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1178 mf4 C 08 f. 133. 

 in crastino circoncisionis: zondag 02-01-1390. 

 Secunda post circumcisionem: maandag 03-01-1390. 

 Sexta post nativitatis Domini: vrijdag 31-12-1389. 

 

BP 1178 f 133r 01 zo 02-01-1390. 

Engbertus zv Arnoldus Cleijnael verkocht aan Willelmus Brodeken 1/5 deel 

van een moer, in Moergestel, tussen Jacobus zv Johannes Noijden soen 

enerzijds en voornoemde Arnoldus Cleijnael anderzijds, welk deel 43½ roeden 

lang is en 12 1/3 roede breed, om de turf daaruit te graven binnen 50 jaar 

vanaf heden, waarna de grond weer teruggaat naar voornoemde Engbertus. 

 

Engbertus filius Arnoldi Cleijnael quintam partem hereditatis (dg: s) 

dicte moer site in parochia de (dg: Oesterwijc) Gestel prope Oesterwijc 

inter hereditatem Jacobi filii Johannis Noijden soen ex uno et 

hereditatem dicti Arnoldi Cleijnael ex alio et que pars hereditatis 

predicte quadraginta tres et dimidiam virgatas in longitudine et duodecim 

virgatas et terciam partem unius virgate terre in latitudine continet ut 

dicebat hereditarie vendidit (dg: Willelmo Brodeken promittens super 
?Lieront et +) #vendidit# Willelmo Brodeken ab (dg: eodem ad spacium 

quinquaginta annorum poss) promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere tali condicione (dg: quod post predictos L 

annos fundus dicte hereditatis ad dictum Engbertum vel ad eius heredes 

revertetur) quod dictus emptor poterit libere !poterit cespites dicte 

hereditatis libere effodere et amovere ad eius profectum (dg: ?q post) 

#infra# L annos datam presentium sine medio sequentes fundus dicte 

hereditatis #et quidque protunc ?intra hereditate dicta moer in eadem 

fuerit# ad dictum Engbertum hereditarie revertetur. Testes Gerardus et 

Goessuinus datum in crastino circoncisionis. 

 

BP 1178 f 133r 02 zo 02-01-1390. 

Johannes Knijf zvw Ghibo gnd Knijf beloofde aan Robbertus van Neijnsel 11 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te 

betalen. 

 

Johannes Knijf filius quondam Ghibonis dicti Knijf promisit Robberto de 

Neijnsel XI Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futuro persolvendos. Testes Gerardus et Gestel datum supra. 

 

BP 1178 f 133r 03 ma 03-01-1390. 

Gerardus Visscher, Henricus zv Henricus Wijc, Laurencius bv voornoemde 

Henricus en Elisabeth gnd Noppen beloofden aan Henricus van Eijcke 

timmerman 26 Hollandse gulden of de waarde en 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te leveren. 

 

Gerardus Visscher {hier staat een verticale streep} Henricus filius 

Henrici Wijc {hier staat een verticale streep} Laurencius frater dicti 

Henrici et Elisabeth dicta Noppen promiserunt Henrico de Eijcke 

carpentario XXVI Hollant gulden seu valorem et unum modium siliginis 

mensure de Busco ad Johannis proxime persolvendos. Testes Gestel et 

Jorden datum secunda post circumcisionem. 

 

BP 1178 f 133r 04 ma 03-01-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit totum. 

Primus servabit alios indempnes. Testes ut supra. 
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BP 1178 f 133r 05 ma 03-01-1390. 

Gerardus Kepken van Nuwelant verkocht aan Jacobus van den Hoevel zvw 

Lambertus een n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit (1) een kamp, in Geffen, ter plaatse gnd dat Rijsbroek, 

tussen wijlen Johannes van Nuwelant enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(2) een hoeve, in Geffen, reeds belast met 40 schelling en 1 zester rogge. 

 

Gerardus Kepken de Nuwelant hereditarie vendidit Jacobo van den Hoevel 

filio quondam Lamberti hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in nativitatis Domini ex 

campo sito in parochia de Geffen in loco dicto dat Rijsbroec inter 

hereditatem (dg: liberorum) quondam Johannis de Nuwelant ex uno et inter 

communem platheam ex alio atque ex manso sito in parochia de Geffen et ex 

eius attinentiis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis XL solidis et uno sextario siliginis prius inde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Scilder et Jorden datum secunda 

post circoncisionem. 

 

BP 1178 f 133r 06 ma 03-01-1390. 

Johannes van Gestel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Gestel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 133r 07 vr 31-12-1389. 

Johannes van Dijnther beloofde aan Johannes van de Dijk 52 Hollandse gulden 

of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes de Dijnther promisit Johanni de Aggere quinquaginta duos Hollant 

gulden vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes Spanct et Gestel 

datum sexta post nativitatis Domini Gestel dixit. 

 

BP 1178 f 133r 08 ma 03-01-1390. 

Nicholaus Spirincs Meus soen beloofde aan de secretaris, tbv Johannes 

Spijringi zv Johannes Ogen, een n-erfcijns van 2 oude schilden, met Pasen 

te betalen, gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Nicholaus en aan niemand anders. 

 

Nicholaus Spirincs Meus soen promisit super habita et habenda mihi ad 

opus Johannis Spijringi filii Johannis Ogen (dg: soen) hereditarium 

censum II aude scilde hereditarie pasche ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis ut dicebat. Testes Scilder et Jorden datum secunda post 

circumcisionem. Detur dicto Nicholao et nulli alteri. 

 

BP 1178 f 133r 09 ma 03-01-1390. 

Hr Johannes van den Venne priester zv Engbertus van den Venne en zijn 

zuster Conegundis verkochten aan Ghiselbertus van den Broec zvw Johannes 

van den Smedebroec een huis en erf, eertijds van Reijnerus van Holten, in 

Den Bosch, in de Vughterstraat, over de Molenbrug, tussen erfgoed van 

wijlen Johannes Mesmaker enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Bever 

anderzijds, aan Engbertus zv voornoemde Engbertus van den Venne verkocht 

door Willelmus gnd van Lijlle smid. De brief waarmee Aleidis wv voornoemde 

Engelbertus afstand deed van haar vruchtgebruik overhandigen aan de koper. 

 

Dominus Johannes (dg: f) van den Venne presbiter filius (dg: quond) 

Engberti van den Venne et Conegundis eius soror cum tutore domum et aream 

que fuerat Reijneri de Holten sitam in Busco in vico Vuchtensi ultra 

pontem dictum Molenbrugge inter hereditatem quondam Johannis Mesmaker ex 

uno et hereditatem quondam Henrici Bever ex alio venditam Engberto filio 

dicti (dg: quond) Engberti van den Venne a Willelmo dicto de Lijlle fabro 

prout in litteris (dg: et de qua domo Aleidis relicta eiusdem quondam 

Engberti van den Venne usufructum quem habuit in eadem dictis domino) et 
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quam nunc ad se pertinere dicebant hereditarie vendiderunt Ghiselberto 

van den Broec filio quondam Johannis van den Smedebroec supportaverunt 

cum dictis litteris et aliis et jure promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum et (dg: dicti quondam En) et eorum 

heredum deponere. Testes Gestel et Jorden datum ut supra. Detur (dg: li) 

emptori littera cum qua Aleidis relicta dicti Engelberti resignavit 

usufructum. 

 

BP 1178 f 133r 10 ma 03-01-1390. 

Henricus van den Smedebroec zv Ghisbertus verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus van den Smedebroec filius Ghisberti prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 133r 11 ma 03-01-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 43 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus XLIII Gelre gulden vel valorem 

ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 133r 12 ma 03-01-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 43 Gelderse gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus XLIII Gelre gulden vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 133r 13 ma 03-01-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 44 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus XLIIII Gelre gulden vel 

valorem a festo Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 133r 14 ma 03-01-1390. 

Gerardus van Uden maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door zijn zuster Mechtildis aan Reijnerus van Holten, van een huis 

en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat. 

 

Gerardus de Uden calumpniavit vendiciones et alienaciones factas 

#Reijnero de Holten# per Mechtildem eius sororem cum domo et area sita in 

Busco in vico Orthensi. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 133r 15 ma 03-01-1390. 

Hermannus, Henricus, Beatrix en Katherina, kvw Henricus Groet Leuwe, 

verkochten aan Katherine wv Rutgherus gnd Everarts soen 2¼ morgen land, ter 

plaatse gnd Oetheren, waarvan 1 1/8 morgen tussen Ludovicus zv Albertus van 

Bussel en Henricus gnd Groet Leuwe, en 1 1/8 morgen tussen de heer van 

Boxtel en Henricus van Haren vleeshouwer, aan Johannes zvw voornoemde 

Henricus Groet Leuwe overgedragen door voornoemde Henricus van Haren, welke 

2¼ morgen aan hen gekomen waren na overlijden van hun voornoemde broer 

Johannes. Johannes Jode vroeg hierom. 

 

Hermannus Henricus Beatrix et Katherina liberi quondam Henrici Groet 

Leuwe cum tutore duo jugera et quartam partem unius jugeris terre sitas 

ad locum dictum Oetheren quarum unum juger et medietas dicte quarte 

partis unius jugeris terre inter hereditatem Ludovici filii Alberti de 

Bussel (dg: ex uno) et inter hereditatem Henrici dicti Groet Leuwe et 
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aliud juger et medietas dicte quarte partis unius jugeris terre inter 

hereditatem domini de Bucstel et inter hereditatem Henrici de Haren (dg: 

s) carnificis sunt site (dg: q ve) supportatas Johanni filio dicti 

quondam Henrici Groet Leuwe a dicto Henrico de Haren prout in litteris 

(dg: hereditarie vendiderunt) et quas ad se de morte dicti quondam 

Johannis eorum fratris successione hereditarie advolutas esse dicebant 

hereditarie vendiderunt Katherine relicte quondam Rutgheri dicti Everar 

(dg: rt) -rts #soen# supportaverunt cum litteris et aliis et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum et 

dicti quondam eorum fratris deponere. Testes Spanct et Jordanus datum ut 

supra. Johannes Jode supplicavit pro ista. 

 

BP 1178 f 133r 16 ma 03-01-1390. 

Johannes Jordens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Jordens soen prebuit et reportavit. Testes ut supra. 

 

1178 mf4 C 09 f. 133v. 

 Tercia post circumcisionem: dinsdag 04-01-1390. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 27-01-1390. 

 Quarta post circumcisionem: woensdag 05-01-1390. 

 in crastino epijphanie: vrijdag 07-01-1390. 

 in festo epiphanie: donderdag 06-01-1390. 

 Sabbato post epiphanie: zaterdag 08-01-1390. 

 

BP 1178 f 133v 01 di 04-01-1390. 

Petrus van Bruggen verkocht aan Gerardus van Bruggen zvw Paulus een 

b-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 1/3 deel 

van 3 morgen, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Bruggense Vliedert, tussen 

Wellinus van Beke enerzijds en Godefridus van den Kolke anderzijds, welke 

cijns aan hem was verkocht door Henricus zvw Nijcholaus van den Kerchove. 

 

Petrus de Bruggen hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex tercia parte trium iugerum terre 

sitorum in parochia de Roesmalen in loco dicto die Brugghenssche Vliedert 

inter hereditatem Wellini de Beke ex uno et inter hereditatem Godefridi 

van den Kolke ex alio venditum sibi ab Henrico filio quondam Nijcholai 

van den Kerchove prout in litteris hereditarie vendidit Gerardo de 

Bruggen filio quondam Pauli supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goessuinus et 

Jordanus datum tercia post circoncisionem. 

 

BP 1178 f 133v 02 di 04-01-1390. 

Willelmus Hels verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Hels prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 133v 03 di 04-01-1390. 

Petrus van Bruggen verkocht aan Gerardus van Bruggen zvw Paulus een 

b-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 Henricus zvw Nijcholaus Daems soen van den Kerchove gekomen was na 

overlijden van zijn ouders, in een huis en tuin, in Hintham, tussen 

Henricus Everaets soen enerzijds en Lambertus Scoenmaker anderzijds, welke 

cijns aan hem was verkocht door voornoemde Henricus zvw Nijcholaus Daems 

soen. 

 

Petrus de Bruggen hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex duabus sextariatis terre siliginee 

sitis in parochia de Roesmalen (dg: inter) ad locum dictum Bruggen inter 
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hereditatem conventus sancte Clare (dg: ..) in Busco ex utroque latere 

coadiacentem atque ex quinta parte (dg: dicto) Henrico filio quondam 

Nijcholai Daems soen van den Kerchove de morte 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 venditum sibi a dicto Henrico filio quondam Nijcholai Daems soen 

prout in litteris vendidit Gerardo de Bruggen filio quondam Pauli 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 133v 04 di 04-01-1390. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Petrus 60 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit dicto Petro LX Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 133v 05 di 04-01-1390. 

Johannes die Lodder zvw Theodericus gnd Lodder van Berlikem verkocht aan 

Willelmus Posteel een n-erfcijns van 12 pond geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een kamp, gnd des Lodder Coelhof, 5 bunder groot, in Berlicum, 

tussen Henricus Steenwech zvw Gerardus Monics enerzijds en Rijcoldus 

Borchgrave anderzijds, reeds belast met 5 oude groten. 

 

Johannes die (dg: Lodde) Lodder filius quondam Theoderici (dg: He filii 

quondam Theoderici di) dicti Lodder #de Berlikem# hereditarie vendidit 

Willelmo Posteel hereditarium censum (dg: XII librarum et quatuor 

denariorum #quatu) duodecim# librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex quodam (dg: dicto) campo dicto des Lodder Coelhof 

(dg: dicti vendit) quinque bonaria continente ad dictum venditorem 

spectante sito in parochia de Berlikem inter hereditatem Henrici 

Steenwech filii quondam Gerardi Monics ex uno et inter hereditatem (dg: 

Ro) Rijcoldi Borchgrave ex alio promittens super omnia #habita et 

habenda# warandiam et aliam obligatione deponere exceptis quinque grossis 

antiquis (dg: ..) exinde prius solvendis et sufficientem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 133v 06 di 04-01-1390. 

Voornoemde Johannes die Lodder zvw Theodericus gnd Lodder van Berlikem 

droeg over aan Henricus Coppe soen uter Hasselt 1 bunder land, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Bi Braecvenne, tussen erfgoed van het klooster van Sint-

Clara in Den Bosch enerzijds en Franco die Wert en zijn broer Jacobus 

anderzijds, belast met 11 penning oude cijns en een erfcijns van 10 

schelling gemeen paijment. 

 

Solvit. Tradetur littera Jacobo die Laet. 

Predictus Johannes die Lodder unum (dg: ju) bonarium terre situm in 

parochia de Berlikem #in loco dicto Bi Braecvenne# (dg: inter) inter 

hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex uno et inter hereditatem 

Franconis die Wert et Jacobi eius fratris ex alio supportavit Henrico 

Coppe soen uter Hasselt promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis XI denariis antiqui census et (dg: ..) et hereditario censu X 

solidorum communis pagamenti exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 133v 07 do 27-01-1390. 
Dit contract is later ingevoegd. 

Voornoemde Henricus droeg voornoemde morgen over aan Jacobus die Laet. 

 

Dictus Henricus dictum juger terre supportavit Jacobo die Laet promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Penu et 

Goessuinus datum quinta post conversionem Pauli. (dg: Tradetur littera 
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dicto Johanni Lodder et nulli alteri). 

 

BP 1178 f 133v 08 do 27-01-1390. 

Donderdag 27-01-1390. 

 

Quinta post conversionem. 

 

BP 1178 f 133v 09 di 04-01-1390. 

Voornoemde Johannes Lodder beloofde aan Jacobus die Laet en Henricus Coppen 

soen uter Hasselt 200 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, na maning te betalen. 

 

Dictus Johannes Lodder promisit Jacobo die Laet et Henrico Coppen soen 

uter Hasselt ducentos licht scilde XII #Hollant# placken pro quolibet 

scilt computato ad monitionem persolvendos (dg: testes datum supra). 

Testes (dg: Goessuinus et) Penu et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 133v 10 wo 05-01-1390. 

Willelmus van Gheffen verkocht aan Bonefacius van Oestelberze (1) een huis 

en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus Oeden 

soen enerzijds en een kamer van voornoemde Willelmus, die tegen voornoemd 

huis aan ligt, anderzijds, (2) 2/3? deel van een tuin achter voornoemd huis 

en erf, welk deel ligt richting erfgoed van voornoemde Henricus Oden soen, 

belast met de hertogencijns en een n-erfcijns van 3 pond geld, die de koper 

aan de verkoper beloofde. Zou de koper de bouwwerken van het huis willen 

slopen en herbouwen, dan moet hij van zijn erfgoed 1½ voet als osendrup 

vrijlaten, welke osendrup koper en verkoper als hun gezamenlijke osendrup 

zullen gebruiken. 

 

Willelmus de Gheffen domum et aream ad se spectantem sitam in Busco ad 

aggerem Vuchtensem inter hereditatem Henrici Oeden soen ex uno et inter 

quandam cameram ipsius (dg: do) Willelmi dicte domui adiacentem ex alio 

atque duas partes ?terci cuiusdam orti retro dictam domum et aream (dg: 

ad) situatas scilicet illas duas partes dicti orti que site sunt versus 

hereditatem dicti Henrici Oden soen (dg: ex a) !inter hereditarie 

vendidit (dg: Thome de Os) #Bonefacio# de Oestelberze promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario 

censu trium librarum monete quem dictus #emptor dicto# venditori ex dicta 

domo et area coram scabinis infrascriptis promiserat tali condicione quod 

si dictus emptor edificia dicte domus imposterum ab edificiis dicte 

camere amovere et edificare voluerit extunc dictus emptor de sua 

hereditate (dg: duas) #unam# et dimidiam pedatas terre pro stillicidio 

relinquet quas (dg: IIJ) #unam et dimidiam# pedatas dictus emptor ac 

venditor pro eorum communi stillicidio equaliter possidebunt et 

obtinebunt. Testes Gerardus Gossuinus datum quarta post circumcisionem. 

 

BP 1178 f 133v 11 wo 05-01-1390. 

Voornoemde Bonefacius beloofde aan voornoemde Willelmus een n-erfcijns van 

3 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Bonefacius promisit se daturum dicto Willelmo hereditarium censum 

trium librarum monete hereditarie Johannis ex (dg: dicta domo) 

#premissis#. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 133v 12 wo 05-01-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 80 Gelderse gulden of de 

waarde met Allerheiligen aanstaande (di 01-11-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori LXXX Gelre gulden vel valorem ad 

omnium sanctorum proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 
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BP 1178 f 133v 13 wo 05-01-1390. 

Reijmboldus van Geffen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijmboldus de Geffen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 133v 14 vr 07-01-1390. 

Johannes Kammaker zvw Conrardus Kammaker verkocht aan Henricus zv Johannes 

Bije van Zundert een n-erfcijns van 50 schelling geld, met Sint-Jan te 

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

naast de Jodenpoort, tussen erfgoed dat was van wijlen Rijxkinus Ghast 

enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Visevaze anderzijds, reeds belast 

met een b-erfcijns van 10 pond voornoemd geld. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 133v 18}. 

Johannes (dg: Kem) Kammaker #filius quondam Conrardi Kammaker# 

hereditarie vendidit Henrico filio Johannis Bije de Zundert hereditarium 

censum quinquaginta solidorum monete solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Johannis ex domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi 

iuxta portam Judeorum inter hereditatem que fuerat quondam Rijxkini Ghast 

ex uno et hereditatem quondam Johannis Visevaze ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario 

censu decem librarum monete predicte prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes Penu et Goessuinus datum in crastino epijphanie. 

 

BP 1178 f 133v 15 do 06-01-1390. 

Jacobus van Laerhoeven, Johannes Roelen soen en Gerardus zvw Arnoldus 

Coppen soen verklaarden van Arnoldus Heijme 12 Gelderse gulden ontvangen te 

hebben, die voornoemde Arnoldus aan voornoemde 3 schuldeisers, aan 

Theodericus Wolf en aan Jacobus zv Arnoldus Coppen soen moest betalen, 

wegens de koop van het erfgoed van wijlen Johannes Honijman, in Den Bosch, 

aan de Vughterdijk. Voornoemde Jacobus van Laerhoeven, Johannes en Gerardus 

beloofden aan Johannes zv Arnoldus Heijme, voornoemde Arnoldus schadeloos 

te houden, als hij wegens dit geldbedrag zou worden aangesproken. 

 

Jacobus de Laerhoeven Johannes Roelen soen et Gerardus filius quondam 

Arnoldi Coppen soen palam recognoverunt se recepisse ab Arnoldo Heijme 

XII Gelre gulden quos dictus Arnoldus dictis tribus et Theoderico Wolf et 

Jacobo filio Arnoldi Coppen soen solvere tenebantur occacione (dg: h) 

emptionis hereditatis quondam Johannis Honijman site in Busco in aggere 

Vuchtensi ut dicebant promittentes dicti Jacobus (dg: J) de Laerhoeven 

Johannes et Gerardus (dg: si dict) super omnia #Johanni filio Arnoldi 

Heijme ad opus dicti Arnoldi# si dictus Arnoldus occacione dicte pecunie 

ad aliquo impetetur et dampna sustinetur extunc dictum Arnoldum indempnem 

conservabunt. Testes Penu et Gestel datum in festo epiphanie. 

 

BP 1178 f 133v 16 za 08-01-1390. 

Jkvr Aleidis wv Johannes gnd Pape Jan, haar kinderen Gerardus, Gertrudis en 

Elisabeth en Henricus Aben beloofden aan Stephanus Wert 60 Dordrechtse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Nota. 

(dg: Gerardus de Bucstel filius quondam Johannis dicti Pape Jan) 

#Domicella Aleidis relicta quondam Johannis dicti Pape Jan (dg: Gertrudis 

et) Gerardus Gertrudis et Elisabeth eius liberi# et Henricus Aben 

promiserunt Stephano Wert LX (dg: Gelre) #Dordrecht# gulden vel valorem 

ad Johannis proxime persolvendos. Testes Gerardus et Gestel datum sabbato 

post epiphanie. 

 

BP 1178 f 133v 17 za 08-01-1390. 

De eerste vier zullen Henricus schadeloos houden. 
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Solvit. 

(dg: domicella) Primi quatuor conservabunt Henricum indempnem. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 133v 18 vr 07-01-1390. 

En hij kan voornoemde cijns van 50 schelling gedurende 3 jaar, ingaande 

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390), terugkopen met 12 gulden pieter, 24 

Vlaamse groten eens en met de cijns van het jaar van wederkoop. De 

wederkoop zal plaatshebben in het woonhuis van voornoemde Henricus zv 

Johannes Bije van Zundert, in Den Bosch en, als hij daar niet zou wonen, in 

het wisselkantoor in Den Bosch. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 
?Daniel Roesmont, Arnoldus Valken soen en Willelmus zv Henricus van den 

Doren. 

 

A. {met haal verbonden met BP 1178 f 133v 14} 

Et poterit redimere dictum censum (dg: III librarum) #quinquaginta 

solidorum# ad spacium trium annorum (dg: de) post festum nativitatis 

Johannis proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente cum XII gulden peter (dg: seu valore) et cum (dg: XXI) #XXIIII# 

grossis Flandrensibus semel dandis et cum (dg: p) censu anni redempcionis 

promittens ut in forma et huiusmodi redemptio fiet in domo habitationis 

dicti Henrici in Busco et si ibidem non moratus fuerit in cambio in 

Busco. Acta in camera presentibus (dg: Ar) ?Daniele Roesmont Arnoldo 

Valken soen Willelmo filio Henrici van den Doren testibus acta in 

crastino epijphanie anno. 

 

1178 mf4 C 10 f. 134. 

 Sabbato post epiphanie: zaterdag 08-01-1390. 

 

BP 1178 f 134r 01 za 08-01-1390. 

Willelmus zvw Lambertus van den Arennest verkocht aan zijn broer Henricus 

1/3 deel van 2 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, ter plaatse 

gnd die Vrede, tussen Johannes van den Eijnde enerzijds en kv Willelmus gnd 

Hals anderzijds, welke 2 morgen voornoemde wijlen Lambertus verworven had 

van Rodolphus gnd Danen soen van Heze. 

 

Willelmus filius quondam Lambertus van den Arennest terciam partem ad se 

spectantem duorum jugerum terre sitorum in parochia de Roesmalen in loco 

dicto (dg: die H) Heze ad locum dictum die Vrede inter hereditatem 

Johannis van den Eijnde ex uno et inter hereditatem liberorum Willelmi 

dicti Hals ex alio que duo jugera terre predicta dictus quondam Lambertus 

erga Rodolphum dictum Danen soen de Heze acquisiverat ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico suo (dg: filio q) fratri promittens ratam 

servare et obligationemm ex parte sui deponere. Testes Goessuinus et 

Gestel datum sabbato post epiphaniam. 

 

BP 1178 f 134r 02 za 08-01-1390. 

Theodericus Berwout, Arnoldus Vrient van Waderle en Wouter Scappaert 

verklaarden ontvangen te hebben van Theodericus van der Vloet en Johannes 

zv Henricus van Jans van Oerscot 46 Hollandse gulden en 20 plakken in 

afkorting van geld dat voornoemde Theodericus van den Vloet en Johannes en 

hun medeschuldenaren aan voornoemde Theodericus, Arnoldus en Wolterus 

beloofd hadden wegens de verzoening mbt de dood van wijlen Egidius zvw 

Pelgerinus smid. 

 

Theodericus Berwout Arnoldus Vrient de (dg: J Rode) Waderle et Wouter 

Scappaert recognoverunt se recepisse a Theoderico van der (dg: Vloet) 

Vloet et Johanne filio Henrici van Jans de Oerscot XLVI Hollant gulden et 

XX placken in abbreviationem pecunie quam dicti Theodericus #van den 

Vloet# et Johannes et eorum in hoc condebitores dictis Theoderico Arnoldo 

et (dg: Theoderico) Woltero occacione (dg: nec) reconciliacionis necis 
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quondam Egidii filii quondam Pelgerini fabri promiserant ut dicebant. 

Testes Goessuinus et Gestel datum ut supra. 

 

BP 1178 f 134r 03 za 08-01-1390. 

(dg: Hermannus gnd Eijcman, zijn kinderen Johannes en Arnoldus en 

Godescalus van Hij). 

 

(dg: Hermannus dictus Eijcman et Johannes Arnoldus eius liberi et 

Godescalus de Hij). 

 

BP 1178 f 134r 04 za 08-01-1390. 

Johannes van den Hautart en Jacobus zvw Egidius van Ghele beloofden aan 

Johannes van Dordrecht 40 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 22-05-1390) te betalen. 

 

Johannes van den Hautart et Jacobus filius quondam Egidii de Ghele 

promiserunt Johanni de Dordrecht XL Hollant gulden vel valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 134r 05 za 08-01-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 134r 06 za 08-01-1390. 

Hermannus gnd Eijcman droeg over aan Theodericus van den Beirgulen een 

b-erfcijns van 2 Keulse penningen, die voornoemde Theodericus van den 

Beirgulen met Sint-Remigius moet betalen aan voornoemde Hermannus, gaande 

uit een akker, gnd Huisakker, in Deurne, naast Henricus Steenweg enerzijds. 

De broers Johannes en Arnoldus, kv voornoemde Hermannus, en Godescalcus van 

Hijntham deden afstand. 

 

Hermannus dictus Eijcman hereditarium censum duorum denariorum 

Coloniensium dictorum Coelsche penninge quem Theodericus van den 

Beirgulen dicto Hermanno solvere tenetur hereditarie Remigii ex agro 

terre dicto Huijsacker sito in parochia de Doerne inter #iuxta# 

hereditatem Henrici Steenweg ex uno ut dicebat hereditarie supportavit 

dicto Theoderico van den Beirgulen promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Johannes et Arnoldus 

fratres liberi dicti Hermanni et Godescalcus de Hijntham super dicto 

censu II denariorum Coloniensium et jure ad opus dicti Theoderici 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Spanct et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 134r 07 za 08-01-1390. 

Gerardus Steijnken beloofde aan Petrus zvw Johannes Zwenelden van Gemert 

22½ Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te 

betalen. 

 

Gerardus Steijnken promisit Petro filio quondam Johannis Zwenelden de 

Gemert XXIIJ Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Willelmus et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 134r 08 za 08-01-1390. 

Gerardus van Geffen molenaar maakte bezwaar1 tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan met goederen van Ancelmus zvw Henricus Willems. 

 

                         
1 Zie ← BP 1177 f 389v 15 ±do 17-08-1385, vergelijkbaar bezwaar gemaakt door {vergaan} van 
Gheffen. 
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Gerardus de Geffen multor vendiciones et alienaciones factas cum bonis 

Ancelmi filii quondam Henrici Willems calumpniavit. Testes Spanct et 

Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 134r 09 za 08-01-1390. 

Voornoemde Gerardus van Geffen molenaar maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Arnoldus gnd van Berze. 

 

Dictus Gerardus vendiciones et alienaciones factas per Arnoldum dictum de 

Berze ut dicebat calumpniavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 134r 10 za 08-01-1390. 

Arnoldus zv Hermannus van Eijndoven beloofde aan Ludingus zv Jacobus van 

Uden 34 Gelderse gulden of de waarde op zondag Invocavit (zo 20-02-1390) te 

betalen. 

 

Arnoldus filius Hermanni de Eijndoven promisit Ludingo filio Jacobi de 

Uden XXXIIII Gelre gulden vel valorem ad dominicam invocavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 134r 11 za 08-01-1390. 

Woltherus Everarts soen van Oerscot kok van wijlen de heer van Perwijs, 

Johannes van den Borch en Wolterus Coelborner beloofden aan Rolandus 

Turello 16 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390; 

23+28+31+3=85 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Woltherus Everarts soen de (dg: L) Oerscot cocus quondam domini de 

Pereweijs Johannes van den Borch et Wolterus Coelborner promiserunt 

Rolando Turello (dg: LX) XVI aude scilde Francie ad pasca proxime 

persolvendos pena I. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 134r 12 za 08-01-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 134r 13 za 08-01-1390. 

Thomas van de Kelder droeg over aan Walterus zv Johannes van Berze 51½ 

dobbel mottoen geld van Holland, aan Henricus Stierken, tbv Johannes van 

Eijcke de oudere, beloofd door Henricus gnd Snavel, zijn broers Leonius en 

Arnoldus, Henricus van de Kelder, zijn broer Leonius en Theodericus gnd 

Writer, welke 51½ dobbel mottoen voornoemde Johannes van Eijcke de oudere 

overgedragen2 had aan voornoemde Thomas van de Kelder. 

 

Thomas de Penu quinquaginta unum et dimidium aureos denaros communiter 

dobbel mottoen #vocatos# monete Hollandie promissos Henrico Stierken ad 

opus Johannis de Eijcke senioris ab Henrico dicto Snavel Leonio et 

Arnoldo eius fratribus Henrico de Penu Leonio eius fratre et Theoderico 

dicto Writer prout in litteris et quos quinquaginta unum et dimidium 

dobbel mottoen monete Hollandie dictus Johannes de Eijcke senior 

supportavit Thome de Penu predicto prout in aliis litteris continetur 

supportavit Waltero filio Johannis de Berze cum litteris et jure et cum 

adiusticatione. Testes Sta Penu et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 134r 14 za 08-01-1390. 

Vervolgens beloofde voornoemde Walterus zv Johannes van Berze aan Thomas 

van de Kelder, tbv Leonius Snavel, zijn broer Arnoldus, Henricus van de 

                         
2 Zie ← BP 1176 f 338v 16 do 21-01-1384, (tweede) overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Kelder, zijn broer Leonius en Theodericus Writer, dat geld niet te manen 

tenzij op voornoemde Henricus Snavel en zijn goederen. 

 

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

coram scabinis infrascriptis dictus Walterus filius Johannis de Berze 

promisit super omnia Thome de Penu (dg: ad opus omnium) #ad opus# Leonii 

Snavel Arnoldi sui fratris Henrici de Penu Leonii sui fratris et 

Theoderici Writer quod ipse (dg: ...ebus) dictam pecuniam nunquam (dg: p) 

sequetur nec monebit nisi dicto Henrico Snavel et ad et supra (dg: he) 

bona eiusdem Henrici Snavel. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 134r 15 za 08-01-1390. 

Walterus zv Johannes van Berze maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Henricus Snavel met zijn goederen. 

 

Walterus filius Johannis de Berze omnes (dg: .) vendiciones et 

alienaciones factas per Henricum Snavel cum suis bonis quibuscumque ut 

dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 134r 16 za 08-01-1390. 

Arnoldus Vrient van Waderle beloofde aan Theodericus Berwout en Walterus 

Scappart 20 Hollandse gulden3 of de waarde met het octaaf van Pinksteren 

aanstaande (zo 29-05-1390) te betalen. 

 

Arnoldus Vrient de Waderle promisit Theoderico Berwout et Waltero 

Scappart XX Hollant gulden seu valorem ad octavas penthecostes proxime 

futuras persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 134r 17 ±za 08-01-1390. 

Paulus van Heijst ev Elizabeth wv Ghisbertus! gnd van Rijsenrode zvw 

Pelgrimus smid deed tbv Heijlwigis wv Pelgrimus smid afstand van alle 

goederen, die voornoemde Heijlwigis beloofd had aan wijlen haar voornoemde 

zoon Egidius! en Elizabeth. 

 

Paulus de Heijst maritus et tutor legitimus Elizabeth sue (dg: sor) 

uxoris relicte quondam Ghisberti! dicti #de# Rijsenrode filii quondam 

Pelgrimi fabri (dg: palam recognovit sibi fore satisfactum ab ob) super 

omnibus bonis que Heijlwigis relicta quondam Pelgrimi fabri promiserat 

dicto quondam Egidio! suo filio cum dicta Elizabeth seu alias quovis modo 

in quocumque tempore evoluto ut dicebat ad opus dicte Heijlwigis 

renunciavit (dg: promittens ratam servare) clamans (dg: in) inde quitum 

promittens ratam servare et ab omni impeticione sibi exinde eventura 

relevare. 

