Thomas en Arnoldus, kvw Arnoldus Maes soen, en 

Ghibo zvw Johannes gnd des Veren soen deden tbv Johannes zvw voornoemde 

Arnoldus Maes soen afstand van voornoemd 1/3 deel van voornoemde hofstad, 

in Maalstrem, met voornoemd klein huis. Voornoemde Ghibo beloofde dat 

Henricus Potter, Johannes Weijndelmoeden soen en Gerardus die Bruijn, szvw 

voornoemde Arnoldus, en Katherina dvw voornoemde Arnoldus Maes soen nimmer 

hierop rechten zullen doen gelden. 

 

Dicti Jordanus Thomas et Arnoldus fratres liberi quondam Arnoldi Maes 

soen et Ghibo super (dg: tercia ter) predicta tercia parte dicti 

domistadii siti in Maelstrem cum dicta parva domo ad opus Johannis filii 

dicti quondam Arnoldi Maes soen renunciaverunt promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper dictus Ghibo 

super omnia ut immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 072v 06 vr 15-01-1389. 

Voornoemde broers Johannes, Thomas en Arnoldus, kvw Arnoldus Maes soen, 

deden tbv Jordanus zvw voornoemde Arnoldus Maes soen afstand van voornoemd 

stuk land, gnd dat Wuwerstuk. Voornoemde Ghibo beloofde dat Henricus 

Potter, Johannes Weijndelmoeden soen en Gerardus die Bruijn, szvw 

voornoemde Arnoldus, en Katherina dvw voornoemde Arnoldus Maes soen nimmer 

hierop rechten zullen doen gelden. 

 

Dicti Johannes Thomas et Arnoldus fratres liberi quondam Arnoldi Maes 

soen super dicta pecia terre dicta dat Wuwerstucke ad opus (dg: dicti) 

Jordani filii dicti quondam Arnoldi Maes soen renunciaverunt promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper 

dictus Ghibo ut immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 072v 07 vr 15-01-1389. 

Voornoemde Jordanus zvw Arnoldus Maes soen verkocht voornoemd stuk land, 

gnd dat Wuwerstuk, met zijn dijk gnd Hoetdijk, aan Johannes zvw Gerongius 

gnd Geroncs soen van Orthen, tbv hem en Hubertus zvw voornoemde Gerongius 

Geroncs soen. 

 

Dictus Jordanus filius quondam Arnoldi Maes soen dictam peciam terre 

dictam dat (dg: W Wuwerke st) Wuwerstuc cum suo aggere dicto Hoetdijcke 

#ad hoc spectante# vendidit Johanni filio quondam Gerongii dicti Geroncs 

soen de Orthen ad opus sui et ad opus Huberti filii dicti quondam 

Gerongii Geroncs soen promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto dicto aggere dicto Hoetdijc ad hoc spectante. Testes datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1389 01. 

 

30 

BP 1178 f 072v 08 vr 15-01-1389. 

Johannes zvw Arnoldus Maes soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Maes soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 072v 09 vr 15-01-1389. 

Voornoemde broers Jordanus, Johannes en Thomas, kvw Arnoldus Maes soen, en 

Ghibo zvw Johannes gnd des Veren soen deden tbv Arnoldus zvw voornoemde 

Arnoldus Maes soen afstand van 1/3 deel van een stuk land van wijlen 

voornoemde Arnoldus Maes soen, ter plaatse gnd in de Hangebake. Voornoemde 

Ghibo beloofde dat Henricus Potter, Johannes Weijndelmoeden soen en 

Gerardus die Bruijn, szvw voornoemde Arnoldus, en Katherina dvw voornoemde 

Arnoldus Maes soen nimmer hierop rechten zullen doen gelden. 

 

Dicti Jordanus Johannes et Thomas fratres liberi quondam Arnoldi Maes 

soen et Ghibo super tercia parte (dg: pe) dicti quondam Arnoldi Maes soen 

site (dg: tercia parte p terre) in loco dicto (dg: di) in den Hangebake 

ad opus Arnoldi filii dicti quondam Arnoldi Maes soen renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere promisit 

insuper dictus Ghibo ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 072v 10 za 16-01-1389. 

Arnoldus Zanders soen van Os en Henricus van Loet zvw Arnoldus van Loet 

verkochten aan Henricus zvw Nijelkinus van Boeghen 1 morgen land in Oss, 

achter de plaats gnd Mekelendonk, tussen Agnes van Loet enerzijds en wijlen 

hr Egidius Meijssen soen anderzijds. 

 

Arnoldus Zanders soen de Os et Henricus de Loet filius quondam Arnoldi de 

Loet unum iuger terre situm in parochia de Os retro locum dictum 

Mekelendonc inter hereditatem Agnetis de Loet ex uno et inter hereditatem 

quondam domini Egidii Meijssen soen ex alio hereditarie vendiderunt 

Henrico filio quondam Nijelkini de Boeghen promittentes warandiam et 

obligationem deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum (dg: sab) in 

die Marcelli. 

 

BP 1178 f 072v 11 za 16-01-1389. 

Zebertus Jans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Zebrecht) Zebertus Jans soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 072v 12 za 16-01-1389. 

Marcelius zvw Henricus gnd Happen soen verkocht aan Willelmus zvw Hubertus 

van Volkel een n-erfcijns van 6 oude schilden of de waarde, met Pasen te 

betalen, voor het eerst over 2 jaar (zo 26-03-1391), gaande uit een kamp 

erfgoed, deels in Hees en deels in Nuland, ter plaatse gnd in Buxhoeve, 

tussen een waterlaat gnd wetering enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds. Zou het kamp feodaal zijn, dan zal verkoper de koper vesten 

voor heer en hof waarvan het afhangt. 

 

Marcelius filius quondam #Henrici# dicti Happen soen hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Huberti de Volkel hereditarium censum sex aude 

scilde seu valorem solvendum hereditarie pasche et pro primo termino a 

pasca proxime futuro ultra duos annos ex (dg: here) campo hereditatis 

sito partim in parochia de Hees et in parochia de Nuwelant (dg: inter 

here) in loco dicto in Buxhoeve inter (dg: hereditatem) aqueductum 

communem dictum weteringe ex uno et inter communitatem ibidem ex alio 

#(dg: et in edificiis in dicto campo consistentibus)# promittens super 

omnia #habita et habenda# warandam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere promisit insuper super omnia et habita #et habenda# 
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quod si dictus campus fuerit (Dg: feo) bonum feodale seu inventum fuerit 

fore bonum feodale quod extunc dictus venditor dictum (dg: ve) emptorem 

#ad eius requestam# in dicto censu sibi emptori ex dicto campo solvendo 

(dg: imp) coram domino et curia a quibus dependet in feodum imponi 

instituet firmabit et heredabit prout hoc dicto emptori ratum erit et 

firmum et prout illi qui de (dg: d) hoc de jure fuerint sententiatores 

pronunciabunt id dicto emptori ratum fore ab ...mendum #hereditarie# 

dictum censum ad et supra dictum campum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 072v 13 ma 18-01-1389. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Pasen over een jaar (zo 03-04-1390), met 

84 oude schilden of de waarde. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, Johannes van de Kloot en Willelmus van de (dg: Kloot). 

 

A. 

Et poterit redimere infra hinc et a festo pasce proxime ultra annum cum 

LXXX quatuor aude scilde seu valorem semel dandis ut in forma. Acta in 

camera presentibus scabinis Johanne de Globo Willelmo de (dg: Globo) 

testibus datum in die Prisce anno LXXXIX (dg: in ca) hora vesperarum acta 

in camera. 

 

1178 mf2 F 02 f. 73. 

 Secunda post Marcelli: maandag 18-01-1389. 

 Tercia post Marcelli: dinsdag 19-01-1389. 

 in die Sebastiani: woensdag 20-01-1389. 

 in festo Agnetis: donderdag 21-01-1389. 

 

BP 1178 f 073r 01 ma 18-01-1389. 

Godefridus zvw Arnoldus gnd die Smit van Lijeshout beloofde aan Martinus 

zvw Arnoldus gnd Arts soen van Lijeshout 1.. gulden of de waarde na maning 

te betalen. 

 

[Gode]fridus filius quondam Arnoldi dicti die Smit de Lijeshout promisit 

Martino filio #quondam# Arnoldi dicti Arts soen de Lijeshout (dg: J) 

centum et ....... gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

Emont (dg: W) Willelmus et Dordrecht datum secunda post Marcelli. 

 

BP 1178 f 073r 02 ma 18-01-1389. 

(dg: Johannes van Dordrecht). 

 

(dg: Johannes de Dordrecht). 

 

BP 1178 f 073r 03 ma 18-01-1389. 

Johannes van Dijnter verhuurde aan Johannes van Rode gewantsnijder 9 morgen 

land, ter plaatse gnd Groot Nieuwland, waarvan (1) 4 morgen ter plaatse gnd 

Sceijnckel, (2) 5 morgen ter plaatse gnd Ettinc, voor een periode van 1 

jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389). 

 

Johannes de (dg: Dordrecht) #Dijnter# novem iugera terre ad se spectantia 

sita in loco dicto Groet Nuwelant de quibus vero novem iugeribus terre 

quatuor iugera terre in loco dicto Sceijnckel et quinque iugera terre in 

loco dicto Ettinc sita sunt prout ibidem sita sunt locavit recto 

locacionis modo Johanni de Rode pannicide ab eodem ad spacium unius anni 

post festum Martini proxime futurum sine medio sequentis possidenda 

promittens warandiam obligationem deponere. Testes Willelmus et (dg: Dor) 

Emont datum supra. 

 

BP 1178 f 073r 04 ma 18-01-1389. 

Henricus Stierken beloofde aan Eustatius van Hedechusen 200 Hollandse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1389 01. 

 

32 

Henricus Stierken promisit Eustatio de Hedechusen ducentos Hollant gulden 

seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 073r 05 di 19-01-1389. 

Arnoldus Ysebout zvw Arnoldus Tielkini en zijn dochter Heijlwigis gaven uit 

aan Willelmus van Langhelaer een huis en schuur met ondergrond, en tuin in 

Eindhoven, in de straat gnd Sijcstraat, tussen Petrus gnd Piecs enerzijds 

en Johannes gnd Hout anderzijds, strekkend vanaf voornoemde straat 

achterwaarts tot aan Johannes gnd Scalcs; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van 

Eindhoven, met Lichtmis in Eindhoven aan voornoemde Heijlwigis te leveren, 

voor het eerst met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1389). De brief van 

Heijwigis overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus Ysebout filius quondam Arnoldi Tielkini et Heijlwigis eius filia 

cum tutore domum et (dg: ortum) horreum cum suis fundis atque ortum sitos 

in Eijndoven in vico dicto die Sijcstraet inter hereditatem Petri dicti 

Piecs (dg: s ex) ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: Ho) dicti Hout 

ex alio ut dicebant tendentes a dicto vico retrorsum usque ad hereditatem 

Johannis dicti Scalcs ut dicebant dederunt ad hereditariam (dg: censum) 

#paccionem# Willelmo de Langhelaer ab eodem hereditarie possidendos pro 

censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis etc etc atque pro 

hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Eijndoven 

danda dicte Heijlwigi a dicto Willelmo hereditarie purificationis et 

primo termino (dg: p) purificatione proxima (dg: ex p) et in Eijndoven 

tradenda ex premissis promittentes #cum tutore# warandiam pro premissis 

[et] obligationem deponere et alter repromisit. Testes Berkel et Rover 

datum (dg: s) tercia post Marcelli (dg: datum). Tradetur littera 

Heijwigis dicto Arnoldo. 

 

BP 1178 f 073r 06 di 19-01-1389. 

Voornoemde Willelmus van Langhelaer beloofde aan voornoemde Arnoldus 

Ysebout en zijn dochter Heijlwigis 35 oude schilden of de waarde met Sint-

Jacobus aanstaande (zo 25-07-1389) te betalen, en 35 oude schilden of de 

waarde met Sint-Jacobus over een jaar (ma 25-07-1390). De brieven 

overhandigen aan voornoemde Arnoldus. Opstellen in 2 brieven. 

 

Dictus Willelmus promisit dictis Arnoldo Ysebout et Heijlwigi eius filie 

XXXV aude scilde seu vallorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos [et] 

XXXV aude scilde seu valorem a Jacobi proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Arnoldo et 

ponatur in 2 litteris. 

 

BP 1178 f 073r 07 di 19-01-1389. 

Willelmus zvw hr Johannes van Eijndoven ridder verkocht aan Henricus 

Buekentop 1 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd op Hengmede, tussen 

erfg vw Willelmus Corstiaens enerzijds en kinderen gnd Hillen Kijnderen 

anderzijds, belast met een b-erfcijns van 3 pond gemeen geld aan een altaar 

in de kerk van Kessel. 

 

Willelmus (dg: de Kessel) filius quondam domini Johannis de Eijndoven 

militis unum iuger terre situm in parochia de Kessel in loco dicto op 

Hengmede inter hereditatem heredum quondam Willelmi Corstiaens ex uno et 

inter hereditatem liberorum dictorum Hillen Kijnderen ex alio hereditarie 

vendidit Henrico Buekentop promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere excepto hereditario censu trium librarum 

communis pagamenti cuidam altari sito in ecclesia de Kessel exinde 

solvendo. Testes Heijme et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 073r 08 di 19-01-1389. 

Jkvr Jutta dvw Bertoldus van Hoesden verhuurde aan Rijxkinus zvw Arnoldus 
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Mersman 10 hont land, ter plaatse gnd op Bemelen, tussen tussen Emondus van 

Hellu enerzijds en Gerardus van Berkel anderzijds, voor een periode van 10 

jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (wo 11-11-1388), per jaar voor 3 

gulden pieter of de waarde met Sint-Martinus te betalen. 

 

Domicella Jutta filia quondam Bertoldi de Hoesden X hont terre sita in 

(dg: parochia) ad locum dictum op Bemelen inter hereditatem Emondi de 

Hellu ex uno et inter hereditatem Gerardi de (dg: Bel) Berkel ex alio 

locavit Rijxkino filio quondam Arnoldi Mersman ab eodem ad spacium X 

annorum (dg: datam presentium sine me) post festum Martini proxime (dg: 

futurum) preteritum sine medio sequentium anno quolibet pro III gulden 

peter seu valorem dandis sibi ab alio Martini et primo termino Martini 

proxime futuro promittens warandiam (dg: ..) sic quod suum manipulum 

#contra omnes juri comparere volentes# etc et alter repromisit super 

omnia. Testes Heijme et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 073r 09 di 19-01-1389. 

Voornoemde jkvr Jutta verklaarde dat Rijxkinus Mersman alle schulden heeft 

betaald, dij hij aan haar verschuldigd was. 

 

Dicta domicella Jutta palam recognovit sibi per Rijxkinum Mersman fore 

satisfactum ab omnibus debitis que ipse Rijxkinus debebat dicte domicelle 

Jutte usque in diem presentem ut dicebat clamans quitum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 073r 10 wo 20-01-1389. 