 

BP 1178 f 134r 18 ±za 08-01-1390. 

Conrardus en Heijlwigis, kvw Pelgrimus smid, deden tbv Paulus van Heijst 

afstand van alle goederen, die Egidius van Ghisenrode zvw voornoemde 

Pelgrimus en diens vrouw Elizabeth samen bezeten hebben, resp. van het 

recht dat aan hen zal komen na overlijden van voornoemde Elizabeth. 

 

Conrardus et Heijlwigis liberi quondam Pelgrimi fabri cum tutore super 

omnibus bonis que Egidius de Ghisenrode filius dicti quondam Pelgrimi et 

Elizabeth eius uxor pariter possiderunt quocumque consistentibus sive 

sitis atque super toto jure eis in hiis competente et post mortem dicte 

Elizabeth competituro in dictis bonis ad opus Pauli de Heijst 

renunciaverunt promittentes cum tutore et obligationem et impeticionem ex 

parte eorum deponere. 

 

                         
3 Zie → BP 1178 f 166v 03 do 17-11-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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1178 mf4 C 11 f. 134v. 

 Sabbato post epiphanie: zaterdag 08-01-1390. 

 Dominica post epiphanie: zondag 09-01-1390. 

 in crastino octavarum epijphanie: vrijdag 14-01-1390. 

 Secunda post epijphaniam: maandag 10-01-1390. 

 Tercia post epiphaniam: dinsdag 11-01-1390. 

 

BP 1178 f 134v 01 za 08-01-1390. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder en Johannes van Ghemert de jongere 

beloofden aan vrouw Gertrudis van Werthusen abdis van het klooster Sint-

Clara in Den Bosch, tbv het klooster, een n-erfcijns van 20 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit al hun goederen. Zodra voornoemde Arnoldus 

en Johannes die cijns op andere onderpanden van voldoende waarde hebben 

gevestigd, onder de villicacie van Den Bosch, dan zullen voornoemde 

Arnoldus en Johannes en hun overige goederen van de betaling van deze cijns 

zijn ontlast. 

 

Arnoldus Sta de Penu et Johannes de Ghemert junior promiserunt super 

omnia domine Gertrudi de Werthusen abbatisse conventus sancte Clare in 

Busco quos ipsi Arnoldus Sta et Johannes dabunt et solvent dicto 

conventui hereditarium censum viginti librarum monete hereditarie in 

festo nativitatis Domini ex omnibus bonis dictorum Arnoldi Sta et 

Johannis quocumque locorum sitis ut dicebant tali condicione quod cum 

dicti Arnoldus et Johannes dictum censum ad alias bonas hereditates ad 

hoc sufficientes et valentes infra villicacionem de Busco sitas dicto 

conventui assignaverunt et sic firmaverunt prout dicto conventui ratum 

erit extunc dicti Arnoldus Sta et Johannes et cetera eorum bona a 

solucione dicti census XX librarum quiti erint. Testes Sta predictus et 

Goessuinus datum sabbato post epiphanie. 

 

BP 1178 f 134v 02 zo 09-01-1390. 

Johannes van Loen en Aleidis Keijot beloofden aan Daniel Scoerman 19½ 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te 

betalen. 

 

Johannes de Loen et Aleidis Keijot promiserunt Danieli Scoerman XIX et 

dimidium Hollant gulden seu valorem ad pascha proxime persolvendos. 

Testes Penu et Gestel datum dominica post epiphanie Sta dixit. 

 

BP 1178 f 134v 03 vr 14-01-1390. 

Belija wv Godefridus zv Arnoldus Smijts soen droeg over aan haar kinderen 

Arnoldus, Godefridus, Katherina en Bela, en aan haar schoonzoon Arnoldus 

smid zv Henricus van den Velde haar vruchtgebruik4 in (1) 1 bunder 

broekland, in Lieshout, tussen kvw Hubertus Mersman enerzijds en kv 

Theodericus van den Broec anderzijds, (2) ½ bunder beemd in Lieshout, 

tussen Johannes van den Berge enerzijds en kv Henricus Didden soen 

anderzijds, (3) ½ bunder beemd in Lieshout, tussen Denekinus snijder 

enerzijds en voornoemde Belija anderzijds. De brief overhandigen aan 

voornoemde Godefridus. 

 

Tradetur littera dicto Godefrido {met haal naar BP 1178 f 134v 04}. 

Belija relicta quondam Godefridi filii Arnoldi Smijts soen cum tutore 

usufructum etc quem habuit in quodam bonario paludis sito in parochia de 

Lieshout inter hereditatem liberorum quondam (dg: Hub) Huberti Mersman ex 

uno et hereditatem liberorum Theoderici van den Broec ex alio atque in 

dimidio bonario prati sito in dicta parochia inter hereditatem Johannis 

van den Berge ex uno et hereditatem liberorum Henrici Didden soen ex alio 

item in dimidio bonario prati sito in dicta parochia inter hereditatem 

                         
4 Zie → BP 1178 f 134v 04 vr 14-01-1390, Arnoldus smid zv Henricus van den 

Velde draagt zijn deel in deze goederen over. 
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Denekini sartoris ex uno et hereditatem dicte Belije ex alio ut dicebat 

legitime supportavit Arnoldo (dg: Godefrido) Godefrido Katherine et (dg: 

Be) Bele suis liberis (dg: promittens cum tutore ratam servare) et 

Arnoldo fabro filio Henrici van den Velde suo genero promittens (dg: 

ratam servare) cum tutore ratam servare. Testes Scilder et Goessuinus 

datum in crastino octavarum epijphanie. 

 

BP 1178 f 134v 04 vr 14-01-1390. 

Voornoemde Arnoldus smid zv Henricus van den Velde ev Aleijdis dvw 

voornoemde Godefridus zv Arnoldus Smijts soen droeg over aan voornoemde 

Arnoldus, Godefridus, Katherina en Belija, kvw voornoemde Godefridus zv 

Arnoldus Smijts soen, het deel, aan zijn echtgenote behorend, in voornoemde 

goederen, resp. dat aan hen zal komen na overlijden van voornoemde Belija 

wv Godefridus zv Arnoldus Smijts soen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Godefridus. 

 

(dg: dicti) Dictus Arnoldus (dg: die Sm) faber (dg: ma) filius Henrici 

van den (dg: Broec) #Velde# maritus et tutor Aleijdis sue uxoris filie 

dicti quondam Godefridi totam partem et omne jus dicte sue uxori in 

premissis competentes et post decessum dicte Belije in premissis 

competituras supportavit dictis Arnoldo Godefrido Katherine et Belije 

liberis dicti quondam Godefridi filii Arnoldi Smijts soen promittens 

ratam servare et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 134v 05 ma 10-01-1390. 

Johannes zvw Walterus gnd Veren Oeden soen van Oestelberze verkocht aan mr 

Johannes Goutsmit en Henricus van Beke, tbv Johannes zvw Theodericus van 

Gestel kramer, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), 

gaande uit een beemd, 2½ bunder groot, gnd die Steendonk, in Oostelbeers, 

ter plaatse gnd in Berzebroek, tussen Danijel nzvw hr Henricus Danen 

priester enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Johannes filius quondam Walteri dicti Veren Oeden soen de (dg: B) 

Oestelberze hereditarie! magistro Johanni Goutsmit #et Henrico de Beke# 

ad opus Johannis filii quondam Theoderici de Gestel #institoris# 

hereditariam paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino (dg: ultra) a !proxime 

futuro (dg: p) ultra annum et in Busco tradendam ex quodam prato #duo et 

dimidium bonaria continente# dicto die Steendonc (dg: sit) dicti 

venditoris sito in parochia de Oestelberze in loco dicto in Berzebroec 

inter hereditatem Danijelis filii naturalis quondam domini Henrici Danen 

presbitri ex uno et inter (dg: hereditatem it) aquam dictam die Aa ex 

alio (dg: item) ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo 

et sufficientem facere. Testes Gerardus et Goessuinus datum secunda post 

epijphaniam. 

 

BP 1178 f 134v 06 ma 10-01-1390. 

Arnoldus gnd Vrancken soen beloofde aan Johannes die Wit 14¾ Gelderse 

gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390) te betalen. 

 

Arnoldus dictus Vrancken soen promisit Johanni die Wit XV Gelre gulden 

seu valorem minus quarta parte unius Gelre gulden ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 134v 07 ma 10-01-1390. 

Walterus van Audenhoven verkocht aan Willelmus Posteel een n-erfcijns van 4 

oude schilden of de waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een 

huis en tuin in Oirschot, ter plaatse gnd dat Gisellaar, rondom tussen 
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erfgoed gnd dat Gisellaar, (2) een beemd gnd die Heinmans Rijt, aldaar, 

tussen erfgoed gnd Zeeldonk enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) een 

beemd in Oirschot, naast de plaats gnd Etendonk, tussen Petrus Heijmerics 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (4) een stuk land gnd Brekelen, in 

Oirschot, in de herdgang van Hedel, tussen Walterus zvw Rutgherus van 

Audenhoven enerzijds en voornoemde verkoper Walterus anderzijds, belast met 

grondcijnzen. 

 

Walterus de Audenhoven hereditarie vendidit Willelmo Posteel hereditarium 

censum quatuor aude scilde seu valorem solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex domo et orto sitis in parochia de Oerscot in loco dicto #dat# 

Ghisellaer inter (dg: inter here communitatem) hereditatem dictam dat 

Ghisellaer circumquaque coadiacentem atque ex quodam prato dicto die 

Heijnmans Rijt sito ibidem inter hereditatem dictam (dg: Zeel) Zeeldonc 

ex uno et inter communitatem ex alio item ex quodam prato sito in dicta 

parochia iuxta locum dictum Eetendonc inter hereditatem Petri Heijmerics 

ex uno et inter communitatem ex alio item ex pecia terre dicta Brekelen 

sita in dicta parochia in pastoria de Hedel inter hereditatem Walteri 

filii quondam Rutgheri de Audenhoven ex uno et inter hereditatem dicti 

(dg: en ven) Walteri venditoris ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 134v 08 di 11-01-1390. 

Petrus van den Loeken ev Elisabeth dvw Egidius van Vaerlaer gaf uit aan 

Theodericus zvw Johannes gnd Elsbenen soen (1) alle erfgoederen, die aan 

hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde 

Elisabeth, gelegen in Nuenen, ter plaatse gnd Refelingen, uitgezonderd (1a) 

1 lopen land, die voornoemde Petrus eerder uitgegeven had aan Henricus gnd 

die Dijker, (1b) een b-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van Nuenen, die 

Wolterus Ghiben soen aan hem moet leveren; de uitgifte geschiedde voor de 

cijnzen die hieruit gaan, voor een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Nuenen, en thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Nuenen, met 

Lichtmis in Nuenen te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-

1391). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Theodericus tot onderpand 

(2) 2 stukjes land in Nuenen, (2a) naast Martinus Aleiten soen, (2b) naast 

Aleidis Boerken, (3) alle erfgoederen, die aan voornoemde Theodericus 

gekomen waren na overlijden van zijn moeder Yda, gelegen in Nuenen. 

 

Petrus (dg: fi) van den Loeken maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elisabeth sue uxoris filie quondam (dg: Egidii) Egidii de Vaerlaer omnes 

et singulas hereditates sibi et dicte eius uxori de morte quondam 

parentum dicte Elisabeth successione hereditarie advolutas quocumque 

locorum in parochia de Nuenen ad locum dictum Refelingen sitas salvis 

tamen dicto Petro (dg: P) lopinata terre quam dictus Petrus Henrico dicto 

die Dijker prius dederat ad pactum atque hereditaria paccione septem 

lopinorum siliginis mensure de Nuenen quam Wolterus Ghiben soen sibi 

solvere tenetur ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Theoderico filio 

quondam (dg: E) Johannis dicti Elsbenen soen ab eodem pro (dg: censu 

domini) censibus annuatim prius inde solvendis (dg: dandis) atque pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Nuenen prius 

annuatim exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis dicte mensure de Nuenen danda dicto Petro ab altero 

purificationis et pro primo ultra annum et in Nuenen tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Theodericus duas particulas 

terre sitas in dicta parochia de Nuenen quarum una iuxta hereditatem 

Martini Aleiten soen et altera iuxta hereditatem Aleidis Boerken sunt 

site atque omnes hereditates dicto Theoderico post mortem Yde sue matris 

successione hereditarie advolvendas quocumque locorum in dicta parochia 

de Nuenen sitas ad pignus. Testes Scilder et Gestel datum 3a post 
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epiphaniam. 

 

BP 1178 f 134v 09 di 11-01-1390. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Petrus 30 Hollandse gulden 

of de waarde en 1 mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis over een jaar 

(do 02-02-1391) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Petro XXX Hollant gulden vel valorem et 

unum modium siliginis mensure de Nuenen a purificationis proxime ultra 

annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 134v 10 di 11-01-1390. 

Johannes van Wetten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Wetten prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf4 C 12 f. 135. 

 Tercia post epiphaniam: dinsdag 11-01-1390. 

 in octavis epijphanie: donderdag 13-01-1390. 

 Sabbato post octavas epijphanie: zaterdag 15-01-1390. 

 Dominica post octavas epijphanie: zondag 16-01-1390. 

 Secunda post octavas epiphanie: maandag 17-01-1390. 

 Tercia post octavas epiphanie: dinsdag 18-01-1390. 

 

BP 1178 f 135r 01 di 11-01-1390. 

Henricus van der Molen zvw Bernardus van Lijt verkocht aan Johannes van 

Bladel bakker een n-erfpacht van 3 mud gerst, Bossche maat, met Sint-

Remigius te leveren, gaande uit (1) 4 morgen minus 1½ hont land, in Kessel, 

in een kamp, gnd Heinkens Kijnder Hoeve, op de sloot aldaar, onder, tussen 

voornoemde sloot enerzijds en Aleidis van der Molen anderzijds, (2) 4 

morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd dat Stroebroek, naast erfgoed gnd 

der Heiligen Land van Kessel, zoals deze 4 morgen zijn omgraven en aan 

voornoemde Henricus behoren, reeds belast met maasdijken en zegedijken. 

 

Henricus van der Molen filius quondam Bernardi de Lijt hereditarie 

vendidit Johanni de Bladel pistori hereditariam paccionem trium modiorum 

ordei mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii ex IIIIor jugeribus 

terre minus uno et dimidio hont terre sitis in parochia de Kessel in 

campo dicto Heijnkens Kijnder Hoeve super fossatum ibidem inferius inter 

dictum fossatum ex uno et inter hereditatem Aleidis van der Molen ex alio 

atque ex IIIIor jugeribus terre sitis in dicta parochia in loco dicto dat 

Stroebroec iuxta (verbeterd uit: inter) hereditatem dictam der Heiligen 

Land van Kessel prout dicta IIIIor #jugera# terre ibidem sunt circum 

fossata et ad dictum Henricum dinoscuntur pertinere ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis aggeribus Mose et 

zegedike ad premissa spectantibus promisit super habita et habenda 

sufficientem. Testes Scilder et Gestel datum 3a post epiphaniam. 

 

BP 1178 f 135r 02 do 13-01-1390. 

Mechtildis wv Johannes van Enghelant droeg over aan haar kinderen 

Lambertus, Johannes en Jacobus haar vruchtgebruik in een kamp, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Hijnen, tussen Matheus Snoec enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan Goeswinus zvw Andreas van Bernheze. 

 

Mechtildis relicta quondam Johannis de Enghelant cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in (dg: duobus) quodam campo sito in parochia 

de Roesmalen in loco dicto Hijnen inter hereditatem Mathei Snoec ex uno 

et inter communem plateam ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem 

Goeswini filii quondam Andree de Bernheze ut dicebat supportavit Lamberto 

Johanni et Jacobo (dg: fratribus) liberis dicte Mechtildis promittens cum 

tutore ratam servare. Testes Scilder et Goeswinus datum in octavis 
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epijphanie. 

 

BP 1178 f 135r 03 do 13-01-1390. 

Voornoemde broers Lambertus, Johannes en Jacobus verkochten voornoemd kamp 

aan Jacobus Loze, belast met een b-erfcijns van 3 pond geld. 

 

Dicti Lambertus Johannes et Jacobus fratres dictum campum vendiderunt 

Jacobo (dg: Loz) Loze promittentes super omnia #super habita et habenda# 

indivisi warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu 

trium librarum monete exinde solvendo. Testes Scilder et Goessuinus datum 

in octavis epijphanie. 

 

BP 1178 f 135r 04 do 13-01-1390. 

Willelmus Hels verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Hels prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 135r 05 do 13-01-1390. 

Rodolphus gnd Bever zvw Henricus gnd Alarts soen droeg over aan Gerardus zv 

Goeswinus van Oeveken een hofstad5 in Hintham, tussen Albertus zvw 

Nijcholaus gnd Daems soen enerzijds en Jacobus Loze anderzijds, met beide 

einden strekkend aan de gemeint, aan hem in cijns gegeven6,7 door voornoemde 

Jacobus Loze, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Rodolphus dictus Bever filius quondam Henrici dicti Alarts soen 

domistadium situm in (dg: p) Hijntam inter hereditatem Alberti filii 

quondam Nijcholai dicti Daems soen ex uno et inter hereditatem Jacobi 

Loze ex (dg: uno) alio tendens cum utroque fine ad communitatem datum 

sibi ad (dg: p) censum a dicto Jacobo Loze prout in litteris supportavit 

Gerardo filio Goeswini van Oeveken cum litteris promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis litteris 

contento. Testes Scilder et Goessuinus datum (dg: q) in (dg: octavarum) 

octavis epijphanie. 

 

BP 1178 f 135r 06 za 15-01-1390. 

Willelmus zvw Philippus van Beke verkocht aan Nicholaus gnd Wijchmans soen 

mesmaker een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, die Petrus van der 

Heijden beloofd8 had, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit de helft van een huis en erf, eertijds van 

voornoemde wijlen Philippus, in Den Bosch, in de straat gnd Huls, bij de 

Beurdse Molen, tussen erfgoed van Johannes gnd van Beke bv voornoemde 

Willelmus enerzijds en erfgoed van Godefridus gnd van Uden anderzijds, te 

weten uit de helft richting erfgoed van voornoemde Godefridus, alsmede uit 

de helft van de tussenwand die tussen deze helft staat en de andere helft. 

 

Willelmus filius quondam Philippi de Beke hereditarium censum trium 

librarum et X solidorum monete quem Petrus van der Heijden promiserat se 

daturum et soluturum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

medietate domus et aree que fuerant dicti quondam Philippi site in Busco 

in vico dicto Huls (dg: inter hereditatem) prope molendinum dictum 

communiter die Boertsche Molen inter hereditatem Johannis dicti de Beke 

fratris dicti Willelmi ex uno et inter hereditatem Godefridi dicti de 

Uden ex alio scilicet ex illa medietate domus et aree predicte que sita 

est versus hereditatem dicti Godefridi atque ex medietate parietis 

interstitialis consistentis inter dictam medietatem et inter reliquam 

                         
5 Zie → BP 1179 p 209r 04 do 19-01-1391, verkoop van deze hofstad. 
6 Zie ← BP 1177 f 267r 01 wo 10-01-1386, uitgifte van deze hofstad. 
7 Zie → BP 1179 p 594v 10 wo 20-08-1393, overdracht van de cijns uit deze 

hofstad. 
8 Zie ← BP 1178 f 080v 10 do 28-01-1389, uitgifte voor de cijns. 
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medietatem eiusdem domus et aree prout in litteris hereditarie (dg: 

supportavit) #vendidit# Nicholao dicto Wijchmans soen cultellifici 

#supportavit# cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Goessuinus et Gestel datum 

sabbato post octavas epijphanie. 

 

BP 1178 f 135r 07 za 15-01-1390. 

Henricus Venbosche verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Venbosche prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 135r 08 za 15-01-1390. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Ghibo gnd Scape 150 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Johannes Bathenborch promisit Ghiboni dicto Scape CL Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum (dg: fu) persolvendos. 

Testes Goessuinus et Gestel datum sabbato post octavas epijphanie. 

 

BP 1178 f 135r 09 zo 16-01-1390. 

Johannes Proefst van Bucstel, Gerardus Hacke, Arnoldus van Kessel zv 

Johannes Louwers, Florencius Pannekoec zv Henricus Muijlken en Ludovicus 

van Kessel beloofden aan Reijnerus zvw Johannes Nolleken 200 Gelderse 

gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390) te betalen. 

 

Johannes Proefst de Bucstel Gerardus Hacke Arnoldus de Kessel filius 

Johannis Louwers Florencius Pannekoec filius Henrici Muijlken et 

Ludovicus de Kessel promiserunt Reijnero filio quondam Johannis Nolleken 

IIc Gelre gulden vel valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes 

Penu et Gerardus datum dominica post octavas epiphanie. 

 

BP 1178 f 135r 10 zo 16-01-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. De brief overhandigen aan 

Gerardus Hacken. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. Detur Gerardo 

Hacken. 

 

BP 1178 f 135r 11 zo 16-01-1390. 

Andreas zvw Andreas gnd Hoppenbrouwer van Kessel, Ludovicus van Kessel en 

Arnoldus van Kessel zv Johannes gnd Louwers soen beloofden aan Beatrix dv 

Gertrudis van Tiela 40 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Andreas filius quondam Andree dicti Hoppenbrouwer de Kessel Ludovicus de 

Kessel Arnoldus (dg: filius Johannis dicti) de Kessel filius Johannis 

dicti Louwers soen promiserunt Beatrici filie Gertrudis de Tiela XL 

Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Penu et Vladeracken datum dominica post octavas epiphani. 

 

BP 1178 f 135r 12 ma 17-01-1390. 

Henricus Boen beloofde aan Petrus van Bruggen 12 Hollandse gulden op zondag 

Invocavit aanstaande (zo 20-02-1390) te betalen. 

 

Henricus Boen promisit Petro de Bruggen XII Hollant gulden simpliciter ad 

(dg: carnisp) dominicam invocavit proxime persolvendos. Testes Gerardus 

et Scilder datum secunda post octavas epiphanie. 

 

BP 1178 f 135r 13 ma 17-01-1390. 

Johannes van Yssche bakker droeg over aan zijn kinderen Lambertus, Henricus 
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en Elisabeth, en aan zijn schoonzoon Henricus Claren ev Agnes dv voornoemde 

Johannes van Ysche zijn vruchtgebruik in de helft van een huis en erf in 

Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van Martinus gnd van Pijpengael 

enerzijds en erfgoed van Leijta Robbeerts anderzijds, aan voornoemde 

Johannes in cijns gegeven door Beatrix dvw Reijnerus gnd met den 

Crommenhalse, haar dochter Gertrudis en Johannes nzv hr Adam investiet van 

de kerken van Orthen en Den Bosch. 

 

Johannes de Yssche pistor usufructum quem habet in (dg: domo et area) 

medietate domus et aree site in Busco ad forum piscium inter hereditatem 

hereditatem Martini dicti de Pijpengael ex uno et hereditatem Leijte 

Robbeerts ex alio datam ad censum dicto Johanni a Beatrice filia quondam 

Reijneri dicti met den Crommenhalse Gertrude eius filia et Johanne filio 

naturali domini Ade investiti ecclesiarum de Orthen et de Buschoducis 

ad..ung... dependentium prout in litteris legitime Lamberto Henrico (dg: 

eius liberis) et Elisabeth suis liberis et Henrico Claren suo genero 

tamquam marito et tutori legitimo Agnetis sue uxoris filie dicti Johannis 

de Ysche promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 135r 14 di 18-01-1390. 

Voornoemde Lambertus, Henricus, Elisabeth en Henricus Claren verkochten 

voornoemde helft aan Godescalcus van Hijntham, belast met de cijnzen in de 

brief vermeld. 

 

Dicti Lambertus Henricus et Elisabeth cum tutore et Henricus Claren 

maritus etc ut supra dictam medietatem domus et aree predicte hereditarie 

vendiderunt Godescalco de Hijntham #cum ....ibus ....# promittentes cum 

tutore et cum eis dictus Johannes de Ysche ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis. 

Testes Gerardus et Gestel datum 3a post octavas epiphanie. 

 

BP 1178 f 135r 15 di 18-01-1390. 

Lambertus Leijdecker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Leijdecker prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 135r 16 di 18-01-1390. 

Voornoemde Godescalcus koper en zijn broer Johannes beloofden aan Johannes 

van Ysche bakker 166 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Dictus Godescalcus emptor et Johannes eius frater promiserunt Johanni de 

Ysche pistori C et LXVI Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 135r 17 di 18-01-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

X. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf4 C 13 f. 135v. 

 Secunda post octavas epiphanie: maandag 17-01-1390. 

 Tercia post octavas epiphanie: dinsdag 18-01-1390. 

 Quarta post Agathe: woensdag 09-02-1390. 

 

BP 1178 f 135v 01 ma 17-01-1390. 

Petrus zv Luppertus Ghenen soen van Gherwen ev Katherina dvw Johannes 

Wouters soen van Gherwen verkocht aan Johannes zvw Godefridus gnd Theus 

soen van Stiphout alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van de ouders van voornoemde Katherina, zowel in Helmond als in Stiphout, 
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belast met grondcijnzen. 

 

Petrus filius Lupperti Ghenen soen de Gherwen (dg: pe) maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Johannis 

Wouters soen de Gherwen omnes et singulas hereditates sibi de morte 

quondam parentum (dg: successione) dicte Katherine successione 

hereditarie advolutas quocumque locorum tam in parochia de Helmont quam 

in parochia de Stiphout sitas ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

filio quondam Godefridi dicti Theus soen de Stiphout promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi inde 

solvendis. Testes Gerardus et Scilder datum secunda post octavas 

epiphanie. 

 

BP 1178 f 135v 02 di 18-01-1390. 

Ghisbertus zvw Johannes van der Smedebroec verkocht aan Nicholaus van der 

Zmedebroec, tbv diens natuurlijke kinderen Nicholaus, Johannes, 

Luijtgardis, Yda en Katherina, verwekt bij Elisabeth dv Engbertus van der 

Molen van Desschel, (1) een hofstad in Zonderwijk, ter plaatse gnd ter 

Smedebroek, tussen Gerardus Coppen soen enerzijds en de gemeint anderzijds, 

(2) 1 zesterzaad land, gnd sCormans Stukske, in Zonderwijk, tussen kinderen 

gnd die Kijnder van Eijndoven enerzijds en voornoemde Gerardus Coppen soen 

anderzijds, (3) 1 zesterzaad land, gnd dat Klootke, aldaar, tussen erfgoed 

van de heren van Postel enerzijds en Rutgherus van den Stadeacker 

anderzijds, (4) een beemd, gnd die Echelsvoert, in Waderle, tussen Johannes 

Theuwen soen enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds, belast met 

grondcijnzen en 3 lopen rogge, maat van Oerle, gaande uit voornoemde 

zesterzaad, gnd sCormans Stukske. 

 

Desschel. 

Ghisbertus filius quondam Johannis van der Smedebroec domistadium situm 

in parochia de Zonderwijc ad locum dictum ter Smedebroec inter 

hereditatem Gerardi Coppen soen ex uno et inter communitatem ex alio 

atque sextariatam terre dictam Scormans #Cormans# Stucsken sitam in dicta 

parochia inter hereditatem liberorum dictorum die Kijnder van Eijndoven 

ex uno et hereditatem dicti Gerardi Coppen soen ex alio item sextariatam 

terre dictam dat Cloetken sitam ibidem inter hereditatem dominorum de 

Postula ex uno et hereditatem Rutgheri van den Stadeacker ex alio item 

pratum dictum die Echelsvoert situm in parochia de Waderle inter 

hereditatem Johannis (dg: Ther) Theuwen soen ex uno et (dg: hereditatem) 

inter aquam dictam die Dommel ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Nicholao van der Zmedebroec ad opus Nicholai Johannis Luijtgardis Yde et 

Katherine suis pueris naturalibus ab ipso et Elisabeth filia (dg: H) 

Engberti van der Molen de (dg: Gestel) #Desschel pariter (dg: testes 

gerardus et ... ?pistori datum 3a post)# promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et tribus lopinis 

siliginis mensure de Oerle ex dicta sextariata terre Scor-#Cor#-mans 

Stucsken vocata solvendis. Testes Gerardus et Gestel datum 3a post 

octavas epiphanie. 

 

BP 1178 f 135v 03 di 18-01-1390. 

Johannes van Herlaer heer van Meerwijk verkocht aan Matheus Luwe 1 morgen 

land, in Meerwijk, ter plaatse gnd die Riedewerdine, beiderzijds tussen 

voornoemde Matheus Luwe, met een stukje erfgoed, ongeveer 1 hont groot, 

gelegen achter voornoemde morgen, strekkend vanaf die morgen tot aan het 

water gnd die Moer. 

 

Johannes de (dg: Merw) Herlaer dominus de Meerwijc unum juger terre situm 

in jurisdictione de Meerwijc in loco dicto die Riedewerdine inter 

hereditates Mathei Luwe ex utroque latere coadiacentes (dg: tenden) cum 

particula hereditatis unum hont vel circiter continente sita retro dictum 

juger terre tendente a dicto jugero terre ad aquam dictam die Moer ut 
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dicebat hereditarie vendidit dicto Matheo Luwe promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omni censu et aggere 

libera. Testes Gerardus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 135v 04 di 18-01-1390. 

Johannes van Gestel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Gestel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 135v 05 di 18-01-1390. 

Hr Johannes van Orthen priester droeg over aan Henricus van den Kloot, tbv 

het klooster van Sint-Clara in Den Bosch, een b-erfcijns9 van 14 pond geld 

uit een b-erfcijns10 van 30 pond voornoemd geld, welke cijns van 30 pond 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri ev Katherina dvw Johannes Boef van Oesterwijc 

beurde uit de navolgende erfgoederen, gelegen in Oirschot, te weten uit (1) 

een stuk land gnd die Hoeve, naast de plaats gnd der Lerpe, (2) een stuk 

land gnd den Aarstok, naast erfgoed van Ancelmus zv Theodericus gnd Neven 

en naast voornoemd stuk land gnd die Hoeve, (3) een stuk land gnd die 

Streep, ter plaatse gnd in die Klein Notel, naast Henricus gnd Willems soen 

en zijn broer Theodericus, (4) een stuk land gnd die Lijftocht dat eertijds 

was van voornoemde Henricus Willems soen, (5) een eusel, gnd die Kalverhof, 

binnen een erfgoed van Elisabeth gnd Custers, (6) een beemd gnd die 

Steenrijt, gelegen achter de plaats gnd Notelen, van welke cijns van 14 

pond (a) 40 schelling worden betaald met met Sint-Jan-Baptist, (b) 12 pond 

met Kerstmis, welke cijns aan voornoemde hr Johannes was overgedragen door 

Hubertus gnd Steenwech. 

 

Dominus Johannes de Orthen presbiter hereditarium censum XIIII librarum 

monete de annuo et hereditario censu XXX librarum dicte monete quem 

censum XXX librarum Gheerlacus filius Wellini Roveri maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Johannis Boef de Oesterwijc 

solvendum habuit annuatim ex (dg: here ex) hereditatibus infrascriptis 

sitis in parochia de Oerscot scilicet ex pecia terre dicta die Hoeve sita 

iuxta locum dictum der Lerpe item ex pecia terre dicta den Aerstocke sita 

iuxta (dg: hereditatem A) hereditatem Ancelmi filii Theoderici dicti (dg: 

Ne) Neven et inter dictam peciam terre die Hoeve vocatam item ex pecia 

terre dicta die Strepe sita in loco dicto in die Cleijn Notel iuxta 

hereditatem Henrici dicti Willems soen et Theoderici sui fratris item ex 

pecia terre dicta die Lijftocht que fuerat dudum dicti Henrici Willems 

soen item ex hereditate dicta een eeusel die Calverhof communiter 

nuncupata sita !infra hereditatem Elisabeth dicte Custers atque ex prato 

dicto (dg: communiter) die Steenrijt sito retro locum dictum ter (dg: 

Noetel) Notelen et de quo censu XIIII librarum predicto XL solidi in 

festo nativitatis beati Johannis baptiste et duodecim libre in festo 

nativitatis Domini annuatim sunt solvendi supportatum dicto domino 

Johanni ab Huberto dicto Steenwech prout in litteris hereditarie (dg: 

vendidit) #supportavit# Henrico de Globo ad opus abbatisse et conventus 

sancte Clare in Busco (dg: supportavit) cum dictis litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

                         
9 Zie → VB 1799 f 088r 12, ma 25-05-1394, Henric van den Cloet mechtich dairtoe gemaect van 
der abdissen ende convent van sente Claren in tsHertogenbossche was gericht aen erfenissen 

hierna gescreven gelegen in die prochi van Oerscot dats te weten aen een stuc lants geheijten 

die Hoeve gelegen bi der stat geheijten die Lerpe item aen een stuc lants geheijten den 

Aerstocke gelegen bi den erve Ansems soen Dircs geheijten Neven ende tusschen die voirs stuc 

lants die Hoeve genoemt item aen I stuc lants geheijten die Strepe gelegen in der stat 

geheijten die Cleijn Noetel bi den erve Henric geheijten Willems soen ende Dircs sijns 

brueders item I stuc lants geheijten die Lijftucht welc was voertijts des vors Henrics Willems 

soen item aen erve geheijten een eeusel die Calverhof gemeijnlijc genoemt gelegen binnen den 

erve Lijsbetten Custers ende aen enen beemt geheijten die Steenrijt gelegen after die stat 

geheijten ter Noetelen overmids gebrec van erfcijns die dat convent voirs dair aen heeft ende 

Henric vors heeft des mechtich gemaect Johannes van den Cloet. 

10 Zie ← BP 1176 f 252r 09 vr 04-04-1382, verkoop van 10 pond uit de cijns van 30 pond. 
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Testes Gerardus et Gestel datum ut supra. 