Henricus zvw Goessuinus van Tricht verkocht aan Luppertus zv Luppertus gnd 

Hennens Suager een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis 

in Zeelst te leveren, gaande uit een kamp in Zeelst, ter plaatse gnd 

Slipvort, tussen Thomas gnd Bongart enerzijds en Petrus van Tricht 

anderzijds, welke pacht Petrus van Tricht, tbv eerstgenoemde Henricus, 

gekocht had van Arnoldus van Beke zvw Arnoldus van Beke. 

 

(dg: Pet) Henricus filius quondam Goessuini de Tricht hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Oerle solvendam 

hereditarie purificationis et in (dg: Zee Zeelst) Zeelst tradendam ex 

quodam campo sito in parochia de Zeelst ad locum dictum Slipvort inter 

hereditatem Thome dicti Bongart ex uno et inter hereditatem Petri de 

Tricht ex alio quam paccionem Petrus de Tricht ad opus primodicti Henrici 

erga Arnoldum de Beke filium quondam Arnoldi de Beke emendo acquisiverat 

prout in litteris vendidit Lupperto filio Lupperti dicti Hennens Suager 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui in dicta paccione existentem deponere. Testes 

Willelmus et Dordrecht datum in die Sebastiani. 

 

BP 1178 f 073r 11 wo 20-01-1389. 

Luppertus, zv Luppertus gnd Hennens Suager en ev Yda dvw Willelmus van 

Melcrode, droeg over aan Henricus zvw Goeswinus van Tricht alle 

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

voornoemde Willelmus van Melcrode en diens vrouw Aleijdis, ouders van 

voornoemde Yda, gelegen onder Oirschot, in de herdgang van Best, ter 

plaatse gnd Melkrode, belast met cijnzen en pachten. 

 

Dictus Luppertus (dg: omnes hereditates sibi de mo) filius Lupperti 

Hennens Suager maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie quondam 

Willelmi de Melcrode omnes hereditates sibi et dicte Yde sue uxori (dg: 

su de) de morte dicti quondam Willelmi de Melcrode et Aleijdis quondam 

eius uxoris parentum olim dicte Yde successione advolutas quocumque 

locorum in parochia de Oerscot in pastoria de Best in loco dicto Melcrode 

situatas ut dicebat #supportavit Henrico filio quondam Goeswini de 

Tricht# promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 



Bosch’ Protocol jaar 1389 01. 

 

34 

oneribus) censibus et paccionibus exinde de jure spectantibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 073r 12 do 21-01-1389. 

Johannes Basijn zvw Rodolphus van Duer bakker verkocht aan Willelmus Hels 

een b-erfcijns van 4 pond geld, uit een b-erfcijns10 van 12 pond voornoemd 

geld, te betalen met Sint-Jan, gaande uit 3 kamers met ondergrond, behorend 

aan Johannes Dicbier, gelegen in Den Bosch, aan de Markt, tussen het stenen 

huis waarin voornoemde Johannes Dicbier woont enerzijds en erfgoed van 

Gerardus Steenwech anderzijds, welke cijns van 12 pond mr Johannes Basijn 

chirurgijn, grootvader van eerstgenoemde Johannes Basijn, gekocht had van 

voornoemde Johannes Dicbier, en welke cijns van 4 pond aan eerstgenoemde 

Johannes Basijn gekomen was na erfdeling met zijn broer Rodolphus. 

 

Johannes Basijn filius quondam Rodolphi de Duer pistoris hereditarium 

censum quatuor librarum monete ad se spectantem de hereditario censu 

duodecim librarum dicte monete solvendo hereditarie nativitatis Johannis 

ex tribus cameris et earum fundis ad Johannem Dicbier spectantibus sitis 

in Busco ad forum inter domum lapideam in qua idem Johannes Dicbier 

moratur ex uno et inter hereditatem Gerardi Steenwech ex alio quem censum 

(dg: XII) duodecim librarum (dg: di) magister Johannes Basijn cijrurgicus 

avus olim primodicti Johannis Basijn erga dictum Johannem Dicbier emendo 

acquisiverat prout in litteris quas vidimus et qui census quatuor 

librarum primodicto Johanni Basijn de morte quondam suorum parentum 

successione advolutum esse et sibi mediante hereditaria (dg: p) divisione 

prius habita inter ipsum et Rodolphum eius fratrem cessisse in partem 

dicebat vendidit Willelmo Hels cum litteris et jure occacione promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et 

Willelmus datum in festo Agnetis. 

 

BP 1178 f 073r 13 do 21-01-1389. 

(dg: Walterus van). 

 

(dg: Walterus de). 

 

BP 1178 f 073r 14 ±do 21-01-1389. 

Gerardus gnd Broc verkocht aan Walterus van Hijntam een stukje erfgoed in 

Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

voornoemde Gerardus Broc enerzijds en erfgoed van Walterus van Hijntham 

anderzijds, 123 voet lang, af te meten vanaf de gemene weg achterwaarts, 7 

voet breed over een lengte van 31 voet tussen de wand van voornoemde 

Gerardus en de wand van voornoemde Walterus, en verder 5 voet breed, 

Voornoemde Walterus mag een deur hangen aan de gebouwen van voornoemde 

Gerardus, aan het begin van voornoemde weg, naast de gemene weg. Verder nog 

een bepaling over het afwateren {afgesleten}. 

 

Gerardus dictus Broc quandam particulam hereditatis sitam in Busco ad 

finem vici Hijnthamensis inter hereditatem dicti Gerardi Broc ex uno et 

inter hereditatem Walteri de Hijntham ex alio et que particula 

hereditatis (dg: tendit a communi platea retrorsum ad) continet centum et 

viginti tres pedatas in longitudine mensurando a communi pl[atea] 

retrorsum et que particula hereditatis continet ad longitudinem XXXI 

pedatarum #(dg: ...)# latitudinem septem pedatarum inter parietem dicti 

Gerardi et inter parietem dicti W[alteri] mensurando scilicet huiusmodi 

XXXI pedatas a communi platea retrorsum et que particula hereditatis 

continet (dg: ubique) a huiusmodi XXXI pedatis retrorsum usque [ad fi]nem 

eiusdem particule hereditatis ubique quinque pedatas in latitudine ut 

dicebat hereditarie vendidit Waltero de Hijntam promittens warandiam et 

                         
10 Zie ← BP 1175 f 184r 05 za 07-04-1369 (4) vermelding van een cijns 

(dezelfde?) van 12 pond, gaande uit deze kamers. 
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obligationem deponere tali condicione quod [dictus] Walterus semper 

poterit libere appendere in edificiis dicti Gerardi in principio dicte 

vie iuxta communem plateam unam januam ad profectum dicti Walteri ....... 

....... dicti Gerardi ....... ....... et edificia dicti Walteri libere 

[poterit] ....... stillare {afgesleten}. 

 

1178 mf2 F 03 f. 73v. 

 in profesto purificationis: maandag 01-02-1389. 

 in festo Agnetis: donderdag 21-01-1389. 

 

BP 1178 f 073v 01 ±do 21-01-1389. 

Walterus van Hijntam deed afstand van een huis en erf, 123 voet lang, in 

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes 

snijder van Hijntam enerzijds en Johannes gnd Smedeke anderzijds, aan hem 

verkocht door Gerardus ?Broc. 

 

[11Walterus de] Hijntam super domu et area centum et viginti tres pedatas 

in longitudine continente sita in Busco in vico Hijnthamensi [inter 

hereditatem] quondam Johannis sartoris de Hijntam ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Smedeken ex alio venditis sibi ....... ....... 

....... ....... Gerardo B[roc?] (dg: cum litteris et aliis et jure) 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1178 f 073v 02 ±do 21-01-1389. 

Voornoemde Walterus van Hijntam droeg over aan Gerardus ?Broc een stukje 

erfgoed in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen ....... 

....... enerzijds en erfgoed van voornoemde Gerardus anderzijds, welk 

stukje 7 voet breed is en even lang als voornoemd erfgoed van Gerardus 

....... ....... aan hem ?verkocht door voornoemde ?Gerardus. Voor voornoemde 

Walterus gereserveerd de renunciatie, vandaag aan hem gedaan van een stukje 

erfgoed aldaar, tussen erfgoed van voornoemde Walterus en erfgoed van 

voornoemde Gerardus. 

 

Dictus (dg: Gerardus Broc) Walterus de Hijntam quandam particulam 

hereditatis sitam in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter ....... 

....... ....... ....... ....... dicti Gerardi ex alio et que particula 

hereditatis continet septem pedatas in latitudine et et que particula 

hereditatis habet eandem longitudinem quam habet dicta hereditas dicti 

Gerardi ....... ....... ?vendita sibi a dicto ?Gerardo (dg: prout in 

litteris) supportavit dicto Gerardo cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere salvo tamen (dg: .......) 

dicto (dg: Ger) Waltero [hereditaria renunciacione] sibi hodierno die 

facta de (dg: d.. ab) particula hereditatis ibidem sita inter hereditatem 

dicti Walteri et hereditatem dicti Gerardi prout in litteris continetur. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 073v 03 ±do 21-01-1389. 

Johannes gnd Lemken droeg over12 aan Johannes gnd Bijtter en Gerardus zv 

Gerardus van Mulsen 13 oude schilden en 9 penningen gnd plakmeeuwen geld 

van Holland, aan hem beloofd13 door Johannes gnd Crillart. 

 

Johannes dictus (dg: Lemken Le.) Lemken tredecim aureos denarios antiquos 

communiter scilde vocatos atque novem denarios communiter placmeuwe 

v[ocatos] monete Hollandie promissos sibi a Johanne dicto Crillart prout 

                         
11 Aanvulling op basis van BP 1178 f 073v 02. 
12 Zie → BP 1178 f 088v 07 di 16-02-1389, overdracht van de 

schuldbekentenis, maar nu aan Gerardus zv Gerardus van Mulsen. 
13 Zie ← BP 1177 f 240r 11 za 26-05-1386, belofte op 26-05-1387 13 oude 

schilden en 9 Holland plakken te betalen. 
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in litteris supportavit Johanni dicto Bijtter et Gerardo filio Gerardi de 

Mulsen (dg: su) cum litteris [et] jure. 

 

BP 1178 f 073v 04 ±do 21-01-1389. 

(dg: Gerardus en Jo). 

 

(dg: Gerardus et Jo). 

 

BP 1178 f 073v 05 ±do 21-01-1389. 

De broers Henricus en Johannes, kv Gerardus gnd Sweijme,: 2 stukken land in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Gesel, (1) tussen kv Petrus gnd Loeder enerzijds 

en erfg vw Enghelberna Brocken anderzijds, (2) {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus et Johannes fratres liberi Gerardi dicti Sweijme duas pecias 

terre sitas in parochia de Helvoert in loco dicto Gesel quarum una inter 

hereditatem liberorum Petri dicti Loeder ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Enghelberne Brocken ex alio et altera (dg: inter). 

 

BP 1178 f 073v 06 ma 01-02-1389. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Spoirct ev Eefsa, en Henricus Buc 

zv Theodericus Buc ev Elizabeth, dv Henricus van Uden verwekt bij zijn 

vrouw Hadewigis dvw Bartholomeus zv Theodericus, gaven uit aan Arnoldus van 

den Dike en Wellinus Wellens soen van Acht (1) een hoeve, gnd het Goed te 

Velde, van wijlen voornoemde Bartholomeus, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, (2) 18 bunder land, ter plaatse gnd Liemde, naast Paulus zv 

Henricus gnd Man, Thomas gnd Boudekens soen en Sijmon van den Berge; de 

uitgifte geschiedde voor de onraad, die voornoemde wijlen Bartholomeus en 

zijn broer Bertholdus hieruit hadden, en thans voor een n-erfpacht van 16½ 

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

eerst morgen over een jaar (wo 02-02-1390). 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Spoirct maritus et 

tutor legitimus Eefse sue uxoris et Henricus Buc filius Theoderici Buc 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum Henrici de Uden 

(dg: s) ab eodem Henrico et (dg: Elizabeth) Hadewige sua uxore filia (dg: 

dicti Ant) quondam Bartholomei filii Theoderici pariter genitarum (dg: 

bo) mansum dictum (dg: te Ve) tGoet te Velde (dg: situm in) dicti quondam 

Bartholomei situm in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde cum (dg: 

s) attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

#sitis# atque (dg: ..) decem et octo bonariis terre sitis in dicto loco 

dicto Lijemde vocato (dg: inter) #contigue iuxta# hereditatem Pauli (dg: 

d) filii Henrici dicti Man #et# Thome dicti Boudekens soen et Sij[monis] 

van den Berge (dg: ex alio et inter hereditatem Mathije Liben soen Eigii 

dicti Loij Lenters soen ex alio) prout !ibidem decem et et octo bonaria 

ibidem sita sunt (dg: et ad Bartholomeum) dederunt ad hereditariam 

paccionem Arnoldo van den Dike et Wellino Wellens soen de Acht ab eisdem 

hereditarie possidendum pro oneribus dictis onraet que dictus quondam 

Bartholomeus et Bertholdus eius fratri! ex (dg: -in) premissis de jure 

solvere consueverunt annuatim dandis etc atque pro hereditaria paccione 

sedecim (dg: modio) et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab aliis hereditarie purificationis et primo termino #in crastino# 

ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes (dg: wa) 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi ex premissis. Testes Rover et Dordrecht datum in 

profesto purificationis. 

 

BP 1178 f 073v 07 ma 01-02-1389. 

Theodericus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 073v 08 do 21-01-1389. 

Voornoemde Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Spoirct ev Eefsa, en 

Henricus Buc zv Theodericus Buc ev Elizabeth, dv Henricus van Uden verwekt 

bij zijn vrouw Hadewigis dvw Bartholomeus zv Theodericus, gaven uit aan 

Wellinus Wellens soen van Acht 7 bunder erfgoed van wijlen voornoemde 

Bartholomeus zv Theodericus, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen 

Willelmus van den Velde enerzijds en Arnoldus van den Perre anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans voor een n-erfpacht van 4 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (wo 02-02-1390). 

 

Dicti Theodericus et Henricus Buc septem bonaria (dg: terre prati s pra) 

hereditatis dicti quondam Bartholomei (dg: fratri Theoderici) filii 

Theoderici sita in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde inter 

hereditatem Willelmi van den Velde ex uno et inter hereditatem (dg: d 

cuiusdam dicte des Coelborners) #Arnoldi van den Perre# ex alio #in ea 

quantitate etc# ut dicebant dederunt ad hereditarium censum Wellino 

Wellens soen de Acht ab eodem hereditarie possidenda pro oneribus dictis 

onraet annuatim exinde de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco danda eis ab alio 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes indivisi super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Berkel et Willelmus datum (dg: supra) in festo Agnetis. 

 

BP 1178 f 073v 09 do 21-01-1389. 

Arnoldus van den Dike verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Dike prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 073v 10 ma 01-02-1389. 

Voornoemde Arnoldus van den Dijke en Wellinus Wellens soen van Acht 

beloofden aan voornoemde Theodericus en Henricus Buc 400 Hollandse gulden 

of de waarde en 8 mud rogge, Bossche maat, morgen over een jaar te leveren 

(wo 02-02-1390). 

 

Dicti Arnoldus van den Dijke et Wellinus Wellens soen de Acht promiserunt 

dictis Theoderico et Henrico Buc quadringentos Hollant gulden seu valorem 

et octo modios siliginis mensure de Busco a (dg: purificationis proxime 

futuro) #crastino# ultra annum persolvendos. Testes Eont et Dordrecht 

datum in profesto purificationis. 

 

BP 1178 f 073v 11 do 21-01-1389. 

Voornoemde Wellinus Wellens soen en Ghibo zv Ghibo van den Eijnde beloofden 

aan voornoemde Theodericus en Henricus 180 Hollandse gulden of de waarde en 

3½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1390) te 

leveren. 

 

Dictus Wellinus Wellens soen #et Ghibo filius Ghibonis van den Eijnde# 

promisit dictis Theoderico et Henrico centum et LXXX Hollant gulden seu 

valorem et tres et dimidium modios siliginis mensure de Busco (dg: ad) a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Berkel et 

Willelmus datum in festo Agnetis. 

 

BP 1178 f 073v 12 do 21-01-1389. 

De broers Henricus en Johannes, kv Gerardus gnd Sweijme, verkochten aan 

Arnoldus Buc zvw Walterus gnd Groet Wouters (1) een stuk land, in Helvoirt, 

ter plaatse gnd Gesel, tussen kv Petrus gnd Loeder enerzijds en erfg vw 

Enghelberna gnd Brocken anderzijds, (2) 1/3 deel in een stuk land, gnd dat 

Wijkelaar, in Helvoirt, ter plaatse gnd Gesel, tussen tussen Henricus 

Snavel enerzijds en erfg vw Walterus gnd Brocke anderzijds, te weten het 
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1/3 deel aan het eind van voornoemd stuk land, richting Helvoirt, (3) een 

stuk beemd, naast voornoemd 1/3 deel van het stuk land gnd die Wijkelaar, 

strekkend vanaf voornoemd 1/3 deel tot aan erfg vw Petrus gnd Stocman, 

belast met cijnzen en pachten. 

 

Henricus Johannes fratres liberi Gerardi dicti Sweijme peciam terre sitam 

in parochia de Helvoert in loco dicto Ghesel inter hereditatem (dg: li) 

liberorum Petri dicti Loeder ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Enghelberne dicte Brocken ex alio atque terciam partem ad se spectantem 

in pecia terre dicta dat (dg: Br) Wijkelaer sita in parochia et loco 

predictis inter hereditatem Henrici Snavel ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Walteri dicti Brocke ex alio scilicet illam terciam 

partem que est in fine dicte pecie terre versus Helvoert atque (dg: q) 

peciam prati sitam iuxta dictam (dg: pe) terciam partem dicte pecie terre 

die Wijkelaer vocate tendentem a dicta tercia parte usque ad hereditatem 

heredum quondam Petri dicti Stocman ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Arnoldo Buc filio quondam Walteri dicti (dg: Wo) Groet Wouters (dg: soen) 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis censibus et 

paccionibus exinde (dg: p) de jure solvendis. Testes Berkel et Dordrecht 

datum (dg: .) in die Agnetis. 

 

BP 1178 f 073v 13 do 21-01-1389. 

Johannes Broc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Broc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 073v 14 do 21-01-1389. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 44, f.54v, 21-01-1389. 

Everardus Buc voller gaf uit aan Rijxkinus gnd Jans soen een hofstad, in 

Geffen, ter plaatse gnd aan die Wijk, tussen Johannes gnd van Hoesden 

enerzijds en Ghibo gnd Buc anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 4 

penning gemeen geld aan Willelmus van Nuwelant en thans voor een n-erfpacht 

van 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

voor het eerst over 2 jaar (do 02-02-1391). 

 

Everardus Buc fullo domistadium situm in (dg: G) parochia de Gheffen ad 

locum dictum aen die Wijc inter hereditatem Johannis dicti (dg: H) de 

(dg: Hoe) Hoesden ex uno et inter hereditatem Ghibonis dicti Buc ex alio 

dedit ad hereditariam paccionem Rijxkino dicto Jans soen ab eodem 

hereditarie possidendum pro IIII denariis communis pagamenti Willelmo de 

Nuwelant exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione trium 

sextariorum siliginis mensure [de] Busco danda (dg: sibi) et solvenda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra (dg: 

annum) #duos annos# et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et al[ter] repromisit. Testes 

Berkel et (dg: Dordrecht) Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 073v 15 ±do 21-01-1389. 

Johannes zv Ghibo gnd Buc gaf uit aan Rijxkinus Jans soen een hofstad in 

Geffen, ter plaatse gnd aan die Wijk, tussen Everardus Buc enerzijds en 

Elizabeth gnd Hillen dochter anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 4 

penning gemeen paijment, een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, 

en thans voor een n-erfpacht van 3 lopen {afgesleten} met Lichtmis te 

leveren. 

 

Johannes filius Ghibonis dicti Buc domistadium situm in parochia de 

Gheffen ad locum dictum aen die Wijc inter hereditatem Everardi Buc ex 

uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Hillen dochter ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Rijxkino Jans soen ab eodem 

hereditarie possidendum pro IIII denariis communis pagamenti et pro 

hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco (dg: 

da) annuatim exinde solvenda danda etc atque pro hereditaria paccione 
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(dg: ve) trium lopinorum {afgesleten} ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... purificationis et primo termino ....... ....... 

et in ....... ....... ....... ....... ....... promittens warandiam [pro 

premissis] et obligationem deponere et alter repromisit ....... ....... 

....... ....... ....... 

 

1178 mf2 F 04 f. 73A. 

1178 mf2 F 05 f. 73A-v is onbeschreven. 

 15-09-1663. 

 14-08-1668. 

 

BP 1178 f 073ar 01 .. 15-09-1663. 

Jan Janssen van Hedel den Jonge, bij vernadering tegen Mathijs Lamberts van 

Valderhe.... eerste koper, verklaarde dat Marten Janssen Quinten en Jan 

Janssen, beide woonende in Liemde, als gelders van 1 mud en ½ zester rogge 

van nevenstaand contract van 16½ mud rogge, (beginnend met Theodericus 

Buc), deze 1 mud en ½ zester rogge hebben gelost. 

 

Jan Janssen van Hedel den Jonge als bij vernaederinge ver..... hebbende 

tegens Mathijs Lamberts van Valderhe.... eersten cooper een mud ende een 

halve sester roggen in den bijstaenden contracte van zestien ende een 

halft mud rogge (beginnende Theodericus Buc14) heeft bekent ende beleden 

dat Marten Janssen Quinten ende Jan Janssen beijde woonende tot Liemde 

als gelders van t’selve een mud ende een halve sester roggen t’selve aen 

sijnen handen hebben affgelost ende gequeten. Actum desen XVe 7br XVIc 

LXIII. Verster. 

 

BP 1178 f 073ar 02 .. 14-08-1668. 

De broers Zeger en Jan, zv Jan van Hedel, verklaarden, mede namens hun 

afwezige broer Marten, dat bovengemelde Marten Janse Quinten nog 1 mud 

rogge in de bovengemelde pacht heeft afgelost. 

 

Zeger ende Jan gebroederen sonen Jans van Hedel so voor hun selven als 

hun fort en sterck maeckende voor Marten hennen absenten broeder hebben 

opentlic bekent dat de bovengemelte Marten Janse Quinten alnoch een mud 

rogs in den boven gemelten pacht heeft affgelost en in hennen handen #der 

.... .......# gequeten. Actum den XIIII augusti 1668. ....... 

 

1178 mf2 F 06 f. 74. 

 in die Agnetis: donderdag 21-01-1389. 

 

BP 1178 f 074r 01 do 21-01-1389. 

....... gnd Hermans soen beloofde aan Johannes zvw Arnoldus die Hoessche 5 

1/3 oude schild, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te betalen. 

 

....... dictus Hermans soen promisit Johanni filio quondam Arnoldi die 

Hoessche quinque aude scilde et terciam partem unius [aude scilt] seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Berkel et 

Coptiten datum in die Agnetis. 

 

BP 1178 f 074r 02 do 21-01-1389. 

Henricus van Haren vleeshouwer verkocht aan Johannes Herinc vleeshouwer de 

helft van een hofstad met gebouwen in Den Bosch, in een straat die loopt 

voor het woonhuis van wijlen de vrouwe van der Lake, op de hoek, tussen 

erfgoed van hr Arnoldus van Wesel priester enerzijds en erfgoed van Petrus 

gnd Scutte anderzijds, te weten de helft naast voornoemd erfgoed van wijlen 

hr Arnoldus, met een weg, afgescheiden van de andere helft van de hofstad, 

gelegen aan het eind van die andere helft, naast voornoemd erfgoed van 

Petrus Stucke, lopend vanaf de gemene weg tot aan eerstgenoemde helft, aan 

                         
14 Zie ← BP 1178 f 073v 06 ma 01-02-1389. 
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hem overgedragen15 door Johannes zvw Arnoldus gnd Koetman van Os, belast met 

een lijfrente16 van 3 oude schilden, die voornoemde Henricus van Haren aan 

voornoemde Johannes zvw Arnoldus Koetman en diens vrouw Agnes betaalde, en 

die de koper17 nu voortaan zal betalen. 

 

[He]nricus de Haren carnifex medietatem cuiusdam domistadii siti in Busco 

in vico tendente ante domum (de Po) habitationis quondam domine van der 

Lake super conum ibidem inter hereditatem domini Arnoldi de Wesel (dg: 

ex) presbitri ex uno et inter hereditatem Petri dicti Scutte ex alio 

scilicet illam medietatem [que] sita est iuxta dictam hereditatem dicti 

quondam domini Arnoldi simul cum edificiis supra dictam (dg: p) 

medietatem consistentibus atque cum (dg: v) quadam via sumpta [de 

r]eliqua medietate antedicti domistadii que via sita est ad finem dicte 

alterius medietatis dicti domistadii contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti Petri Stu[ck]e et que via tendit a communi platea usque ad 

primodicam medietatem prout huiusmodi via ibidem sita est pro presenti 

supportatam sibi a Johanne filio quondam [Arnoldi] dicti (dg: Ko) Koetman 

de Os prout in litteris vendidit Johanni Herinc carnifici supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta vitali pensione trium aude scilde quam dictus Henricus 

de Haren dicto Johanni filio quondam #Arnoldi# Koetman et Agneti eius 

uxori ad vitam ipsorum amborum seu alterius eorum diutius viventis 

solvere tenetur quam pensionem dictus emptor nunc ex premissis solvere 

tenetur. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 074r 03 do 21-01-1389. 

Arnoldus Busbier verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Busbier prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 074r 04 do 21-01-1389. 

Arnoldus van Berze zvw Johannes van Berze bakker verkocht aan Reijnerus van 

Berze zv Johannes van Berze een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

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

02-1390), gaande uit een stuk land gnd Oebelkens Brake, 1 mud rogge groot, 

in Hees, tussen Rodolphus van Kessel enerzijds en een gemene waterlaat 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus de Berze filius quondam Johannis de Berze pistoris hereditarie 

vendidit Reijnero de Berze filio Johannis de Berze hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et primo termino (dg: termino) ultra annum et in Busco 

tradendam ex pecia terre dicta Oebelkens Brake #unum modium siliginis [in 

semin]e capiente# sita in parochia de Heze inter hereditatem Rodolphi de 

Kessel ex uno et inter communem aqueductum dictum waterlaet ex alio 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

                         
15 Zie ← BP 1177 f 345v 01 za 23-02-1387, overdracht van deze helft. 
16 Zie ← BP 1177 f 345v 03 za 23-02-1387, belofte van de lijfrente. 
17 Zie → VB 1799 f 111v 14, ma 10-04-1396, Jan van Os soen wilner Arts 

geheijten Koecman van Os was gericht aen een heilft behorende tot Henric 

van Haren den Vleeschehouwer in een hostat gelegen in tsHertogen in eenre 

straten streckende voer thuus des woningen wilner der vrouwen van der Lake 

op enen hoecke aldair tusschen den erve wilner heren Arts van Wesel 

prijsters ende tusschen den erve wilner Peters Scut dats te weten aen die 

heilft welc gelegen is ten voirs erve wart des vors wilner heren Arts ende 

aen die tijmmeringen in die vors heilft staende ende voert aen alle ende 

een yegelijc ander goide des vors Henrics van Haren die hij heeft ende 

namaels vercrigen sal tot wat steden sij wesende sijn of gelegen overmids 

gebrec van lijfpensien die die vors Jan ende Agnees sijn wijf dair aen 

hadde ende Jan vors heeft des mechtich gemaect Art Groet Art. 
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fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 074r 05 do 21-01-1389. 

Johannes Luijsselman van Bucstel beloofde aan Nijcholaus zvw Engbertus van 

Maren 15 mud hop, Bossche maat, en 1 Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Johannes Luijsselman de Bucstel promisit (dg: Willelmo E filio quondam) 

Nijcholao filio quondam Engberti de Maren XV modios lupule dicte hoppen 

mensure de Busco et unum florenum dictum gulden monete Hollandie ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 074r 06 do 21-01-1389. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode scolasticus in Den Bosch en Jacobus zvw 

Jacobus Tijt beloofden aan Philippus Jozollo 15 oude Franse schilden met 

Pasen aanstaande (zo 18-04-1389; 10+28+31+18=87 dgn) te betalen, op straffe 

van 1. 

 

Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode scolasticus in Busco et Jacobus filius 

quondam Jacobi Tijt promiserunt Philippo Jozollo XV aude scilde Francie 

ad pasca proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes (dg: Ro Aa et 

Emont datum supra). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 074r 07 do 21-01-1389. 

Katherina dvw Goeswinus gnd Tacke van Erpe deed tbv Rutgherus van Puijfelic 

afstand van (1) een streep land van wijlen voornoemde Goeswinus, in Erp, 

tussen Godefridus van Langvelt enerzijds en Heijnmannus Lonijs soen 

anderzijds, (2) een stuk land van wijlen voornoemde Goeswinus, in Erp, 

naast het kerkhof aldaar, naast Gertrudis gnd Tacs enerzijds en Ywanus die 

Koc anderzijds. 

 

Katherina filia quondam Goeswini dicti Tacke de Erpe cum tutore super 

quadam strepa terre dicti quondam Goeswini sita in parochia de Erpe (dg: 

iuxta locum) inter hereditatem Godefridi de Langvelt ex uno et inter 

hereditatem Heijnmanni Lonijs soen ex alio atque super pecia terre dicti 

quondam Goeswini sita in dicta parochia iuxta cijmitherium ibidem (dg: 

inter hereditatem) iuxta hereditatem Gertrudis dicte Tacs ex uno et inter 

hereditatem Ywani die Koc ex alio et super jure ad opus Rutgheri de 

Puijfelic renunciavit promittens cum tutore ratam servare. Testes (dg: 

datum supra) Aa et Emont datum supra. 