 

BP 1178 f 135v 06 di 18-01-1390. 

Ywanus van Gravia verkocht aan Matheus Luwe en Zanderus zv Henricus gnd 

Zanders soen van Os 2 morgen land, in Empel, in een kamp gnd Poeldonks 

Kamp, tussen Willelmus Hoel enerzijds en Ghiselmarus van Vlijmen 

anderzijds, aan hem verkocht door Henricus zvw Theodericus Posteel en 

Katherina dvw Godefridus van Heist. Twee brieven. 

 

Ywanus de Gravia duo jugera terre sita in parochia de Empel in campo 

dicto communiter Poeldoncs Camp inter hereditatem Willelmi Hoel ex uno et 

hereditatem Ghiselmari de Vlijmen ex alio vendita sibi ab Henrico filio 

quondam Theoderici Posteel et Katherina filia quondam Godefridi de Heist 

prout in litteris hereditarie vendidit Matheo Luwe et Zandero filio 

Henrici dicti Zanders soen de Os (dg: p) supportavit cum litteris et jure 

#(dg: prout in litteris)# promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Scilder et Goessuinus datum ut supra. Et erunt 

due littere. 

 

BP 1178 f 135v 07 di 18-01-1390. 

Johannes Wert verwerkte zijn recht tot vernaderen. Vier brieven. 

 

Johannes Wert prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. Et erunt 4or 

littere. 

 

BP 1178 f 135v 08 wo 09-02-1390. 

Gerardus, zvw Gerardus gnd Scaden verwekt bij wijlen zijn eerste vrouw 

Heilwigis, droeg over aan Willelmus Broeder een b-erfcijns van 4 pond 13 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 3 morgen land, ter 

plaatse gnd Oetheren, tussen erfgoederen van Reijnerus Kul, (2) andere 

goederen van voornoemde Reijnerus Kul, welke cijns aan hem was overgedragen 

door Andreas van Uden. Met achterstallige termijnen. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi dicti Scaden (dg: he) ab ipso quondam 

Gerardo et Heilwige quondam eius uxore pariter genitus hereditarium 

censum quatuor librarum et XIII solidorum monete solvendum hereditarie 

(dg: Andree) #in festo nativitatis Domini# ex tribus jugeribus terre 

sitis in loco dicto communiter Oetheren inter hereditates Reijneri Kul 
!atque !atque ex ceteris bonis ipsius Reijneri Kul singulis et universis 

supportatum sibi ab Andrea de Uden prout in litteris hereditarie (dg: 

vendidit) #supportavit# Willelmo Broeder (dg: supportavit) cum litteris 

et aliis et jure #et arrastagiis# promitens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes (dg: Scilder et Goessuinus datum ut supra) 

Spanct et Goessuinus datum quarta post Agathe. 

 

BP 1178 f 135v 09 wo 09-02-1390. 

(dg: Daniel Scade verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Daniel Scade prebuit et reportavit. Testes datum ut supra). 

 

BP 1178 f 135v 10 di 18-01-1390. 

Henricus van den Velde beloofde aan Gerardus zv Johannes gnd Nijschaert 26 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te 

betalen. 

 

Henricus van den Velde promisit Gerardo filio Johannis dicti Nijschaert 

XXVI Hollant gulden vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum (dg: ?supra) #3a# post octavas epiphanie. 

 

BP 1178 f 135v 11 di 18-01-1390. 

Theodericus Scalpaert en zijn vrouw Elisabeth beloofden aan Jacobus Clerc 
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100 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jacobus 

(ma 25-07-1390) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390). 

 

Theodericus Scalpaert et Elisabeth eius uxor promiserunt Jacobo Clerc C 

Hollant gulden vel valorem mediatim Jacobi et mediatim Domini proxime 

futuro persolvendos. Testes Scilder et Goessuinus datum 3a post octavas 

epiphanie. 

 

1178 mf4 C 14 f. 136. 

 Tercia post octavas epiphanie: dinsdag 18-01-1390. 

 Quarta post octavas epiphanie: woensdag 19-01-1390. 

 in die Agnetis: vrijdag 21-01-1390. 

 in festo conversionis Pauli: dinsdag 25-01-1390. 

 in crastino conversionis Pauli: woensdag 26-01-1390. 

 

BP 1178 f 136r 01 di 18-01-1390. 

Hr Theodericus Rover verhuurde aan Barnerus Andries soen een stenen huis en 

erf, eertijds van wijlen Petrus van Waderle, in Den Bosch, aan de Vismarkt, 

voor een periode van 6 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390), 

per jaar voor 60 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jan en en de andere helft met Kerstmis. Hr Theodericus zal het huis 

onderhouden van wanden en dak, en de werklui hun loon betalen; Bernerus zal 

de werklui voeden. Als hr Theodericus het huis verkoopt, loopt de 

huurovereenkomst ½ jaar later af. 

 

Dominus Theodericus Rover domum lapideam [et aream] (dg: s) que fuerat 

quondam Petri de Waderle sitam in Busco ad forum piscium (dg: ...) cum 

eius attinentiis ut dicebat locavit Barnero Andries soen ab eodem ad 

spacium sex annorum a festo nativitatis Johannis proxime futuro sine 

medio sequentium possidendam pro LX Hollant vel valorem dandis dicto 

domino Theoderico ab alio mediatim Johannis et mediatim Domini et pro 

primo in festo nativitatis Domini proxime et sic deinceps promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia tali condicione quod dictus dominus Theodericus 

tenebit dictam domum de tecto et parietibus et dictus dominus Theodericus 

oparios de eorum mercete satisfaciet et dictus Bernerus huiusmodi oparios 

nutriet et depascet hoc eciam ?addito ?si ?conti quod si contingat dictum 

dominum Theodericum predictam domum infra sex annos hereditarie vendere 

extunc dicta locacio exspirabit scilicet dictus Bernerus per spacium 

dimidii anni ?postquam dicta domus ?erit vendita et habitabit scilicet 

post (dg: eiusd) eundem dimidium annum dictam domum exibit. Testes 

Gerardus et Gestel datum 3a post octavas epiphanie. 

 

BP 1178 f 136r 02 wo 19-01-1390. 

Hr Willelmus van Aa ridder en Gerardus van Aa beloofden aan Philippus 

Jozollo 120 Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390; 

12+28+31+3=74 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles et Gerardus de Aa promiserunt Philippo 

Jozollo C et XX scuta Francie ad pascha proxime persolvenda pena V. 

Testes Gerardus et Goessuinus datum quarta post octavas epiphanie. 

 

BP 1178 f 136r 03 vr 21-01-1390. 

Johannes zvw Daniel gnd van den Acker verkocht aan Willelmus van den Zande 

zvw Goessuinus van den Zande een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis 

in Den Bosch te betalen, gaande uit een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Boxtel, die Petrus zvw Walterus Nennen soen beloofd had met Lichtmis in 

Boxtel te leveren aan voornoemde Johannes, gaande uit (1) alle erfgoederen, 

die Henricus nzvw hr Henricus van Bucstel ridder en zijn vrouw Cristina dv 

voornoemde Wolterus gnd Nennen soen genoten hadden, en die waren van wijlen 

voornoemde Wolterus, gelegen binnen het gebied van de hertog van Brabant, 
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het gebied van de heer van Boxtel en het gebied van Herlaar, (2) alle 

erfgoederen, die voornoemde Henricus had verworven toen zijn voornoemde 

vrouw Cristina overleed. 

 

Johannes filius quondam Danielis dicti van den Acker hereditarie vendidit 

Willelmo van den Zande filio quondam Goessuini van den Zande hereditarium 

censum IIIIor librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini 

#et in Busco tradendam# ex hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Bucstel quam paccionem Petrus filius quondam (dg: Pet) 

#Walteri# Nennen soen promiserat se daturum et soluturum dicto Johanni 

hereditarie purificationis et in Bucstel tradere ex omnibus et singulis 

hereditatibus quas Henricus filius naturalis quondam domini Henrici de 

Bucstel militis cum Cristina sua uxore filia Wolteri dicti Nennen soen 

predicti nomine dotis sumpserat et que fuerant dicti quondam Wolteri 

quocumque locorum infra territorium domini nostri duci! Brabantiae infra 

territorium domini de Bucstel et infra territorium de Herlaer situatis 

atque ex omnibus et singulis hereditatibus quas dictus Henricus habuit 

possedit et acquisivit tempore quo dicta quondam Cristina eius uxor 

decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris 

quas vidimus promittens super habita et acquirenda warandiam et aliam 

obligationem in dicta paccione deponere et sufficientem facere. Testes 

Spanct et Goessuinus datum in die Agnetis. 

 

BP 1178 f 136r 04 vr 21-01-1390. 

Jacobus Loze beloofde aan Stephanus Wert 43 Gelderse gulden of de waarde en 

21 Hollandse gulden of de waarde op Sint-Jans avond aanstaande (do 23-06-

1390) te betalen. 

 

Jacobus Loze promisit Stephano Wert XLIII Gelre gulden vel valorem (dg: 

ad vigiliam nativitatis beati Johannis Johannis baptiste) atque XXI 

gulden Hollandie sive valorem in vigilia nativitatis Johannis proxime 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 136r 05 vr 21-01-1390. 

Johannes nzvw hr Rodolphus Rover investiet van de kerk van Erp verkocht aan 

Henricus Lantternemaker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

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

1391), gaande uit ¼ deel van een hoeve gnd ten Odevaers Nest, in Erp, reeds 

belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 12½ pond geld. 

 

Johannes filius naturalis quondam domini Rodolphi Rover investiti olim 

ecclesie de Erpe hereditarie vendidit Henrico Lantternemaker hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo ultra annum #et in Busco tradendam# et! 

quarta parte ad se spectante mansi dicti ten Odevaers Nest siti in 

parochia de Erpe et ex attinentiis dicte quarte partis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditario censu XIIJ librarum monete prius inde de jure 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 136r 06 di 25-01-1390. 

Arnoldus Crauwel droeg over aan Jacobus zv Henricus gnd Zilen molenaar een 

stukje erfgoed, aan de Vughterdijk, tussen de toren van de buitenste 

stadspoort enerzijds en erfgoed van Johannes Sluijskens anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de stroom, welk stukje 

erfgoed voornoemde Arnoldus Crauwel verworven had van de stad Den Bosch. 

 

Arnoldus Crauwel particulam hereditatis sitam, ad aggerem Vuchtensem 

inter turrim dictum toren extreme portis (dg: dicti) oppidi de Busco ex 

uno et inter hereditatem Johannis Sluijskens ex alio tendentem a communi 

platea retrorsum (dg: retro) ad communem aquam dictam die stroem 
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currentem ibidem #prout ibidem sita est# quam particulam hereditatis 

dictus Arnoldus Crauwel erga oppidum de Busco acquisiverat prout in 

litteris de vero sigillo etc supportavit Jacobo filio Henrici dicti Zilen 

multoris cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Gerardus et Goessuinus datum in festo 

conversionis Pauli. 

 

BP 1178 f 136r 07 di 25-01-1390. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Arnoldus Crauwel 38 Hollandse 

gulden of de waarde en 8 plakken met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit #super habita et habenda# dicto Arnoldo Crauwel 

(dg: XXXVI Holl) XXXVIII Hollant gulden seu valorem et octo placken ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 136r 08 wo 26-01-1390. 

Nicholaus Bije zv Rutgerus Hauwe van Maren verkocht aan Willelmus Scilder 

een n-erfcijns van 3 Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) een huis en tuin, in Maren, tussen Henricus Scilder 

enerzijds en Henricus van Doerne anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan de weg gnd de Volkbeemse Weg, (2) 5 hont land, in 

Maren, tussen Adam Hauwen enerzijds en Goessuinus Rutghers soen anderzijds, 

(3) 3½ hont land, in Maren, ter plaatse gnd op Kort Gerden, tussen erfgoed 

van de kerk van Maren enerzijds en Ludovicus Colen soen anderzijds, reeds 

belast met 25 schelling geld. 

 

Nicholaus Bije #filius Rutgeri Hauwe# de Maren hereditarie vendidit 

Willelmo Scilder hereditarium censum trium florenorum monete Gelrie vel 

valorem solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex domo et orto 

(dg: .) cum eorum attinentiis sitis in parochia de Maren inter 

hereditatem Henrici Scilder ex uno et hereditatem Henrici de Doerne ex 

alio tendentibus a communi platea #retrorsum# ad viam dictam den 

Volcbeemschen Wech atque ex quinque hont terre sitis in dicta parochia 

inter hereditatem Ade Hauwen ex uno et inter hereditatem Goessuini 

Rutghers soen ex alio item ex tribus et dimidio hont terre sitis in dicta 

parochia ad locum dictum op Cort Gherden inter hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Maren ex uno et hereditatem Ludovici Colen soen ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XXV solidis monete prius exinde sovlendis 

et sufficientem facere etc. Testes Goessuinus et Jorden datum in crastino 

conversionis Pauli. 

 

BP 1178 f 136r 09 wo 26-01-1390. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Godefridus van Rode 90 Gelderse gulden of 

de waarde en 20 plakken met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Johannes Bathenborch promisit Godefrido de Rode nonaginta florenos monete 

Gelrie vel valorem et XX placken ad pasca proxime persolvendos. Testes 

Goessuinus et Jorden datum in crastino conversionis Pauli. 

 

1178 mf4 D 01 f. 136v. 

 Quinta post conversionis Pauli: donderdag 27-01-1390. 

 Sabbato post conversionem Pauli: zaterdag 29-01-1390. 

 

BP 1178 f 136v 01 do 27-01-1390. 

Elisabeth wv Johannes Metten soen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan haar 

verkocht door Arnoldus zvw voornoemde Johannes Metten soen. 
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Elisabeth relicta Johannis Metten soen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis venditam 

sibi ab Arnoldo filio dicti quondam Johannis Metten soen prout in 

litteris monuit de tribus annis. Testes ?Willelmus et Goessuinus datum 

quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 136v 02 do 27-01-1390. 

Johannes Zueteric verkocht aan Gerardus zvw Gerardus de Eijcke een 

n-erfcijns van 20 Hollandse gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een hoeve gnd ter Hagen, in Oirschot, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 3 mud rogge. 

 

Johannes Zueteric hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Gerardi de 

Eijcke hereditarium censum XX Hollant gulden vel valorem solvendum 

hereditarie in nativitatis Domini ex manso dicto ter Hagen sito in 

parochia de Oerscot et ex eius attinentiis universis ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes 

Goessuinus et Jordanus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 136v 03 do 27-01-1390. 

Johannes zvw Johannes gnd Weijlen soen van Os verkocht aan Zanderus zvw 

Henricus gnd Zanders soen van Os een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 stukken land, in 

Oss, ter plaatse gnd op het Westerveld, (1) tussen Johannes van Os zvw 

Willelmus van Panhedel enerzijds en Hilla wv Arnoldus Demoeden soen 

anderzijds, (2) tussen kvw Arnoldus Mersman enerzijds en Johannes van 

Derenborch en kvw Johannes gnd Rijkouts soen anderzijds. 

 

Johannes filius Johannis (dg: de) quondam dicti Weijlen soen de Os 

hereditarie vendidit Zandero filio quondam Henrici dicti Zanders soen de 

Os hereditariam paccionem (dg: d) dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie (dg: p) nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex duabus peciis terre dicti venditoris sitis in parochia de Os 

in loco dicto opt Westervelt quarum una inter Johannis de Os filii 

quondam Willelmi de Panhedel ex uno et inter hereditatem Hille relicte 

quondam Arnoldi Demoeden soen ex alio et altera inter hereditatem 

liberorum quondam Arnoldi Mersman ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Derenborch et liberorum quondam Johannis dicti Rijkouts soen ex alio sunt 

site ut dicebat promittens super #habita et habenda# (dg: v) omnia 

warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Penu et 

Goessuinuis datum supra. 

 

BP 1178 f 136v 04 do 27-01-1390. 

Rutgherus zv Johannes Mersman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus filius Johannis Mersman prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 136v 05 do 27-01-1390. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1178 f 136v 06 do 27-01-1390. 

Henricus zvw Johannes gnd Loekenmans soen droeg over aan Willelmus zvw 

Walterus van Bakelaer alle erfgoederen die aan Theodericus zvw Johannes van 

Kessel en aan diens vrouw Luijtgardis dvw voornoemde Walterus van Bakelaer 

gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Luijtgardis, 

gelegen onder Nuenen, aan hem in pacht uitgegeven door voornoemde 

Theodericus, belast met de pacht. 
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Henricus filius quondam Johannis dicti Loekenmans soen omnes et singulas 

hereditates que Theoderico filio quondam Johannis de Kessel (dg: n) et 

Luijtgardi sue uxori filie quondam Walteri de Bakelaer de morte quondam 

parentum dicte Luijtgardis jure successionis hereditarie sunt advolute 

quocumque locorum infra parochiam de Nuenen site sunt datas sibi ad 

pactum a dicto Theoderico prout in litteris hereditarie supportavit 

Willelmo filio dicti quondam Walteri de Bakelaer cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

paccione in dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 136v 07 do 27-01-1390. 

Henricus zvw Johannes gnd Loekenmans soen droeg over aan Willelmus zvw 

Walterus van Bakelaer alle erfgoederen die aan Johannes van Zelant en aan 

diens vrouw Margareta dvw voornoemde Walterus van Bakelaer gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Margareta, gelegen onder Nuenen, 

aan hem in pacht uitgegeven door voornoemde Johannes van Zelant en 

Margareta. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti Loekenmans soen omnes hereditates 

Johannis de Zelant et Margarete sue uxori filie quondam Walteri de 

Bakelaer de morte quondam parentum dicte Margarete successione advolutas 

quocumque locorum infra parochiam de Nuenen consistentes sive sitas datas 

sibi ad (dg: censum) pactum a dictis Johanne de Zelant #et Margareta# 

prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo filio dicti quondam 

Walteri de Bakelaer cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 136v 08 do 27-01-1390. 

Willelmus zvw Walterus van Bakelaer verklaarde dat Henricus zvw Johannes 

gnd Loekenmans soen een b-erfpacht beurt van 8 lopen gerst, maat van 

Nuenen, die in Nuenen geleverd wordt uit de helft van een stuk land gnd die 

Land, in Nuenen, beiderzijds tussen Arnoldus gnd Condelaer, te weten uit de 

helft die behoort aan voornoemde Willelmus. Voornoemde Henricus beurt die 

pacht met Lichtmis, sinds vele jaren. Voornoemde Willelmus beloofde aan 

voornoemde Henricus die pacht te leveren. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Walteri de Bakelaer palam recognovit quod 

Henricus filius quondam Johannis dicti Loekenmans soen habet hereditariam 

paccionem octo lopinorum ordei mensure de (dg: B) Nuenen et in (dg: 

tradendam) Nuenen (dg: ex) tradendam ex medietate pecien terre dicte die 

Lant site in parochia de Nuenen inter hereditatem Arnoldi dicti Condelaer 

ex utroque latere coadiacentem scilicet ex (dg: alio) illa medietate que 

spectat ad dictum Willelmum (dg: ut dicebat promisit et promisit dictus 

Willelmus ut debitor principalis se daturum et soluturum dicto Henrico 

dictam paccionem) et quam paccionem dictus Henricus eciam antea per 

multos annos ex dicta medietate dicte (dg: pecunie) pecie terre habuit 

solvendam purificationis et promisit super omnia se daturum et soluturum 

dicto Henrico dictam paccionem hereditarie termino solucionis et loco 

predictis ex dicta medietate dicte pecie terre. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 136v 09 do 27-01-1390. 

Amelius van Bardewijc droeg over aan Egidius zvw Alandus van de Berg van 

Lijemde een b-erfcijns van 40 schelling, met Sint-Andreas apostel te 

leveren, gaande uit 3½ bunder beemd, die waren van Johannes gnd van den 

Stadeacker, in Boxtel, welke cijns voornoemde Amelius verworven had van 

Wijnricus Screijnmaker. 

 

Solvit. 

Amelius de Bardewijc hereditarium censum quadraginta solidorum solvendum 

hereditarie in festo Andree apostoli ex tribus et dimidio bonariis prati 
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que fuerant Johannis dicti van den Stadeacker sitis in parochia de 

Bucstel quem censum dictus Amelius erga Wijnricum Screijnmaker acquisivit 

prout in litteris supportavit Egidio (dg: dicto Loij) filio quondam 

Alandi de Monte de Lijemde supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: datum supra) Penu et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 136v 10 do 27-01-1390. 

Cristina dv Jacobus zvw Jacobus die Smit van Rode verkocht aan Ghibo 

Heijnen soen van Hezewijc (1) een stuk land in Heeswijk, tussen Cristina 

gnd Rolaps enerzijds en Elizabeth van den Kerchoven anderzijds, (2) een 

streep land in Heeswijk, achter de kerk aldaar, beiderzijds tussen Walterus 

die Laet, (3) een stuk beemd in Heeswijk, ter plaatse gnd in die Curhage, 

naast erfgoed van de heer van Heeswijk, welk stuk beemd jaarlijks gedeeld 

wordt tegen een ander stuk beemd aldaar. Verkoopster en haar voornoemde 

vader Jacobus beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd (a) 1 hoen aan 

Theodericus Writer, (b) 1 penning grondcijns, (c) 2 schelling gemeen 

paijment aan de priester van Heeswijk. 

 

Cristina filia (dg: quondam) Jacobi filii quondam Jacobi die Smit de Rode 

cum tutore peciam terre sitam in parochia de Hezewijc inter hereditatem 

Cristine dicte Rolaps ex uno et inter hereditatem Elizabeth van den 

Kerchoven ex alio item (dg: pe) strepam terre sitam in dicta parochia 

(dg: inter h) retro ecclesiam ibidem inter hereditatem Walteri die Laet 

ex utroque latere coadiacentem item peciam prati sitam in dicta parochia 

in loco dicto (dg: die) in die Curhage iuxta hereditatem domini de 

Hezewijc et (dg: p) que pecia prati annuatim dividitur contra unam aliam 

peciam prati sitam ibidem (dg: ut dicebat hereditarie vendidit) prout 

ibidem site sunt vendidit Ghiboni Heijnen soen de Hezewijc promittentes 

cum tutore et cum ea dictus Jacobus eius pater indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis uno pullo #Theoderico Writer# 

et (dg: duobus) uno denario (dg: antiq) census #domino fundi# et duobus 

solidis (dg: nov) communis pagamenti (dg: exinde solvendis annuatim) 

presbitro de Hezewijc exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 136v 11 do 27-01-1390. 

Willelmus van Bakel wonend in Gewanden droeg over aan zijn schoonzoon 

Henricus van Uden zv Theodericus van Uden, tbv hem en Willelmus zv 

eerstgenoemde Willelmus, zijn vruchtgebruik in ½ morgen land, in Meerwijk, 

ter plaatse gnd die Riedewerdinne, tussen Matheus Hille vleeshouwer 

enerzijds en Arnoldus Roelofs soen anderzijds. De brief overhandigen aan 

Matheus Luwe. 

 

Willelmus de Bakel commorans in Ghewanden suum usufructum sibi 

competentem in dimidio iugero terre sito in jurisdictione de Merewijc 

(dg: sit) in loco dicto die Riedewer-(dingre)-dinne inter hereditatem 

(dg: Ar) Mathei Hille carnificis ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Roelofs soen ex alio ut dicebat supportavit (dg: Johanni) Henrico de Uden 

filio Theoderici de Uden suo genero ad opus sui et ad opus Willelmi filii 

primodicti Willelmi (dg: ex) promittens ratam servare et oblighationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. Detur Matheo Luwe. 

 

BP 1178 f 136v 12 za 29-01-1390. 

Voornoemde Willelmus en Henricus verkochten voornoemde ½ morgen land, 

Bossche maat, aan Matheus Luwe. Zij en Willelmus van Bakel vv voornoemde 

Willelmus beloofden lasten af te handelen. 

 

Dicti Willelmus et Henricus dictum dimidium juger terre #mensure de 

Busco# hereditarie vendiderunt Matheo Luwe promittentes et cum eo 

Willelmus de Bakel pater dicti Willelmi super habita et habenda warandiam 

#questionem# et obligationem deponere tamquam de hereditate ab omni censu 
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et aggere libera. Testes Gerardus et Gestel datum sabbato post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 136v 13 do 27-01-1390. 

Ludekinus van der Poerten verkocht aan Henricus Becker zvw Johannes Becker 

een b-erfcijns van 30 schelling geld, die Reijnerus van Holten zv Willelmus 

gnd Moelner aan voornoemde Ludekinus beloofd11 had, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een stukje erfgoed, 1 

6/7 voet breed, in Den Bosch, in een huis en erf van wijlen mr Johannes 

Basijn, welk huis en erf ligt in de Orthenstraat, direct naast erfgoed van 

wijlen Arnoldus van Wesel, welk stukje ligt naast 1/3 deel van voornoemd 

huis, welk 1/3 deel ligt naast voornoemde wijlen Arnoldus van Wesel 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Ludekinus anderzijds. 

 

Ludekinus van der Poerten hereditarium censum triginta solidorum monete 

quem Reijnerus de Holten filius Willelmi dicti Moelner promisit se 

daturum et soluturum dicto Ludekino hereditarie (dg: nativitatis Domini) 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex quadam particula hereditatis duas 

pedatas (dg: in) minus una septima parte unius pedate in latitudine 

continente sita in Busco in domo et area quondam magistri Johannis Basijn 

que domus et area sita est in vico Orthensi contigue iuxta hereditatem 

quondam Arnoldi de Wesel et que particula hereditatis predicta sita est 

iuxta unam terciam partem dicte domus et area que tercia pars sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti quondam Arnoldi de Wesel ex uno 

et inter hereditatem dicti Ludekini ex alio prout in litteris vendidit 

Henrico Becker filio quondam Johannis Becker supportavit cum litetris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sta Penu et Goessuinus datum quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 136v 14 do 27-01-1390. 

Marcelius gnd die Hoel verkocht12 aan Henricus zvw Henricus Matheus een 

n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een kamp, 4 morgen 2½ 

hont groot, in Maren, ter plaatse gnd in de Ham, tussen wijlen Henricus 

Roempot enerzijds en Paulus zv Jacobus gnd Melijs soen anderzijds, (2) een 

huis, tuin en 4 morgen aangelegen land, in Empel, ter plaatse gnd op 

Heijnxtstem, tussen Henricus zv Henricus {f.137r} gnd Jonge Heijn van 

Heijnxtstem enerzijds en kv Ghibo Melijs soen anderzijds, reeds belast met 

een b-erfcijns van 2 oude schilden aan Johannes van Doerne 

wollenklerenwever en een lijfrente van 8 oude schilden op het leven van 

voornoemde koper en diens vrouw Margareta. 

 

Marcelius dictus die Hoel (dg: legitime) #hereditarie# vendidit Henrico 

filio quondam Henrici Matheus (dg: soen ad opus .) hereditarium censum 

duorum aude scilde (dg: se) seu valorem solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex (dg: quatuor iugeribus quatuor) quodam 

campo quatuor iugera et duo et dimidium (dg: iu) hont terre contiente 

sito in parochia de (dg: Roesmalen) Maren in loco dicto in den Ham inter 

hereditatem quondam #Henrici# Roempot ex uno et inter hereditatem (dg: 

Jacobi) Pauli filii Jacobi dicti Melijs soen ex alio atque domo et orto 

et quatuor iugeribus terre sibi adiacentibus sitis in parochia de Empel 

in loco dicto op Heijnxtstem inter hereditatem Henrici filii Henrici 

 

1178 mf4 D 02 f. 137. 

 Quinta post conversionis Pauli: donderdag 27-01-1390. 

 

BP 1178 f 137r 01 do 27-01-1390. 

                         
11 Zie ← BP 1177 f 060v 15 wo 15-07-1383, uitgifte voor de cijns. 
12 Zie ← BP 1178 f 325r 04 ma 08-11-1389, verkoop van een lijfrente van 8 

oude schilden uit deze onderpanden aan Henricus zvw Henricus Matheus. 
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dicti Jonge Heijn de Heijnxtstem ex uno et inter hereditatem liberorum 

Ghibonis Melijs soen ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario 

censu duorum aude scilde Johanni de Doerne textori laneorum et vitali 

pensione octo aude scilde ad vitam dicti emptoris et Margarete eius 

uxoris einde prius solvendis promisit super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes Penu et Goeswinus datum quinta post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 137r 02 do 27-01-1390. 

Johannes van den Stripe zvw Petrus van den Stripe beloofde aan Goeswinus zv 

Goeswinus Mutsard wonend in Hal 40 Gelderse gulden of de waarde met 

Kerstmis over 7 jaar (di 25-12-1397) te betalen. 

 

Solvit. 

Johannes van den Stripe filius quondam Petri van den Stripe promisit 

Goeswino filio (dg: quo) Goeswini Mutsard (dg: de) commorantis in Hal XL 

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

ultra septem annos sine medio sequentes persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 137r 03 do 27-01-1390. 

Destijds had Godefridus zvw Andreas van Berlikem een hofstad in Den Bosch, 

aan het eind van de Hinthamerstraat, aan de zijde richting het klooster 

Porta Celi, tussen erfgoed van Johannes van Weert enerzijds en het gemene 

water anderzijds, zoals deze behoorde aan hr Henricus van Best priester en 

aan wijlen Margareta van Best, in cijns uitgegeven13 aan Theodericus zv 

Arnoldus gnd Didden soen voor ½ oude groot en voor een b-erfcijns van 30 

schelling geld, aan eerstgenoemde Godefridus daaruit te betalen. Thans 

droeg voornoemde Theodericus zv Arnoldus Didden soen over aan zijn vader, 

voornoemde Arnoldus Didden soen, een 22 voet breed deel14,15 van die hofstad, 

gelegen tussen voornoemd erfgoed van Johannes van Weert enerzijds en de 

rest van de hofstad anderzijds. Van nu af aan zal voornoemde Arnoldus uit 

dit deel betalen voornoemde cijns van ½ oude groot en voornoemde cijns van 

30 schelling. 

 

Notum sit universis quod cum Godefridus filius quondam Andree de Berlikem 

quoddam domistadium situm in Buscoducis ad finem vici (dg: Vuchtensis) 

Hijnthamensis in latere versus conventum de Porta Celi inter hereditatem 

Johannis de Weert ex uno et inter communem aquam ex alio in (dg: q) ea 

quantitate qua ibidem situm est et ad dominum Henricum de Best presbitrum 

et Margaretam quondam de Best de jure spectare consueverat (dg: here) 

dedisset ad hereditarium censum Theoderico filio Arnoldi dicti Didden 

soen scilicet pro dimidio grosso antiquo et pro hereditario censu 

triginta solidorum monete (dg: dicto Godefrido) primodicto Godefrido 

exinde solvendis prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Theodericus filius Arnoldi Didden soen quandam 

partem dicti domistadii que pars sita est inter dictam hereditatem dicti 

Johannis de Weert ex uno et inter residuum (dg: dst) eiusdem domistadii 

predicti ex alio et que pars continet ubique tam ante quam retro viginti 

#duas# pedatas in latitudine ut dicebat supportavit dicto (dg: Theoderico 

filio) Arnoldo Didden soen suo patri cum litteris et jure occacione dicte 

partis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepto dicto (dg: -s) censu dimidii grossi antiqui et dicto censu XXX 

solidorum quos dictus Arnoldus nunc deinceps #integraliter# ex dicta 

parte dicti domistadii solvere tenebitur annuatim sic quod super dictum 

                         
13 Zie ← BP 1178 f 033r 08 vr 10-04-1388, uitgifte van de hofstad. 
14 Zie → BP 1179 p 170v 13 ±do 13-05-1395, overdracht van dit deel (niet 

doorgegaan). 
15 Zie → BP 1180 p 366v 02 do 30-09-1395, overdracht van dit deel. 
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residuum dicti domistadii dampna exinde non eveniant. 

 

BP 1178 f 137r 04 do 27-01-1390. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 208, inv.nr.2163, 27-01-1390; monete pro tempore solucionis dicti 

census in Buschoducis ad bursam communiter currentis. 

Vervolgens gaf voornoemde Theodericus zv Arnoldus Didden soen uit aan 

Henricus zvw Willelmus gnd Hellinc een deel16 van voornoemde hofstad, welk 

deel ligt tussen het 22 voet breed gedeelte dat thans aan voornoemde 

Arnoldus behoort enerzijds en het gemene water aldaar anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns17 van ½ oude groot en een n-erfcijns 

van 3 pond geld, met Sint-Jan te betalen. 

 

Notum sit universis quod cum ita factum sit constitutus igitur dictus 

Theodericus partem quandam dicti domistadii que pars sita est inter (dg: 

inter) quandam partem #dicti domistadii viginti duas# (dg: XX) pedatas 

ubique in latitudine continentem et ad dictum Arnoldum nunc spectantem ex 

uno et inter communem aquam ibidem ex alio ut dicebat (dg: supportavit) 

#dedit ad hereditarium censum# Henrico (dg: dicto He) filio quondam 

Willelmi dicti Hellinc cum litteris et jure occacione etc (dg: 

promittens) pro hereditario censu dimidii grossi antiqui et pro 

hereditario censu trium (dg: au) librarum monete dandis sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Johannis (dg: premissis pro) primodicta parte 

promittens ratam servare et obligationem deponere ex parte sui et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 137r 05 do 27-01-1390. 

Een vidimus maken van de brief18 die begint met “Godefridus zvw Andreas”. 

Arnoldus Didden soen beloofde aan Henricus zvw Willelmus Hellinc, zo nodig, 

deze brief te overhandigen. 

 

Nota. Deportaverunt. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Godefridus filius quondam Andree 

etc et Arnoldus Didden soen promisit Henrico filio quondam Willelmi 

Hellinc (dg: depo) tradere ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 137r 06 do 27-01-1390. 

Henricus van Zelant zvw Johannes van Zelant verkocht aan Bertha van Gheffen 

begijn een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 hont land, in Nuland, tussen kvw 

Bertoldus Dircs soen enerzijds en kv Denkinus gnd Broes soen anderzijds, 

(2) een b-erfcijns van 10 pond geld, die voornoemde verkoper beurt, gaande 

uit een hoeve, gnd die Scoetsche Hoeve, in Schijndel. 

 

Solvit. 

Henricus de Zelant filius quondam Johannis de Zelant legitime vendidit 

Berthe de Gheffen #beghine# vitalem pensionem (dg: unius) dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte 

emptricis et non ultra Remigii et in Busco tradendam ex quatuor hont 

terre sitis in parochia de Nuwelant inter hereditatem liberorum (dg: 

dictorum) quondam Bertoldi Dircs soen ex uno et inter liberorum Denkini 

dicti Broes soen ex alio item ex hereditario censu X librarum monete quem 

dictus venditor solvendum habet hereditarie ex manso dicto die Scoetsche 

Hoeve sito in parochia de Scijnle ut dicebat (dg: et ex ceteris) 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem aliam 

deponere et sufficientem facere et cum mortua fuerit etc. Testes datum 

supra. 

 

                         
16 Zie → BP 1184 f 300v 01 do 11-03-1406, overdracht van een helft van dit deel. 
17 Zie → BP 1179 p 310v 03 do 09-11-1391, overdracht van de erfcijnzen. 
18 Zie ← BP 1178 f 033r 08 vr 10-04-1388, contract van de oorspronkelijke brief. 
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BP 1178 f 137r 07 do 27-01-1390. 

Ancelmus zvw Ancelmus van Nuwelant gaf uit aan zijn broer Hubertus zvw 

voornoemde Ancelmus al zijn erfgoederen, onder Nuland; de uitgifte 

geschiedde voor de lasten die eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in de Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (do 02-02-1391). 

 

Ancelmus filius quondam Ancelmi de Nuwelant omnes suas hereditates 

quocumque locorum infra parochiam de Nuwelant sitas ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Huberto filio dicti quondam Ancelmi sui! (dg: 

patri -s) fratri ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus exinde 

solvendis et ad has de jure spectantibus dandis et etc atque pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 137r 08 do 27-01-1390. 

Johannes van der Papendonc, zvw Henricus zvw Theodericus gnd Sceijve door 

voornoemde Henricus verwekt bij zijn vrouw Luijtgardis, en Arnoldus gnd 

Bruijstens zvw Henricus gnd Brijn van Os ev Weijndelmoedis, dvw voornoemde 

Henricus en Luijtgardis, verkochten aan Johannes, zvw voornoemde Henricus 

Sceijve verwekt bij wijlen zijn vrouw Heijlwigis van den Rode, een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te 

leveren, gaande uit (1) huizen, een hofstad en tuin, gnd ten Calen, in 

Someren, behorend aan Johannes gnd die Moelner van den Beirgelen, (2) een 

stuk land, 4 lopen rogge groot, gelegen naast voornoemde huizen en hofstad, 

strekkend vanaf Johannes gnd Bols soen, welke pacht wijlen voornoemde 

Henricus, tbv voornoemde Luijtgardis en de kv voornoemde Henricus en 

Luijtgardis, verworven had van voornoemde Johannes die Moelner van den 

Beirgelen, en welke pacht nu aan hen behoort. De brief overhandigen aan hem 

of aan Coel van Dijnter. 

 

Solvit. Traditur sibi vel Coel de Dijnter. 

Johannes #van der Papendonc# filius quondam Henrici filii quondam 

Theoderici dicti Sceijve #ab eodem Henrico et Luijtgarde (dg: quondam) 

eius uxore pariter genitus# et Arnoldus dictus !dictus Bruijstens filius 

quondam Henrici dicti (dg: d) !Brijn de Os maritus et tutor legitimus 

Weijndelmoedis sue uxoris filie dictorum quondam Henrici et Luijtgardis 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de (dg: B) Zoemeren 

solvendam hereditarie purificationis et in Zoemeren tradendam (dg: de) ex 

domibus domistadio et ortis dictis ten Calen sitis in parochia de 

Zoemeren ad Johannem dictum die Moelner van den Beirgelen spectantibus 

atque ex pecia terre quatuor lopinos siliginis in semine capiente sita 

iuxta dictas domos et domistadium tendentibus ab hereditate Johannis 

dicti Bols soen quam paccionem dictus quondam Henricus ad opus dicte 

Luijtgardis et ad opus prolis ab eisdem Henrico et Luijtgarde pariter 

generande erga (dg: d) dictum Johannem die Moelner van den Beirgelen 

acquisiverat et quam paccionem nunc ad se spectare dicebant (dg: 

supportaverunt) #vendiderunt# Johanni filio dicti quondam (dhg: Johannis) 

#Henrici# Sceijve ab eodem #quondam Henrico et# et quondam Heijlwigis van 

den Rode #eius uxrore# pariter genito (dg: s) promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 137r 09 do 27-01-1390. 

Arnoldus zvw Petrus Reijners soen droeg over aan Willelmus gnd Truden soen 

zv Henricus gnd van Zonderwijc een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, die voornoemde Willelmus Truden soen beloofd had aan voornoemde 

Arnoldus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 stukken land, 

in Zonderwijk, (1) tussen Gertrudis Milters enerzijds en voornoemde 

Willelmus anderzijds, (2) eveneens tussen voornoemde Gertrudis enerzijds en 
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voornoemde Willelmus anderzijds. De brief overhandigen aan hem of aan zijn 

moeder Truda. 

 

Solvit. Debent XII denarios. 

Arnoldus filius quondam Petri Reijners soen hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco quam Willelmus dictus Truden 

soen filius Henrici dicti de Zonderwijc promisit se daturum et soluturum 

dicto Arnoldo hereditarie purificationis et in Busco tradere de et ex 

duabus peciis terre sitis in parochia de Zonderwijc quarum una inter 

hereditatem Gertrudis (dg: Multers) Milters ex uno et inter hereditatem 

dicti Willelmi ex alio et altera (dg: inter hereditatem) eciam inter 

hereditatem dicte Gertrudis ex uno et inter hereditatem dicti Willelmi ex 

alio sunt site prout in litteris supportavit dicto Willelmo Truden soen 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel Trude sue 

matri. 

 

BP 1178 f 137r 10 do 27-01-1390. 

Henricus zvw Henricus Werneer verklaarde dat Theodericus gnd Wange zvw 

Gerardus gnd Wange smid betaald heeft 6 Gelderse gulden minus 10 plakken in 

afkorting van 20 Hollandse gulden, aan eerstgenoemde Henricus in een 

schepenbrief beloofd19 door voornoemde Theodericus Wange. 

 

Henricus filius quondam Henrici Werneer palam recognovit sibi per 

Theodericum (dg: f) dictum Wange filium quondam Gerardi dicti Wange 

fabrum fore satisfactum #de# sex Gelre gulden minus (dg: se) X placken in 

abbreviationem XX Hollant gulden promissorum (dg: predicto) primodicto 

Henrico a dicto Theoderico Wange in litteris scabinorum prout in 

litteris. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 137r 11 do 27-01-1390. 

Johannes van Wel zvw Theodericus van Wel ev Heijlwigis dvw Godefridus van 

Verlaer verkocht aan Godefridus zvw voornoemde Godefridus van Verlaer een 

eusel, in Mierlo, ter plaatse gnd op Verlaar, tussen voornoemde Godefridus 

zvw Godefridus van Verlaer enerzijds en Henricus Wijnrics soen anderzijds, 

belast met de grondcijns, een b-erfpacht van 1 lopen rogge en een lijfpacht 

van 1 zester rogge op het leven van Zegherus nzvw hr Willelmus van Baerle, 

gaande uit voornoemde goederen, en een lijfpacht van 1 mud rogge op het 

leven van Nijcholaus Kater, gaande uit voornoemde goederen en andere 

goederen van eerstgenoemde Johannes, welke lijfpachten voornoemde koper 

voortaan zal leveren, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Johannes de Wel filius quondam Theoderici de Wel maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Godefridi de Verlaer 

hereditatem dictam eeusel sitam in parochia de Mierle in loco dicto op 

Verlaer inter hereditatem Godefridi filii quondam Godefridi de Verlaer 

predicti ex uno et inter hereditatem Henrici Wijnrics soen ex alio 

hereditarie vendidit dicto Godefrido filio #dicti# quondam Godefridi de 

Verlaer promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi et hereditaria paccione unius (dg: si) lopini siliginis et 

(dg: vitali) vitali pensione unius sextarii sliginis ad vitam Zegheri 

filii naturalis quondam domini Willelmi de Baerle (dg: et vitali pensione 

pe unius modii) ex premissis solvendis et vitali pensione unius modii 

siliginis ad vitam Nijcholai Kater ex premissis et aliis hereidtatibus 

primodicti Johannis solvendis et quas pensiones dictus emptor nunc 

deinceps dabit #et# exsolvet ex premissa hereditate sic quod dicto 

venditori et aliis suis hereditatibus dampna exinde non eveniant. Testes 

                         
19 Zie ← BP 1178 f 116v 13 zo 05-09-1389, belofte op 01-05-1390 20 Holland 

gulden te betalen. 
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datum supra. 

 

BP 1178 f 137r 12 do 27-01-1390. 

Boudewinus Lijsmoeden, Willelmus zv Arnoldus Tielkini en Willelmus Coptiten 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 100 Hollandse gulden met Sint-Jacobus 

aanstaande (ma 25-07-1390; 4+28+31+30+31+30+25=179 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Boudewinus Lijsmoeden Willelmus filius Arnoldi Tielkini et Willelmus 

Coptiten promiserunt Philippo Jozollo etc centum Hollant gulden ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes Gerardus et Jordanus 

datum supra. 

 

1178 mf4 D 03 f. 137v. 

 Quinta post conversionis Pauli: donderdag 27-01-1390. 

 

BP 1178 f 137v 01 do 27-01-1390. 

Willelmus zvw Theodericus gnd Proest van Empel verkocht aan Willelmus 

Postel een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Lichtmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), gaande uit (1) een 

stuk land, in Empel, ter plaatse gnd in de Pijpzak, tussen Ghisbertus zvw 

Theodericus Proefts enerzijds en erfgoed gnd dat Gemeintke anderzijds, (2) 

een stuk land, in Empel, ter plaatse gnd die Sluiskamp, tussen Jacobus Luwe 

enerzijds en Danijel gnd Jans soen anderzijds, (3) een stuk land, gnd een 

halve hostat, in Empel, ter plaatse gnd die Hosteden, tussen Katherina 

Pauwels dochter enerzijds en Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxtstem 

anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Theoderici dicti Proest de Empel hereditarie 

vendidit Willelmo Postel! hereditarium censum duorum aude scilde seu 

valorem solvendum hereditarie purificationis et primo termino ultra annum 

ex pecia terre sita in parochia de Empel in loco dicto in den Pijpsacke 

inter hereditatem Ghisberti filii quondam (dg: J) Theoderici Proefts ex 

uno et inter hereditatem dictam dat Ghemeijntken ex alio item ex pecia 

terre sita in dicta parochia in loco dicto die Sluijscamp inter 

hereditatem Jacobi Luwe ex uno et inter hereditatem (dg: Den) Danijelis 

dicti Jans soen ex alio item ex pecia terre (dg: sita in dicta) dicta een 

halve hostat sita in dicta parochia (dg: in) in loco dicto die Hosteden 

inter hereditatem Katherine Pauwels dochter ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Jonghe Heijn van Heijnxtstem ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Penu et Goessuinus datum quinta post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 137v 02 do 27-01-1390. 

Johannes Lanen soen van Stiphout verkocht aan Henricus zvw Willelmus die 

Snider van Stiphout een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Mierlo, met 

Lichtmis in Mierlo te leveren, gaande uit een stuk land, in Mierlo, ter 

plaatse gnd Hezescoer, tussen Danijel zvw Danijel van Hezerscoer enerzijds 

en Jutta dvw voornoemde Danijel van Hezescoer anderzijds, reeds belast met 

de grondcijns. 

 

Iste noluit solvere. 

Johannes (dg: filius q) Lanen soen de Stiphout hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Willelmi die Snider de Stiphout hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Mierle solvendam hereditarie 

purificationis (dg: et primo termino) et in parochia de Mierle tradendam 

ex pecia terre sita in parochia de Mierle in loco dicto (dg: He) 

Hezescoer inter hereditatem Danijelis filii quondam Danijelis van 

Hezerscoer ex uno et inter hereditatem Jutte filie dicti quondam 

Danijelis de Hezescoer ex alio ut dicebat promittens (dgh: w) super omnia 
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warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 137v 03 ±do 27-01-1390. 

Henricus zv Johannes gnd Rijcouts soen van Os: een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus filius Johannis dicti Rijcouts soen de Os hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco. 

 

BP 1178 f 137v 04 ±do 27-01-1390. 

Johannes Zueteric en Rutgherus zv Henricus zvw hr Godefridus van Audenhoven 

beloofde aan Heijmericus Groij 156 Hollandse gulden of {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes Zueteric et Rutgherus filius Henrici filii quondam domini 

Godefridi de (dg: Auden) Audenhoven promisit Heijmerico Groij centum et 

LVI Hollant gulden seu. 

 

BP 1178 f 137v 05 do 27-01-1390. 

Rutgherus zv Henricus nzvw hr Godefridus van Audenhoven priester beloofde 

aan Henricus van den Velde 29 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 22-05-1390) te betalen. 

 

Rutgherus filius Henrici filii #naturalis# quondam domini Godefridi de 

Audenhoven #presbitri# promisit Henrico van den Velde XXIX Hollant gulden 

seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Penu et 

Goessuinus datum quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 137v 06 do 27-01-1390. 

Jordanus zvw Theodericus van Herende gaf uit aan Jordanus zv Rodolphus Roef 

die Ridder de navolgende erfgoederen, in Beek bij Aarle, (1) een beemd gnd 

die Langdonkse Beemd, ter plaatse gnd Herende, tussen Theodericus van den 

Broec enerzijds en kvw Theodericus gnd Leeuwen anderzijds, (2) een stuk 

land, ter plaatse gnd in die Heze, tussen Arnoldus die Cuper enerzijds en 

Godefridus zv Johannes gnd Godevarts soen anderzijds, (3) een stuk land, 

ter plaatse gnd op het ?Herense, tussen voornoemde Godefridus enerzijds en 

Theodericus Stinen soen anderzijds, (4) een stuk land, gnd die Beekakker, 

in Beek bij Aarle, tussen voornoemde Godefridus enerzijds en de beemden gnd 

die Gemein Beemden anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en 

thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over 2 jaar (vr 02-02-1392), en een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Schijndel te 

leveren, voor het eerst over 2 jaar (vr 02-02-1392). 

 

Solverunt ambo. (dg: Nota quod primodictus Jordanus noluit solvere). 

Jordanus filius quondam Theoderici de Herende hereditates infrascriptas 

sitas in parochia de Beke prope Arle (dg: in loco dicto) videlicet pratum 

dictum die Langdoncsche Beemt situm in loco dicto Herende inter 

hereditatem Theoderici van den Broec ex uno et inter hereditatem (dg: 

dictam) liberorum quondam Theoderici dicti Leeuwen ex alio item peciam 

terre sitam in dicta parochia in loco dicto in die (dg: Heve) #Heze# 

inter hereditatem Arnoldi die Cuper ex uno et inter hereditatem Godefridi 

filii Johannis dicti Godevarts soen ex alio item peciam terre sitam #in 

dicta parochia# ad locum dictum opt ?Herensche inter hereditatem dicti 

Godefridi ex uno et inter hereditatem Theoderici Stinen soen ex alio item 

peciam terre (dg: s) dictam die (dg: Boec) Beecacker sitam in parochia de 

Beke prope (dg: La) Arle inter hereditatem dicti Godefridi ex uno et 

inter prata dicta die Ghemeijn Beemde ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Jordano filio Rodolphi Roef die Ridder ab eodem 

hereditarie possidendas pro censu domini fundi exinde solvendo dando etc 
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atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra duos annos et in Busco tradenda atque 

pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Helmont 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime ultra duos annos et in Scijnle tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 137v 07 do 27-01-1390. 

Gerardus van Hueselingen wonend in Alem verkocht aan Andreas zvw Arnoldus 

Lemkens (1) ½ morgen land, in Alem, ter plaatse gnd die Worden, tussen 

Jacobus Yudaes enerzijds en Oda des Ledigen wijf anderzijds, (2) 2 hont 

land, in Alem, ter plaatse gnd op Daspen, tussen voornoemde Oda enerzijds 

en Zeelkinus zv Elizabeth gnd Claes anderzijds, (3) 1 hont land, in Alem, 

buitendijks, ter plaatse gnd op Dauric, tussen voornoemde Oda enerzijds en 

de gemeint anderzijds, belast met dijken. 

 

Gerardus de Hueselingen commorans in Alem (dg: unum iuger) dimidium iuger 

terre situm in parochia de Alem in loco dicto die Worden inter 

hereditatem Jacobi Yudaes ex uno et inter hereditatem Ode des Ledigen 

(dg: wijf) wijf ex alio item duo hont terre sita in dicta parochia in 

loco dicto op Daspen inter hereditatem dicte Ode ex uno et inter 

hereditatem Zeelkini filii Elizabeth dicte Claes ex alio atque unum hont 

terre situm in dicta parochia extra aggerem in loco dicto op Dauric inter 

hereditatem dicte Ode ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat 

(dg: s) vendidit Andree filio quondam Arnoldi Lemkens (dg: p) promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus ad premissa 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 137v 08 do 27-01-1390. 

Martinus Wouters soen droeg al zijn goederen over aan Johannes nzvw 

Walterus van Erpe. 

 

Martinus Wouters soen omnia et singula sua bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive sita 

supportavit Johanni filio naturali quondam Walteri de Erpe promittens 

warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 137v 09 do 27-01-1390. 

Walterus Didden soen verkocht aan Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen van Vucht 

een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen stuk land, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Vuchtmans Hoeve, tussen Jutta sv voornoemde 

verkoper enerzijds en Willelmus Berkelman anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfpacht van 4 lopen rogge. 

 

Walterus Didden soen hereditarie vendidit Nijcholao dicto Coel Cnoden 

soen de Vucht hereditariam paccionem decem lopinorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Remigii et in Busco tradendam ex domo et orto 

et pecia terre sibi adiacente dicti venditoris sitis in parochia de 

Helvoert in loco dicto Vuchtmans Hoeve inter hereditatem Jutte sororis 

dicti venditoris ex uno et inter hereditatem Willelmi Berkelman ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et obligationem exceptis censu domini 

ducis et hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 137v 10 do 27-01-1390. 

Arnoldus zv Willelmus Mijnnemere verkocht aan Willelmus Backe zvw Mathijas 

van den Molengrave een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-
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1391), gaande uit goederen gnd het Goed ten Einde, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Luttel Liemde, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 5½ 

mud rogge. 

 

Arnoldus filius Willelmi Mijnnemere hereditarie vendidit Willelmo Backe 

filio quondam Mathije van den Molengrave hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et primo termino (dg: ul) a proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradendam ex bonis dictis tGoet ten Eijnde sitis in parochia de Bucstel 

in loco dicto Luttel Lijemde (dg: inter) et ex attinentiis dictorum 

bonorum universis promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: h) censu domini fundi et hereditaria 

paccione quinque et dimidii modiorum siliginis exinde prius solvendis et 

(suf) super habita et habenda sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 137v 11 do 27-01-1390. 

Theodericus zv Arnoldus gnd Didden soen verkocht aan Laurencius Jacobs soen 

een deel, met gebouwen, van een hofstad in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Laurencius gnd Jacobs soen enerzijds en 

erfgoed van Johannes gnd Vrieze van Weert timmerman anderzijds, te weten 

het deel naast voornoemd erfgoed van Johannes Vrieze, welk deel vóór 18 

voet breed is en achter 15 voet, aan hem verkocht door Walterus Claes soen 

van Hijntham. 

 

Theodericus filius Arnoldi dicti Didden soen quandam partem cuiusdam 

domistadii siti in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

Laurencii dicti Jacobs soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Vrieze de Weert carpentarii ex alio (dg: #scilicet illam# venditam sibi a 

Waltero dicto Claes soen de Hijntham sup prout in litteris vendidit 

#dicto# Laurencio dicto) scilicet illam partem que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti Johannis Vrieze et que pars continet ante 

decem et octo pedatas in latitudine et retro quindecim pedatas in 

latudine #simul cum edificiis in dicta parte consistentibus# venditam 

sibi a Waltero Claes soen de Hijntham prout in litteris vendidit 

Laurencio Jacobs soen supportavit cum litteris et (dg: ure et) aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf4 D 04 f. 138. 

 in octavis Agnetis: vrijdag 28-01-1390. 

 

BP 1178 f 138r 01 do 27-01-1390. 

Gerardus Hacken verklaarde ontvangen te hebben van Johannes die Coelnere 

16½ gulden20, die voornoemde Johannes eertijds beloofd had aan voornoemde 

Gerardus. 

 

Gerardus Hacken palam recognovit sibi per Johannem die Coelnere fore 

satisfactum a sedecim et dimidio florenis dictis gulden quos dictus 

Johannes pridem promiserat dicto Gerardo in litteris scabinorum de Busco 

ut dicebat clamans inde quitum. Testes Penu et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 138r 02 do 27-01-1390. 

Destijds hadden Johannes gnd van Vladeracken zv Olijverus en zijn vrouw 

Aleijdis gnd Kather beloofd21 aan Laurencius Boijen, gedurende 3 jaar, elk 

jaar 7½ Brabantse dobbel of ander paijment van dezelfde waarde te betalen. 

Voornoemde Laurencius droeg thans 7½ Brabantse dobbel of de waarde, die hem 

                         
20 Zie ← BP 1177 f 302r 11 ±do 07-06-1386, belofte op 01-10-1386 16½ gulden 

te betalen. 
21 Zie ← BP 1177 f 358v 02 do 02-05-1387, belofte op 29-03-1388, 18-04-1389 

en op 03-04-1390 7½ Brabant dobbel te betalen en 12 pond was te leveren. 
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van het afgelopen jaar ontbreken, over aan Walterus Coptiten. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes dictus de Vladeracken filius 

Olijveri et Aleijdis dicta Kather eius uxor promisissent se daturos et 

soluturos Laurencio Boijen ad spacium trium annorum (dg: datam presentium 

sine medio) anno quolibet eorundem trium annorum septem et dimidium 

Brabant dobbel seu aliud pagamentum eiusdem valoris prout in litteris 

constitutus igitur dictus Laurencius septem et dimidium Brabant dobbel 

seu valorem sibi deficientes de ultimo anno dictorum trium annorum 

supportavit Waltero Coptiten cum litteris et jure occacione etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 138r 03 do 27-01-1390. 

Johannes Lodder beloofde Henricus Coppen soen uter Hasselt schadeloos te 

houden van 45 Hollandse gulden, die voornoemde Johannes en Henricus beloofd 

hadden aan Henricus Vilt. 

 

Johannes Lodder promisit super omnia quod ipse Henricum Coppen soen uter 

Hasselt indempnem servabit a quadraginta quinque Hollant gulden quos 

dicti Johannes et Henricus promiserunt Henrico Vilt in litteris 

scabinorum de Busco ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 138r 04 do 27-01-1390. 

Marcelius zv Godefridus Elijaes soen van Os beloofde aan Andreas Mol 13 

Gelderse gulden22 of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) 

te betalen. 

 

Marcelius filius Godefridi (dg: Eliij) Elijaes soen de Os promisit Andree 

Mol XIII (dg: Ho) Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Goessuinus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1178 f 138r 05 do 27-01-1390. 

Reijnerus zv Johannes van Berze, Wil Gielijs soen en zijn vrouw Bela, dvw 

Lambertus zvw Henricus Godevarts soen van Uden en wv Lambertus gnd Snoec, 

droegen over aan voornoemde Johannes van Berze vv voornoemde Reijnerus, 

voor de duur van diens leven, een n-erfpacht van 24 lopen rogge, Bossche 

maat, uit een b-erfpacht van 29 lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Lambertus zvw Henricus Godevarts soen met Lichtmis in Den Bosch beurde, 

gaande uit de navolgende erfgoederen in Uden, (1) een huis, hofstad, 3 

lopen land en 6 lopen aangelegen land, naast de Karpers Dijk, tussen 

Nijcholaus gnd Colen soen enerzijds en Henricus bv voornoemde Lambertus 

anderzijds, (2) 1½ bunder beemd, tussen voornoemde Nijcholaus enerzijds en 

Wautgherus gnd Yden soen anderzijds, (3) 3 bunder broekland aldaar, tussen 

voornoemde Henricus bv Lambertus enerzijds en voornoemde Nijcholaus en 

Wautgherus anderzijds, (4) een stuk land naast de plaats gnd die Smedeberg, 

beiderzijds tussen Johannes gnd Snider, (5) een stuk land naast de plaats 

gnd die Monnik Hegge, tussen voornoemde plaats die Monnik Hegge enerzijds 

en Margareta van den Bossche anderzijds, (6) een stuk aldaar, aan de andere 

kant van voornoemde plaats die Monnik Hegge, (7) een stuk land aldaar, 

tussen Henricus van Baex enerzijds en Yda van Bedaf anderzijds, (8) een 

stuk land aldaar, tussen Johannes Grieten soen enerzijds en Johannes gnd 

Bouman anderzijds, welke pacht van 29 lopen rogge voornoemde Lambertus zvw 

Henricus Godevarts soen geschonken had aan voornoemde Lambertus Snoec en 

voornoemde Bela. Na overlijden van voornoemde Johannes van Berze gaat de 

pacht terug naar voornoemde Reijnerus en Bela. 

 

                         
22 Zie → BP 1179 p 004v 01 do 13-10-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis, die beloofd zou zijn door Marcelius zv Godefridus !Claes 

soen van Os. 
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Reijnerus filius Johannis de Berze (dg: Will fi) Wil Gielijs soen (dg: 

hereditariam paccionem XXIIII lopinorum siliginis mensure de Busco de 

hereditaria p) maritus legitimus Bele sue uxoris filie quondam Lamberti 

filii quondam Henrici Godevarts soen de Uden relicte quondam Lamberti 

dicti Snoec et dicta Bela cum eodem Reijnero tamquam cum tutore 

hereditariam paccionem XXIIII lopinorum siliginis mensure de Busco de 

hereditaria paccione viginti novem lopinorum silignis dicte mensure (dg: 

solvenda) quam dictus Lambertus filius quondam Henrici Godevarts soen 

solvendam habuit hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

hereditatibus infrascriptis sitis in parochia de Uden primo videlicet ex 

domo domistadio tribus lopinatis terre et sex lopinatis terre ipsis 

adiacentibus sitis iuxta aggerem dictum communiter Carpers Dike inter 

hereditatem Nijcholai dicti Colen soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici fratris dicti Lamberti ex alio atque ex uno et dimidio bonariis 

prati sitis inter hereditatem predicti Nijcholai ex uno et inter 

hereditatem Wautgheri dicti Yden soen ex alio insuper ex tribus bonariis 

paludis sitis ibidem nter hereditatem (dg: H) dicti Henrici fratris dicti 

Lamberti ex uno et inter hereditatem predictorum Nijcholai et Wautgheri 

ex alio preterea ex quadam pecia terre sita iuxta locum dictum die 

Smedeberch inter hereditatem Johannis dicti Snider ex (dg: uno et inter) 

utroque latere coadiacentem necnon ex pecia terre sita iuxta locum dictum 

die Monic Hegge inter eundem locum die Monic Hegge vocatum ex uno et 

inter hereditatem Margarete van den Bossche ex alio ex pecia quoque sita 

ibidem ab alio latere dicti loci die Monic Hegge vocati item ex pecia 

terre sita ibidem inter hereditatem Henrici de Baex ex uno et inter 

hereditatem Yde van Bedaf ex alio (dg: ins) insuper ex pecia terre sita 

ibidem inter hereditatem Johannis Grieten soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Bouman ex alio et que paccio #XXIX lopinorum 

siliginis# dictus Lambertus filius quondam Henrici Godevarts soen (dg: 

de) supportaverat dicto Lamberto Snoec cum dicta Bela (dg: filia su) 

nomine dotis ad jus oppidi de Busco prout in litteris #et quam nunc ad 

spectare# supportaverunt dicto Johanni de Berze patri dicti Reijneri (dg: 

cum) ab eodem Johanne de Berze ad eius vitam et non utra possidendam 

promittentes ratam servare et obligationem deponere tali condicione quod 

dicta paccio XXIIII lopinorum siliginis statim post decessum dicti 

Johannis de Berze revertetur et devolvetur ad dictos Reijnerum et Belam 

eius uxorem cum litteris (dg: pl) plenitudine. Testes (dg: d) Penu et 

Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 138r 06 do 27-01-1390. 

Voornoemde Reijnerus zv Johannes van Berze verklaarde dat met zijn 

instemming zijn voornoemde vader Johannes van Berze had verkocht en 

vervreemd een b-erfpacht van 1½ mud rogge, die Lubbertus van Hedichusen szv 

Godefridus Bierken van Zeelst moest leveren aan voornoemde Johannes van 

Berze, gaande uit goederen van voornoemde Lubbertus. Voornoemde Reijnerus 

verklaarde de geldopbrengst hiervan te hebben ontvangen en in zijn cijnzen 

omgezet te hebben. 

 

Dictus Reijnerus palam recognovit id fore sue voluntatis suique consensus 

quod dictus Johannes de Berze eius pater hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis quam (dg: Luppertus de He) Lubbertus de 

Hedichusen gener olim Godefridi Bierken de Zeelst dicto Johanni de Berze 

solvere consuevit annuatim ex bonis eiusdem Lubberti ut dicebat vendidit 

et alienavit insuper dictus Reijnerus palam recognovit se integram 

pecuniam percepisse et levasse et in suos census convertisse qua scilicet 

pecunia dicta paccio fuerat vendita et alienata ut dicebat clamans inde 

dictum Johannem suum patrem et eius heredes quitos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 138r 07 do 27-01-1390. 

Johannes van Gheffen kramer beloofde aan Johannes Dachverlies 69 Gelderse 
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gulden23 of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Johannes de Gheffen institor promisit Johanni Dachverlies sexaginta novem 

Gelre gulden seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 138r 08 vr 28-01-1390. 

Katherina wv Johannes die Smit van Kerichoven en haar kinderen Laurencius, 

Margareta en Elizabeth verkochten aan Arnoldus Wael, tbv het Geefhuis in 

Den Bosch, de helft van 4 bunder24 beemd van voornoemde wijlen Johannes die 

Smit, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter plaatse gnd den Einser, 

tussen Arnoldus Houtappel enerzijds en Henricus Noerken en zijn kinderen 

anderzijds, met een eind strekkend aan de wetering en met het andere eind 

aan Elizabeth Ludekens, te weten de helft aan de zijde van voornoemde 

Arnoldus Houtappel. Deze helft was belast met 1½ kapoen, 4 oude groten en 

2½ penning oude pecunia en een b-erfcijns van 50 schelling geld. 

 

Katherina relicta quondam Johannis die Smit de Kerichoven Laurencius 

Margareta et Elizabeth eius liberi cum tutore medietatem quatuor 

bonariorum prati (dg: sit) dicti quondam Johannis die Smit sitorum in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout in loco dicto (dg: Essch) 

den Eijnsscher inter (dg: Elizabeth Lodekens ex uno et inter hereditatem 

inter h) hereditatem Arnoldi Houtappel ex uno et inter hereditatem 

Henrici Noerken et eius liberorum ex alio tendentium cum uno fine ad 

aqueductum dictum weteringe et cum reliquo fine ad hereditatem Elizabeth 

Ludekens scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Arnoldi Houtappel ut dicebant hereditarie (dg: ..) 

vendiderunt Arnoldo Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis uno et dimidio caponibus et quatuor grossis antiquis et 

duobus et dimidio denariis antique pecunie et hereditario censu 

quinquaginta solidorum monete ex dicta medietate (dg: solv) de jure 

solvendis. Testes Penu et Gestel datum in octavis Agnetis. 

 

BP 1178 f 138r 09 vr 28-01-1390. 

Theodericus zvw Ludovicus die Tijmmerman van Oestelberze droeg al zijn 

beesten en varend goed onder Oostelbeers over aan zijn zoon Ludovicus. 

 

Solvit XIIII. 

Theodericus filius quondam Ludovici die Tijmmerman de Oestelberze omnes 

et singulas #suas# bestias et bona #sua# pecoralia quecumque quocumque 

locorum infra parochiam de (dg: Oester) Oestelberze consistentia ut 

dicebat supportavit (dg: Lodo) Ludovico suo filio promittens ratam 

servare. Testes Penu et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 138r 10 vr 28-01-1390. 