 

BP 1178 f 074r 08 do 21-01-1389. 

De broers Gerardus Loij Willems soen en Johannes Loij beloofden aan 

Johannes Monic 125 Hollandse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande 

(di 02-03-1389) te betalen, op straffe van 10. 

 

Gerardus Loij Willems soen et Johannes Loij eius fratres! promiserunt 

Johanni Monic centum et XXV Hollant gulden seu valorem ad carnisprivium 

proxime futurum persolvendos sub pena X. Testes (dg: datum supra) Berkel 

et Willelmus? datum supra. 

 

BP 1178 f 074r 09 do 21-01-1389. 

De eerste zal Johannes schadeloos houden. 

 

Primus servabit (dg: ali) Johannem indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 074r 10 do 21-01-1389. 

Johannes gnd Hughen leerbewerker droeg over aan Andreas zvw Arnoldus zv 

Lambertus bakker (dg: en diens vrouw Gertrudis dv eerstgenoemde Johannes 

als gift) een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht 

van 6 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 6 mud voornoemde Johannes 

met Lichtmis beurt, gaande uit een hoeve in Berghem, waarin Henricus 



Bosch’ Protocol jaar 1389 01. 

 

42 

Scarleije woonde. 

 

Johannes dictus Hughen frunitor hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione sex modiorum siliginis 

dicte mensure quam paccionem sex modiorum siliginis dictus Johannes 

solvendam habet purificationis ex manso terre sito in Berchen in quo 

manso Henricus Scarleije residere consuevit et ex attinentiis dicti mansi 

universis supportavit Andree filio quondam Arnoldi filii Lamberti 

pistoris (dg: cum Gertrude sua uxore filia primodicti Johannis nomine 

dotis ad jus oppidi etc) promittens warandiam et obligationem deponere in 

dicta paccione 3 modiorum siliginis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 074r 11 do 21-01-1389. 

Voornoemde Andreas zvw Arnoldus zv Lambertus bakker beloofde aan voornoemde 

Johannes gnd Hughen leerbewerker bij de deling van de goederen, die 

voornoemde Johannes Hughe en diens vrouw Gertrudis zullen nalaten, een 

erfpacht in te brengen van 3 mud rogge, Bossche maat, en 25 Brabantse 

dobbel of de waarde. 

 

Dictus Andreas promisit super omnia #dicto Johanni# quod si ipse 

imposterum ad divisionem faciendam de bonis que dictus Johannes Hughe et 

Gertrudis eius uxor in sua morte post se relinquent venire voluerit et 

condividere quod extunc ad huiusmodi divisionem (dg: d) importabit 

hereditariam paccionem (dg: pac) trium modiorum siliginis mensure de 

Busco et XXV Brabant dobbel seu valorem antequam dicta (dg: p) bona 

poterit condividere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 074r 12 do 21-01-1389. 

Henricus van Merlaer oudere zv Rodolphus van Merlaer gaf uit aan Johannes 

gnd die Vrieze van Buekelle en Johannes zv Denkinus gnd Fijen soen een 

kamp, gnd die Weie Kamp, in Veghel, naast de plaats gnd Tuiftheze enerzijds 

en de gemeint van Veghel anderzijds, welk kamp was van Rodolphus Glorien 

soen; de uitgifte geschiedde voor 2 obool hertogencijns en thans voor een 

n-erfcijns van 16 pond geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Henricus de Merlaer filius senior Rodolphi de Merlaer quendam campum 

dictum die Weije Camp situm in parochia de Vechel iuxta locum dictum 

Tuijftheze ex uno et inter communitatem de Vechel ex alio et qui campus 

fuerat olim Rodolphi Glorien soen ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Johanni dicto die Vrieze de (dg: Bu) Buekelle et Johanni filio Denkini 

dicti Fijen soen ab eisdem hereditarie possidendum pro duobus obulis 

census domino duci exinde solvendis dandis etc et pro hereditario censu 

sedecim librarum monete dando sibi ab aliis hereditarie nativitatis 

Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi ex premissis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 074r 13 do 21-01-1389. 

Voornoemde Johannes gnd die Vrieze van Buekelle en Johannes zv Denkinus gnd 

Fijen soen beloofden aan voornoemde Henricus van Merlaer 35 Hollandse 

gulden of de waarde en 3 pond en 10 schelling geld met Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1389) te betalen. 

 

Dicti Johannes et Johannes promiserunt dicto Henrico de Merlaer XXXV 

Hollant gulden seu valorem et tres libras et X solidos monete ad 

nativitatis Domini proxime futurum (dg: s) persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 074r 14 do 21-01-1389. 

Nijcholaus gnd Coel Condermans soen maakte bezwaar tegen alle verkopingen 



Bosch’ Protocol jaar 1389 01. 

 

43 

en vervreemdingen, gedaan door Theodericus nzv hr Henricus van de Broek met 

zijn goederen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Condermans soen omnes vendiciones et aienaciones 

factas per Theodericum filium naturalem domini Henrici de Palude 

presbitri cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 074r 15 do 21-01-1389. 

Rutgherus van Boemel zvw Johannes van Boemel droeg over aan zijn schoonzoon 

Willelmus zvw Theodericus van Os, tbv hem en Johannes en Elizabeth, kv 

voornoemde Rutgherus, zijn vruchtgebruik in de helft van een erfgoed met 

gebouwen in Den Bosch, in een straat die loopt van het midden van de 

Kerkstraat naar de huizinge van wijlen Willelmus van Berkel, tussen erfgoed 

van Petrus die Heerde enerzijds en huis en erf van Rutgherus van Os 

anderzijds. 

 

Rutgherus de Boemel filius quondam Johannis de Boemel suum usufructum 

quem habuit (dg: h) in medietate cuiusdam hereditatis site in (dg: here) 

Busco in vico tendente a medio vici ecclesie versus mansionem quondam 

Willelmi de Berkel inter hereditatem Petri die Heerde ex uno et inter 

(dg: h) domum et a[ream] Rutgheri de Os ex alio et in edificiis (dg: etc) 

in eadem medietate consistentibus supportavit Willelmo filio quondam 

Theoderici de Os suo genero ad opus sui et ad [opus] Johannis et 

Elizabeth liberorum dicti Rutgheri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 074r 16 ±di 26-01-1389. 

Voornoemde Johannes en Elisabeth droegen twee delen in voornoemde helft van 

het erfgoed over aan Willelmus zvw Theodericus van Os. 

 

Dicti Johannes et Elisabeth cum tutore duas partes ad se spectantes in 

dicta medietate dicte hereditatis ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Willelmo [filio quondam Theoderici de] Os promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem e[x parte] eorum deponere. Testes Heijme et 

Coptiten [datum in crastino conversionis Pauli]. 

 

1178 mf2 F 07 f. 74v. 

 in crastino conversionis Pauli: dinsdag 26-01-1389. 

 Tercia post Sebastiani: dinsdag 26-01-1389. 

 Sabbato post Agnetis: zaterdag 23-01-1389. 

 

BP 1178 f 074v 01 ±di 26-01-1389. 

Rutgherus van Boemel zvw Johannes van Boemel droeg over aan zijn schoonzoon 

Willelmus zvw Theodericus van Os, tbv hem en Johannes en Elizabeth, kv 

voornoemde Rutgherus, zijn vruchtgebruik in een b-erfcijns van 10 pond 

geld, een helft te betalen met ....... en de andere helft met ......., 

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

van Johannes Wael enerzijds en erfgoed van Ghibo gnd Pels anderzijds, aan 

hem verkocht door Henricus gnd Nenar. 

 

[18Rutgherus de Boemel filius Johannis] quondam de Boemel suum usufructum 

sibi competentem in hereditario censu (dg: X) decem librarum monete 

solvendo hereditarie mediatim ....... ....... ....... [ex do]mo et area 

(dg: ipsius) sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem 

Johannis Wael ex uno et inter hereditatem Ghibonis dicti Pels ex alio 

[vendito] sibi ab (dg: Heij) Henrico dicto Nenar prout in litteris 

supportavit Willelmo filio quondam (dg: H.) Theoderici de Os suo genero 

ad opus sui et ad [opus] Johannis et Elizabeth liberorum dicti Rutgheri 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

                         
18 Aanvulling op basis van BP 1178 f 074r 15. 
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datum supra. 

 

BP 1178 f 074v 02 di 26-01-1389. 

Voornoemde Johannes en Elisabeth droegen twee delen in voornoemde erfcijns 

over aan voornoemde Willelmus. 

 

Dicti Johannes et Elisabeth cum tutore (dg: dictum) duas partes ad se 

spectantes in dicto censu hereditarie supportaverunt dicto Willelmo 

promittentes ?ad ?ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Heijme et Coptiten datum in crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1178 f 074v 03 di 26-01-1389. 

Voornoemde Rutgherus zvw Johannes van Boemel droeg over aan zijn schoonzoon 

Willelmus zvw Theodericus van Os, tbv hem en Johannes en Elizabeth, kv 

voornoemde Rutgherus, zijn vruchtgebruik in (1) een huis en erf in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Gerardus Mostart 

enerzijds en erfgoed van Gerardus van Mameren anderzijds, strekkend vanaf 

de Orthenstraat achterwaarts tot aan de oude stadsmuur, (2) een deel van de 

oude stadsmuur, 22½ voet minus een duim lang, (3) de beerput met ondergrond 

naast de oude stadsmuur, (4) een stuk erfgoed aldaar, achter voornoemd deel 

van de oude stadsmuur, 22½ voet minus een duim breed, strekkend vanaf de 

oude stadsmuur tot aan het water, met een stenen muur aldaar, naast het 

water, aan hem verkocht door Godefridus Vleminc zvw Willelmus Vleminc. 

 

Dictus Rutgherus filius quondam Johannis de Boemel suum usufructum sibi 

competentem in domo et area sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem quondam Gerardi Mostart ex uno et inter hereditatem (dg: .) 

Gerardi de Mameren ex alio tendente a dicto vico retrorsum usque ad 

antiquum murum oppidi de Busco atque in quadam parte eiusdem antiqui muri 

que pars eiusdem muri continet viginti duas et dimidiam pedatas in 

longitudine minus uno pollice atque cloacam cum suo fundo stante ibidem 

contigue iuxta dictum murum antiquum necnon in pecia hereditatis sita 

ibidem contigue retro dictam partem muri antiqui predicti (dg: ven) que 

pecia hereditatis continet in latitudine viginti duas et dimidiam pedatas 

minus uno pollice que tendit a dicta parte dicti muri usque ad aquam 

ibidem simul cum muro lapideo ibidem iuxta dictam aquam (dg: g) fundato 

et constructo venditis sibi a Godefrido Vleminc filio quondam Willelmi 

Vleminc prout in litteris supportavit dicto Willelmo suo genero ad opus 

sui et ad opus Johannis et Elizabeth promittens ut supra. 

 

BP 1178 f 074v 04 di 26-01-1389. 

Voornoemde Johannes, Elizabeth en Willelmus ev Hilla dv voornoemde 

Rutgherus verkochten voornoemd huis19 etc aan Henricus Venbossche. 

 

Dicti Johannes et Elizabeth cum tutore (dg: .) Willelmus (dg: filius) 

maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie dicti Rutgheri dictas 

domum etc vendiderunt Henrico Venbossche supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Coptiten et Dordrecht datum in crastino conversionis 

Pauli. 

 

BP 1178 f 074v 05 di 26-01-1389. 

Johannes van Bomel zv Johannes verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Theodericus de Megen) Johannes de Bomel filius Johannis prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 074v 06 di 26-01-1389. 

Henricus van den Kerchove, Theodericus gnd die Vruede ev Zanna, Arnoldus 

                         
19 Zie → BP 1182 p 415r 01 ma 02-05-1401, verkoop van het huis etc. 
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van Loet ev Elizabeth, en Gerardus zv Hubertus gnd Abts ev Jutta, dv 

voornoemde Henricus, gaven uit Gerardus Zannen een hofstad in Den Bosch, 

tegenover de muur van het huis van Postel, tussen erfgoed van voornoemde 

Gerardus Zannen enerzijds en Sophia van den Cloet en haar kinderen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan erfgoed van wijlen 

Borchardus steenbakker; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 20 

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

Kerstmis. 

 

Henricus van den Kerchove (dg: maritus et tutor legitimus) Theodericus 

dictus die Vruede maritus et tutor legitimus Zanne sue uxoris Arnoldus de 

Loet maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et Gerardus filius 

Huberti dicti Abts maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filiarum 

dicti Henrici domistadium situm in Busco in opposito muri domus de 

Postula inter hereditatem Gerardi Zannen ex uno et inter (dg: q) Sophie 

van den Cloet et eius liberorum ex alio tendens a communi via ibidem 

usque ad hereditatem quondam Borchardi Lathomi dederunt ad hereditarium 

censum dicto Gerardo Zannen ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu XX solidorum monete dando (dg: sibi) dicto Henrico ad 

eius vitam et post eius vitam dictis Theoderico Arnoldo et Gerardo 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex premissis 

promittentes (dg: warandiam) ratam servare et aliam obligationem ex parte 

eorum (dg: p) deponere et alter repromisit. Testes Heijme et Willelmus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 074v 07 di 26-01-1389. 

Arnoldus van Os nzvw Tielmannus zvw Tielkinus droeg over aan Theodericus 

van Megen een b-erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, aan hem verkocht door Theodericus die Bever en zijn zoon Johannes. 

 

Arnoldus de Os filius naturalis quondam Tielmanni filii quondam Arnoldi 

Tielkini (dg: here) annuam et hereditariam paccionem novem (dg: lib) 

lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini venditam sibi a Theoderico die Bever et Johanne eius filio prout 

in litteris supportavit Theoderico de Megen cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 074v 08 di 26-01-1389. 

Johannes van Brolijo verklaarde dat Wellinus van Beke en Johannes van 

Gheldorp alle achterstallige termijnen betaald hebben van een b-erfcijns 

van 30 oude schilden, die voornoemde Wellinus en Johannes van Geldorp aan 

eerstgenoemde Johannes betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in 

de Zadelmakersstraat. 

 

Johannes de Brolijo palam recognovit sibi fore satisfactum per Wellinum 

(dg: so) de Beke et Johannem de (dg: L) Gheldorp ab omnibus arrestadiis 

dictis afterstelle sibi deficientibus a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem occacione hereditarii census XXX aude scilde quem dicti 

Wellinus et Johannes de (dg: Dor) Geldorp primodicto Johanni solvere 

tenentur ex domo et area sita in Busco in vico selliparorum ut dicebat 

salvo tamen primodicto Johanni dicto suo censu iuxta continentiam suarum 

litterarum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 074v 09 di 26-01-1389. 