Destijds hadden Laurencius zvw Johannes van Gherwen voor een helft en 

Henricus bv voornoemde Laurencius en Yda ev voornoemde Henricus voor de 

andere helft in pacht verworven van Arnoldus van Ghele zvw Jacobus van 

Ghele en jkvr Maria dvw Godefridus van Erpe (1) de goederen, die waren van 

wijlen Godefridus van Erpe, in Nuenen, ter plaatse gnd Reeftelingen, zoals 

deze goederen behoorden aan wijlen voornoemde Godefridus en zoals Elizabeth 

gnd van Reeftelingen die goederen als hoevenaar bezit, (2) een kamp, bij 

voornoemde goederen behorend, in Mierlo, ter plaatse gnd Bredelaar, tussen 

Godefridus van Verlaer en Hermannus gnd Scerf enerzijds en de gemeint van 

Nuenen anderzijds, (3) 1 bunder beemd van wijlen voornoemde Godefridus van 

                         
23 Zie → BP 1178 f 363v 06 do 10-03-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
24 Zie ← BP 1177 f 099r 10 vr 29-01-1384, verkoop van 1 bunder uit deze 4 

bunder. 
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Erpe, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd die Lake, (4) ½ bunder beemd van 

wijlen voornoemde Godefridus van Erpe, ter plaatse gnd in Oerle Broeke, 

tussen Wautgherus gnd Wautghen Heijmans soen enerzijds en Jutta van den 

Nuwendike anderzijds, zoals deze bunder en ½ bunder behoorden tot 

voornoemde goederen, echter {f.138v} voor voornoemde Arnoldus van Ghele en 

jkvr Maria gereserveerd (5) de cijnzen, die op voornoemde goederen worden 

betaald. Eerstgenoemde Henricus en zijn vrouw Yda verkochten hun helft in 

voornoemde goederen, kamp, bunder beemd en ½ bunder aan Johannes zv Petrus 

gnd Coninc, belast met de helft van de cijnzen en pachten in de brief 

vermeld. Voorwaarde is dat voornoemde Henricus en Yda de termijn van de 

pacht van aanstaande Lichtmis (wo 02-02-1390) leveren. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum ita. 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen Henricus frater eiusdem 

Laurencii atque Yda uxor eiusdem Henrici (dg: cum eodem Henrico tamquam 

cum tutore) bona que fuerant quondam Godefridi de Erpe sita in parochia 

de Nuenen in loco dicto (dg: d) Reeftelingen cum suis attinentiis 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout 

huiusmodi bona cum suis attinentiis ad dictum quondam Godefridum spectare 

consueverunt et prout Elizabeth dicta de Reeftelingen huiusmodi bona cum 

suis attinentiis tamquam colona eorundem possidere consuevit et ad 

presens possidet #+ {hier BP 1178 f 138r 11 invoegen}# atque unum 

bonarium prati dicti quondam Godefridi de Erpe situm in parochia de Beke 

prope Arle in loco dicto die Lake atque dimidium bonarium prati dicti 

quondam Godefridi de Erpe situm in loco dicto in Oerle Broecke inter 

hereditatem Wautgheri dicti Wautghen (dg: Heijnmans) Heijmans soen ex uno 

et inter hereditatem Jutte van den Nuwendike ex alio prout huiusmodi 

#bona# bonarium (dg: et d) prati et dimidium bonarium prati ibidem sita 

sunt et ad dicta bona [cum] attinentiis eorundem bonorum spectare 

consueverunt salvis enim 

 

BP 1178 f 138r 11 vr 28-01-1390. 

{invoegen in BP 1178 f 138r 10}. 

atque quendam campum ad dicta bona (dg: situm) spectantem situm in 

parochia de Mierle ad locum dictum Bredelaer inter hereditates Godefridi 

de Verlaer et Hermanni dicti Scerf ex uno et inter communitatem de Nuenen 

ex alio 

 

1178 mf4 D 05 f. 138v. 

 Sexta post conversionis Pauli: vrijdag 28-01-1390. 

 Sabbato post conversionem Pauli: zaterdag 29-01-1390. 

 

BP 1178 f 138v 01 vr 28-01-1390. 

Arnoldo de Ghele filio quondam Jacobi de Ghele et domicella! Maria! filia! 

quondam Godefridi de Erpe et eis reservatis censibus supra dicta bona de 

jure solvendis (dg: salva eciam dicto Laurencio medietate campi cuiusdam 

campi ad dicta bona spectantis siti in parochia de Mierle ad locum dictum 

Bredelaer inter hereditates Godefridi dicti de Verlaer et inter Hermanni 

dicti Scoef Scerf ex uno et inter communitatem de Nuenen ex alio quam 

medietatem dicti campi dictus Laurencius dederat g que bona cum suis 

attinentiis bonarium et dimidium bonarium prati predicta dicti Laurencius 

Henricus fratres et Yda uxor dicti Henrici) erga dictos Arnoldum de Ghele 

et domicellam Mariam ad paccionem acquisiverant (dg: scilicet eciam dicto 

Laurencio medietate cuiusdam campi merice siti in parochia de Mierle 

inter hereidtatem Henrici) scilicet dictus Laurencius pro una medietate 

et dicti Henricus et Yda eius uxor pro reliqua medietate prout in 

litteris constitutus igitur primodictus Henricus et Yda eius uxor cum 

eodem tamquam cum tutore medietatem eis in predictis bonis cum suis 

attinentiis atque in dictis campo (dg: -s) bonario prati et dimidio 

bonario prati competentem ut prefertur #et prout huiusmodi medietas eis 
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mediante divisione prius habita inter ipsos et dictum Henricum cessit in 

partem# vendiderunt Johanni filio (dg: q) Petri dicti Coninc 

supportaverunt cum litteris et jure occacione dicte medietatis 

premissorum promittentes (dg: d) ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere excepta medietate censuum et paccionum in dictis litteris 

contentorum tali condicione quod dicti Henricus et Yda solvent paccionem 

ex dicta medietate nunc in festo purificationis proxime futuro solvendam. 

Testes (dg: Sc) Penu et et Scilder datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 138v 02 vr 28-01-1390. 

Rodolphus van Dijnther droeg over aan Johannes Zueteric een b-erfcijns van 

40 penning gemeen paijment die Johannes Zueteric met Sint-Hubertus aan hem 

betaalt, gaande uit een kamp gnd Bollaarts Kinder Kamp, in Oirschot, ter 

plaatse gnd ter Notelen. 

 

Rodolphus de Dijnther hereditarium censum XL denariorum communis 

pagamenti quem Johannes Zueteric sibi solvere consuevit hereditarie 

Huberti ex campo dicto Bollaerts Kijnder Camp sito in parochia de Oerscot 

ad locum dictum ter Notellen (dg: inter here) ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni Zueteric promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Penu et Scilder datum sexta 

post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 138v 03 vr 28-01-1390. 
Reijnerus van Mechelen was gegoed in de Kolperstraat (BP 1175 f 009r 03 za 22-01-1368). 

Wellinus Scilder maande25 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 

mud rogge en een b-erfcijns van 4 pond, die Arnoldus gnd Hessel zv 

Reijnerus gnd van Mechelen levert en betaalt, gaande uit erfgoederen in 

Tilburg en uit een huis en erf, eertijds van voornoemde Reijnerus, in Den 

Bosch. 

 

Wellinus Scilder hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis et 

hereditarium censum IIIIor librarum quos scilicet paccionem et censum 

predictos Arnoldus dictus Hessel filius Reijneri dicti de Mechelen 

annuatim solvere tenetur ex hereditatibus sitis in Tilborch atque ex domo 

et area que fuerant dicti Reijneri sitis in Busco ut dicebat monuit de 

tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 138v 04 vr 28-01-1390. 

Ghisbertus van Hasenbossche verkocht aan Gerardus gnd Heijnen soen van 

Hezewijc kramer een n-erfcijns van 7 pond geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit de helft van twee hoeven in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Groot Laar, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en de 

gemene weg anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

+. 

Ghisbertus de Hasenbossche hereditarie vendidit (dg: Henrico) Gerardo 

dicto Heijnen soen de Hezewijc institori hereditarium censum septem 

librarum monete solvendum hereditarie Martini ex duabus medietatibus #ad 

se spectantibus# duorum mansorum sitorum in parochia de Oesterwijc ad 

locum dictum Groetlaer (dg: i atque) inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco ex uno et inter communem platheam ex alio atque ex 

attinentiis dictarum medietatum singulis et universis ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu ducis inde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes Gerardus et Goessuinus 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 138v 05 vr 28-01-1390. 

Willelmus van Langelaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
25 Zie → BP 1179 p 325r 10 wo 24-01-1392, zelfde maning. 
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Willelmus de Langelaer prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 138v 06 vr 28-01-1390. 

Arnoldus zvw Martinus zv Arnoldus Ghovijen soen droeg over aan zijn 

kinderen Martinus, Bartholomeus, Johannes en Arnoldus, tbv hen en Ghibo, 

Aleidis, Mathias en Jacobus, kv eerstgenoemde Arnoldus, zijn vruchtgebruik 

in twee huizen en erven in Den Bosch, over de Visbrug, (1) tussen erfgoed 

van Gerardus Becker enerzijds en erfgoed van Lambertus Zager anderzijds, 

(2) tussen erfgoed van voornoemde Lambertus enerzijds en erfgoed van 

Willelmus van Ethen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts 

tot aan de stadsmuur. De brief overhandigen aan eerstgenoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus filius quondam Martini filii Arnoldi Ghovijen soen usufructum 

quem habet in duabus domibus et areis sitis in Busco ultra pontem piscium 

quarum una inter hereditatem (dg: L) Gerardi Becker ex uno et hereditatem 

Lamberti Zager ex alio et altera inter hereditatem dicti Lamberti ex uno 

et hereditatem Willelmi de Ethen ex alio tendentibus a communi plathea 

retrorsum ad murum #oppidi# ut dicebat legitime supportavit Martino 

Bartholomeo Johanni Arnoldo #suis liberis# ad opus ipsorum et ad opus 

Ghibonis Aleidis Mathie Jacobi liberorum primodicti! (dg: Martini) 

promittens ratam servare. Testes datum ut supra. Detur primodicto Arnoldo 

et nulli alteri. 

 

BP 1178 f 138v 07 za 29-01-1390. 

Arnoldus zvw Martinus zv Arnoldus Govijen soen en zijn kinderen Martinus, 

Bartholomeus, Johannes en Arnldus verkochten aan Arnoldus Monic een 

n-erfcijns van 8 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit (1) voornoemde 2 huizen en erven, (2) een 

huis en erf aldaar, tussen erfgoed van Gerardus Loije enerzijds en erfgoed 

van Willelmus van den Zande anderzijds, reeds belast met (a) de 

hertogencijns, (b) een b-erfcijns van 20 pond 16 schelling voornoemd geld. 

Ghibo, Aleidis, Mathijas en Jacobus, kv eerstgenoemde Arnoldus, zullen 

afstand doen van deze cijns van 8 pond. Koper zal de cijns gedurende zijn 

leven bezitten; na zijn overlijden gaat de cijns naar zijn kinderen verwekt 

bij zijn vrouw Elisabeth. 

 

(dg: Martinus B) Arnoldus filius quondam Martini filii Arnoldi Govijen 

soen Martinus Bartholomeus Johannes et Arnldus eius liberi hereditarie 

vendiderunt Arnoldo Monic hereditarium censum octo libarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex dictis 

duabus domibus et areis atque ex domo et area sitis ibidem inter 

hereditatem (dg: Johannis) #Gerardi# Loije ex uno et hereditatem Willelmi 

van den Zande ex alio ut dicebant promittentes warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario censu XX 

librarum et XVI solidorum dicte monete prius solvendis et promiserunt 

super habita et habenda sufficientem et qod ipsi Ghibonem Aleidem 

Mathijam et Jacobum liberos primodicti Arnoldi super dicto censu VIII 

librarum ad opus dicti emptoris hereditarie facient renunciare sub ista 

condicione quod dictus emptor dictum censum ad eius vitam habebit 

scilicet post eius vitam dictus census ad eius liberos ab ipso emptore et 

Elisabeth eius uxore genitos revertetur. Testes Gestel et Jorden datum 

sabbato post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 138v 08 vr 28-01-1390. 

Johannes zvw Gerardus Bathen soen verkocht aan Lambertus zv Arnoldus van 

Engelant een huis en erf, in Rosmalen, ter plaatse gnd de Asakker, tussen 

Thomas van Hijntham enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend vanaf 

de gemene weg achterwaarts tot aan Lambertus zv Jacobus van Engelant. 

 

Johannes filius quondam Gerardi Bathen soen domum et aream (dg: cum 

quatuor) sitos in parochia de Roesmalen ad locum dictum den Aschacker 
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inter hereditatem Thome de Hijntham ex uno et inter communem platheam ex 

alio tendentem a communi plathea retrorsum ad hereditatem Lamberti filii 

Jacobi de Engelant ut dicebat hereditarie vendidit Lamberto filio Arnoldi 

de Engelant promittens (dg: war) ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Gerardus et Goessuinus datum sexta post conversionem 

Pauli. 

 

BP 1178 f 138v 09 vr 28-01-1390. 

Voornoemde Lambertus koper beloofde aan voornoemde verkoper 8½ Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus Lambertus emptor promisit dicto venditori octo et dimidium Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 138v 10 vr 28-01-1390. 

Godefridus gnd Herbrechts soen van Herpen verkocht aan Arnoldus van Scijnle 

zvw hr Leonius van Scijnle een b-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, tuin en 3 lopen aangelegen 

land, die waren van Jacobus zv Mathijas, in Schijndel, bij de plaats gnd 

Wijbos, tussen grote Mathijas enerzijds en Ludovicus zwager van voornoemde 

Mathijas anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door Johannes van der 

Weteringen van Scijnle. 

 

Godefridus dictus Herbrechts soen de Herpen hereditariam paccionem 

quinque sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in 

festo nativitatis Domini ex domo et orto atque tribus lopinatis terre 

ipsis (dg: adiacentibus) domui et orto adiacentibus que fuerant Jacobi 

filii !Mathije sitis in parochia de Scijnle prope locum dictum Wijbossche 

inter hereditatem magni Mathije ex uno et inter hereditatem Ludovici 

sororii dicti Mathije ex alio venditam sibi a Johanne van der Weteringen 

de Scijnle prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo de Scijnle 

filio quondam domini Leonii de Scijnle supportavit cum dictis litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Spanct et Gestel datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 138v 11 vr 28-01-1390. 

Arnoldus zvw Godefridus zv Arnoldus Smeeds soen van Lieshout droeg over aan 

zijn broer Godefridus zijn deel in de navolgende erfgoederen, (1) een broek 

gnd die Kuilen, in Lieshout, tussen wijlen Theodericus van den Broecke 

enerzijds en kv Hubertus Mersman anderzijds, (2) een stuk beemd in 

Lieshout, ter plaatse gnd Luittelaars Voort, beiderzijds tussen zijn 

voornoemde broer Godefridus, (3) een stuk beemd in Lieshout, ter plaatse 

gnd Luittelaars Voort, tussen Denekinus snijder van Lieshout enerzijds en 

Belia wv voornoemde Godefridus anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Godefridi filii Arnoldi Smeeds soen de Lieshout 

#totam partem et omne jus sibi competentes in hereditatibus infrascriptis 

primo videlicet in# quandam (dg: paludis) paludem dictam die Culen sitam 

in parochia de Lieshout inter hereditatem quondam Theoderici van den 

Broecke ex uno et hereditatem liberorum Huberti Mersman ex alio atque 

quandam peciam prati sitam in parochia de Lieshout ad locum dictum 

Luijttelaers Voert inter hereditatem Godefridi sui fratris (dg: ex uno et 

hereditatem) ex utroque latere item in pecia prati sita in parochia et 

loco predictis inter hereditatem Denekini sartoris de Lieshout ex uno et 

hereditatem Belie relicte dicti quondam Godefridi ex alio ut dicebat 

supportavit Godefrido suo fratri predicto promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus et Goessuinus datum 

ut supra. 
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1178 mf4 D 06 f. 139. 

 Sexta post conversionis Pauli: vrijdag 28-01-1390. 

 Sabbato post conversionem Pauli: zaterdag 29-01-1390. 

 

BP 1178 f 139r 01 vr 28-01-1390. 

Johannes van Audehuesden maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 10 pond oude pecunia, die Egidius Zegers soen en zijn kinderen Egidius 

en Zegerus met Lichtmis moeten leveren aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Audehuesden hereditarium censum decem librarum antique 

pecunie quem Egidius Zegers soen Egidius et Zegerus eius liberi dicto 

Johanni solvere tenentur hereditarie purificationis ut dicebat monuit de 

tribus annis. Testes Spanct et Gestel datum sexta post conversionem 

Pauli. 

 

BP 1178 f 139r 02 za 29-01-1390. 

Mechtildis Crulliarts en Amelius Lambrechts soen verklaarden ontvangen te 

hebben (1) alle achterstallige geldsommen, die wijlen Jacobus Coptiten zv 

Gerardus aan hen verschuldigd was, (2) alle geldsommen, aan voornoemde 

Mechtildis beloofd door wijlen voornoemde Jacobus. 

 

Mechtildis Crulliarts #et Amelius Lambrechts soen# palam recognoverunt 

sibi fore satisfactum ab omnibus creditis et pecuniarum summis que et 

quas Jacobus quondam Coptiten filius Gerardi sibi #vel eorum alteri# 

debebat in ?quocumque tempore preterito et ab (dg: ab et) omnibus et 

singulis (dg: promissionibus et obligationibus) pecuniarum summis 

promissis predicte Mechtildi a dicto quondam Jacobo in litteris vel extra 

litteras de Busco ut [dicebant] clamans inde (dg: eius) heredes et bona 

dicti Jacobi quitos. Testes Goessuinus et Jordanus datum sabbato post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 139r 03 za 29-01-1390. 

Nijcholaus van Zochel zvw Nijcholaus van Zochel verkocht aan Elizabeth dvw 

Henricus Matheus een lijfrente van 4 oude schilden van de keizer of van de 

koning of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit (1) 9 lopen roggeland, in Hees, tussen Arnoldus 

Nollen enerzijds en erfgoederen gnd Aanweinden anderzijds, (2) een akker 

gnd die Stokakker, 3 lopen rogge groot, in Hees, tussen Rodolphus van 

Kessel enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) 3 lopen roggeland, in 

Hees, ter plaatse gnd in het Goer, tussen Johannes gnd Vocke enerzijds en 

Theodericus van Rennen anderzijds, (4) 4 lopen roggeland, in Hees, tussen 

Johannes zv Willelmus gnd Maes soen enerzijds en erfgoederen gnd Aanweinden 

anderzijds, (5) 4½ hont beemd, in Hees, ter plaatse gnd in die Raect, 

tussen Aleijdis van Zochel enerzijds en erfgoed van de H.Geest in Hees 

anderzijds, (6) 4½ hont land, in Hees, tussen Lambertus van der Hoeven 

enerzijds en Arnoldus Bernts soen anderzijds, (7) 2½ hont land, in Hees, 

tussen Rodolphus Yde soen enerzijds en Aleijdis Bernts dochter anderzijds, 

(8) 3 stukken land, in Hees, ter plaatse gnd die Zochelse Hoeve, reeds 

belast met 4 pond geld, (8a) tussen Lambertus van der Hoeven enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (8b) tussen Johannes van Zochel enerzijds en kv 

Arnoldus gnd Crumijseren anderzijds, (8c) tussen voornoemde Aleijdis van 

Zochel enerzijds en Lambertus van der Hoeven anderzijds, (9) 3 morgen land, 

in Empel, ter plaatse gnd in den Loekeren, naast erfgoed van de kerk van 

Empel, aan weerszijden daarvan gelegen, (10) een stuk land, gnd een 

voldeel, in Empel, ter plaatse gnd in het Pulsbroek, welke 3 morgen en stuk 

land gnd een voldeel voornoemde verkoper verworven had van Goeswinus 

Steenwech, deze beide onderpanden reeds belast met 5 gulden pieter. 

 

Nijcholaus de Zochel filius quondam (dg: Ja) Nijcholai de Zochel legitime 

vendidit Elizabeth filie quondam Henrici (dg: filii quondam Henrici) 

Matheus vitalem pensionem quatuor aude scilde (dg: Francie seu emp) 
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cesaris vel (dg: cesaris so) regis seu valorem solvendam (dg: here) anno 

quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non (dg: ul) ultra mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex novem lopinatis terre siligine dicti venditoris 

sitis in parochia de Hees (dg: sup) inter hereditatem Arnoldi Nollen ex 

uno et inter hereditates dictas Aen[weijn]den ex alio item ex agro dicto 

die Stocacker tres lopinos siliginis in semine capiente sito in dicta 

parochia inter hereditatem Rodolphi de Kessel ex uno et inter communem 

plateam ex alio item ex tribus lopinatis terre siliginee sitis in dicta 

parochia (dg: inter h) in loco dicto int Goer inter hereditatem Johannis 

dicti Vocke ex uno et inter hereditatem Theoderici de Rennen ex alio item 

ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in dicta parochia !Johannis 

filii Willelmi dicti Maes soen ex uno et inter hereditates dictas 

Aenweijnden ex alio item ex quatuor et dimidio hont (dg: terre) #prati# 

sitis in dicta parochia in loco dicto in die Raect inter hereditatem 

Aleijdis de Zochel ex uno et inter hereditatem mense sancti spiritus in 

Hees ex alio item ex quatuor et dimidio hont terre sitis in dicta 

parochia inter hereditatem Lamberti van der Hoeven ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Bernts soen ex alio item ex duo et dimidio hont terre 

sitis in dicta parochia inter hereditatem Rodolphi Yde! soen ex uno et 

inter hereditatem Aleijdis Bernts (dg: soe) dochter ex alio item ex (dg: 

.) tribus peciis terre sitis in dicta parochia in loco dicto die (dg: 

Voche) Zochelsche Hoeve quarum una inter hereditatem Lamberti van der 

Hoeven ex uno et inter communem plateam ex alio et secunda inter 

hereditatem Johannis de Zochel ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: 

Joh) Arnoldi dicti Crumijseren ex alio et tercia inter hereditatem dicte 

Aleijdis de (dg: d) Zochel ex uno et inter hereditatem Lamberti van der 

(dg: H He) Hoeven (dg: -l) ex alio (dg: item) sunt site item ex (dg: 

quat) tribus iugeribus terre sitis in parochia de Empel in loco dicto in 

den Loekeren iuxta hereditatem ecclesie de Empel (dg: ?cum) #ab# utroque 

latere (dg: coad) eiusdem hereditatis ecclesie de Empel #sitis# atque ex 

(dg: uno m) pecia terre dicta een voldeel ad se spectante sita in 

parochia de Empel in loco dicto int Pulsbroec que (dg: terc) tria (dg: s 

b) iugera terre et peciam terre (dg: ..) een #vol#-deel vocatam dictus 

venditor erga Goeswinum Steenwech acquisiverat ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: censibus) quatuor libris monete ex dictis hereditatibus in loco 

dicto op Zochel-#sche Hoeve# voacto sitis et quinque gulden (dg: petr) 

peter ex dictis tribus iugeribus terre et dicta pecia terre (dg: in 

Pulsbroec een) een (dg: hu) voldeel vocata sitis in parochia de Empel de 

jure solvendis et sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes 

Goeswinus et Jorden datum (dg: supra) sabbato post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 139r 04 za 29-01-1390. 

Nijcholaus Louwer verkocht aan Hubertus Osman zvw Johannes Alarts soen een 

huis en erf van wijlen Petrus gnd Oer, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Schrijnmakersstraat naar de Korenbrug, binnen de binnenste 

stadsmuur, tussen erfgoed van wijlen Willelmus zv Ghiselradis enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Driel anderzijds, van welk huis en erf voornoemde 

Nijcholaus 1/3 deel verworven had van Theodericus zvw voornoemde Petrus 

Oer, en waarvan Henricus van Loen korenkoper, tbv voornoemde Nijcholaus 

Louwer, 2/3 deel verworven had van Petrus zvw voornoemde Petrus Oer. 

 

Nijcholaus Louwer domum et aream quondam Petri dicti Oer sitam in Busco 

in vico tendente a vico scriniparorum versus pontem bladi infra (dg: 

interiorem) #interiorem# murum oppidi de Busco inter hereditatem quondam 

Willelmi filii Ghiselradis ex uno et inter hereditatem Johannis de Driel 

ex alio et de qua domo et area dictus Nijcholaus unam terciam partem erga 

Theodericum filium quondam Petri (dg: p) Oer predicti #acquisivit# et 

duas tercias partes (dg: erga) Henricus de Loen emptor bladi ad opus 

dicti Nijcholai Louwer erga Petrum filium dicti quondam Petri Oer 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Huberto Osman (dg: 
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fi) filio quondam Johannis Alarts soen supportavit cum litteris et aliis 

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

Testes datum supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 139r 05 za 29-01-1390. 

Gerardus van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Vladeracken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 139r 06 za 29-01-1390. 

(dg: Theodericus zvw Hubertus van den Loeke: een ?huis). 

 

(dg: Theodericus filius quondam Huberti van den Loeke do). 

 

BP 1178 f 139r 07 za 29-01-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 141 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus venditor promisit dicto venditori centum et (dg: XLI) #XLI# 

Hollant gulden seu valorem (dg: ad carnisprivium et .......) #in# festo 

nativitatis (dg: Domini) Johannis proxime futuro persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 139r 08 za 29-01-1390. 

Theodericus zvw Hubertus van den Loeke verkocht aan zijn broer Johannes zvw 

Hubertus van den Loeke een huis, hofstad, tuin en aangelegen erfgoed, in 

Veghel, ter plaatse gnd op Hulselaar, beiderzijds tussen voornoemde 

Johannes zv voornoemde Hubertus, belast met de hertogencijns, een 

b-erfcijns van 3 pond (dg: gemeen) geld en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Theodericus filius quondam Huberti van den Loeke domum et domistadium et 

ortum et (dg: pecia) hereditatem sibi adiacentem sitos in parochia de 

Vechel ad locum dictum op Hulselaer inter hereditatem Johannis filii 

dicti Huberti ex utroque latere coadiacentem ut dicebat vendidit dicto 

Johanni filio dicti quondam Huberti van den Loeke suo fratri promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu trium librarum (dg: communis) monete et hereditaria 

paccione unius modii siliginis exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 139r 09 za 29-01-1390. 

Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen van Kessel verkocht aan Johannes zvw 

Johannes Baten soen een kamp, 4 morgen groot, in Empel, ter plaatse gnd 

Heijnxtstem, tussen Albertus Wael enerzijds en voornoemde Johannes zvw 

Johannes Baten soen en zijn broer Theodericus anderzijds, belast met 

waterlaten en sluizen. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi Lodewijchs soen de Kessel quendam campum 

quatuor iugera terre continentem situm in parochia de Empel in loco dicto 

Heijnxtstem inter hereditatem Alberti Wael ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii quondam Johannis Baten soen et Theoderici sui fratris ex 

alio in ea quantitate qua ibidem situs est ut dicebat vendidit dicto 

Johanni (dg: Ba) filio quondam Johannis Baten soen promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ag) 

aqueductibus et slusis ad hanc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 139r 10 za 29-01-1390. 

Gerardus van Amersoijen zv voornoemde Albertus verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 
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Gerardus de Amersoijen filius dicti Alberti prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 139r 11 za 29-01-1390. 

Theodericus Splijtaf droeg over aan Johannes Nerinc bakker een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

maat, welke pacht van 3 mud voornoemde Johannes Nerinc beloofd had aan 

voornoemde Theodericus, met Lichtmis te leveren, gaande uit de helft in een 

hoeve van wijlen Arnoldus gnd Godens soen, in Tilburg, naast Amisius gnd 

Wisscaert, met een gemene weg ertussen, reeds belast met een b-erfpacht van 

1½ mud rogge aan voornoemde koper. Johannes Sceijvel zvw Godefridus en 

Ywanus van Gravia deden afstand van de pacht van ½ mud. 

 

Theodericus Splijtaf hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco de hereditaria paccione trium modiorum siliginis dicte 

mensure quam paccionem trium modiorum Johannes Nerinc pistor promiserat 

se daturum et soluturum dicto Theoderico hereditarie purificationis ex 

medietate [que] ad dictum Theodericum spectabat in quodam manso quondam 

Arnoldi dicti Godens soen sito in parochia de Tilborch contigue iuxta 

hereditatem Amisii dicti Wisscaert quadam communi plathea interiacente 

atque ex attinentiis eiusdem medietatis singulis et universis tam infra 

dictam parochiam quam extra eandem consistentibus sive sitis prout in 

litteris ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni Nerinc 

promittens warandiam et obligationem in dicta paccione trium modiorum 

exi[stentem] !excepta hereditaria paccione unius (dg: mo) et dimidii 

modiorum siliginis prius dicto emptori solvenda. Quo facto Johannes 

Sceijvel filius quondam Godefridi et Ywanus de Gravia super dicta 

paccione dimidii modii siliginis et jure ad opus dicti Johannis Nerinc 

hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare. Testes Penu et 

Jordanus datum ut supra. 

 

1178 mf4 D 07 f. 139v. 

 Sabbato post conversionem Pauli: zaterdag 29-01-1390. 

 Secunda post conversionem Pauli: maandag 31-01-1390. 

 in profesto purificationis Marie: dinsdag 01-02-1390. 

 in die Brigide virginis: dinsdag 01-02-1390. 

 

BP 1178 f 139v 01 za 29-01-1390. 

Godefridus zvw Willelmus van Beest en Godefridus zvw Theodericus van 

Steenre zvw hr Godefridus van Os verkochten aan Johannes Muijlken van Os 

een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd die Vergarden, tussen Arnoldus 

Heijme enerzijds en Herbertus zv Rodolphus Hals anderzijds. De gezusters 

jkvr Aleidis en jkvr Luitgardis, dvw voornoemde Theodericus van Steenre, 

deden afstand. 

 

Godefridus filius quondam Willelmi de Beest Godefridus filius quondam 

(dg: Go) Theoderici de Steenre filii quondam domini Godefridi de Os 

peciam terre sitam in parochia de Os in loco dicto die Vergharden inter 

hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et inter (dg: Heijme God) hereditatem 

Herberti filii Rodolphi Hals ex alio hereditarie vendiderunt Johanni 

Muijlken de Os promittentes warandiam et obligationem deponere tamquam de 

vero allodio. Quo facto domicella Aleidis et domicella Luitgardis sorores 

filie dicti quondam Theoderici de Steenre cum suis tutoribus super dicta 

pecia terre et jure ad opus dicti Johannis Muijlken hereditarie 

renunciaverunt promittentes cum tutore fratam servare. Testes Gestel et 

Jorden datum sabbato post conversionem Pauli. 
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BP 1178 f 139v 02 za 29-01-1390. 

Elisabeth ndv Ywanus Stierken deed tbv Henricus Glorijen soen afstand26 van 

een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Erp, ter plaatse gnd dat 

Oudeveld, tussen Nicholaus Gruijter enerzijds en een steeg anderzijds. De 

brief overhandigen aan zijn/haar zoon Theodericus Houwer. 

 

Solvit. 

Elisabeth filia naturalis Ywani Stierken cum tutore super domo (dg: area 

et) orto et pecia terre ipsis adiacente sitis in parochia de Erpe ad 

locum dictum dat Audevelt inter hereditatem Nicholai Gruijter ex uno et 

inter quandam stegam ex alio atque super toto jure ad opus Henrici 

Glorijen soen hereditarie renunciavit promittens cum tutore ratam 

servare. Testes Spanct et Gestel datum sabbato post conversionem Pauli. 

Detur Theoderico Houwer suo filio. 

 

BP 1178 f 139v 03 za 29-01-1390. 

Henricus van Zulikem beloofde aan Johannes Bessellen 54½ Gelderse gulden27 

of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390) te betalen. 

 

Henricus de Zulikem promisit Johanni Bessellen LIIII et dimidium gulden 

Gelrie vel valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes Gestel et 

Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 139v 04 za 29-01-1390. 

Godefridus zvw Willelmus van Beest beloofde aan Godefridus, Aleidis en 

Luijtgardis, kvw Theodericus zvw hr Godefridus van Os, tbv hen en andere 

erfg vw voornoemde Theodericus zv hr Godefridus van Os ridder, bij de 

deling van de goederen die wijlen voornoemde Theodericus nagelaten heeft, 

resp. die jkvr Bela wv voornoemde Theodericus zal nalaten, een erfcijns in 

te brengen van 4 pond 10 schelling geld. De brief overhandigen aan 

voornoemde Aleidis. 

 

Solvit. 

Godefridus filius quondam Willelmi de Beest promisit super #habita et 

habenda# omnia Godefrido Aleidi et Luijtgardi liberis quondam Theoderici 

filii quondam domini Godefridi de Os ad opus ipsorum et ad opus aliorum 

heredum dicti quondam Theoderici filii domini (dg: do) Godefridi de Os 

militis si (dg: dictus) Godefridus primodictus ad communem divisionem 

faciendam de bonis que dictus quondam Theodericus in eius morte post se 

reliquit et que (dg: Be) domicella Bela relicta dicti quondam Theoderici 

post se relinquet venire voluerit et ea condividere extunc (dg: dictus) 

primodictus (dg: Theodericus) #Godefridus# hereditarium censum IIIIor 

librarum et X solidorum monete ad eandem divisionem importabit antequam 

dicta bona valeat condividere. Testes Gestel et Jorden datum ut supra. 

Detur dicte Aleidi. 

 

BP 1178 f 139v 05 ma 31-01-1390. 

Willelmus van Langelaer droeg over aan Arnoldus gnd Groetaert een 

b-erfcijns van 24 pond geld, die voornoemde Arnoldus Groetaert aan 

voornoemde Willelmus beloofd had te betalen, een helft met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit het stenen achterhuis met ondergrond 

van wijlen hr Arnoldus Rover ridder, in Den Bosch, bij de Markt, achter 

erfgoed van wijlen Johannes gnd Ghorpe, tussen het stenen huis gnd die Oude 

Keuken enerzijds en de oude stadsmuur van Den Bosch anderzijds, uit de aan 

het achterhuis grenzende helft van voornoemde oude stadsmuur, en uit de 

helft, aan voornoemd achterhuis grenzend, van een stenen gebouw gnd gevel, 

                         
26 Zie ← BP 1175 f 248r 09 do 12-12-1370, Ywanus zv Johannes Stierken 

beloofde dat zijn onmondige natuurlijke dochter Elizabeth afstand zal doen. 
27 Zie → BP 1178 f 270r 01 do 07-07-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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gelegen tussen voornoemd achterhuis en genoemd huis gnd die Oude Keuken. 

Deze cijns van 24 pond was belast met een b-erfcijns28,29 van 16 pond die 

verkoper eerder aan koper had verkocht. De brief afgeven aan Wolterus 

Delijen soen. 

 

Willelmus de Langelaer hereditarium censum viginti quatuor librarum 

monete quem Arnoldus dictus Groetaert dicto Willelmo dare et solvere 

promiserat hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex posteriori 

domo lapidea cum suo fundo quondam domini Arnoldi Rover militis sita in 

Busco apud forum retro hereditatem quondam Johannis dicti Ghorpe inter 

domum lapideam dictam (dg: communiter) die Aude Koeken ex uno et inter 

antiquum murum oppidi de Busco ex alio atque ex medietate dicti antiqui 

muri scilicet ex illa medietate eiusdem antiqui muri que sita est versus 

primodictam posteriorem domum lapideam atque ex medietate edificii 

lapidei dicti (dg: communiter) gevel consistentis inter primodictam 

posteriorem domum lapideam et inter dictam domum lapideam die Aude Koeken 

vocatam scilicet ex illa medietate dicti edificii lapidei ghevel vocati 

que sita est versus primodictam posteriorem domum lapideam prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Arnoldo Groetaert (dg: 

supportavit) cum litteris et jure promittens super habita et acquirenda 

ratam servare et obligationem (dg: et in questionem) in dicto 

censu XXIIIII librarum existentem seu eventuram deponere excepto 

hereditario censu XVI librarum quas dictus venditor dicto emptori de 

dicto censu XXIIII librarum prius vendiderat. Testes Penu et Goessuinus 

datum secunda post conversionem Pauli. (dg: datur) Detur Woltero Delijen 

soen. 

 

BP 1178 f 139v 06 di 01-02-1390. 

Goessuinus Model van der Donc maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit het water, gnd ?Meer, in Oss. 

 

Goessuinus Model van der Donc hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco quam se solvendam habere dicebat hereditarie 

purificationis ex aqua dicta ?Meer sita in Os ut dicebat monuit de tribus 

annis. Testes Penu et Spanct datum in profesto purificationis Marie. 

 

BP 1178 f 139v 07 di 01-02-1390. 

Ghisbertus van Hasenbossche verkocht aan Gerardus zvw Henricus van Hezewijc 

een n-erfcijns van 7 pond geld, te betalen met Sint-Martinus, gaande uit 

(1) de helft die aan verkoper behoort van een hoeve gelegen in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Groot Laar, tussen erfgoed behorend aan het Geefhuis in Den 

Bosch en erfgoed van Arnoldus van Eijndoven enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, strekkend met een einde aan erfgoed van zijn zuster Margareta 

van Ghoubordingen, van welke hoeve de andere helft behoort aan voornoemde 

Margareta; deze helft was al belast met de hertogencijns en een lijfrente 

van 8 pond geld aan Thomas zv Willelmus van Ghisenrode (2) een huis en erf 

in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Mechtildis 

Berwout enerzijds en erfgoed van wijlen Tielmannus Mathijs soen anderzijds, 

en de aangehorigheden van dit huis en erf, zowel binnen als buiten de 

stadsmuur gelegen; dit huis en erf waren al belast met de hertogencijns en 

14 pond geld b-erfcijns. 

 

Ghisbertus de Hasenbossche hereditarie vendidit Gerardo filio quondam 

Henrici de Hezewijc hereditarium censum septem librarum monete solvendum 

hereditarie Martini ex medietate ad se spectante (dg: s) cuiusdam mansi 

siti in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Groetlaer inter 

hereditatem spectantem ad mensam sancti spiritus in Busco et hereditatem 

                         
28 Zie ← BP 1177 f 251r 02 wo 29-08-1386, verkoop van de helft van de cijns van 24 pond. 
29 Zie ← BP 1178 f 308v 11 ±zo 08-08-1389, verkoop van een cijns van 4 pond uit de cijns van 
24 pond. 
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Arnoldi de Eijndoven ex uno et inter communem platheam ex alio et ex 

attinentiis eiusdem medietatis de quo vero manso predicto (dg: altera 

medietas ad Margaretam relictam q tendentis) tendentis cum uno fine ad 

hereditatem Margarete de Ghoubordingen eius sororem de quo vero manso 

predicto altera medietas ad dictam Margaretam pertinere dinoscitur atque 

ex domo et area sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam 

Mechtildis Berwout ex uno et hereditatem quondam Tielmanni Mathijs soen 

ex alio et ex attinentiis dicte domus et aree tam infra murum quam extra 

murum oppidi sitis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu ducis et vitali pensione octo librarum monete 

Thome filio Willelmi de Ghisenrode ex dicta medietate mansi predicti 

atque censu ducis et XIIII libris monete hereditarii census ex dicta domo 

et area solvendis et sufficientem facere. Testes Scilder et Goessuinus 

datum in die Brigide virginis. 

 

BP 1178 f 139v 08 di 01-02-1390. 

Arnoldus Stamelart van den Kelder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Sta de Penu prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 139v 09 di 01-02-1390. 

Theodericus zvw Leonius gnd van der Boxbruggen van Erpe verkocht aan Thomas 

zvw Thomas gnd Oeghe van Broegel 1/8 deel in een kamp met gebouwen, in Erp, 

tussen Johannes Milter enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met de 

hertogencijns. 

 

(dg: se daturum). 

Theodericus filius quondam Leonii dicti van der Boxbruggen de Erpe 

octavam partem ad se spectantem in quodam campo #cum eius edificiis# sito 

in parochia de Erpe inter hereditatem Johannis Milter ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Thome filio quondam 

Thome dicti Oeghe de Broegel promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu ducis ex dicta octava parte solvendo. Testes 

Willelmus datum ut supra. 

 

1178 mf4 D 08 f. 140. 

 in die Brigide: dinsdag 01-02-1390. 

 Sexta post purificationis: vrijdag 04-02-1390. 

 in crastino Blasii hora complete anno nonagesimo: vrijdag 04-02-1390. 

 

BP 1178 f 140r 01 di 01-02-1390. 

Ghisbertus van Hassenbossche beloofde aan Godefridus Hoijer 32 oude 

schilden, 45 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, op zondag Cantate 

aanstaande (zo 01-05-1390) te betalen, op straffe van 10. 

 

Ghisbertus de !Hassenbossche promisit Godefrido Hoijer XXXII aude scilde 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet scilt computato ad dominicam 

cantate proxime persolvendos. Testes (dg: Scilder et Goessuinus datum in 

die Brigide virginis) sub pena decem. Testes Scilder et Goessuinus datum 

in die Brigide. 

 

BP 1178 f 140r 02 vr 04-02-1390. 

Franco Nollekens beloofde aan Willelmus van den Arennest, tbv Rijchmodis 

dvw Wellinus zv Henricus van Bernheze, 76 Hollandse gulden of de waarde met 

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

 

Franco Nollekens promisit Willelmo van den Arennest ad opus Rijchmodis 

filie quondam Wellini filii Henrici de Bernheze LXXVI gulden Hollandie 

vel valorem ad purificationis proxime persolvendos. Testes Penu et Spanct 

datum sexta post purificationis. 
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BP 1178 f 140r 03 vr 04-02-1390. 

Willelmus zv Walterus gnd Mechelmans soen droeg over aan Johannes van 

Eijcke een lijfpacht van ½ mud rogge, maat van Hilvarenbeek, die Arnoldus 

gnd Oeden met Lichtmis aan hem moet leveren op het leven van voornoemde 

Willelmus, gaande uit 2 lopen land, in Diessen, tussen Jan Ghiben soen 

enerzijds en Lambertus gnd Borch anderzijds. Met de achterstallige termijn 

van het afgelopen jaar. 

 

Willelmus filius (dg: Will) #Walteri# dicti Mechelmans soen vitalem 

pensionem dimidii modii siliginis mensure de (dg: Busco) #Hildwaren# Beke 

quam Arnoldus dictus Oeden sibi solvere tenetur anno quolibet ad vitam 

dicti Willelmi et non ultra purificationis ex duabus lopinatis terre 

sitis in parochia de Dijessen inter hereditatem Jan Ghiben soen ex uno et 

inter hereditatem Lamberti dicti Borch ex alio ut dicebat legitime 

supportavit Johanni de Eijcke #cum arrestadi[o] unius anni proxime 

preteriti# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Penu et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 140r 04 vr 04-02-1390. 

Johannes van Huesden zvw Ghibo Haveloes ev Metta dvw Henricus van der 

Straten droeg over aan zijn schoonzoon Henricus gnd van Berne alle 

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

Henricus gnd Roesinc oom van voornoemde Metta, gelegen onder Helvoirt. 

 

Johannes de Huesden filius quondam Ghibonis Haveloes maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Mette sue uxoris filie quondam Henrici van der 

Straten omnes et singulas hereditates sibi et dicte eius uxori de morte 

Henrici dicti Roesinc avunculi (dg: dicte) dudum dicte Mette successione 

hereditarie advolutas quocumque locorum infra parochiam de Helvoert sitas 

ut dicebat hereditarie supportavit Henrico dicto de Berne #suo genero# 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Gerardus et Goessuinus datum sexta post purificationis. 

 

BP 1178 f 140r 05 vr 04-02-1390. 

Woltherus van Griensvenne en Johannes van Boeghaert zvw Arnoldus Bollen 

beloofden aan Theodericus, Aleijdis en Gertrudis, kvw Johannes gnd 

Goedekens soen, 22 Hollandse dobbel mottoen of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Solvit. 

Woltherus de Griensvenne Johannes de Boeghaert filius quondam Arnoldi 

Bollen soen promiserunt Theoderico Aleijdi Gertrudi liberis quondam 

Johannis dicti Goedekens soen XXII Hollans dobbel mottoen vel valorem ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 140r 06 vr 04-02-1390. 

Johannes van Beke zv Johannes van Beke verkocht aan Ricoldus Borchgreve een 

n-erfrente van 10 hoenderen, een helft te leveren met Sint-Lambertus en de 

andere helft met Sint-Martinus, gaande uit een huis en tuin, in Geffen, ter 

plaatse gnd die Vlijme, tussen Johannes Dapper enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. 

 

Johannes de Beke filius Johannis de Beke hereditarie vendidit Ricoldo 

Borchgreve hereditarium (dg: cens) redditum (dg: dece) decem pullorum 

solvendum hereditarie mediatim Lamberti et mediatim Martini ex domo et 

orto sitis in parochia de Geffen in loco dicto die Vlijme inter 

hereditatem Johannis Dapper ex uno et inter communem plateam ex alio ut 

dicebat promittens warandiam #questionem proximitatis# et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 
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BP 1178 f 140r 07 vr 04-02-1390. 

Petrus zvw Woltherus van Broechoeven en zijn zoon Woltherus verkochten aan 

Petrus gnd Sijmons soen, tbv hem en zijn natuurlijke zoon Petrus verwekt 

bij Gertrudis dv Lana van Zoerendonc, een lijfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Gestel bij Eindhoven, met Lichtmis in Gestel te leveren, gaande uit een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Gestel, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een hoeve lands, gnd Polbroek, in Blaerthem Sint-Lambertus. De 

langstlevende krijgt geheel de lijfpacht. 

 

Petrus filius quondam Woltheri de Broechoeven Woltherus filius dicti 

Petri legitime vendiderunt Petro dicto Sijmons soen ad opus sui et ad 

opus Petri sui filii naturalis ab ipso et Gertrude filia Lane de 

Zoerendonc pariter geniti vitalem pensionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Gestel prope Eijndoven solvendam anno quolibet ad vitam 

dictorum amborum vel alterius eorum purificationis et in Gestel predicta 

tradendam ex hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de 

Gestel predicta quam (dg: Johannes) se solvendam habere dicebant termino 

solucionis predicto ex manso terre dicto Polbroec sito in dicta parochia 

de (dg: Gestel) #Blaer[them] (dg: Lamberti) sancti Lamberti# et ex eius 

attinentiis ut dicebant promittentes warandiam et aliam obligationem 

deponere in dicta paccione #et sufficientem facere# et alter eorum 

diutius vivens integraliter habebit. Testes Penu et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 140r 08 vr 04-02-1390. 

En hij kan terugkopen vanaf afgelopen Lichtmis over 5 jaar (di 02-02-1395), 

dwz binnen 15 dagen rond Lichtmis dan aanstaande, met 27 Gelderse gulden of 

de waarde, de dan komende lijfpacht en eventuele achterstallige termijnen. 

De wederkoop zal plaatsvinden in Stripe, in het woonhuis van voornoemde 

Petrus Sijmons soen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Henricus van 

Best, Conrardus Piecke en Johannes van de Kloot. 

 

+. 

Et poterit redimere a festo purificationis proxime (dg: futuro) preterito 

ultra quinque annos scilicet in festo purificationis tunc futuro vel per 

quindenam precedentem vel sequentem cum XXVII Ghelre gulden seu valorem 

et cum pensione tunc provenienda et cum arrestadiis et huiusmodi 

redempcio fiet in parochia de Stripe in domo habitationis dicti Petri 

Sijmons soen et idem Petrus promisit pro se suo filio predicto ut in 

forma. 

{in margine sinsitra} Actum in camera presentibus Henrico de Best et 

Conrardo Piecke (dg: et Henrico) et Johanne de Globo datum in crastino 

Bladii hora complete anno nonagesimo. 

 

BP 1178 f 140r 09 vr 04-02-1390. 

Goderadis dvw Goessuinus van den Steen, Lodolphus van Bomel ev Johanna dvw 

voornoemde Goessuinus en Hubertus Steenwech droegen over aan Oda wv Jacobus 

gnd Kolne, tbv haar en kv voornoemde Oda en wijlen Jacobus Kolne, een 

b-erfpacht van 5 mud 6 zester rogge, Bossche maat, die voornoemde Jacobus 

Colne beloofd had aan voornoemde Johanna, Goderadis en Hubertus, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 10 roeden land gnd gerden, met 

gebouwen, waarvan (1a) 8 roeden in Druenen, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts ter lengte van de erfgoederen van Druenen, (1b) 2 roeden in 

Oudheusden, welke 10 roeden gelegen zijn tussen Godefridus zvw Johannes gnd 

van den Hoevel enerzijds en Henricus gnd Bije zv voornoemde Jacobus Colne 

anderzijds, (2) een akker, in Druenen, ter plaatse gnd Heiakker, tussen de 

dingbank van Bardwijc enerzijds en Theodericus gnd Maes zvw Gerardus gnd 

Loij anderzijds, welke akker voornoemde Jacobus Colne mede tot onderpand 

had gesteld. 

 

Goderadis filia quondam Goessuini van den (dg: Steenw) Steen (dg: 

Hubertus Steenwech maritus et tutor legitimus) Lodolphus de Bomel maritus 
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et tutor legtimus ut asserebat Johanne sue uxoris filie dicti quondam 

Goessuini et Hubertus Steenwech hereditariam paccionem quinque modiorum 

et sex sextariorum siliginis mensure de Busco quam Jacobus dictus Colne 

promiserat se daturum et soluturum dictis Johanne Goderadi sororibus et 

Huberto hereditarie purificationis de et ex decem virgatis terre dictis 

communiter gherden de quibus octo virgate terre dicte gherden in parochia 

de Druenen tendentes a communi plathea retrorsum ad longitudinem 
!hereditatum de Druenen et due virgate dicte gherden in parochia de 

Audehuesden sunt situate et que decem virgate terre site sunt inter 

hereditatem Godefridi filii quondam Johannis dicti van den Hoevel ex uno 

et inter hereditatem Henrici dicti Bije filii dicti Jacobi Colne ex alio 

atque ex edificiis supra dictas decem virgatas terre sitas! insuper ex 

agro terre sito in parochia de Druenen ad locum dictum Heijacker inter 

jurisdictionem de Bardwijc ex uno et inter hereditatem Theoderici dicti 

Maes (dg: ...) filii quondam Gerardi dicti Loij ex alio quem agrum terre 

dictus Jacobus Colne simul cum dictis X virgatis terre dictis gherden et 

suis edificiis prefate Johanne Goderadi et Huberto pro solucione dicte 

paccionis quinque modiorum et sex sextariorum siliginis ad pignus 

imposuit prout in litteris hereditarie supportaverunt Ode relicte quondam 

Jacobi Kolne predicti (dg: dno) ad opus sui et opus liberorum eorundem 

Ode et dicti quondam Jacobi Kolne cum litteris et jure promittentes (dg: 

ratam) cum tutore ratam et obligationem ex parte eorum deponere. 

 

BP 1178 f 140r 10 vr 04-02-1390. 

(dg: Gerardus). 

 

BP 1178 f 140r 11 vr 04-02-1390. 

Oda wv Jacobus Colne, haar kinderen hr Gerardus Bije priester, Henricus, 

Ludovicus en Jacobus, Jacobus Robben soen ev Yda, Eligius gnd Loij zvw 

Johannes Haenken ev Heijlwigis, en Henricus zv Johannes van den Bossche ev 

Jutta, dv voornoemde Oda en wijlen Jacobus Kolne, deden tbv Goderadis dvw 

Goeswinus van de Steen, Hubertus Steenwech en Ludekinus van Boemel afstand 

van 10 roeden land, gnd gerden, met gebouwen, waarvan (1) 8 roeden in 

Druenen, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts ter lengte van 

erfgoederen van Druenen, (2) 2 roeden in Oudheusden, welke 10 roeden 

gelegen zijn tussen Godefridus zvw Johannes van den Hoevel enerzijds en 

Henricus gnd Bije zvw Jacobus Kolne anderzijds. 

 

Oda relicta quondam Jacobi Colne #cum tutore# dominus Gerardus Bije 

#presbiter# (dg: Henricus) Henricus (dg: Lode) Ludovicus Jacobus eius 

liberi Jacobus Robben soen maritus et tutor Yde sue uxoris et (dg: Lo) 

Eligius dictus Loij filius quondam Johannis Haenken maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris (dg: filiarum) Henricus filius Johannis 

van den Bossche maritus et tutor Jutte sue uxoris filiarum dictorum Ode 

et quondam Jacobi Kolne super X virgatis terre dictis gherden de quibus 

octo virgate in parochia de Druenen tendentes a communi platea retrorsum 

ad longitudinem hereditatum de Druenen et due virgate dicte gherden in 

parochia de Audehoesden sunt site et (dg: q) que decem virgate terre site 

sunt inter hereditatem Godefridi filii quondam Johannis van den Hoevel ex 

uno et inter hereditatem Henrici dicti Bije (dg: ex) filii quondam Jacobi 

Kolne ex alio sunt site et (dg: ex) super edificiis supra dictas (dg: 

hereditates) X virgatas terre sitis (dg: quas X virgatas) et super jure 

ad opus Goderadis filie quondam (dg: Jo) Goeswini de Lapide Huberti 

Steenwech et Ludekini de Boemel renunciaverunt promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorundem et dicti 

quondam Jacobi Kolne et quorumcumque heredum eiusdem quondam Jacobi 

deponere. Testes Gerardus et Goeswinus datum sexta post purificationis. 

 

BP 1178 f 140r 12 vr 04-02-1390. 

Voornoemde Goderadis dvw Goeswinus van de Steen, en Hubertus Steenwech en 

Ludekinus van Boemel, szvw voornoemde Goeswinus van de Steen, deden tbv 
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voornoemde Oda wv Jacobus Colne, haar kinderen hr Gerardus Bije priester, 

Henricus, Ludovicus en Jacobus, Jacobus Robben soen ev Yda, Eligius gnd 

Loij zvw Johannes Haenken ev Heijlwigis, en Henricus zv Johannes van den 

Bossche ev Jutta, dv voornoemde Oda en wijlen Jacobus Kolne, afstand van 

een akker, in Druenen, ter plaatse gnd Heiakker, tussen de dingbank van 

Bardwijc enerzijds en Theodericus Maes zvw Gerardus Loij anderzijds. De 

brief overhandigen aan haar zoon hr Henricus Bije. 

 

Dicti Goderadis cum tutore Hubertus Steenwech et Ludekinus de Boemel 

generi dicti quondam Goeswini de Lapide super quodam agro terre sito in 

parochia de Druenen ad locum dictum Heijacker inter jurisdictionem de 

Bardwijc ex uno et inter hereditatem Theoderici Maes filii quondam 

Gerardi Loij ex alio et super jure ad opus dicte Ode et eius liberorum 

renunciaverunt promittentes (dg: ratam servare) cum tutore ratam servare. 

Testes datum supra. Tradetur littera domino Henrico Bije eius filio. 

 

1178 mf4 D 09 f. 140v. 

 in die Aghate: zaterdag 05-02-1390. 

 in crastino Aghate: zondag 06-02-1390. 

 Secunda post Aghate: maandag 07-02-1390. 

 Tercia post Agate: dinsdag 08-02-1390. 

 

BP 1178 f 140v 01 za 05-02-1390. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe verkocht aan Henricus Rijemsleger en Ghibo 

gnd Rutten soen 104 eiken, staande op de hoeve van wijlen hr Godefridus van 

Os, in Nuland, te weten de 104 bomen, die voornoemde Henricus en Ghibo 

uitgekozen hadden uit de bomen die daar staan, voor eind mei aanstaande te 

ruimen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe C et quatuor arbores quercinas 

stantes super mansum quondam domini Godefridi de Os situm in parochia de 

Nuwelant scilicet illas C et IIII arbores quas Henricus Rijemsleger et 

Ghibo dictus Rutten soen ex arboribus ibidem stantibus eligerant ut 

dicebat legitime vendidit dictis Henrico et Ghiboni promittens warandiam 

contra omnes juri parere volentes tali condicione quod dicti emptores 

arbores predicas a fundo aut a terra in quibus consistentes in fine 

mensis maij proxime futuri amovebunt. Testes Spanct et Jorden datum in 

die Aghate. 

 

BP 1178 f 140v 02 za 05-02-1390. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkoper 35 Gelderse gulden of 

de waarde met Pasen over een jaar (zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt dicto venditori XXXV gulden Gelrie vel valorem 

a pasca proxime ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 140v 03 za 05-02-1390. 

Willelmus Ghoben soen van Eijndoven verkocht aan zijn broer Henricus een 

huis met ondergrond, in Eindhoven, tussen Willelmus Maerscalc enerzijds en 

Jacobus gnd Weijten soen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

weg en met het andere eind aan Johannes van Stratem, belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Eindhoven. 

 

Solvit. 

Willelmus Ghoben soen de Eijndoven domum (dg: et o) cum eius fundo sitam 

in parochia de Eijndoven inter hereditatem Willelmi Maerscalc ex uno et 

hereditatem Jacobi dicti Weijten soen ex alio tendentem cum uno fine ad 

communem platheam et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis de Stratem 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico suo fratri promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis (dg: d) censu domini fundi et 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 
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Eijndoven inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 140v 04 za 05-02-1390. 

Johannes van den Schant verkocht aan Willelmus zv Henricus Maes soen van 

Gemert 70 eiken, staande ter plaatse gnd ter Scant. 

 

Solvit. 

Johannes van den Schant septuaginta arbores quercinas stantes super locum 

dictum ter Scant ut dicebat legitime vendidit Willelmo filio Henrici Maes 

soen de Gemert promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum ut infra. 

 

BP 1178 f 140v 05 za 05-02-1390. 

Voornoemde . 

 

Dictus. 

 

BP 1178 f 140v 06 za 05-02-1390. 

(dg: Goessuinus zvw Gheerlacus Cnode: een stuk land, in Gemert, tussen 

voornoemde Goessuinus enerzijds en). 

 

(dg: Goessuinus filius quondam Gheerlaci Cnode peciam terre sitam in 

parochia de Ghemert inter hereditatem dicti Goessuini ex uno et). 

 

BP 1178 f 140v 07 za 05-02-1390. 

Nicholaus van Baerle en zijn zoon Hermannus beloofden aan Johannes van Os 

zv Rutgherus 35 Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 

22-05-1390) te betalen. 

 

Nicholaus de Baerle et Hermannus eius filius promiserunt Johanni de Os 

filio Rutgheri XXXV Gelre gulden vel valorem ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Goessuinus et Gestel datum in die Aghate. 

 

BP 1178 f 140v 08 za 05-02-1390. 

Johannes Clocgieter droeg, wegens emancipatie, over aan zijn zoon Willelmus 

een b-erfpacht van 12 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (1) een huis en erf in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen 

erfgoed van wijlen Petrus met den Soch enerzijds en erfgoed van Gerardus 

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

7 pond gemeen paijment, (2) een hoeve van voornoemde Johannes, in Veghel, 

ter plaatse gnd aan de Mortel, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes Clocgieter hereditariam paccionem duodecim modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex domo et area 

sita in Busco ultra pontem bladi inter hereditatem quondam Petri met den 

Soch ex uno et hereditatem Gerardi Vrijese ex alio atque ex manso ipsius 

Johannis sito in parochia de Vechel ad locum aen den Mortel et ex eius 

attinentiis ut dicebat hereditarie supportavit Willelmo suo filio nomine 

emancipationis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu ducis et hereditario censu septem librarum communis 

pagamenti ex dicta domo et area atque censu domini fundi ex dicto manso 

prius solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 140v 09 za 05-02-1390. 

Henricus Hammaker van Wetten beloofde aan Johannes van Os zv Rutgherus 36 

Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390) te 

betalen. 

 

Henricus (dg: Hannen soen) #Hammaker# de Wetten promisit Johanni de Os 

filio Rutgheri XXXVI Gelre gulden vel valorem ad penthecostes proxime 
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persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 140v 10 za 05-02-1390. 

Petrus die Laet zvw Johannes Laet beloofde aan Johannes van den Hoevel 

Zerijs soen 10 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 

24-06-1390) te betalen. 

 

Petrus die Laet filius quondam Johannis Laet promisit Johanni van den 

Hoevel Zerijs soen X Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 140v 11 za 05-02-1390. 

Johannes Loij beloofde aan Amisius zv Volcwinus gnd Mijs soen 24 Hollandse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (vr 24-06-1390) en 

de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390). 

 

Johannes Loij promisit Amisio filio Volcwini dicti Mijs soen XXIIII 

Hollant gulden vel valorem mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 140v 12 za 05-02-1390. 

Johannes Bathen soen droeg over aan Johannes zvw voornoemde Nicholaus 

Brodeken een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Willelmus zvw Nicholaus 

Brodeken aan voornoemde Johannes beloofd had, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een stenen huis en erf van voornoemde Willelmus, in Den Bosch, 

in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Henricus Hadewigen enerzijds en 

erfgoed van Albertus zv Egidius anderzijds. 

 

Johannes Bathen soen hereditarium censum XL solidorum monete quem 

Willelmus filius quondam Nicholai Brodeken promiserat se daturum et 

soluturum dicto Johanni hereditarie purificationis ex domo lapidea et 

area dicti Willelmi sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem 

Henrici Hadewigen ex uno et inter hereditatem Alberti filii Egidii ex 

alio prout in litteris hereditarie supportavit Johanni filio dicti 

quondam Nicholai Brodeken cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goessuinus et Jordanus 

datum in festo Aghate. 

 

BP 1178 f 140v 13 zo 06-02-1390. 

Henricus Maechelini beloofde aan Willelmus van Nuwelant zvw hr Henricus van 

Nuwelant ridder 500 oude schilden na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Henricus als hij leeft, anders aan voornoemde 

Willelmus. 

 

Henricus Maechelini promisit Willelmo de Nuwelant filio quondam domini 

Henrici de Nuwelant militis Vc aude scilde ad monitionem persolvendos. 

Testes Gerardus et Gestel datum in crastino Aghate. Detur dicto Henrico 

si vixerit si decesserit detur dicto Willelmo. 

 

BP 1178 f 140v 14 ma 07-02-1390. 

Henricus Claes soen verkocht aan Johannes Keijser zvw Willelmus Keijser 1/6 

deel van een stuk land, gnd de Klaverhof, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Hijnen, tussen Petrus Ludic enerzijds en wijlen Theodericus Sceijvel 

anderzijds. 

 

Henricus Claes soen sextam partem ad se spectantem (dg: unius) cuiusdam 

pecie terre dicte den Claverhof site in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Hijnen inter hereditatem Petri Ludic ex uno et inter hereditatem 

quondam Theoderici Sceijvel ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Keijser filio quondam Willelmi Keijser promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Gerardus et Scilder datum secunda post 
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Aghate. 

 

BP 1178 f 140v 15 ma 07-02-1390. 

Adam van den Kerchoeve verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam van den Kerchoeve prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 140v 16 di 08-02-1390. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Cristina gnd Scaeps 72 Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Johannes Bathenborch promisit (dg: n) Cristine dicte Scaeps LXXII Gelre 

gulden vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes Spanct et 

Goessuinus datum 3a post Agate. 

 

BP 1178 f 140v 17 di 08-02-1390. 

Johannes Vuchtman en zijn broer Erenbertus, kvw Johannes Vuchtman, 

verkochten aan Johannes zvw Johannes Smijt van Essche een stuk land in 

Esch, ter plaatse gnd Baadschot, tussen kvw Ludovicus van der Sporct 

enerzijds en Johannes zv Willelmus gnd Wouters soen van Bruggen anderzijds, 

belast met (1) de hertogencijns, (2) 1/3 deel van 5 schelling aan de 

priesters van Boxtel, (3) 1/3 deel van 5/4 pond was aan de kerk van Esch, 

(4) 1/3 deel van ½ lopen rogge om het jaar, voor de lamp van voornoemde 

kerk van Esch. 

 

Johannes Vuchtman et Erenbertus eius frater liberi quondam Johannis 

Vuchtman peciam terre sitam in parochia de Essche ad locum dictum 

Baedscot inter hereditatem liberorum quondam Ludovici van der Sporct ex 

uno et hereditatem Johannis filii Willelmi dicti Wouters soen de Bruggen 

ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam 

Johannis Smijt de Essche promittentes indivisi warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu ducis (dg: ex) et tercia parte quinque solidorum 

presbitris de Bucstel (dg: dimidia libra chere e) atque tercia parte 

quinque quartarum partium unius libre chere ecclesie de Essche et tercia 

parte dimidii lopini siliginis alternatis annis lampadi dicte ecclesie de 

Essche inde solvendis. Testes Willelmus et (dg: so) Goessuinus datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 140v 18 di 08-02-1390. 

Johannes zvw Johannes Erenbrects soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Erenbrects soen prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

1178 mf4 D 10 f. 141. 

 Quarta post Valentini: woensdag 16-02-1390. 

 Sexta post Valentini: vrijdag 18-02-1390. 

 Sabbato post Valentini: zaterdag 19-02-1390. 

 in festo Petri ad cathedram: dinsdag 22-02-1390. 

 in festo Mathije: donderdag 24-02-1390. 

 in crastino Petri ad cathedram: woensdag 23-02-1390. 

 

BP 1178 f 141r 01 wo 16-02-1390. 

Johannes Witte verkocht aan Wolterus van Oekel de helft van een huis en erf 

in Den Bosch, ter plaatse gnd Uilenburg, tussen erfgoed van voornoemde 

Woltherus van Oekel enerzijs en erfgoed van Johannes Bellen anderzijds, het 

gehele huis belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 30 schelling 

geld. 

 

Johannes Witte medietatem ad se spectantem domus et aree site in Busco ad 

locum dictum Ulenborch inter hereditatem Woltheri de Oekel ex uno et 
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inter hereditatem Johannis Bellen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Woltero supportavit cum omnibus litteris quas habuit mencionem de 

premissis facientibus promittens ratam servare et obligationem deponere 

exceptis censu ducis et hereditario censu XXX solidorum monete ex dicta 

integra domo et area solvendis. Testes Penu et Jorden datum quarta post 

Valentini. 

 

BP 1178 f 141r 02 wo 16-02-1390. 

Bruijstinus van Bochol verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bruijstinus de Bochol prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 141r 03 wo 16-02-1390. 

Rodolphus Wise en Rodolphus van den Zande verkochten aan Woltherus van 

Oekel de helft van voornoemd huis en erf, welke helft voornoemde Rodolphus 

en Rodolphus samen met andere goederen verworven hadden van hr Henricus van 

den Lecke ridder, heer van Rijmeren, schout van Den Bosch, als verbeurde 

goederen wegens overtredingen door wijlen Gerardus gnd die Witte begaan. 

 

Rodolphus Wise et Rodolphus van den Zande medietatem dicte domus et aree 

quam medietatem dicti Rodolphus et Rodolphus simul cum quibusdam aliis 

#bonis# erga dominum Henricum van den Lecke militem dominum de Rijmeren 

sculthetum oppidi de Busco tamquam bona demerita scilicet occacione 

excessuum alias per Gerardum dictum quondam die Witte perpeccatorum 

acquisiverant ut dicebant hereditarie vendiderunt Wolthero de Oekel 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 141r 04 vr 18-02-1390. 

Aleijdis ev Hebkinus van Wetten en Willelmus van Volkel beloofden aan 

Rolandus Turello 26 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390; 

10+31+3=44 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Aleijdis uxor Hebkini de Wetten Willelmus de Volkel promiserunt Rolando 

Turello XXVI aude scilde ad pasca proxime pena II. Testes Goessuinus et 

Jorden datum sexta post Valentini. 

 

BP 1178 f 141r 05 ±vr 18-02-1390. 

Johannes van Zwalmen: een huis en erf in Den Bosch, aan de Orthenstraat, 

waarvan een helft tussen erfgoed van Reijnerus gnd Kul enerzijds en erfgoed 

van wijlen Johannes Philips soen anderzijds, en de andere helft tussen 

erfgoed van Johannes Kul enerzijds en erfgoed van Johannes Busscher zvw 

Arnoldus gnd die Crulliaert anderzijds, welk geheel huis en erf voornoemde 

Johannes verworven had van Jacobus gnd Rutten {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes de Zwalmen domum et aream sitam in Busco ad vicum Orthensem de 

qua domo et area una medietas inter hereditatem Reijneri dicti Kul ex uno 

et inter hereditatem quondam Johannis Philips (dg: ex alio) soen ex alio 

et altera medietas inter hereditatem Johannis Kul ex uno et inter 

hereditatem Johannis Busscher filii quondam Arnoldi dicti die Crulliaert 

ex alio sunt site quam domum integram et aream predictam dictus Johannes 

erga erga Jacobum dictum Rutten acquisiverat prout in litteris simul cum 

dictis litteris et aliis et jure. 