Leonius van Erpe zvw Godefridus van Erpe, Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode 

scolasticus in Den Bosch, Johannes zv mr Wolphardus van Ghiessen en Adam 

gnd Luwe beloofden aan Johannes van Dordrecht 48 mud rogge, Bossche maat, 

met Allerheiligen aanstaande (ma 01-11-1389) in Den Bosch te leveren. 
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Leonius de Erpe filius quondam (dg: God d) Godefridi de Erpe Gheerlacus 

filius Gheerlaci Cnode scolasticus #in Busco# et Johannes filius magistri 

Wolphardi de Ghiessen et Adam dictus Luwe promiserunt Johanni de 

Dordrecht quadraginta octo modios #bone et dulcis# siliginis mensure de 

Busco #tradendos# ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 074v 10 di 26-01-1389. 

De eerste twee zullen Johannes en Adam schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt (dg: ali) Johannem et Adam indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 074v 11 di 26-01-1389. 

Adam gnd Luwe ev Luijtgardis dvw Pijramus gnd Moers van Gherwen maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Walramus van 

Benthem met de goederen die waren van wijlen zijn vader hr Johannes van 

Benthem ridder. 

 

Adam dictus Luwe tamquam maritus et tutor (dg: su) #ut dicebat# 

Luijtgardis sue uxoris filie quondam Pijrami dicti Moers de Gherwen omnes 

et singulas vendiciones et alienaciones factas per Walramum de Benthem 

cum (dg: suis) bonis quibuscumque que fuerant quondam domini Johannis de 

Benthem mi[litis] sui patris calumpniavit. Testes (dg: datum supra) 

Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 074v 12 di 26-01-1389. 

Voornoemde Adam gnd Luwe ev Luijtgardis dvw Pijramus gnd Moers van Gherwen 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door hr 

Willelmus van Aa met goederen die waren van wijlen hr Johannes van Benthem. 

 

Dictus Adam ut supra omnes vendiciones et alienaciones factas per dominum 

Willelmum de Aa cum dictis bonis que fuerant quondam domini Johannis [de 

Ben]them calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 074v 13 di 26-01-1389. 

Johannes van Gheffen kramer beloofde aan hr Henricus Buc priester 78 

Hollandse gulden of de waarde op zondag Invocavit aanstaande (zo 07-03-

1389) te betalen. 

 

Johannes de Gheffen institor promisit domino Henrico Buc presbitro (dg: 

LXVIII) #septuaginta octo# Hollant gulden seu valorem ad dominicam 

invocavit pro[xime] futuram persolvendos. Testes Willelmus et Emont datum 

supra. 

 

BP 1178 f 074v 14 di 26-01-1389. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes Dicbier” en Bodo 

zvw mr Arnoldus van Zanthem beloofde, zo nodig, de brief ter hand te 

stellen aan Wijnricus Screijnmaker en Willelmus Hels. Twee brieven. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes Dicbier et Bodo filius 

quondam magistri Arnoldi de Zanthem promisit tradendas! Wijnrico 

Scre[ijn]maker et Willelmo Hels ut in forma. Testes datum supra. Et erunt 

2 littere. 

 

BP 1178 f 074v 15 di 26-01-1389. 

De broers Lucas van de Kelder en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 80 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 
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18-04-1389; 5+28+31+18=82 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Lucas de Penu et Arnoldus Stamelart de Penu fratres promiserunt (dg: Jo) 

Philippo Jozollo etc LXXX aude scilde Francie ad (dg: .) pasca proxime 

futurum persolvendos sub pena quatuor. Testes Berkel et Coptiten datum 

tercia post Sebastiani. 

 

BP 1178 f 074v 16 za 23-01-1389. 

Arnoldus van den Dijke droeg al zijn goederen over aan Willelmus van 

Langhelaer. 

 

Arnoldus van den Dijke omnia sua bona mobilia et immobilia hereditaria et 

parata quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat supportavit 

Willelmo de Langhelaer promittens warandiam. Testes Willelmus et 

Dordrecht datum sabbato post Agnetis. 

 

BP 1178 f 074v 17 za 23-01-1389. 

Voornoemde Arnoldus van Dijke beloofde aan Willelmus van Langhelaer een 

n-erfcijns van 31 oude schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Dictus Arnoldus de Dijke promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Willelmo de Langhelaer hereditarium censum XXXI aude scil[de] 

hereditarie purificationis ex omnibus suis bonis habitis et habendis 

quocumque consistentibus sive sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 074v 18 di 26-01-1389. 

Henricus Venbossche beloofde aan Willelmus zvw Theodericus van Os 400 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te 

betalen. 

 

Henricus Venbossche promisit Willelmo filio quondam Theoderici de Os 

IIIIc Hollant gulden vel valorem a nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Coptiten et Dordrecht datum in crastino conversionis 

Pauli. 

 

1178 mf2 F 08 f. 75. 

 Sabbato post Agnetis: zaterdag 23-01-1389. 

 in profesto Pauli: zondag 24-01-1389. 

 in festo Pauli: maandag 25-01-1389. 

 in crastino conversionis Pauli: dinsdag 26-01-1389. 

 

BP 1178 f 075r 01 za 23-01-1389. 

Arnoldus Rover van der Lake verkocht aan Gerardus van Bruggen een 

n-erfpacht20 van 5 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen21 gnd het Hofgoed, van verkoper, in Oirschot, 

ter plaatse gnd Best, reeds belast met 6 mud rogge Bossche maat en een 

lijfrente22 van 12 oude schilden ....... op het leven van hr Theodericus 

Boest. 

 

Arnoldus Rover van der Lake hereditarie vendidit Gerardo de Bruggen 

hereditariam paccionem quinque modiorum [23siliginis mensure de Busco 

solvendam] nativitatis (dg: Johannis) #Domini et in Busco tradendam# ex 

bonis dictis tHof Goet (dg: sit) dicti venditoris sitis in parochia de 

(dg: Best) Oerscot in loco dicto [Best atque ex attinentiis] universis 

                         
20 Zie → BP 1178 f 158v 06 ma 06-06-1390, verkoop van de erfpacht. 
21 Zie → BP 1178 f 331r 11 za 04-12-1389, verkoop erfpacht van 1 mud uit 

waarschijnlijk zelfde onderpand. 
22 Zie ← BP 1177 f 179v 14 wo 22-02-1385, verkoop van de lijfrente. 
23 Aanvulling op basis van BP 1178 f 158v 06. 
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promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

sex modiis sliginis dicte mensure et vitali pensione XII aude scilde 

....... ad vitam domini Theoderici (dg: ..) Boest exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Aa et Coptiten datum sabbato post Agnetis. 

 

BP 1178 f 075r 02 za 23-01-1389. 

Arnoldus Rover Boest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Rover Boest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 075r 03 .. ..-..-..... 

De brief van de pacht van 5 mud werd voor de tweede maal geïngrosseerd voor 

....... van Westerenen?. 

 

De consensu et vigore apostille scabinorum littera paccionis quinque 

modiorum siliginis secundarie est ingrossata pro ........ de Westerenen?. 

#000. 

 

BP 1178 f 075r 04 za 23-01-1389. 

Thomas van Hijntam, Henricus Stierken en Johannes Gerijs beloofden aan 

Henricus Bierman en Johannes Bruijstens van Berlikem 100 Hollandse gulden 

of de waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 28-03-1389) te 

betalen. 

 

Thomas de Hijntam Henricus Stierken et Johannes Gerijs promiserunt 

Henrico Bierman et Johanni Bruijstens de Berlikem seu eorum alt[eri] 

centum Hollant gulden seu valorem ad letare Jherusalem proxime futuram 

persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht datum sabbato post Agnetis. 

 

BP 1178 f 075r 05 za 23-01-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 075r 06 za 23-01-1389. 

Gerardus Loij Willems soen visser beloofde aan Gerardus zvw Johannes 

Gerardinen soen 17 Hollandse gulden of de waarde op zondag Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 28-03-1389) te betalen. 

 

Gerardus Loij Willems soen (dg: pro) piscator promisit Gerardo filio 

quondam (dg: dicti) Johannis Gerardinen soen XVII Hollant gulden seu 

valorem ad dominicam letare Jherusalem proxime futuram persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 075r 07 za 23-01-1389. 

Bernierus Andries soen, Petrus Heze, Gerardus zvw Conrardus Writer en 

Engbertus Here schrijnmaker zweerden, op vordering van de rechter, dat 

Conrardus en Jacobus, kv Wijnkinus schrijnmaker, buiten het huis, de 

leefgemeenschap en kleding van voornoemde Wijnkinus zijn geweest, gedurende 

6 weken en 3 dagen en langer. 

 

Bernierus Andries soen et (dg: Gerardus H) Petrus Heze et (dg: Pe) 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer et Engbertus Here scriniparus 

juraverunt ad requisitionem judicis quod Conrardus (dg: et) et Jacobus 

liberi Wijnkini scrinipari fuerunt exra domum convictum et vestitum dicti 

Wijnkini per spacium sex septimanarum et III dierum proxime preteritorum 

et amplius. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 075r 08 za 23-01-1389. 

Wijnricus Screijnmaker droeg over aan zijn kinderen Conrardus en Jacobus, 

tbv hen en Nijcholaus en Katherina, kv voornoemde Wijnricus, zijn 
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vruchtgebruik in alle erfelijke goederen die aan voornoemde Conrardus, 

Jacobus, Nijcholaus en Katherina, kv voornoemde Wijnricus, gekomen waren na 

overlijden van zijn vrouw Yda dvw Conrardus Writers, resp. die aan hen 

zullen komen na overlijden van voornoemde Wijnricus. De brief overhandigen 

aan voornoemde Wijnricus. 

 

Wijnricus (dg: Sce) Screijnmaker suum usufructum sibi competentem in 

omnibus bonis (dg: que) hereditariis que Conrardo Jacobo et Nijcholao et 

Katherine liberis dicti Wijnrici de morte quondam Yde sue uxoris filie 

quondam Conrardi Writers successione sunt advoluta et post mortem dicti 

Wijnrici successione advolventur quocumque locorum sitis supportavit 

dictis Conrardo et Jacobo suis liberis ad opus sui et ad opus dictorum 

Nijcholai et Katherine liberorum dicti Wijnrici promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui in dicto usufructu deponere. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Wijnrico. 

 

BP 1178 f 075r 09 za 23-01-1389. 

Henricus zvw Johannes van der Bruggen verwer verkocht aan Eustacius van 

Hedechusen een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Petrus-

Stoel te leveren, gaande uit een kamp van Petrus van der Hautaert, 3 bunder 

minus 11 roeden groot, in Schijndel, ter plaatse gnd die Hautaart, tussen 

Sophia van den Ham en haar kinderen enerzijds en Willelmus van der Hautaert 

anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door voornoemde Petrus van der 

Hautaert. 

 

Henricus filius Johannis quondam van der (dg: Bru) Bruggen (dg: tinctori) 

tinctor hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie in festo beati Petri ad cathedram ex quodam campo 

Petri van der Hautaert tria bonaria minus undecim virgatis terre 

continente sito in parochia de Scijnle in loco dicto die Hautaert inter 

hereditatem Sophie van den Ham et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem Willelmi van der Hauta#e#rt ex alio venditam sibi a dicto 

Petro van der Hautaert prout in litteris (dg: sup) vendidit Eustacio de 

Hedechusen supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem (dg: de) ex sui deponere. Testes (dg: datum supra) Berkel et 

Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 075r 10 za 23-01-1389. 

Ghibo van der Bruggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo van der Bruggen prebuit et reportavit. Testes. 

 

BP 1178 f 075r 11 za 23-01-1389. 

Johannes zv Truda maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 6 

mud rogge, aan hem verkocht door hr Theodericus Rover ridder. 

 

Johannes filius Trude hereditariam paccionem sex modiorum siliginis 

vendita sibi a (dg: Theoderico) domino Theoderico Rover milite monuit de 

3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 075r 12 za 23-01-1389. 

Jkvr Arkenradis dvw Rutgherus Arken soen machtigde Henricus van Erpe zijn 

renten etc te manen. 

 

Domicella (dg: Arka) #Arkenradis# filia quondam Rutgheri Arken soen dedit 

potestatem Henrico de Erpe monendi suos redditus etc usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 075r 13 zo 24-01-1389. 

Zebertus Aelbrechts soen ev Weijndelmoedis dvw Zebertus van den Enghelbeemt 

verklaarde ontvangen te hebben 1/3 deel, aan voornoemde Weijndelmodis 
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behorend, in 18 Brabantse dobbel minus 9 plakmeeuwen, die Rodolphus zvw 

Rodolphus van den Laer beloofd had aan Heijlwigis dvw Theodericus gnd 

Theije wv voornoemde Zebertus van den Enghelbeemt en aan Thomas en 

voornoemde Weijndelmoedis, kvw voornoemde Zebertus en Heijlwigis. 

Eerstgenoemde Zebertus beloofde aan Ghibo Kesselman de jongere de erfg vw 

voornoemde Rodolphus schadeloos te houden van elke aanspraak mbt dit 1/3 

deel in deze 18 Brabantse dobbel minus 9 plakmeeuwen. 

 

Zebertus Aelbrechts soen maritus et tutor legitimus Weijndelmoedis sue 

uxoris filie quondam Zeberti van den Enghelbeemt palam recognovit (dg: se 

recepisse a Rodolpho) sibi fore satisfactum de una tercia parte ad dictam 

Weijndelmodem spectante in decem et octo Brabant dobbel minus novem 

denariis placmeuwen vocatis quos Rodolphus filius quondam Rodolphi van 

den Laer promiserat Heijlwigi filie (dg: d) quondam Theoderici dicti (dg: 

..) Theije relicte quondam dicti Zeberti van den Enghelbeemt atque Thome 

et dicte Weijndelmoedi liberis dictorum quondam Zeberti et Heijlwigis 

prout in litteris clamans inde quitum insuper (dg: di) primodictus 

Zebertus promisit super omnia #Ghiboni Kesselman juniori# heredes dicti 

quondam Rodolphi indempnes servare ab omni impeticione sibi eis eventura 

#?cum# dicta Heijlwige seu ex parte et nomine eiusdem Heijlwigis 

occacione (dg: dicte pa) #tercie partis (dg: dictorum) ad dictam 

Heijlwigem in dictis# XVIII Brabant dobbel minus novem placmeuwen. Testes 

Heijme et Dordrect datum in profesto Pauli. 

 

BP 1178 f 075r 14 ma 25-01-1389. 

Arnoldus Groet Art ontlastte Elizabeth wv Willelmus Vrieze bakker, Johannes 

van Loet schoenmaker en Godefridus zv Andreas van alle beloften aan hem 

gedaan. 

 

Arnoldus Groet Art quitos clamavit Elizabeth relictam Willelmi Vrieze 

pistoris Johannem de Loet sutorem et Godefridum filium Andree ab omnibus 

debitis et promissionibus (dg: factis et promissis dicto Arnoldo) que 

ipsi dicto Arnoldo tenentur in litteris vel extra a quocumque tempore 

usque in diem presentem. Testes Willelmus et Dordrecht datum in festo 

Pauli. 

 

BP 1178 f 075r 15 ma 25-01-1389. 

Johannes van Loet zv Zebertus zv Bela van Oijen droeg over aan Willelmus zv 

Johannes van Oijen een huis24 en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Theodericus gnd Snoec enerzijds en 

erfgoed van Zegherus gnd Wadepoel anderzijds, welk huis en erf voornoemde 

Johannes van Oijen zv Willelmus van Oijen gekocht had van Henricus zv 

Hadewigis, Goddinus zv Henricus van Lijt en Sophia wv Henricus gnd Clijnge, 

en welk huis en erf eerstgenoemde Johannes van Loet vernaderd had van 

voornoemde Johannes van Oijen. De brief overhandigen aan Henricus van den 

Arennest. 

 

Johannes de Loet filius Zeberti filii Bele de Oijen domum et aream sitam 

in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Theoderici dicti 

Snoec et inter hereditatem Zegheri dicti Wadepoel ex alio ?et quam domum 

et aream Johannes de Oijen filius Willelmi de Oijen erga Henricum filium 

Hadewigis Goddinum filium Henrici de Lijt et Sophiam relictam quondam 

Henrici dicti Clijnge emendo acquisiverat et quam domum et aream 

primodictus Johannes de Loet erga dictum Johannem de Oijen e jure 

proximitatis acquisiverat prout in litteris supportavit Willelmo filio 

dicti Johannis de Oijen cum litteris et ?aliis [et jure] promittens ratam 

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

Tradetur littera Henrico van den ArenneSint- 

 

                         
24 Zie ← BP 1177 f 065r 10 ma 03-08-1383, vrijwel identieke contract. 
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BP 1178 f 075r 16 di 26-01-1389. 

Elisabeth wv Hubertus van Horwinen en haar zoon Hubertus droegen over aan 

Willelmus zvw Egidius Zeelmaker een b-erfcijns van 24 schelling geld, die 

Johannes Pepercoren beloofd had aan wijlen voornoemde Hubertus, een helft 

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

erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes Pepercoren  

 

Elisabeth relicta quondam Huberti de Horwinen cum tutore et Hubertus eius 

filius hereditarium censum XXIIII solidorum monete quem Johannes 

[Peper]coren promiserat super omnia se daturum et soluturum dicto quondam 

Huberto hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini [ex omnibus] et 

singulis bonis dicti quondam Johannis Pepercoren prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Willelmo filio quondam Egidii Zeelmaker 

....... cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Aa et Berkel datum in 

crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1178 f 075r 17 di 26-01-1389. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Johannes gnd die Jonge” en 

“Theodericus gnd die J......” en Willelmus zvw Egidius Zeelmaker beloofde, 

zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan zijn zuster Elisabeth. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Johannes dictus die 

Jonge et altera Theodericus dictus die J...... [et] Willelmus filius 

quondam Egidii Zeelmaker promisit eas (dg: t) tradere Elisabeth sue 

sorori ut in [forma]. Testes datum [supra]. 

 

1178 mf2 F 11 f. 75v. 

 in crastino conversionis Pauli: dinsdag 26-01-1389. 

 Quarta post conversionis Pauli: woensdag 27-01-1389. 

 in octavis Agnetis: donderdag 28-01-1389. 

 

BP 1178 f 075v 01 di 26-01-1389. 

....... ....... beloofde aan Egidius Coptiten 112 Hollandse gulden of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1389) te betalen. 

 

....... ....... ....... ....... ....... Egidio Coptiten C et XII Hollant 

gulden vel valorem ad penthecostes proxime persolvendos. ....... ....... 

....... ....... datum in crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1178 f 075v 02 di 26-01-1389. 

.....us van den Rosendael droeg over aan Willelmus van den Arennest, tbv 

Wautgherus zv Henricus gnd Henssen soen van Bernheze, (1) de helft in een 

hofstad in Oss, in een straat gnd die Broekstraat, tussen erfgoed gnd 

Zanbeex Land enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) de helft in een 

stuk land aldaar, tussen voornoemd erfgoed gnd Zanbeex Land enerzijds en 

Elisabeth wv Andreas van Bernheze anderzijds. 

 

.....us van den Rosendael (dg: domistadium) #medietatem ad se spectantem 

in domistadio# sito (dg: -um) in parochia de Os (?dg: J) in vico dicto 

die Broecstraet inter hereditatem [dic]tam Zanbeex Land ex uno et inter 

communem viam ex alio (dg: ut dicebat) atque (dg: peciam) #medietatem in 

pecia# terre sita ibidem inter dictam hereditatem Zanbeex Lant vocatam ex 

uno et inter hereditatem Elisabeth relicte quondam Andree de Bernheze ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Willelmo van den Arennest ad opus 

Wautgheri filii Henrici dicti Henssen soen de Bernheze promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Aggere 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 075v 03 di 26-01-1389. 

Johannes zvw Denekinus van den Huijsberch verpachtte aan Gerardus van 
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Mulsel, voor de duur van het leven van eerstgenoemde Johannes, (1) 1/5 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn schoonvader Lambertus 

van den Pettelaer, in een hoeve die was van wijlen voornoemde Lambertus, 

ter plaatse gnd Pettelaar, (2) 1/3 deel, in een huis met ondergrond, waarin 

wijlen voornoemde Lambertus woonde, aldaar, voor 17 Hollandse gulden of de 

waarde per jaar, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis. Gerardus mag geen hout zagen, behalve takken voor het onderhoud 

van de hekken. 

 

Solvit extraneus. 

Johannes filius quondam Denekini van den Huijsberch quintam partem sibi 

de morte quondam Lamberti van den Pettelaer sui soceri successione 

hereditarie advolutam in manso qui fuerat dicti quondam Lamberti sito in 

loco dicto Pettelaer et in eius attinentiis atque terciam partem ad se 

spectantem in domo cum eius fundo in qua dictus quondam Lambertus 

commorari consuevit sita ibidem ut dicebat dedit ad annuum censum Gerardo 

de Mulsel ab eodem ad vitam primodicti Johannis et non ultra possidendas 

pro XVII Hollant gulden vel valorem dandis dicto Johanni a dicto Gerardo 

anno quolibet ad vitam dicti Johannis et non ultra mediatim Johannis et 

mediatim Domini promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

quoad vitam dicti Johannis deponere et alter repromisit ex premissis tali 

condicione quod dictus Gerardus de premissis nulla ligna secabit nisi 

ramos ad conservacionem sepium necios. Testes Heijme et Coptiten datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 075v 04 di 26-01-1389. 

Ghisbertus van Hasenbossche beloofde aan Egidius Cptiten 28 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389) te betalen. 

 

Ghisbertus de Hasenbossche promisit Egidio Cptiten XXVIII Hollant gulden 

vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 075v 05 wo 27-01-1389. 

Leonius Raet beloofde aan Mechtildis gnd Herincs, tbv Johannes Herinc zv 

voornoemde Mechtildis, 25 oude schilden (dg: of de w) met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Leonius Raet promisit Mechtildi dicte Herincs ad opus Johannis Herinc 

filii dicte Mechtildis XXV aude scilde (dg: vel v) ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht datum quarta post 

conversionis Pauli. 

 

BP 1178 f 075v 06 wo 27-01-1389. 

Johannes Gerijs beloofde aan Henricus Dicbier zv Godefridus 100 oude 

schilden of de waarde, na maning te betalen. 

 

Johannes Gerijs promisit Henrico Dicbier filio Godefridi centum aude 

scilde seu valorem qualem oppidum dabit etc ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 075v 07 wo 27-01-1389. 

Hermannus van Oerscot beloofde, niet op basis van al zijn goederen, aan 

Ghibo Keijot 40 Brabantse dobbel en 80 pond geld, na maning te betalen. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Hermannus tot onderpand (1) een stuk 

land, 2 zester rogge groot, in Vught Sint-Lambertus, tussen Gerardus gnd 

Aude Gheen enerzijds en wijlen Egidius van den Dijstelberch anderzijds, (2) 

een stuk land, 1 zester rogge groot, in Vught Sint-Lambertus, tussen 

voornoemde Gerardus enerzijds en wijlen Johannes Spiker anderzijds, (3) een 

stuk land, 1 zester rogge groot, in Helvoirt, tussen voornoemde Gerardus 

Aude Gheen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) een schuur van 4 

gebinten, met ondergrond, en 2/3 deel van een huis met ondergrond, in Vught 
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Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Distelberg. 

 

Hermannus de Oerscot promisit #non super omnia# Ghibo! Keijot XL Brabant 

dobbel et LXXX libras monete ad monitionem persolvendos et ad maiorem 

securitatem dictus Hermannus (dg: dimidiam modiatam terre siliginee sitam 

in parochia de Vucht peciam) peciam terre (dg: tres) #duo# sextaria 

siliginis in semine capientem sitam in parochia de Vucht sancti Lamberti 

inter hereditatem Gerardi dicti Aude Gheen ex uno et inter hereditatem 

que fuerat quondam Egidii van den Dijstelberch ex alio atque (dg: unum 

sex) peciam terre unum sextarium siliginis in semine capientem sita in 

dicta parochia inter hereditatem dicti Gerardi ex uno et hereditatem que 

fuerat quondam Johannis Spiker ex alio atque peciam terre unum sextarium 

siliginis in semine capientem sitam in parochia de Helvoert inter 

hereditatem dicti Gerardi (dg: Aude) Aude Gheen vocati ex uno et inter 

communem platheam ex alio atque horreum quatuor ligaturarum cum eius 

fundo atque duas partes cuiusdam domus cum eius fundo site in parochia 

sancti Lamberti de Vucht ad locum dictum Dijstelberch ut dicebat ad 

pignus imposuit (dg: ......). Testes Emont et Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1178 f 075v 08 wo 27-01-1389. 

Gerardus Loij Willems soen verkocht aan Gerardus zvw Henricus van Hezewijc25 

een n-erfcijns26,27,28 van 10 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

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

Johannes Hovelman enerzijds en een straatje naar de gemene latrine 

anderzijds, (2) een stenen huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen 

erfgoed van Ywanus Stierken enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus 

Poeldonc, met een sraatje ertussen, anderzijds, reeds belast met cijnzen. 

 

Gerardus Loij Willems soen hereditarie vendidit Gerardo filio quondam 

Henrici de Hezewijc hereditarium censum decem librarum monete solvendum 

hereditarie in festo nativitatis Johannis ex domo et area sita in Busco 

ultra pontem piscium inter hereditatem Johannis Hovelman ex uno et inter 

viculum tendentem ad communem latrinam ex alio atque ex domo lapidea et 

area sita in Busco ad forum inter hereditatem Ywani Stierken ex uno et 

inter hereditatem quondam Arnoldi Poeldonc quodam viculo interiacente ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus prius inde de jure solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 075v 09 do 28-01-1389. 

Johannes die Writer verkocht aan Johannes die Vrieze zvw Walterus die 

                         
25 Zie ← BP 1177 f 337v 07 vr 01-02-1387 en ← BP 1178 f 044v 10 di 14-07-1388, Gerardus Loij 
Willems soen visser was met Kerstmis 1387 100 oude schilden resp. met Kerstmis 1388 83 Holland 

gulden verschuldigd aan Gerardus gnd Heijnen soen van Hezewijc kramer. 
26 Zie → VB 1799 f 097r 05, ma 08-02-1395, Gerijt soen wilner Henrics van Hezewijc was gericht 
aen huus ende erve gelegen in tsHertogenbossche over die Vissche Brugge tusschen den erve Jans 

geheijten Hoevelman ende tusschen een streetken streckende aldair ter heijmelijcheijt wart 

ende huus ende erve gelegen in tsHertogenbossche aen die Merct tusschen den erve Yewijns 

Stierken ende tusschen den erve wilner Art Poeldoncs een streetken dair tusschen liggende 

overmids gebrec van erfcijns die hij dair aen hadde. 
27 Zie → VB 1799 f 130v 01, ma 13-01-1399, Gerijt soen wilner Henrics van Hezewijc was gericht 
aen huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch over die Vischbrugge tusschen den erve Jans 

geheijten Hoevelman ende tusschen een streetken streckende aldair ter heijmelicheijt wart ende 

aen steen huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch aen die Merct tusschen den erve Ywijn 

Stierkens aen deen side ende tusschen den erve wilner Arnt Poeldoncs een streetken dair 

tusschen liggende aen dander side overmids gebrec van erfcijns die hi dair aen had ende die 

voirg Gerijt heeft die nu verboden ijerstwerf. Ende hieraf sal men vercopen dan tvoirs huijs 

aen die Vischmerct gelegen het en sij bij rade der scepenen. 
28 Zie → VB 1799 f 163v 02 ma 10-01-1401, Gerijt soen wilner Henrics van Hezewijc was gericht 
… aen huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch over die Vischbrugge tusschen den erve Jans 

geheijten Hoevelman ende tusschen streetken streckende aldair ten pishuijs wart ende aen 

steenhuse ende erve gelegen in tsHertogenbosch ter Merct tusschen den erve Ywijn Stierkens 

ende tusschen den erve wilner Arnt Poeldoncs een streetken tusschen liggende overmids gebrec 

van erfcijns dien die voirg Gerijt dair aen had ende … heet des gemechticht Arnt Grotart. 
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Vrieze van den Leemput 1/3 deel van erfgoederen in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, ter plaatse gnd die Kruisstraat, tussen Hubertus Steenwech 

enerzijds en de gemene weg anderzijds, strekkend met een eind aan Hermannus 

Witen en met het andere eind aan de gemene weg; dit 1/3 deel belast met 1/3 

deel van twee oude groten. De koopsom is voldaan. 

 

Solvit totum {met haal tot en met BP 1178 f 075v 10}. 

Johannes die Writer terciam partem hereditatum sitarum in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Udenhout ad locum dictum die Cruijsstraet 

inter hereditatem Huberti Steenwech ex uno et inter (dg: h) communem 

plateam ex alio (dg: tenden) tendentium cum uno fine in hereditate 

Hermanni Witen et cum reliquo fine ad communem plateam (dg: scilicet 

illam terciam partem que sita est in medio dictarum hereditatum) ut 

dicebat vendidit Johanni die Vrieze filio quondam Walteri die Vrieze van 

den Leemput promittens super omnia et obligationem deponere excepta 

tercia parte duorum antiquorum! ex dicta tercia parte solvenda insuper 

recognovit sibi de tota pecunia dicte vendicionis fore satisfactum 

clamans inde quitum. Testes (dg: datum supra W) Gerardus et Willelmus 

datum in octavis Agnetis. 

 

BP 1178 f 075v 10 do 28-01-1389. 

Jacobus die Vrieze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus die Vrieze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 075v 11 do 28-01-1389. 