 

BP 1178 f 141r 06 ±vr 18-02-1390. 

(dg: Willelmus Knijf en zijn vrouw Mechtildis dv Cristianus Roggen 

verkochten). 

 

(dg: Willelmus Knijf et Mechtildis f eius uxor filia Cristiani Roggen 

legitime ve). 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

60 

BP 1178 f 141r 07 za 19-02-1390. 

Willelmus Knijf en zijn vrouw Mechtildis dv Cristianus Roggen beloofden aan 

Henricus Becker zvw Willelmus gnd Heirde, tbv hem en zijn vrouw Mechtildis 

dvw Johannes Tempeleer, een lijfrente van 6 pond geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. De langstlevende krijgt 

geheel de rente. 

 

Willelmus Knijf et Mechtildis eius uxor filia Cristiani Roggen (dg: 

legitime vendiderunt) #promiserunt super habita et habenda se daturos# 

Henrico Becker filio quondam Willelmi dicti Heirde ad opus sui et ad opus 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis Tempeleer vitalem pensionem 

sex librarum monete solvendam ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum 

mediatim Johannis et mediatim Domini (dg: ex) et diutius vivens 

integraliter obtinebit. Testes Willelmus et Jorden datum sabbato post 

Valentini. 

 

BP 1178 f 141r 08 za 19-02-1390. 

Nicholaus van Kessel en zijn zoon Nicholaus beloofden aan Rolandus Turello 

18 oude Franse schilden met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390; 

9+31+30+22=92 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Nicholaus de Kessel Nicholaus eius filius promiserunt Rolando Turello 

(dg: XXI) XVIII aude scilde Francie ad penthecostes proxime persolvendos 

pena II. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 141r 09 di 22-02-1390. 

Henricus Priem wonend ter plaatse gnd Gonterslaer beloofde aan Gerardus zv 

Arnoldus van Bernheze een n-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen. De brief 

overhandigen aan Johannes Scrage. 

 

Solvit. 

Henricus Priem commorans in (dg: B p) loco dicto Gonterslaer promisit 

super omnia #(dg: super) habita et acquirenda# se daturum et soluturum 

Gerardo filio Arnoldi de Bernheze hereditariam paccionem sex modiorum 

mensure de Busco hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque sitis. Testes Gerardus 

et Jorden datum in festo Petri ad cathedram. Tradetur littera Johanni 

Scrage. 

 

BP 1178 f 141r 10 di 22-02-1390. 

Elizabeth gnd Blockeels wv Gerardus gnd Barbier wollenklerenwever droeg 

over aan Johannes, zv voornoemde Elizabeth en wijlen Gerardus Barbier, haar 

vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen de 

Gorterstraat enerzijds en erfgoederen van wijlen Johannes Vlasman, nu van 

Wijnricus Roempot, anderzijds. De brief overhandigen aan de koper. 

 

Tradetur littera emptori subscripto {met haal met BP 1178 f 141r 11 tm 

15}. 

Elizabeth dicta Blockeels (dg: relicta q) relicta quondam Gerardi dicti 

Barbier textoris laneorum cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

domo et area sita in Busco in vico ecclesie inter plateam dictam 

Gorterstraet ex uno et inter hereditates (dg: Wijnrici) quondam Johannis 

Vlasman nunc ad Wijnricum Roempot spectantes ex alio (dg: tendente a 

dicto vico ecclesie retrorsum usque ad hereditatem quondam Johannis 

Vlasman predicti ut dicebat) #prout ibidem sita est et dictus quondam 

Gerardus in eadem decessit# supportavit Johanni filio dictorum Elizabeth 

et quondam Gerardi Barbier promittens (dg: ratam servare et) cum tutore 

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

Scilder datum supra. 
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BP 1178 f 141r 11 do 24-02-1390. 

Gerardus die Bruijn zvw Johannes die Bruijn deed tbv Johannes zvw Gerardus 

Barbier wollenklerenwever afstand van voornoemd huis en erf. 

 

Gerardus die Bruijn filius quondam Johannis die Bruijn super dicta domo 

et area et jure ad opus Johannis filii quondam Gerardi Barbier textoris 

laneorum renunciavit (dg: dictus) promittens ratam servare. Testes Penu 

et Scilder datum in festo Mathije. 

 

BP 1178 f 141r 12 do 24-02-1390. 

Voornoemde Johannes zvw Gerardus Barbier wollenklerenwever verkocht 

voornoemd huis en erf aan Bernardus gnd Hughe. Verkoper en zijn moeder 

Elizabeth beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 6 pond 15 schelling 

geld b-erfcijns. Voornoemde Elizabeth en Johannes behouden hieruit een 

lijfrente van 10 Hollandse gulden. 

 

Dictus Johannes filius quondam Gerardi Barbier textoris laneorum dictam 

domum et aream vendidit Bernardo dicto Hughe (dg: promittens sut 

promittens) supportavit cum omnibus litteris et jure promittentes et cum 

eo Elizabeth eius mater cum tutore ratam servare et obligationem deponere 

exceptis sex libris et XV solidis monete hereditarii census exinde 

solvendis salva tamen eisdem Elizabeth et Johanni in premissis vitali 

pensione X Hollant gulden eis promissa coram scabinis infrascriptis prout 

in litteris. Testes Penu et Jorden datum in festo Mathije. 

 

BP 1178 f 141r 13 do 24-02-1390. 

Willelmus Paeuwe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Paeuwe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 141r 14 do 24-02-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Elizabeth en haar zoon Johannes 

een lijfrente30 van 10 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen 

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

aanstaande (zo 25-12-1390), gaande uit voornoemd huis en erf. De 

langstlevende krijgt de hele cijns. 

 

Dictus emptor promisit (dg: super habita et habenda) se daturum et 

soluturum dictis Elizabeth et Johanni eius filio (dg: h) vitalem 

pensionem X Hollant gulden seu valorem anno quolibet ad eorum vitam et 

non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro ex dicta domo et area (dg: et aliis 

suis bonis habitis et habendis ?quocumque) et alter eorum diutius vivens 

integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 141r 15 wo 23-02-1390. 

Gerardus van Uden verklaarde ontvangen te hebben van zijn zuster Mechtildis 

100 pond, die aan hem toekomen wegens de deling van de goederen, die 

voornoemde Gerardus en Mechtildis, met de overige erfg vw hun vader 

Henricus van Uden, gedeeld hadden. 

 

Gerardus de Uden recognovit sibi per Mechtildem eius sororem fore 

plenarie fore satisfactum de C libris sibi competentibus occacione 

divisiorum bonorum que dicti Gerardus et Mechtildis cum ceteris heredibus 

quondam Henrici de Uden eorum patris !de morte quondam dicti [Henrici de] 

Uden diviserunt ut dicebat. Testes Penu et Gerardus datum in crastino 

Petri ad cathedram. 

 

                         
30 Zie → BP 1179 p 314v 10 do 16-11-1391, overdracht van de lijfrente aan de 

belover. 
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BP 1178 f 141r 16 do 24-02-1390. 

Petrus nzvw Rutgherus zv Johannes van den Yvenlaer droeg over aan hr 

Theodericus Snoc priester, tbv Johannes Buekentops nzv voornoemde hr 

Theodericus, 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Loefortse Hoeve, 

aan hem overgedragen door voornoemde Johannes gnd van den Yvenlaer. 

 

Petrus filius naturalis quondam Rutgheri filii (dg: dicti) Johannis #van 

den Yvenlaer# unum juger terre situm in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Loefortsche Hoeve supportatum sibi a #dicto# Johanne dicto van den 

Yvenlaer prout in litteris supportavit domino Theoderico Snoc! presbitro 

ad opus (dg: sui et) Johannis Buekentops filii naturalis dicti domini 

Theoderici cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere hoc addito quod dictus dominus Theodericus dictum 

juger terre ad suam vitam integraliter possidebit. Testes Penu et Jorden 

datum in festo Mathije. 

 

BP 1178 f 141r 17 ±do 24-02-1390. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “de broers Theodericus en 

Johannes, kv Theodericus gnd Claes soen en Johannes gnd Tijchghelman” en 

“Ghisbertus gnd van Hasenbossche: een erfcijns etc” en Johannes Broec zvw 

Nijcholaus Broec beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan 

Arnoldus van Ghewanden. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Theodericus et 

Johannes frates liberi Theoderici dicti Claes soen et Johannes dictus 

Tijchghelman et altera Ghisbertus dictus (dg: ...) de Hasenbossche (dg: 

l) annuum et hereditarium censum etc et Johannes Broec filius quondam 

Nijcholai Broec promisit tradere Arnoldo de Ghewanden ut in forma. 

 

BP 1178 f 141r 18 ±do 24-02-1390. 

(voornoemde Bernardus). 

 

(dictus Bernardus). 

 

1178 mf4 D 11 f. 141v. 

 in profesto Petri ad cathedram: maandag 21-02-1390. 

 in crastino Mathije: vrijdag 25-02-1390. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 01-03-1390. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 02-03-1390. 

 mensis marcii die quarta: vrijdag 04-03-1390. 

 Quarta post letare: woensdag 16-03-1390. 

 Sexta post letare: vrijdag 18-03-1390. 

 

BP 1178 f 141v 01 ma 21-02-1390. 

Woltherus van den Stael machtigde Willelmus zvw Johannes van Derentheren de 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen van voornoemde Wolterus en zijn vrouw 

Elizabeth dvw voornoemde Johannes. 

 

Woltherus van den Stael dedit potestatem Willelmo filio quondam Johannis 

de Derentheren monendi census et pacciones dicti Wolteri et Elizabeth sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis quocumque locorum et credita eorundem 

etc ad revocacionem. Testes Gerardus et Goessuinus datum in profesto 

Petri ad cathedram. 

 

BP 1178 f 141v 02 vr 25-02-1390. 

Arnoldus Veer en Gerardus van den Wiel beloofden aan Petrus nzvw Petrus 

Steenwech 28 oude Franse schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 

24-06-1390) te betalen. 

 

Arnoldus Veer et Gerardus van den Wiel promiserunt Petro filio naturali 

quondam Petri Steenwech XXVIII aude scilde Francie vel valorem ad 
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Johannis proxime persolvendos. Testes Scilder et Jorden datum in crastino 

Mathije. 

 

BP 1178 f 141v 03 vr 25-02-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 141v 04 di 01-03-1390. 

Willelmus van Bakel wonend in Gewande, zijn zoon Willelmus en Henricus van 

Uden ev Clemencia dv eerstgenoemde Willelmus verkochten aan Rodolphus uijt 

der Hagen een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen stuk land, in 

Maren, ter plaatse gnd Gewande, tussen Willelmus Gobels soen enerzijds en 

Henricus Butters soen anderzijds, reeds belast met 4 kapoenen aan Metta van 

Berze en met de maasdijk, gelegen achter voornoemd huis en stuk land. 

 

Willelmus de Bakel commorans in Gewanden ut dicebat (dg: ..) Willelmus 

eius filius et Henricus de Uden maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Clemencie sue uxoris filie primodicti Willelmi (dg: leg) hereditarie 

vendiderunt Rodolpho uijt der Hagen hereditarium censum duorum aude 

scilde Francie vel valorem solvendum hereditarie in festo nativitatis 

Domini ex domo orto et pecia terre ipsis adiacente sitis in parochia de 

Maren in loco dicto Gewanden inter hereditatem Willelmi Gobels soen ex 

uno et hereditatem Henrici Butters soen ex alio ut dicebat promittentes 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

IIIIor caponibus Mette de Berze (dg: age) atque aggere Mose retro dictos 

domum ortum et peciam terre sito et ad eas spectante et sufficientem. 

Testes Penu et Jorden datum 3a post reminiscere. 

 

BP 1178 f 141v 05 di 01-03-1390. 

Petrus Keijot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Keijot prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 141v 06 wo 02-03-1390. 

Mechtildis dv Herbertus van den Bredeacker droeg over aan Albertus zvw 

Theodericus Belen soen alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar moeder Heilwigis resp. die aan haar zullen komen na 

overlijden van haar voornoemde vader Herbertus. 

 

Mechtildis filia Herberti van den Bredeacker cum suo tutore (dg: omnes 

hereditates) omnia et singula bona sibi de morte quondam Heilwigis sue 

matris jure successionis hereditarie advoluta et post mortem dicti 

Herberti sui patris successione hereditarie advolvenda quocumque locorum 

sita ut dicebat hereditarie supportavit Alberto filio quondam Theoderici 

Belen soen promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: Sc) Penu et Goessuinus datum quarta post 

reminiscere. 

 

BP 1178 f 141v 07 wo 02-03-1390. 

Bruijstinus Palart en zijn vrouw Maria dvw Gheerlacus Cnode met den Brode 

verkochten aan Martinus zv Martinus Luden soen van Broeghel de helft van 

het woonhuis met ondergrond van voornoemde wijlen Gheerlacus Cnode, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen een gemeen straatje enerzijds en 

kamers van voornoemde wijlen Gheerlacus anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan het midden van de stenen muur van de 

beerput, zoals afgepaald, belast met ½ oude groot aan de hertog. 
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Bruijstinus Palart maritus et tutor legitimus Marie sue uxoris filie 

quondam Gheerlaci Cnode met den Brode et dicta Maria cum (dg: tutore) 

eodem tamquam tutore medietatem ?domus habitationis cum suo fundo dicti 

quondam Gheerlaci Cnode site in Busco in vico Hijnthamensi inter communem 

viculum ibidem tendentem ex uno et inter cameras dicti quondam Gheerlaci 

ex alio tendentis a communi platea retrorsum usque ad medium muri lapidei 

latrine ibidem scilicet ad medium dicti muri dicte latrine qui murus 

situs est (dg: pro) versus dictam domum scilicet illam medietatem que 

sita est versus (dg: v) dictum (dg: viculum) viculum prout ibidem sita 

est sita et limitata hereditarie vendiderunt Martino filio Martini Luden 

soen de Broeghel promittentes super omnia warandiam et aliam obligationem 

excepto dimidio grosso antiquo domini duci exinde solvendo (dg: hoc 

addito). Testes Goessuinus et Jorden datum. 

 

BP 1178 f 141v 08 wo 02-03-1390. 

Johannes van den Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Globo prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 141v 09 ±wo 02-03-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Bruijstinus een n-erfcijns van 10 

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

Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390), gaande uit 

voornoemde helft. 

 

Dictus emptor promisit (dg: dicto Bruijstino) se daturum et soluturum et 

(dg: soluturum) dicto Bruijstino hereditarium censum X librarum monete 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro ex dicta medietate. 

 

BP 1178 f 141v 10 ±wo 02-03-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Bruijstinus een n-erfcijns van 10 

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

Margareta, voor het eerst met Epiphanie aanstaande (vr 06-01-1391), gaande 

uit voornoemde helft. 

 

Dictus (dg: Bruijstinus .) emptor promisit se daturum et soluturum dicto 

Bruijstino hereditarium censum X librarum monete hereditarie mediatim 

epijphanie et mediatim Margarete et primo termino epijphania proxime 

future ex dicta medietate. 

 

BP 1178 f 141v 11 vr 04-03-1390. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Sint-Margareta aanstaande 

(wo 13-07-1390), elk pond met 16 ponden geld en met 5 pond geld als cijns 

van het jaar van wederkoop. Opgesteld nabij de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, Johannes van den Kloot en Arnoldus Vere. 

 

{met haal verbonden met BP 1178 f 141v 10}. 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum a Margarete proxime futuro 

sine medio sequentium (dg: et) scilicet quamlibet libram cum XVI libris 

monete et cum quinque libris monete pro censu anni redempcionis et (dg: 

non) redimet dictum censum simul et alias (dg: a) non ut in forma. Acta 

apud cameram presentibus scabinis Johanne Globo et Arnoldo Vere datum 

mensis marcii die quarta hora complete. 

 

BP 1178 f 141v 12 vr 04-03-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Bruijstinus 60 Hollandse gulden of 

de waarde met het octaaf van Pasen aanstaande (zo 10-04-1390) te betalen. 
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Dictus emptor promisit dicto Bruijstino sexaginta Hollant gulden seu 

valorem ad octavas pasce proxime futures persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 141v 13 wo 16-03-1390. 

Johannes van Ouden en Johannes van Bruheze beloofden aan Rolandus Turello 

etc 80 gulden pieter met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390; 15+30+22=67 

dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes de Ouden et Johannes de Bruheze promiserunt Rolando Turello etc 

LXXX gulden peter ad penthecostes proxime persolvendos pena IIII. Testes 

Spanct et Willelmus datum quarta post letare. 

 

BP 1178 f 141v 14 wo 16-03-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 141v 15 wo 16-03-1390. 

Godefridus en Margareta, kinderen. 

 

Godefridus et Margareta liberi. 

 

BP 1178 f 141v 16 wo 16-03-1390. 

De broers hr Willelmus van Aa en hr Goessuinus van Aa ridders en Gerardus 

van Aa beloofden aan Goessuinus van Tula 440 oude schilden, van de keizer 

of van de koning van Frankrijk of de waarde in gouden paijment, met Pasen 

over een jaar (zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Aa dominus Goessuinus de Aa milites fratres et 

Gerardus de Aa promiserunt Goessuino de Tula IIIIc? et XL aude scilde 

monete imperatoris vel regis Francie vel valorem in aureo pagamento a 

festo pasce proxime ultra annum persolvendos. Testes (dg: Scilder et 

Jorden). Testes Scilder et Jorden datum quarta post letare. 

 

BP 1178 f 141v 17 wo 16-03-1390. 

Godefridus en Margareta, kv Gerardus van Boekel, deden tbv Arnoldus gnd 

Claes soen molenaar afstand van een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Ghibo van Best enerzijds en erfgoed van 

Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus anderzijds. Weijndelmodis, 

Nicholaus, Hilla, Beatrix en Johannes, minderjarige kv voornoemde Gerardus, 

zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Godefridus et Margareta liberi Gerardi de Boekel cum tutore super domo et 

area sita in Busco ad vicum Hijnthamensem inter hereditatem Ghibonis de 

Best ex uno et hereditatem Theoderici van den Hoevel filii quondam 

Lamberti ex alio et super toto jure ad opus Arnoldi dicti Claes soen 

#multoris# hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore ratam 

servare et #promiserunt et cum eis dictus eorum pater# quod ipsi 

Weijndelmodem Nicholaum Hillam Beatricem et Johannem liberos dicti 

Gerardi dum ad annos pervenerint super premissis ad opus dicti Arnoldi 

facient renunciare. Testes Penu et Scilder datum quarta post letare. 

 

BP 1178 f 141v 18 vr 18-03-1390. 

Gerardus van Langelaer zv Johannes en Johannes van Erpe beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius, 24 oude schilden met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1390; 13+30+31+24=98 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Gerardus de Langelaer filius Johannis et Johannes de Erpe promiserunt 

mihi ad opus Thome Asinarii XXIIII aude scilde ad Johannis proxime 
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persolvendos pena I. Testes Penu et Scilder datum sexta post letare. 

 

1178 mf4 D 12 f. 142. 

 Sexta post letare: vrijdag 18-03-1390. 

 Secunda post judica: maandag 21-03-1390. 

 Quarta post letare: woensdag 16-03-1390. 

 

BP 1178 f 142r 01 vr 18-03-1390. 

Henricus van Audenhoeven zv Johannes Lijrinc verkocht aan Godefridus van 

den Hezeacker 106 eiken in de beemd gnd Twintig Broek, in Oirschot, welke 

eiken voornoemde Godefridus uitgekozen heeft. 

 

Henricus de Audenhoeven filius Johannis Lijrinc centum et sex arbores 

quercinas stantes in (dg: bonis dicti H) prato dicto Twinti[ch] Broec 

sito in parochia de Oerscot scilicet illas Ce et sex arbores quas 

Godefridus (dg: He) van den (dg: Hezeh) Hezeacker eligit ex (dg: dictis) 

arboribus in dicto prato consistentibus ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Godefrido promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Penu et Jorden datum sexta post letare. 

 

BP 1178 f 142r 02 vr 18-03-1390. 

Johannes van Halle rademaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Halle rotifex prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 142r 03 vr 18-03-1390. 

Voornoemde Godefridus en Jordanus van Roesmalen beloofden aan voornoemde 

verkoper Henricus 100 Hollandse gulden of de waarde, een helft met Sint-

Remigius (za 01-10-1390) en een helft met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390) te betalen. 

 

Dictus Godefridus emptor et Jordanus de Roesmalen promiserunt dicto 

Henrico venditori C Hollant gulden vel valorem mediatim Remigii et 

mediatim Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 142r 04 vr 18-03-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 142r 05 vr 18-03-1390. 

Broeder Henricus Zwerfegher kloosterling van Porta Celi verklaarde dat 

Sijmon van Mijrabellum alle achterstallige termijnen heeft voldaan31,32,33 van 

een lijfrente, die voornoemde Sijmon34 moet betalen aan voornoemde broeder 

Henricus op zijn leven. 

 

Frater Henricus !Zwerfegher conventualis conventus de Porta Celi 

recognovit sibi Sijmonem de Mijrabello satisfecisse de arrastagiis sibi 

deficientibus de vitali pensione quam dictus Sijmon dicto fratri Henrico 

ad eius vitam solvere tenetur salvis sibi suis litteris quoad tempora 

                         
31 Zie ← BP 1177 f 202v 12 wo 19-07-1385, verklaring dat achterstallige 

termijnen zijn betaald van een lijfrente van 3 oude schilden. 
32 Zie ← BP 1178 f 096r 11 za 27-03-1389, verklaring dat achterstallige 

termijnen zijn betaald van een lijfrente van 3 oude schilden. 
33 Zie → BP 1175 f 083r 05 do 27-03-1393, verklaring dat achterstallige 

termijnen zijn betaald van een lijfrente van 3 oude schilden. 
34 Zie ← BP 1176 f 162v 01 wo 09-01-1381, verkoop van waarschijnlijk deze 

lijfrente. 
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futura in s..s vigore permansuris. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 142r 06 ma 21-03-1390. 

Nijcholaus gnd uter Hasselt verkocht aan Gertrudis dvw Johannes Karnauwe, 

tbv haar en haar kinderen verwekt door wijlen Johannes Oem, de navolgende 

erfgoederen, in Den Bosch, achter de straat gnd Oude Dieze, over de stroom, 

(1) de helft van een hofstad waarop het woonhuis van wijlen Johannes van 

Boemel stond, te weten de helft richting het woonhuis van wijlen Hermannus 

van Zonne de oudere, met een huis dat op deze helft staat, uitgezonderd 

echter een stukje erfgoed dat voor voornoemd huis ligt, tussen voornoemd 

huis enerzijds en een brug anderzijds, welk stukje zal behoren aan de 

gemene weg aldaar, (2) de helft van een tuin behorend aan voornoemde 

Nijcholaus en aan Theodericus Baten soen, gelegen voor de weg van het raam 

(huidenspanner) van Hermannus van Zonne de jongere, te weten de helft 

richting erfgoed van wijlen Franco Luborgen, (3) de helft van een erfgoed, 

behorend aan voornoemde Nijcholaus en Theodericus Baten soen, aldaar, 

tussen de osendrup van het huis van Gherisius van Os enerzijds en een weg 

naar een trap, 6 voet breed, anderzijds, te weten de helft richting 

voornoemd huis van voornoemde Gerisius, met het recht in voornoemde brug en 

trap, en in verschillende wegen die daar lopen, zoals deze erfgoederen aan 

voornoemde Nijcholaus gekomen waren, na erfdeling tussen hem en voornoemde 

Theodericus Baten soen, belast met 30 schelling geld b-erfcijns, in de 

deelbrief vermeld. 

 

Duplicetur. 

Nijcholaus dictus uter Hasselt (dg: medietatem domistadii supra quod 

domus habitationis quondam Johannis de Bo) hereditates infrascriptas ad 

se spectantes sitas in Busco retro vicum (dg: vic) dictum Aude Dijese 

ultra aquam ibidem currentem videlicet medietatem domistadii supra quod 

domus habitationis quondam Johannis de Boemel stare consuevit scilicet 

illam medietatem dicti (dg: medietatis) domistadii que sita est versus 

domum habitationis quondam Hermanni de Zonne senioris prout huiusmodi 

medietas ibidem sita est (dg: et .) #simul cum (dg: medietate) domo supra 

dictam medietatem consistente# minus tamen de dicta medietate quadam 

particula hereditatis sita (dg: inter dictam) ante dictam domum inter 

eandem domum (dg: ex uno) et inter (dg: h) pontem (dg: ...) ibidem (dg: 

ex alio q s) #et# et que particula hereditatis ante dictam domum sita 

spectabit perpetue ad communem viam ibidem atque medietatem orti 

spectantis ad dictum Nijcholaum et ad Theodericum (dg: spectant) #Baten 

soen# siti ibidem ante viam pannitensorii Hermanni de Zonne junioris 

scilicet illam medietatem dicti orti que medietas sita est versus 

hereditatem quondam Franconis (dg: Ul) Luborgen atque medietatem 

hereditatis ad dictos Nijcholaum et Theodericum Baten soen spectantis 

site ibidem inter stillicidium domus Gherisii de Os ibidem ex uno et 

inter viam tendentem ibidem versus quendam gradum et que via continet sex 

pedatas in latitudine ex alio scilicet illam medietatem iamdicte 

hereditatis que (dg: s) medietas sita est versus dictam domum dicti 

Gerisii (dg: prout ibidem site site et s sunt et limitate) simul cum toto 

jure dicto Nijcholao competente in dicto ponte et in dicto gradu et in 

quibuscumque viis ibidem consistentibus (dg: ut dicebat here) prout dicte 

hereditates ibidem site sunt et dicto Nijcholao mediante divisione prius 

habita inter ipsum et dictum Theodericum Baten soen cesserunt in partem 

hereditarie vendidit Gertrudi filie quondam Johannis Karnauwe #ad opus 

sui et ad opus liberorum ab ea et Johanne Oem (dg: par) quondam pariter 

genitorum# supportavit cum omnibus litteris et (dg: jur) jure promittens 

ratam servare et aliam et obligationem ex parte sui deponere exceptis XXX 

solidis monete hereditarii census in dictis litteris dicte (dg: div) 

divisionis quos dicta Gertrudis nunc ex premissis solvere tenebitur 

annuatim tali condicione annexa quod dicta Gertrudis dictas hereditates 

ad eius vitam possidebit post eius decessum ad dictos liberos ab ea et 

dicto quondam Johanne Oem pariter genitos hereditarie devolvendas. Testes 
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Goessuinus et Jorden datum secunda post judica. 

 

BP 1178 f 142r 07 ma 21-03-1390. 

Gerardus van den Doorn ev Katherina dvw Thomas Valant zvw Thomas Valant 

verkocht aan Bela wv Johannes Swartbroec een b-erfcijns van 3 pond (dg: 

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

gaande uit (1) een huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, dat Franco van 

Helvoert smid verworven had van Johannes zvw Lucas en Paulus gnd Lerse 

vleeshouwer, (2) de helft van een huis en erf van wijlen Willelmus Ennenen 

visser, schoonvader vw voornoemde Franco, gelegen in Den Bosch, naast de 

Vismarkt, welke cijns laatstgenoemde wijlen Thomas Valant verworven had van 

voornoemde Franco, en welke cijns nu aan verkoper behoort. 

 

Gerardus de Spina maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie 

quondam Thome Vlant filii quondam Thome Valant hereditarium censum trium 

librarum (dg: monete) solvendum pro una medietate in festo nativitatis 

Domini et pro reliqua medietate Johannis de domo et area sita in Busco ad 

forum quam Franco de Helvoert #faber# erga Johannem filium quondam Luce 

et Paulum dictum Lerse carnificem comparavit ac de medietate domus aree 

quondam Willelmi Ennenen piscatoris soceri quondam dicti Franconis (dg: 

so) site in Busco iuxta forum piscium quem censum #secundo#-dictus 

quondam Thomas (dg: erga d) Valant erga dictum Franconem emendo 

acquisiverat prout in litteris et quem nunc ad se spectare (dg: 

consueverat) dicebat vendidit Bele relicte quondam Johannis Swartbroec 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

#et impeticionem# ex parte et quorumcumque heredum secundodicti Thome 

Valant deponere. Testes Penu et Gerardus datum secunda post judica. 

 

BP 1178 f 142r 08 ma 21-03-1390. 

Johannes zvw Willelmus gnd die Swart Willem verkocht aan Rijcoldus van den 

Hazenput een stuk heide, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen 

Gerardus van Herende enerzijds en voornoemde Rijcoldus van den Hazenput 

anderzijds, met een eind strekend aan Jacobus Zelen soen en Johannes die 

Houwen en met het andere eind aan voornoemde Johannes, belast met 4½ 

schelling geld. 

 

Solvit. Scilicet tenetur de contractu prius scripto et cancellato. 

Johannes filius quondam Willelmi dicti die Swart Willem (dg: dimidium bo) 

peciam terre mericalis sitam in parochia de Rode sancta Ode in loco dicto 

Eirde inter hereditatem (dg: dicti) Gerardi de Herende ex uno et inter 

hereditatem Rijcoldi van den Hazenput ex alio tendentem cum uno fine 
!Jacobi (dg: Zeli) Zelen soen et Johannis die Houwen et cum reliquo fine 

ad hereditatem !dicti Johannis prout ibidem sita est vendidit dicto 

Rijcoldo van den (dg: Hazenput) Hazenput promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: qu) quatuor dimidii! solidorum! 

monete exinde solvendis. Testes (dg: datum supra) Goessuinus et Jordanus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 142r 09 ma 21-03-1390. 

Godefridus Sceijnckel en Johannes van Haren wollenklerenwever beloofden aan 

Nijcholaus uter Hasselt 50 Gelderse gulden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 03-04-1390) en 50 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Godefridus Sceijnckel et Johannes de Haren textor laneorum promiserunt 

Nijcholao uter Hasselt (dg: centum) L Gelre gulden seu valorem ad pasca 

proxime futurum et quinquaginta Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 142r 10 ma 21-03-1390. 

Albertus zvw Henricus Huesdens soen van Dijnther en Rutgherus zv Johannes 
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van den Broec beloofden aan Johannes van Ghemert zv Johannes gedurende 2 

jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390), elk jaar 22 gulden 

pieter of de waarde te betalen, een helft met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis. 

 

Albertus filius quondam Henrici Huesdens soen de Dijnther Rutgherus 

filius Johannis van den Broec promiserunt Johanni de Ghemert filii! 

Johannis ad spacium duorum annorum a festo Johannis proxime futuro 

#subsequentium# anno quolibet eorundem XXII gulden peter vel valorem 

mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo in festo nativitatis 

Domini proxime futuro et sic deinceps dictis #II# annis durantibus. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 142r 11 wo 16-03-1390. 

Gerardus Loij Willems soen beloofde aan Henricus van Rijndorp 25 Gelderse 

gulden of de waarde binnen 15 dagen na Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) 

te betalen. 

 

Gerardus Loij Willems soen promisit Henrico de Rijndorp XXV Gelre gulden 

seu valorem (dg: ad) per quindenam post nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Penu et Goessuinus datum quarta post letare. 

 

BP 1178 f 142r 12 wo 16-03-1390. 

Gerardus zvw Johannes gnd Huben ev Elizabeth dvw Johannes gnd Hagart droeg 

over aan Danijel zvw Rodolphus gnd Roesmont zv Godescalcus Roesmont, tbv 

Mechtildis wv voornoemde Rodolphus Roesmont, een stuk land, gnd die 

Stelakker, 4½ lopen rogge groot, in Tilburg, tussen voornoemde Johannes gnd 

Hagart en broers en zusters van voornoemde Johannes enerzijds en Nijcholaus 

van Arle anderzijds, welk stuk land wijlen voornoemde Johannes Hagart in 

pacht verkregen had van voornoemde Rodolphus Roesmont, belast met de pacht 

in de brief vermeld. 

 

Gerardus filius quondam Johannis dicti Huben maritus et tutor Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Johannis dicti Hagart (dg: p) quandam peciam 

terre (dg: .) dictam communiter die Stelacker quatuor et dimidium lopinos 

siliginis annuatim in semine capientem sitam in parochia de Tilborch 

inter hereditatem Johannis dicti Hagart predicti (dg: ex uno et inter) 

atque fratrum et sororum eiusdem Johannis ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai de Arle ex alio quam peciam terre dictus quondam Johannes 

Hagart erga Rodolphum dictum Roesmont filium (dg: quondam) Godescalci 

Roesmont ad pactum acquisiverat prout in litteris supportavit Danijeli 

filio dicti quondam Rodolphi Roesmont ad opus Mechtildis relicte eiusdem 

quondam Rodolphi Roesmont cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui et dicti quondam Johannis Hagart et (dg: 

eius heredum) eiusdem quondam heredum deponere excepta paccione in dictis 

litteris [contenta]. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 142r 13 wo 16-03-1390. 

Boudewinus, zv Johannes zvw Boudewinus Appelman en diens vrouw Avezoeta gnd 

Zoete, droeg over aan Rutgherus zvw Johannes Mersmans een lijfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, op het leven van eerstgenoemde Boudewinus, in Den 

Bosch te leveren, een helft met Sint-Petrus-Stoel en de andere helft met 

Maria-Hemelvaart, aan voornoemde Avezoeta, tbv eerstgenoemde Boudewinus, 

verkocht door voornoemde Johannes Mersman zvw Johannes Mersman van Os de 

oudere. 

 

Solvit. 

Boudewinus filius Johannis filii quondam (dg: W) Boudewini Appelman et 

Avezoete dicte Zoete eius uxoris vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam primodicti Boudewini 

(dg: q) pro una medietate Petri ad cathedram et (dg: ps) pro reliqua 
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medietate in festo assumptionis beate Marie et in Busco tradendam 

venditam dicte Avezoete ad opus primodicti Boudewini (dg: prout in 

litteris pro supportavit Rutghe) !erga Johannem Mersman filium quondam 

Johannis Mersman de Os senioris prout in litteris supportavit Rutghero 

filio (dg: d) quondam primodicti Johannis Mersmans cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf4 D 13 f. 142v. 