Henricus, Walterus en Metta, kvw Theodericus van Megen, deden tbv Johannes 

van Beke zvw Philippus afstand van de helft, die aan wijlen voornoemde 

Theodericus van Megen behoorde, in 3½ morgen 1 hont land, in Rosmalen, 

achter de plaats gnd Kattenbos, welke 3½ morgen 1 hont wijlen voornoemde 

Theodericus en Ghibo Herinc verworven hadden van Johannes Goetkijnt. 

 

Henricus Walterus (dg: Ghibo H) et Metta liberi quondam Theoderici de 

Megen cum tutore super medietate que ad dictum quondam Theodericum de 

Megen spectabat in tribus et dimidio iugeribus et uno hont terre sitis in 

parochia de Roesmalen retro (dg: lo) locum dictum Cattenbossche (dg: que 

tria et dimidium iugera et unum [h]ont terre ho) que tria (dg: iugera) et 

dimidium iugera terre et unum hont dictus quondam Theodericus et Ghibo 

Herinc erga Johannem Goetkijnt acquisiverant prout [in li]tteris dicebant 

contineri et super jure ad opus Johannis (dg: filii quondam) de Beke 

filii quondam Philippi renunciaverunt promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. [Testes] Dordrecht et 

Aggere datum supra. 

 

1178 mf2 F 09+10 na f.74A, fragmenten van twee losse folia na f. 75. 

 Sexta post misericordiam: vrijdag . 

 marcii die XIX: 19-03-..... 

 

{Eerste velletje}. 

 

BP 1178 f 074a1 01 vr ..-..-..... 

Een schuldbekentenis aan Philippus Jozollus van 187½ oude schilden, te 

betalen met Sint-Philippus-en-Jacobus over ........ 

 

{} [Philipp]o Jozollo etc centum octoginta septem et dimidium aude scilde 

Francie a festo beatorum Philippi et Jacobi 

{} Sijmon datum sexta post misericordiam. 

 

BP 1178 f 074a1 02 .. ..-..-..... 

Eveneens een schuldbekentenis van .87½ oude schilden, te betalen met Sint-
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Philippus-en-Jacobus over ........ 

 

{} (dg: .......) octoginta septem et dimidium aude scilde Francie a festo 

beatorum (dg: Ja) Philippi et Jacobi apostolorum ultra 

 

BP 1178 f 074a1 03 .. ..-..-..... 

Verkoop van een erfcijns van .. schelling, een groot Tournoois etc voor 16 

penningen gerekend of de waarde, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst 

over een jaar (.. 24-06-....), kennelijk uit een tiende met toebehoren die 

eertijds was van hr Willelmus van Den Bosch ridder. 

 

{} solidorum grosso Turonensi etc pro sedecim denariis computato seu 

valorem hereditarie nativitatis Johannis et primo termino a nativitatis 

Johannis proxime futuro ultra annum 

{} (dg: ... .) que decima cum suis attinentiis fuerat olim domini 

Willelmi de Busco militis ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

sufficientem facere 

 

BP 1178 f 074a1 04 ±.. ..-..-1389. 

....... ....... en ........ van Mijrabellum beloofden aan hr Willelmus van 

Aa 150 oude schilden van de keizer of de waarde ....... ........ 

 

(dg: ...) de Mijrabello promiserunt domino Willelmo de Aa CL (dg: aude 

sci) aude scilde monete imperatorum seu valorem 

 

{Tweede velletje}. 

 

BP 1178 f 074a2 01 .. 19-03-..... 

Regeling29 tussen Ancelmus, zvw Henricus en Hilla, enerzijds en voornoemde 

Hilla anderzijds met betrekking tot de huwelijksgoederen, beloofd toen 

Ancelmus trouwde met Agnes. Opgesteld in het huis van de notaris, in 

aanwezigheid van Willelmus zv Arnoldus. 

 

{} super habita et habenda fide prestita etc quod ipse #nec# Hillam suam 

matrem nec quecumque bona eiusdem Hille nec quecumque bona dicti quondam 

Henrici 

{} [poss]essores pro tempore quarumcumque hereditatum dictorum Hille (dg: 

vel) et dicti quondam Henrici seu alterius eorundem nunquam vexabit nec 

molestabit 

{} [ali]as quovis (dg: mod) modo occacione quarumcumque promissionum et 

obligationum promissarum et obligatarum dicto Ancelmo a dicto 

{} [A]gnes eius uxor per matrimonium copulabantur aut alias quovis modo a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem quamdiu 

{} ... pleno jure sibi #competente ad presens et# post decessum dicte 

Hille competituro in bonis quibuscumque dicti quondam Henrici sui patris 

et dicte Hille 

{} ....rum et Hille (dg: ds) #dictus Ancelmus# nunquam vexabit nec 

impetet super hac quod ipsi dicta (dg: pos) bona possidebunt et accipient 

quamdiu dicta Hilla vivet 

{} quotiens contra premissa fecerit ?presentibus post decessum dicte 

Hille n...... duraturis. Acta in domo mea presentibus Willelmo filio 

Arnoldi 

{} [mar]cii die XIX hora vesperarum. 

 

1178 mf2 F 12 f. 76. 

 in octavis Agnetis: donderdag 28-01-1389. 

 

                         
29 Zie → BP 1178 f 231v 15 vr 07-05-1389, Ancelmus zvw Henricus Willems beloofde zijn moeder 
Hilla noch haar goederen aan te spreken, wegens beloften aan voornoemde Ancelmus gedaan door 

wijlen zijn voornoemde vader Henricus, zolang voornoemde Hilla leeft. 

Ancelmus zvw Henricus Willems was getrouwd met Agnes dvw Arnoldus Ghenen soen. 
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BP 1178 f 076r 01 ±do 28-01-1389. 

Walterus, Johanna en Agnes, kvw Henricus Roempot, verkochten aan Leonius 

van Kelder een huis30,31 en erf, in Den Bosch, aan de Oude Huls, tussen 

erfgoed van Hadewigis dv Thomas gnd Backe enerzijds en erfgoed van hr 

Arnoldus Nouden priester anderzijds, ....... ....... ....... door ....... 

Roempot en Everardus van Onstaden. Broeder Ygrammus zvw voornoemde Henricus 

Roempot en Lambertus Scaefdriessche ev Katherina dvw voornoemde Henricus 

zullen nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

[32Walterus Johanna] et Agn[es liberi] quon[dam] Henrici Roempot ....... 

domum [33aream sitam in Busco ad vicum dictum Aude Huls inter 

hereditatem] Hadewigis filie Thome dicti Backe ex uno et inter 

hereditatem domini A[rnoldi No]uden presbitri ex a[lio] ....... ....... 

....... ....... [Ro]empot et Everardo de Onstaden prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Leonio de Penu sup[portaverunt] ....... ....... 

....... ....... ....... parte eorum deponere promiserunt insuper cum 

tutore indivisi super omnia quod ipsi fratrem Ygrammum filium dicti 

quondam [Henrici Roempot et 34Lambertus Scaef]driessche maritum legitimum 

Katherine eius uxoris filie dicti quondam Henrici perpetue tales habebunt 

quod numquam !se presument se jus [in premissis habere] ....... ....... 

 

BP 1178 f 076r 02 ±do 28-01-1389. 

Wijnricus zvw Henricus Roempot, Everardus van Onstaden ev Clemencia, en 

Theodericus Waelwijns soen ev Senssa, dvw voornoemde Henricus Roempot, 

deden tbv voornoemde koper afstand van voornoemd huis en erf. 

 

Wijnricus filius #quondam# Henrici Roempot Everardus de Onstaden maritus 

et tutor Clemencie sue uxoris et Theodericus Waelwijns soen m[aritus et 

tutor] Sensse eius uxoris filiarum dicti quondam Henrici Roempot super 

dicta domo et area ad opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes 

ratam servare. Testes Gerardus et W[illelmus datum in octavis] Agnetis. 

 

BP 1178 f 076r 03 ±do 28-01-1389. 

Arnoldus van Ghele verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Ghele prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 076r 04 ±do 28-01-1389. 

Voornoemde Leonius beloofde aan voornoemde Walterus, Johannes en Agnes 66 

oude schilden of de waarde met Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1390) te 

betalen. 

 

Dictus Leonius promisit Waltero Johanne et Agneti predictis seu eorum 

alteri LXVI aude scilde #seu valorem# (dg: ad i) a purificatone proxime 

futura ultra annum persolvendos. [Testes] datum supra. 

 

BP 1178 f 076r 05 ±do 28-01-1389. 

Voornoemde Leonius beloofde aan voornoemde Walterus 60 Hollandse gulden of 

de waarde op zondag Invocavit aanstaande (zo 07-03-1389) te betalen. 

 

Dictus Leonius promisit dicto Waltero LX Hollant gulden seu valorem ad 

(dg: carn) dominicam invocavit proxime futuram persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

                         
30 Zie ← BP 1175 f 117r 06 ma 19-01-1372, overdracht van dit huis en erf. 
31 Zie → BP 1180 p 391r 06 di 04-01-1396, verkoop van dit huis door Leonius 

van de Kelder aan Johannes Monijns ketelaar. 
32 Aanvulling op basis van BP 1178 f 076r 04. 
33 Aanvulling op basis van BP 1175 f 117r 06. 
34 Aanvulling op basis van BP 1177 f 304v 08. 
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BP 1178 f 076r 06 ±do 28-01-1389. 

Johannes van Hackenem zvw Lucas van Hackenem maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die Ghisbertus van 

Oesterheze beloofd had aan voornoemde Johannes, met Lichtmis te leveren. 

 

Solvit 2 grossos. 

Johannes de Hackenem filius quondam Luce de Hackenem hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco quam Ghisbertus de 

Oesterheze promisit se daturum et soluturum dicto Johanni (dg: ex) 

hereditarie purificationis prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 076r 07 ±do 28-01-1389. 

Henricus die Moelnere zvw Arnoldus die Moelnere verkocht aan Johannes van 

den Scueren een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit een akker, gelegen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Henricus die Moelnere (dg: soe) filius quondam Arnoldi die Moelnere 

hereditarie vendidit Johanni van den Scueren hereditariam paccionem 

quatuor lopinorum siliginis mensure de (dg: de) Busco solvendam 

hereditarie Andree et in Busco tradendam ex (dg: do e) quodam agro terre 

sito. 

 

BP 1178 f 076r 08 ±do 28-01-1389. 

Aleijdis ndvw Adam van Neijnsel wv Matheus van den Doren droeg over aan 

Willelmus van Volkel, tbv haar zoon Adam, haar vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan haar voornoemde zoon Adam gekomen waren na overlijden van 

zijn voornoemde vader Matheus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden 

van zijn voornoemde moeder Aleijdis. De brief overhandigen aan voornoemde 

Willelmus van Volkel. 

 

Aleijdis (dg: relicta) filia (dg: quond) naturalis quondam Ade de 

Neijnsel relicta quondam Mathei (dg: de) van den Doren cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in omnibus bonis que Ade eius filio de morte 

dicti quondam Mathei (dg: sui) sui patris successone advolutis et post 

mortem dicte Aleijdis eius matris successione advolvendis quocumque sitis 

supportavit Willelmo de Volkel ad opus dicti (dg: Ard) Ade filii dicte 

Aleijdis promittens cum tutore ratam servare.Testes Willelmus et Rover 

datum supra. Tradetur littera dicto Willelmo de Volkel. 

 

BP 1178 f 076r 09 ±do 28-01-1389. 

Mechtildis dvw Henricus van den Hoernic maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdigingen, gedaan door Gerardus Roelen soen met zijn 

goederen. 

 

Mechtildis filia quondam Henrici van den Hoernic omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Gerardum Roelen soen cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 076r 10 ±do 28-01-1389. 

Johannes gnd Valkenborch gaf uit aan Thomas gnd die Zas een stuk land, in 

Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, tussen Petrus van der Bolst enerzijds 

en voornoemde Thomas die Zas anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

cijnzen aan de naburen van Nuland, en thans voor een n-erfpacht van 2 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (wo 02-02-1390). 

 

Solvit Johannes. Thomas 3 Hollant placken. 

Johannes dictus Valkenborch peciam tere sitam in parochia de Nuwelant in 

loco dicto Wilshusen inter hereditatem Petri van der Bolst ex uno et 
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inter hereditatem Thome dicti #die# Zas ex alio dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Thome die Zas ab eodem hereditarie possidendam pro 

censibus vicinis de Nuwelant exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et 

in Busco tradenda ex premissis promittens warandam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit promisit super omnia (dg: 

super) sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 076r 11 ±do 28-01-1389. 

Mechtildis wv Gerardus bv Hermannus zv Theodericus van Vucht molenaar droeg 

over aan Theodericus zv voornoemde Hermannus haar vruchtgebruik in een 

b-erfcijns van 50 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit alle 

erfgoederen van voornoemde Hermannus, welke cijns wijlen voornoemde 

Gerardus gekocht had van zijn voornoemde broer Hermannus. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Solvit. 

Mechtildis relicta quondam Gerardi fratris olim Hermanni filii Theoderici 

de Vucht molendinarii cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

hereditario censu quinquaginta librarum monete solvendo hereditarie 

purificationis ex omnibus et singulis hereditatibus et bonis dicti 

Hermanni ubicumque locorum tam in humido quam in (dg: duro et) sicco in 

duro et in molli consistentibus sive sitis quem censum dictus quondam 

Gerardus erga dictum Hermannum suum fratrem emendo acquisiverat prout in 

litteris supportavit Theoderico filio dicti Hermanni simul cum 

arrestadiis promittens #super omnia# cum tutore ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 076r 12 ±do 28-01-1389. 

Henricus Scutken, Willelmus van Meijelsfort, Gerardus van den Perre, 

Nijcholaus van der Hert, Gerardus van den Venne, Henricus zv Thomas gnd 

Boudekens soen en Johannes van Meijelsvort beloofden aan Jacobus zvw 

Jacobus Tijt 36 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jacobus (zo 25-07-1389) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1389). 

 

Henricus Scutken Willelmus van Meijelsfort Gerardus van den Perre (dg: 

ter) Nijcholaus van der Hert Gerardus van den Ve[nne] Henricus filius 

Thome dicti Boudekens soen Johannes de Meijelsvort promiserunt Jacobo 

filio quondam Jacobi Tijt XXXVI Hollant gulden seu valorem mediatim 

Jacobi et mediatim nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 076r 13 ±do 28-01-1389. 

Johannes zvw Danekinus van Huusbergen droeg over aan Johannes van den Dijk 

een stukje erfgoed in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, buiten de 

stadsmuur, tussen erfgoed van voornoemde Johannes van den Dijk enerzijds en 

erfgoed van Johannes Kuijc Ghijsbrechts soen anderzijds, strekkend vanaf de 

stadsmuur tot aan het water gnd die Meer. 

 

Johannes filius quondam Danekini de Huusbergen particulam hereditatis 

sitam in Busco ad vicum dictum Huls extra murum #opidi# ibidem inter 

hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem Johannis Kuijc 

Ghijsbrechts soen ex alio #tendentem a dicto muro ad aquam dictam die 

Meere# supportavit dicto Johanni de Aggere promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 076r 14 ±do 28-01-1389. 

De broers hr Johannes en Boudewinus, kvw Johannes zvw Boudewinus, Willelmus 

van Waerloes ev Aleijdis, en Henricus van Erpe ev Elizabeth, dvw voornoemde 
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Johannes, verkochten aan Nijcholaus Spierinc Meus soen 1/5 deel van 10 

morgen 5 hont 91 roeden land, naast de plaats gnd die Hogedonk, welk 1/5 

deel wijlen voornoemde Johannes zv Boudewinus gekocht had van Wijnricus 

Screijnmaker. 

 

Dominus Johannes et Boudewinus fratres liberi quondam Johannis filii 

quondam Boudewini #(dg: He) Willelmus de Waerloes maritus Aleijdis sue 

uxoris et Henricus de Erpe [maritus] Elizabeth sue uxoris filiarum dicti 

quondam Johannis quintam partem (dg: cuiusdam campi)# (dg: quendam 

campum) X iugerum quinque hont et nonaginta un[ius] virgatarum terre 

sitarum iuxta locum dictum die Hoghedonc (dg: venditum) #quam quintam 

partem# dicto! quondam Johanni filio! Boudewini #erga# a Wijnricum 

(dg: -o) Screijnma[ker] #emendo acquisiverat# prout in litteris 

vendiderunt Nijcholao Spierinc Meus soen supportaverunt cum litteris et 

aliis et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes (dg: datum supra) Emont et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 076r 15 ±do 28-01-1389. 

Boudewinus zvw Johannes zvw Boudewinus Appelman verkocht35 aan Nijcholaus 

Spierinc Meus soen (1) een b-erfcijns van 20 schelling, 1 groot Tournoois 

geld van de koning voor 16 etc of ander paijment van dezelfde, met ‘s Heren 

Besnijdenis te betalen, gaande uit een stuk land, gnd een geer, naast de 

plaats gnd Cr....., op de plaats gnd Tongren, dat was van wijlen Rodolphus 

gnd Herts, (2) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, daags na 

Sint-Willibrordus te betalen, gaande uit een malder land, op de plaats gnd 

Diecharen en uit 1 zesterzaad land, op voornoemde plaats Diecharen, welke 

cijnzen aan Johannes zvw Boudewinus waren verkocht door Theodericus zvw hr 

Godefridus van Os ridder, en welke cijnzen nu aan hem behoren. 

 

Boudewinus filius quondam Johannis filii quondam Boudewini Appelman 

hereditarium censum viginti solidorum grosso Turonensi denario monete 

regis pro se[decim] etc seu alterius pagamenti eiusdem (dg: pagamenti) 

solvendum hereditarie in festo circoncisionis Domini ex (dg: p) quadam 

pecia dicta communiter een gheer sita iuxta locum dictum Cr..... super 

locum dictum Tongren que fuerat quondam Rodolphi dicti Herts atque 

hereditarium censum viginti solidorum dicte monete solvendum hereditarie 

in crastino Willibr[ordi] (dg: solv) ex maldrata terre sita supra locum 

dictum Diecharen et ex sextariata terre sita supra eundem locum Diecharen 

vocatum venditos Johanni filio quondam Boudewini a Theoderico filio 

quondam domini Godefridi de Os  militis prout in litteris #et quos nunc 

ad se spectare dicebat# (dg: s) vendidit Nijcholao Spierinc Meus soen 

[supportavit cum litteris] et jure #et cum omnibus arrestadiis etc# 

promittens ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) 

impeticionem ex parte sui et suorum coheredum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 076r 16 ±do 28-01-1389. 

Johannes Loze gaf uit aan Gerardus die Bruijnne een stuk land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Heze, op de plaats gnd op die Lange Heide, tussen 

Ghisbertus ....... de jongere enerzijds en Aleijdis Goetkijnts anderzijds, 

met een eind strekkend aan Zerisius bv Volpkinus; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1390). 

 

Johannes Loze peciam terre sitam in parochia de Roesmalen (dg: inter) in 

loco dicto Heze supra locum dictum op die (dg: Aude) #Lange# Heijden 

inter hereditatem Ghi[sberti] ....... junioris ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis Goetkijnts ex alio tendentem cum uno fine ad 

                         
35 Zie → BP 1180 p 271r 03 wo 20-01-1395, maning van beide erfcijnzen: in 

oud geld. 
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hereditatem Zerisii fratris Volpkini ut dicebat dedit [ad hereditariam] 

paccionem Gerardo die Bruijnne ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis [et primo termino ultra] annum (dg: 

ex) #et# in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf2 F 13 f. 76v. 

 Geen leesbare data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 076v 01 ±do 28-01-1389. 

Een onleesbaar contract mbt een onroerend goed, beiderzijds tussen ....... 

......., belast met de hertogencijns. 

 

{Het eerste contract is onleesbaar, uitgezonderd het laatste deel:} 

Henrici ....... soen ex utroque latere coadiacentem ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes 

Emont et Dordrecht [datum] ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1178 f 076v 02 ±do 28-01-1389. 

....... Loze gaf uit aan Willelmus Hagen een stuk land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en 

Arnoldus Roveri zvw hr Johannes Rover anderzijds, met een eind strekkend 

aan de plaats gnd Ver Nellen Hoeve en met het andere eind aan de plaats gnd 

aan dat Broe..., met hekken gnd scoutuijn; de uitgifte gesciedde voor een 

n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1390). 

 

....... Loze peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Heze inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter 

[hereditatem] Arnoldi Roveri filii quondam domini Johannis Rover ex alio 

#tendentem cum uno fine ad locum dictum Ver Nellen Hoeve et cum reliquo 

fine ad locum dictum aen dat Broe...# simul cum sepibus dictis (dg: 

scoutij) scoutuijn ad hac spectantibus ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Willelmo (dg: Hagen) Hagen ab eodem hereditarie possidendam pro 

(dg: ..) hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino (dg: 

te) a purificationis proxime futuro ultra annum (dg: pro) in !in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam [pro] premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 076v 03 ±do 28-01-1389. 

Rijcoldus Belijen soen verkocht aan Henricus zv Theodericus van Os 

gewantsnijder 10 hont land, in Oss, ter plaatse gnd in Delscot, tussen 

Johannes Robberechts soen enerzijds en de plaats gnd die Oude Elscot 

anderzijds. 

 

Rijcoldus Belijen soen X hont terre sita in parochia de Os in loco dicto 

in Delscot inter hereditatem Johannis Robberechts soen ex uno et inter 

(dg: hereditatem) locum dictum die Aude Elscot ex alio ut dicebat 

vendidit Henrico filio Theoderici (dg: de) #de# Os #pannicide# promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Dordrecht 

et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 076v 04 ±do 28-01-1389. 

(dg: Mechtildis wv /Johannes gnd die/ Walterus die Meij). 

 

(dg: Mechtildis relicta quondam Johannis dicti die Walteri die Meij). 
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BP 1178 f 076v 05 ±do 28-01-1389. 

Johannes Huijsman verkocht aan Henricus Mutsart een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 2 morgen land, in Oss, 

ter plaatse gnd op die Hoge Weide, tussen Theodericus Hermans soen 

enerzijds en Mathijas Spermer anderzijds. 

 

Johannes Huijsman hereditarie vendidit Henrico Mutsart hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis (dg: 

Johannis) #Domini# ex duobus iugeribus t[erre] sitis in parochia de Os in 

loco dicto op die Hoge Weijde inter hereditatem Theoderici Hermans soen 

ex uno et inter hereditatem Mathije Sperme[r] ex alio promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 076v 06 ±do 28-01-1389. 

En hij kan binnen 2 jaar terugkopen {Niet afgewerkte akte}. 

 

Et poterit redimere infra spacium duorum annorum. 

 

BP 1178 f 076v 07 ±do 28-01-1389. 

Katherina van Zoemeren gaf uit aan haar schoonzoon Johannes Spiker zvw 

Theodericus Spiker haar hoeve, in Someren, ter plaatse gnd op Veld ter 

Merein; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en pachten die eruit gaan, 

en thans voor een n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Someren, met 

Lichtmis in Someren te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-

1390). Na overlijden van voornoemde Katherina gaat de pacht naar voornoemde 

Johannes Spiker. 

 

Katherina de Zoemeren cum tutore mansum suum situm in parochia de 

Zoemeren #in loco dicto op Velt ter Mereijn# (dg: et) cum suis (dg: 

attinentiis) agris pratis pascuis dicti mansi et ceteris suis attinentiis 

singulis et universis quocumque locorum sitis ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni Spiker filio quondam Theoderici Spiker 

(dg: ab eo) suo genero ab eodem hereditarie possidendum pro censibus et 

paccionibus exinde de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione quinque modiorum siliginis mensure de Zoemeren danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in 

Zoemeren tradenda ex premissis promittens cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit tali conidcione quod dicta 

paccio post decessum dicte Katherine ad dictum Johannem Spiker 

devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 076v 08 ±do 28-01-1389. 

(dg: Arnoldus zvw). 

 

(dg: Arnoldus filius quondam). 

 

BP 1178 f 076v 09 ±do 28-01-1389. 

De broers Mijchael en Arnoldus, kvw Johannes gnd Nodekens soen, en Henricus 

zv Gerardus Witloc beloofden aan Vastradus zvw Johannes van Berkel, 

gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Allerheiligen 9 Hollandse 

gulden36 of de waarde te betalen. 

 

Mijchael (dg: et Ar dictus) et Arnoldus fratres liberi quondam Johannis 

dicti Nodekens soen et Henricus filius Gerardi Witloc promiserunt 

indivisi super omnia se daturos et soluturos Vastrado filio quondam 

Johannis de Berkel ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum sex annorum novem Hollant gulden seu 

                         
36 Zie → BP 1179 p 019r 07 wo 21-12-1390, overdracht van de schuldbekentenis 

van de laatste 4 jaar. Was wegens een verhuur. 
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valorem (dg: Martini et primo) omnium sanctorum et primo termino omnium 

sanctorum proxime futuro. ?Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 076v 10 ±do 28-01-1389. 

Henricus Ribben en zijn zuster Metta beloofden aan Johannes Bathen soen 3 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389), en 

gedurende 3 jaar, ingaande Pasen aanstaande, elk jaar met Pasen (zo 03-04-

1390; zo 26-03-1391; zo 14-04-1392) 2 Hollandse gulden of de waarde te 

betalen. 

 

Henricus (dg: Ribde) Ribben et Metta eius soror (dg: cu) promiserunt (dg: 

f) Johanni Bathen soen III Hollant gulden seu valorem in festo pasc[e] 

proxime futuro atque ad spacium trium annorum post festum (dg: f) pasche 

proxime futurum sine medio sequentium anno quolibet dictorum trium 

annorum duos Hollant gulden seu valorem in festo pasce et primo termino 

huiusmodi trium annorum a festo pasce proxime futuro ultra annum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 076v 11 ±do 28-01-1389. 

Vastradus zvw Johannes van Berkel beloofde aan Nijcholaus zvw Engbertus van 

Maren 18½ Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Vastradus filius quondam Johannis de Berkel promisit Nijcholao filio 

quondam Engberti de Maren XVIII et dimidium Hollant gulden seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 076v 12 ±do 28-01-1389. 

Walterus gnd Doerman beloofde aan zijn broer Arnoldus Doerman 15 Hollandse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 18-04-1389) te betalen. 

 

Walterus dictus Doerman promisit Arnoldo (dg: Doerm) Doerman suo fratri 

XV Hollant gulden seu valorem ad pasca pro[xime] futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 076v 13 ±do 28-01-1389. 

Willelmus die Cuper deed tbv Godefridus zvw Andreas van Berlikem afstand 

van een tuin, eertijds van wijlen Bendedictus gnd Bits die Cuper, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van het eind van de Hinthamerstraat naar 

Windmolenberg, achter erfgoed van Johannes van ..den, tussen erfgoed van 

Elizabeth Rutten enerzijds en erfgoed van Theodericus Goddijns anderzijds. 

 

Willelmus die Cuper super quodam orto qui fuerat quondam Bendedicti dicti 

Bits die Cuper sito in Busco (dg: ad v) in vico tendente a fine vici 

Hijntamensis versus Wijnmolenberch (dg: inter) retro hereditatem (dg: 

Hille de Scijnle inter hereditatem) Johannis de ..den et inter 

hereditatem Elizabeth Rutten (dg: s) ex alio et inter hereditatem 

Theoderici Goddijns ex alio ut dicebat ad opus Godefridi filii quondam 

Andree de Berlikem #renunciavit# promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 076v 14 ±do 28-01-1389. 

Henricus Zelen soen verkocht aan Willelmus Posteel een n-erfcijns van 4 

oude schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, voor het eerst over 

een jaar (wo 02-02-1390), gaande uit een erfgoed, gnd Knorren Goer, in 

Blaerthem Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Gestel, tussen Ghibo van den 

Lijnde enerzijds en een zekere gnd ene Vrancken soen anderzijds, reeds 

belast met 2 oude groten. 

 

Henricus Zelen soen hereditarie vendidit Willelmo Posteel hereditarium 

censum (dg: trium) quatuor aude scilde seu valorem solvendum hereditarie 

purificationis [et] primo termino ultra annum ex hereditate dicta (dg: d 
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tGoer sita) Knorren Goer sita in parochia de (dg: Ghestel) Blaerthem 

sancti Lamberti [in] loco dicto Ghestel inter hereditatem Ghibonis van 

den Lijnde ex uno et inter hereditatem cuiusdam dicti ene !s Vrancken 

soen ex alio ut dicebat ptomittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum [supra]. 

 

BP 1178 f 076v 15 ±do 28-01-1389. 

Gerisius zv Willelmus zvw Gerisius gnd Collen van Herpen: de helft van een 

b-erfpacht van 8 malder rogge, maat van Herpen, die Marcelius gnd Bastart 

nzvw hr Marcelius investiet van de kerk van Herpen beloofd had aan 

voornoemde Willelmus, in Den Bosch te leveren, een helft met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Petrus-Stoel, gaande uit een hoeve in Herpen, welke 

helft voornoemde Willelmus eertijds uitgegeven had aan voornoemde Gherisio 

.. ...... {niet afgewerkt contract}. 

 

[Ger]isius (dg: dictus) filius Willelmi filii quondam Gerisii dicti 

Collen de Herpen (dg: hereditariam) medietatem hereditarie paccionis octo 

maldrarum siliginis [mensure de] Herpen quam Marcelius dictus Bastart 

filius naturalis quondam domini Marcelii investiti olim ecclesie de 

Herpen promiserat se daturum [et soluturum] dicto Willelmo hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Petri ad cathedram et in Busco tradendam ex 

quodam manso sito in parochia de Herpe[n cum] attinentiis dicti mansi 

singulis et universis prout in litteris quam medietatem dicte paccionis 

dictus Willelmus pridem dederat (dg: ad cen) dicto Gherisio .. ...... 

 