 Quinta post judica: donderdag 24-03-1390. 

 

BP 1178 f 142v 01 do 24-03-1390. 

Margareta wv Zanderus zv Henricus Zanders soen verhuurde aan Johannes 

Poelen, Arnoldus die Cale en Johannes Hollander 7 morgen land van wijlen 

voornoemde Zanderus, in Haren bij Megen, voor een periode van 8 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Petrus Stoel (di 22-02-1390), per jaar voor 11¼ 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Petrus-Stoel te betalen. Huurders 

zullen dijken en lasten voor hun rekening nemen. De brief van de huurders 

overhandigen aan Henricus van Vessem. 

 

Solvit totum. Tradetur littera conductorum Henrico de Vessem. 

Margareta relicta quondam Zanderi (dg: dicti) filii Henrici Zanders soen 

septem iugera terre dicti quondam Zanderi sita in parochia de (dg: Haren) 

Haren prope Megen prout ibidem sita et ad dictum quondam Zanderum 

spectare consueverunt ut dicebat locavit Johanni Poelen Arnoldo die Cale 

et Johanni Hollander ab eisdem ad spacium (dg: sex a) octo annorum (dg: 

da) post festum Petri ad cathedram proxime (dg: f) preteritum sine medio 

sequentium possidena anno quolibet dictorum octo annorum pro undecim 

Hollant gulden et quarta parte unius Hollant gulden seu valorem dandis 

sibi ab alio anno quolibet dictorum octo annorum in festo Petri ad 

cathedram et pro primo termino ad cathedram proxime futuram promittens 

warandiam dicto spacio pendente et alii repromiserunt indivisi super 

omnia et quod ipsi #(dg: ag)# omnia #aggeres et# onera ad dicta septem 

iugera terre spectantes tenebunt et observabunt in bona disposicione 

dicto spacio pendente sic quod (dg: dicte) nec dicte Margarete neque 

supra dicta septem iugera terre damona exinde non eveniant. Testes 

Gerardus et Scilder datum quinta post judica. 

 

BP 1178 f 142v 02 do 24-03-1390. 

Johannes Beecman zvw Ygrammus van der Beke gaf uit aan Ghevardus van den 

Venne een beemd, in Boxtel, in Liemde, tussen voornoemde Ghevardus van den 

Venne enerzijds en kvw Cristina Moerkens anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor (1) 6 penning gemeen paijment aan de heer van Boxtel, en thans voor 

(2) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den 

Bosch te leveren. 

 

Johannes Beecman filius quondam Ygrammi van der Beke pratum situm in 

parochia de Bucstel in jurisdictione dicto dincbanc de Lijemde inter 

hereditatem Ghevardi van den Venne ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Cristine Moerkens ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem dicto (dg: Gh) Ghevardo van den Venne ab eodem hereditarie (dg: 

oss) possidendum pro sex denariis communis pagamenti domino de Buxstel 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie (dg: p) Andree 

et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Gerardus et 

Willelmus datum quinta post judica. 

 

BP 1178 f 142v 03 do 24-03-1390. 

Johannes Fijen soen snijder, voor zich en zijn vrouw Heijlwigis, maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Petrus 
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Lommelman met zijn goederen, Johannes van Colen den Platijnmaker en door 

Henricus die Yegher van Duer met zijn goederen. Opstellen in 3 brieven. 

 

Et ponetur in 3 litteris. 

Johannes Fij[en] soen sartor pro se et Heijlwige eius uxore omnes 

vendiciones factas per Petrum Lommelman cum suis bonis et per Johannem de 

Colen den Platijnmaker et per Henricum die Yegher de Duer cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 142v 04 do 24-03-1390. 

Lambertus zvw Walterus die Preter en Marcelius zv Johannes van den Pedel ev 

Agnes dvw voornoemde Walterus verkochten aan Petrus Pels verwer ½ morgen 

land, in Nuland, ter plaatse gnd die Korthoeven, tussen erfgoed van de kerk 

van Nuland enerzijds en wijlen hr Godefridus van Os ridder anderzijds, 

belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Lambertus filius quondam Walteri die (dg: Pet Perr) Preter et Marcelius 

filius (dg: quondam) Johannis van den (dg: Pede) Pedel maritus et tutor 

legitimus Agnetis sue uxoris filie dicti quondam Walteri dimidium iuger 

terre situm in parochia de Nuwelant in loco dicto die Corthoeven inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Nuwelant ex uno et inter 

hereditatem quondam (dg: Go) domini Godefridi de Os militis ex alio in ea 

quantitate qua ibidem situm est vendiderunt Petro Pels tinctori 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis zegediken et aqueductibus ad hoc de jure spectantibus. Testes 

Gerardus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 142v 05 do 24-03-1390. 

Henricus zvw Paulus Kersmaker vernaderde 21 roeden moer, in Moergestel, aan 

Arnoldus Hoernken verkocht door Engbertus zv Arnoldus Cleijnman. Voornoemde 

Arnoldus Hoernken week en de ander droeg weer over. 

 

Henricus filius quondam Pauli Kersmaker prebuit et exhibuit patentes 

denarios ad redimendum XXI virgatas hereditatis dicte moers sitas in 

parochia de Ghestel prope Oesterwijc venditas (dg: sibi) #Arnoldo 

Hoernken# ab Engberto filio Arnoldi Cleijnman prout in litteris dicebat 

contineri et (dg: ..) dictus Arnoldus Hoernken cessit et alter 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 142v 06 do 24-03-1390. 

Arnoldus Hoernken machtigde Sijmon zvw Willelmus gnd Hoernken zijn renten, 

pachten, cijnzen en tegoeden te manen en te beuren. 

 

Arnoldus Hoernken dedit potestatem Sijmoni filio quondam Willelmi dicti 

Hoernken potestatem monendi et levandi suos redditus (dg: prov) pacciones 

et census et credita dicti Arnoldi usque ad revocacionem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 142v 07 do 24-03-1390. 

Andreas Leijten soen van den Yvenlaer beloofde aan Arnoldus van Vladeracken 

zv Elizabeth 20 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Andreas Leijten soen van den Yvenlaer promisit Arnoldo de Vladeracken 

filio Elizabeth XX Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 142v 08 do 24-03-1390. 

Willelmus van Gheffen molenaar beloofde aan Johannes Steijmpel zvw 
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Bertoldus Steijmpel een lijfrente35,36 van 8 oude schilden of de waarde te 

betalen met Sint-Jan en een lijfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, te 

leveren met Kerstmis, gaande uit (1) alle erfgoederen die van voornoemde 

Johannes waren, onder Helvoirt en Oisterwijk gelegen, die Arnoldus Bac zvw 

Walterus gnd Groet Wouter verkregen had van voornoemde Johannes, en welke 

erfgoederen voornoemde Willelmus verworven had van voornoemde Arnoldus Bac, 

(2) alle andere goederen van voornoemde Willelmus. 

 

Solvit. 

Willelmus de Gheffen multor promisit super habita et habenda se daturum 

et soluturum Johanni Steijmpel filio quondam Bertoldi Steijmpel (dg: 

here) vitalem pensionem octo aude seu valorem anno quolibet ad vitam 

dicti Johannis et non ultra nativitatis Johannis et vitalem pensionem 

octo modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicti 

Johannis et non ultra nativitatis Domini ex omnibus hereditatibus que 

fuerant dicti Johannis quocumque locorum infra parochias de Helvoert et 

de Oesterwijc sitis quas Arnoldus Bac filius quondam (dg: Will) Walteri 

dicti Groet Wouter erga dictum Johannem acquisiverat et quas hereditates 

dictus Willelmus primodictus erga dictum (dg: Walterum) #Arnoldum# Bac 

acquisiverat ut dicebat atque ex omnibus aliis bonis dicti Willelmi 

habitis et habendis quocumque (dg: sitis) consistentibus sive sitis et 

cum Johannes mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 142v 09 do 24-03-1390. 

Wellinus van Beke gaf uit aan Johannes Katherinen soen (1) een stuk land, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Godefridus Sceijvel enerzijds en 

Walterus Hals en zijn medeërgenamen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand (2) een 

huis en tuin, aldaar, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

enerzijds en Walterus Hals en zijn medeërgenamen anderzijds. 

 

Wellinus de Beke peciam terre sitam in parochia de Roesmalen (dg: in) in 

loco dicto Heze inter hereditatem Godefridi #Sceijvel# ex uno et inter 

hereditatem Walteri Hals et suorum coheredum ex alio (dg: .) dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni Katherinen soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione unius sextarii siliginis mensure de 

Busco (dg: sol) danda sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Johannes domum et ortum sitos 

ibidem inter hereditatem (dg: Godefridi Sceijvel e) mense sancti spiritus 

(dg: ex) in Busco ex uno et inter hereditatem Walteri (dg: H) Hals et 

suorum #co#-heredum ex alio ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 142v 10 do 24-03-1390. 

Willelmus van Gheffen molenaar beloofde aan Arnoldus Bac zvw Walterus gnd 

Groet Wouter 113 Gelderse gulden of de waarde tussen nu en Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1390) te betalen. 

 

Willelmus de Gheffen multor promisit Arnoldo Bac filio quondam Walteri 

dicti Groet Wouter centum et XIII Ghelre gulden seu valorem infra hinc et 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes Gerardus et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1178 f 142v 11 do 24-03-1390. 

Jacobus Rutghers soen van der Molen verkocht aan Rodolphus gnd Danen soen 1 

                         
35 Zie → BP 1180 p 373r 07 do 04-11-1395, verklaring dat achterstallige 

termijnen zijn betaald van de lijfrente en lijfpacht. 
36 Zie → BP 1182 p 027r 02 vr 09-04-1400, Goeswinus zvw Willelmus van Geffen 

beloofde de lijfrenten te betalen. 
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morgen land, in Oss, ter plaatse gnd op de Rusheuvel, tussen voornoemde 

Jacobus enerzijds en erfgoed behorend aan het altaar van het H.Kruis in de 

kerk van Oss anderzijds. 

 

Jacobus Rutghers soen van der Molen (dg: unum) unum iuger terre situm in 

parochia de Os in loco dicto op den Rushoevel inter hereditatem dicti 

Jacobi ex uno et inter hereditatem (dg: domini Johannis dicti Buederic 

presbitri ex) spectantem ad altare sancti crucis siti in ecclesia de Os 

ex alio prout ibidem situm (dg: est) est vendidit Rodolpho dicto Danen 

soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 142v 12 do 24-03-1390. 

Henricus van Herlaer molenaar verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Herlaer multor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 142v 13 do 24-03-1390. 

Johannes gnd Ruijssche (dg: verkocht aan Otto Herbrechts soen van den Hout) 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

een huis en tuin in Hintham, tussen {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes dictus Ruijssche (dg: hereditarie vendidit Ottoni Herbrechts 

soen van den Hout) hereditarium censum XX solidorum monete #quem se# 

solvendum habere #dicebat hereditarie# nativitatis Domini ex domo et orto 

sitis in Hijntam inter hereditatem. 

 

BP 1178 f 142v 14 do 24-03-1390. 

Andreas Verkenman ontlastte Ywanus gnd Berijs van Hoesden van 20 mud hop, 

die voornoemde Ywanus beloofd37 had aan voornoemde Andreas en van alle 

beloften aan voornoemde Andreas gedaan door voornoemde Ywanus. 

 

Solvit. 

Andreas Verkenman quitum clamavit Ywanum dictum Berijs (dg: soen) de 

Hoesden a XX modiis hoppen quos dictus Ywanus promiserat dicto Andree in 

litteris scabinorum ut dicebat et ab omnibus promissionibus promissis 

dicto Andree a dicto Ywano a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 142v 15 do 24-03-1390. 

Johannes Proeft van Bucstel en Ludovicus van Kessel beloofden aan Everardus 

uten Werde, tbv Aleijdis dv voornoemde Everardus, 3 last haring etc met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Proeft van Bucstel et Ludovicus de Kessel promiserunt Everardo 

uten Werde ad opus Aleijdis filie eiusdem Everardi tria last allecium etc 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvenda et in Busco tradenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 142v 16 do 24-03-1390. 

De eerste zal Ludovicus schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit Ludovicum indempnem. Testes datum supra. 

 

1178 mf4 D 14 f. 143. 

 Quinta post judica: donderdag 24-03-1390. 

 in vigilia palmarum: zaterdag 26-03-1390. 

 

                         
37 Zie ← BP 1178 f 034v 07 do 16-04-1388, belofte op 01-11-1388 20 mud hop 

te leveren. 
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BP 1178 f 143r 01 do 24-03-1390. 

Johannes Proeft van Bucstel, Johannes van Merewijc, Godefridus van Beest, 

Engbertus van Tefelen en Johannes van Amstel beloofden aan Everardus uten 

Werde, tbv Aleijdis dv voornoemde Everardus, 6 last haring met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1390) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Proef[t] van Bucstel Johannes de Merewijc (dg: Gerardus de 

Bucstel) Godefridus de Beest Engbertus de Tefelen et Johannes de (dg: 

Ans) Amstel promiserunt Everardo uten Werde ad opus Aleijdis filie 

eiusdem Everardi sex (dg: a) last (dg: allasi) !allacium (dg: plen etc) 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvenda et in Busco tradenda. 

Testes Gerardus et Willelmus datum quinta post judica. 

 

BP 1178 f 143r 02 do 24-03-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 143r 03 do 24-03-1390. 

Johannes van den Hoevel zvw Johannes Zerijs maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Theodericus zvw Johannes van Heze 

met zijn goederen. 

 

Johannes van den Hoevel filius quondam Johannis Zerijs omnes vendiciones 

et aienaciones factas per Theodericum filium quondam Johannis de Heze cum 

suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 143r 04 do 24-03-1390. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Hermannus Roggen 4 gulden, 30 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, en 10 zester rogge, Bossche maat, met 

Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390) te leveren. 

 

Gerardus Roelen soen promisit Hermanno Roggen quatuor gulden scilicet pro 

quolibet gulden XXX placken communes et decem sextaria seminis raparum 

mensure de Busco ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 143r 05 do 24-03-1390. 

Johannes van Hedel van Empel en zijn zoon Amelius beloofden aan Hilla wv 

Godefridus van Hedechusen gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk jaar met 

Kerstmis 5 Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

Johannes de Hedel de Empel et Amelius eius filius promiserunt indivisi 

super omnia se daturos et soluturos Hille relicte quondam Godefridi de 

Hedechusen ad spacium quatuor annorum datam presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum quinque Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 143r 06 do 24-03-1390. 

Henricus van Werthusen, Henricus van Goiderheijle verwer, Johannes van 

Amstel, Godefridus van Zeelst en Johannes van der Moelen beloofden aan de 

secretaris, tbv Arnoldus van Vladeracken zv Gerardus en tbv Reijnerus 

Loden, aan voornoemde Arnoldus en Reijnerus de “broeken” te voldoen, die 

Arnoldus van Amstel had “gebroect” tegen ontvangsten van de stad Den Bosch. 

 

Henricus de Werthusen Henricus de Goiderheijle tinctor et Johannes de 

Amstel et Godefridus de Zeelst #et Johannes van der Moelen# promiserunt 

(dg: mi) indivisi super omnia mihi ad opus Arnoldi de Vladeracken filii 

Gerardi et Reijneri Loden seu eorum alteri (dg: omnes excessus dictus) 

quod ipsi satis facient et persolvent dicto Arnoldo (dg: di) et Reijnero 
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seu eorum alteri omnes excessus dictus broeken quos Arnoldus de Amstel 

demeruit quod exponetur heeft gebroect (dg: testes datum supra) contra 

percepta oppidi de Buscoducis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 143r 07 za 26-03-1390. 

De broers Paulus, Johannes, Johannes en Henricus, kvw Paulus Kersmaker, en 

Jacobus Meelman ev Elisabeth dvw voornoemde Paulus verkochten aan Jutta dvw 

Johannes van Helmont snijder wv Willelmus Gherijts soen een kamer met 

ondergrond, in Den Bosch, op het Klein Begijnhof, in een huis aldaar, gnd 

dat Nederhuis, tussen de kamer van de jkvr van Gestel enerzijds en de kamer 

van Luijtgardis van Hemert anderzijds, zoals Aleidis dvw voornoemde Paulus 

eerstgenoemde kamer bezeten had. Het Klein Begijnhof heeft zijn recht in 

voornoemde kamer. 

 

Paulus Johannes et (dg: H) Johannes et Henricus fratres liberi quondam 

Pauli Kersmaker et Jacobus Meelman maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elisabeth sue uxoris filie dicti quondam Pauli quandam cameram 

(dg: .) cum eius fundo sitam in (dg: .) Busco super parvum beghinagium in 

domo sita ibidem dicta communiter dat Nederhuijs inter cameram domicelle 

de Gestel ex uno et inter (dg: hereditatem L) cameram Luijtgardis de 

Hemert ex alio ut dicebat (dg: hereditarie vendidit) cum eius attinentiis 

prout Aleidis filia dicti quondam Pauli primodictam cameram cum eius 

attinentiis possidere consuevit ut dicebant hereditarie vendiderunt Jutte 

filie quondam Johannis de Helmon[t] sartoris relicte quondam Willelmi 

Gherijts soen promittentes warandiam et obligationem deponere salvo tamen 

dicto parvo beghinagio suo jure sibi in dicta camera competente seu 

secundum consuetudinem eius competituro. Testes Gerardus et Willelmus 

datum in vigilia palmarum. 

 

BP 1178 f 143r 08 za 26-03-1390. 

Voornoemde Jutta beloofde aan Elisabeth wv Paulus Kersmaker 40 Dordrechtse 

gulden, 32 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met 

Pasen (zo 03-04-1390) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 22-

05-1390). 

 

Dicta Jutta promisit Elisabeth relicte Pauli Kersmaker XL Dordrecht 

gulden scilicet XXXII (dg: coe) #communes# placken pro quolibet computato 

mediatim pasce et mediatim penthecostes proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 143r 09 za 26-03-1390. 

Johannes en Metta, kvw Henricus van den Hoernic, verkochten aan Godefridus 

van Zeelst een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit (1) 2 bunder heide van voornoemde Johannes, in Gestel 

bij Herlaer, ter plaatse gnd den Hoernic, tussen Henricus zvw voornoemde 

Henricus van den Hoernic enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds 

belast met 2 oude groten, (2) een stuk land, 10 zester rogge groot, gnd die 

Brabantsders?, van voornoemde Metta, in Gestel bij Herlaer, tussen erfgoed 

van het gasthuis in Den Bosch enerzijds en kvw Johannes Vrancken soen 

anderzijds. 

 

Johannes et Metta liberi quondam Henrici van den Hoernic cum tutore 

hereditarie vendiderunt Godefrido de Zeelst hereditarium censum unius 

aude scilt seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex 

duobus bonariis terre mericalis ad (dg: dictos) #dictum Johannem# 

venditorem (dg: s) spectantibus sitis in parochia de Ghestel prope 

Herlaer ad locum den Hoernic inter hereditatem Henrici filii dicti 

quondam Henrici van den Hoernic ex uno et inter communem plateam ex alio 

atque ex pecia terre #X sextaria (dg: .... lop) siliginis in semine 

capiente# dicta die Brabants[?de]rs (dg: Acker) #dicte Mette sita in 

dicta parochia# inter hereditatem hospitalis de Busco ex uno et inter 
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hereditatem liberorum quondam Johannis Vrancken soen ex alio promittentes 

cum tutore super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: et) #exceptis# duobus (dg: bonariis) grossis antiquis de 

dictis duobus bonariis terre prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 143r 10 za 26-03-1390. 

Johannes van Dordrecht maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Jacobus zvw Jacobus van Baest en Willelmus 

Bierkens zvw Godefridus Bierken van Zeelst met al hun goederen. 

 

Johannes de Dordrecht omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Jacobum filium quondam Jacobi de Baest et per Willelmum Bierkens filium 

quondam Godefridi Bierken de Zeelst cum bonis suis quibuscumque ut 

dicebat calumpniavit. Testes Gerardus et Ghestel datum supra. 

 

BP 1178 f 143r 11 za 26-03-1390. 

Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode alias gnd met den Broede verkocht aan 

Willelmus zvw Henricus van Broechoven, Lambertus gnd Baten en Nijcholaus 

gnd Nouden (1) een huis en tuin in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, over 

de stroom aldaar, tussen erfgoed van hr Gheerlacus van Ghemert dekaan van 

Sint-Oedenrode enerzijds en erfgoed van Egidius van Ghele anderzijds, met 

zijn wegen en ander toebehoren, zowel aan deze als aan gene zijde van de 

stroom, (2) een b-erfcijns van 9 pond geld, die eerstgenoemde Gheerlacus 

beurt, een helft met Sint-Jan en een helft met Kerstmis, gaande uit een 

kamer met ondergrond in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed 

van Bruijstinus Palart enerzijds en erfgoed van Henricus Buekentop 

anderzijds, (3) 2½ morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, ter 

plaatse gnd die Vrede, tussen Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover 

ridder enerzijds en Cristianus Becker en de zijnen anderzijds, (4) zijn 

goederen in Oirschot, ter plaatse gnd Best, (5) een b-erfcijns van 50 

schelling geld, die Theodericus schoenmaker van Best aan eerstgenoemde 

Gheerlacus betaalt, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Sint-

Petrus-Stoel, gaande uit een stuk land gnd dat Laar, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, (6) een b-erfcijns van 50 schelling geld, die erfg vw 

Theodericus van den Enghelbraken aan eerstgenoemde Gheerlacus betalen, een 

helft met Sint-Jan en een helft met Sint-Petrus-Stoel, gaande uit een stuk 

land gnd dat Laar, (7) een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Henricus 

Teije aan eerstgenoemde Gheerlacus met Kerstmis betaalt, gaande uit een 

stuk land in Oirschot, ter plaatse gnd Best, ter plaatse gnd in die Braken, 

tussen voornoemde wijlen Gheerlacus met den Broede enerzijds en kvw 

Willelmus Wouters soen anderzijds. De goederen waren belast met 

grondcijnzen. 

 

Gheerlacus filius quondam Gheerlaci Cnode (dg: s) alias dicti met den 

Broede domum et ortum ad se spectantes sitos in Busco ad vicum 

Hijnthamensem ultra aquam ibidem (dg: ib) currentem inter hereditatem 

domini Gheerlaci de Ghemert decani Rodensis ex uno et inter hereditatem 

Egidii de Ghele ex alio cum suis viis ac ceteris ceteris attinentiis 

#suis# universis tam infra aquam quam ultra aquam ibidem currentem prout 

ibidem siti sunt item hereditarium censum novem librarum monete quem 

primodictus Gheerlacus solvendum habet hereditarie (dg: .) mediatim (dg: 

here) Johannis et mediatim Domini ex quadam camera cum eius fundo sita in 

Busco in dicto vico Hijntamensi inter hereditatem (dg: Palart) Bruijstini 

Palart ex uno et inter hereditatem Henrici Buekentop ex alio item duo et 

dimidium iugera terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze in 

loco dicto die Vrede inter hereditatem Theoderici Rover filii quondam 

domini Johannis Rover militis ex uno et inter hereditatem Cristiani (dg: 

.) Becker et suorum in hoc consociorum ex alio item bona sua sita in 

parochia de Oerscot in loco dicto Best cum suis attinentiis universis 

quocumque sitis item hereditarium (dg: qu) censum (dg: quinquaginta 
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#quadra) quinquaginta# solidorum monete quem (dg: G) Theodericus sutor de 

Best primodicto Gheerlaco solvere tenetur annuatim mediatim Johannis et 

mediatim Petri ad cathedram ex pecia terre dicta dat Laer sita in 

parochia de Oerscot in loco dicto Best atque hereditarium censum 

quinquaginta solidorum monete quem (dg: Theodericus van de) heredes 

quondam Theoderici van den Enghelbraken primodicto Gheerlaco solvere 

tenentur hereditarie terminis solucionis iamdictis ex dicta pecia terre 

dat Laer vocata item hereditarium censum quadraginta slidorum monete quem 

Henricus Teije primodicto Gheerlaco solvere tenetur hereditarie 

nativitatis Domini ex pecia terre (dg: dicta) in parochia de Oerscot ad 

locum dictum Best in loco dicto in die Braken inter hereditatem dicti 

quondam Gheerlaci met den Broede ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Willelmi Wouters soen ex alio ut dicebat vendidit Willelmo filio 

quondam Henrici de Broechoven Lamberto dicto Baten et Nijcholao dicto 

Nouden promittens super omnia warandiam (dg: et obligationem deponere) et 

obligationem deponere exceptis cesibus dominorum fundi exinde de jure 

solvendis. Testes Gerardus et Gestel datum supra. Tradetur littera dicto 

venditori. 

 

1178 mf4 E 01 f. 143v. 

 in vigilia palmarum: zaterdag 26-03-1390. 

 Sexta post cantate: vrijdag 06-05-1390. 

 Secunda post palmarum: maandag 28-03-1390. 

 in cena Domini: witte donderdag 31-03-1390. 

 

BP 1178 f 143v 01 za 26-03-1390. 

Ghisbertus die Vere van Empel, zijn broer Johannes Haijken en Stephanus zvw 

Lambertus Raet beloofden aan Rolandus Turello etc 62 oude Franse schilden 

met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390; 5+30+24=59 dgn) te betalen, op 

straffe van 4. 

 

Ghisbertus die Vere de Empel Johannes Haijken eius frater et (dg: Stef) 

Stephanus filius quondam Lamberti Raet promiserunt Rolando Turello ad 

opus etc LXII aude scilde Francie ad festum Johannis proxime futurum 

persolvendos sub pena IIII. Testes Gerardus et Gestel datum in vigilia 

palmarum. 

 

BP 1178 f 143v 02 za 26-03-1390. 

Ludovicus gnd Proeft soen van Empel en Stephanus zvw Lambertus Raet 

beloofden aan Rolandus Turello etc 18 oude Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390; 5+30+24=59 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Ludovicus dictus Proeft soen de Empel et Stephanus filius quondam 

Lamberti Raet promiserunt (dg: Rode) Rolando Turello etc XVIII aude 

scilde Francie ad festum Johannis proxime futurum persolvendos sub pena 

II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 143v 03 za 26-03-1390. 

Reijnerus van Berze en zijn vrouw Bela wv Lambertus Snoec droegen over aan 

Johannes Snoec het vruchtgebruik, dat aan voornoemde Bela behoort, in een 

huis38 en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de Peperstraat naar 

de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen hr Johannes van Puppel priester 

enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus Karnau anderzijds. 

 

Reijnerus de (dg: Aken) #Berze# maritus (dg: et tutor) legitimus ut 

asserebat Bele sue uxoris relicte quondam Lamberti Snoec et dicta (dg: 

Be) Bela cum eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Bele competentem 

in domo et area sita in Busco in vico tendente a vico dicto Peperstraet 

                         
38 Zie ← BP 1177 f 113r 04 di 22-03-1384, overdracht vruchtgebruik in dit 

huis. 
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versus vicum dictum Colperstraet inter hereditatem quondam domini 

Johannis de Puppel presbitri ex uno et inter hereditatem quondam Petri 

Karnau ex alio ut dicebant supportaverunt Johanni Snoec promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere in dicto usufructu. 

Testes Gerardus et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 143v 04 za 26-03-1390. 

Johannes Snoec deed tbv Reijnerus van Berze afstand van alle huisraad die 

wijlen zijn zoon Lambertus Snoec en diens vrouw Bela dv Lambertus van Uden 

samen bezaten. 

 

Johannes Snoec super omnibus clenodiis domiciliis et utensilibus que 

Lambertus #quondam# Snoec eius filius et Bela eius uxor filia (dg: 

quondam) Lamberti (dg: G) de Uden pariter possederunt et super toto jure 

dicto Johanni Snoec et heredibus dicti quondam Lamberti Snoc in hiis 

competente ac (dg: comp) post decessum dicte Bele competituro quovis modo 

ad opus Reijneri de (dg: Aken) Berze renunciavit promittens ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum 

dicti quondam Laberti Snoec deponere et quod ipse quoscumque heredes 

dicti quondam Lamberti #Snoec# perpetue tales habebit quod nunquam 

presumet in premissis jus habere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 143v 05 za 26-03-1390. 

Henricus Ghecken en Johannes gnd Zanders soen verkochten aan Petrus nzvw 

Willelmus Grieten soen een hofstad, met gebouwen, in Hintham, beiderzijds 

tussen Thomas van Hijntam, vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan een eik 

aldaar 47 voet breed, welke hofstad verder reikt vanaf die eik tot aan een 

sloot achter de hofstad, bij deze eik ook 47 voet breed en op het eind van 

de hofstad, naast voornoemde sloot, 4 voet breed, met een beemdje, achter 

voornoemde hofstad gelegen, welk beemdje ligt tussen voornoemde Thomas 

enerzijds en erfgoed van de kerk van Berlicum anderzijds, met de helft van 

de sloten aan weerszijden van de hofstad en het beemdje en aan het eind van 

het beemdje, aan hen verkocht door voornoemde Thomas van Hijntam. 

 

Henricus (dg: d) Ghecken et Johannes dictus Zanders soen quoddam 

domistadium situm in Hijntam inter hereditatem Thome de Hijntam ex 

utroque latere coadiacentem quod domistadium predictum quadraginta septem 

pedatas scilicet a communi platea retrorsum ad quandam quercum in 

latitudine continet et quod domistadium ulterius ab eadem quercu usque ad 

fossatum retro dictum domistadium situm tendit (dg: cum quodam pratulo 

retro dictum domistadium situato et in fine eiusdem domistadii iuxta 

predictum fossatum) et quod domistadium predictum iuxta dictam quercum 

eciam quadraginta septem pedatas et in fine eiusdem domistadii iuxta 

predictum fossatum quatuor pedatas in latitudine continet cum quodam 

pratulo retro dictum domistadium situato quod pratulum predictum situm 

est ibidem inter hereditatem dicte Thome ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Berlikem ex alio cum medietate omnium 

fossatorum ab utroque latere dictorum domistadii et pratuli atque in fine 

eiusdem pratuli sitorum venditum eis a dicto Thoma de Hijntam prout in 

litteris vendiderunt (dg: Ger) Petro filio naturali quondam Willelmi 

Grieten soen (dg: pro) supportaverunt cum litteris et jure (dg: 

promittentes) et cum edificiis promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 143v 06 za 26-03-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes Zanders 78 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Johanni Zanders septuaginta octo Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 143v 07 za 26-03-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes Zanders 50 Hollandse 

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

 

Dictus emptor promisit dicto Johanni Zanders quinquaginta Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 143v 08 za 26-03-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus Ghecke 55 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Henrico Ghecke quinquaginta quinque Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 143v 09 vr 06-05-1390. 

Voornoemde Henricus droeg voornoemde 55 Hollandse gulden over aan de 

secretaris, tbv Johannes zvw Reijnkinus bakker. 

 

Dictus Henricus dictos [LV] Hollant gulden supportavit mihi ad opus 

Johannis filii quondam Reijnkini pistoris. Testes Scilder et Jordanus 

datum sexta post cantate. 

 

BP 1178 f 143v 10 vr 06-05-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus Ghecken 50 Hollandse 

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

 

Dictus emptor promisit dicto Henrico Ghecken quinquaginta (dg: g) Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 143v 11 vr 06-05-1390. 

(dg: Barde). 

 

BP 1178 f 143v 12 ma 28-03-1390. 

Baudewinus van Zelant en zijn vrouw Yda dvw Johannes gnd Snegghelen wv 

Lambertus zvw Batha droegen over aan Theodericus Posteel en Henricus zvw 

Johannes van Uden, schoonzonen van voornoemde Yda, het vruchtgebruik, 

behorend aan voornoemde Yda, in een b-erfcijns39 van 6 pond geld, een helft 

te betalen met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit een 

huis en erf van Godefridus nzvw Godefridus van Bussel, in Den Bosch, naast 

de Markt, tussen erfgoed van Wijnricus van Oijen enerzijds en erfgoed van 

Adam gnd Tesschemaker anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Lambertus 

zvw Batha, tbv voornoemde Yda en de kinderen van voornoemde Lambertus en 

Yda, gekocht had van voornoemde Godefridus nzvw Godefridus van Bussel. 

 

Baudewinus de Zelant maritus legitimus Yde sue uxoris filie quondam 

Johannis dicti Snegghelen relicte quondam Lamberti filii quondam Bathe et 

dicta Yda cum eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Yde competentem 

in hereditario censu sex librarum monete solvendo mediatim pasce et 

mediatim Remigii ex domo et area cum eius attinentiis universis et 

singulis Godefridi filii naturalis (dg: Gode) quondam Godefridi de Bussel 

sita in Busco iuxta forum inter hereditatem Wijnrici de Oijen ex uno et 

inter hereditatem Ade dicti Tesschemaker ex alio quem censum dictus 

quondam Lambertus filius quondam Bathe (dg: erg) ad opus dicte Yde et ad 

                         
39 Zie → BP 1178 f 144r 10 do 31-03-1390, verklaring van ontvangst van de 

schepenbrief van deze erfcijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

80 

opus liberorum ab ipsis Lamberto et Yda sua uxore legitima procreandorum 

erga dictum Godefridum filium #naturalem# quondam Godefridi de Bussel 

emendo acquisiverat prout in litteris supportaverunt Theoderico Posteel 

et Henrico filio quondam Johannis de (dg: d) Uden (dg: fi) #genero dicte 

Yde# promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum in dicto 

usufructu deponere. Testes Scilder et Jordanus datum secunda post 

palmarum. 

 

BP 1178 f 143v 13 do 31-03-1390. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 207, inv.nr. 2217, 31-03-1390; monete pro tempore solucionis dicti 

census in Buschoducis ad bursam communiter currentis. 

Voornoemde Henricus ev Heijlwigis dv voornoemde wijlen Lambertus Bathen 

soen en Yda, droeg zijn helft in voornoemde cijns over aan Theodericus 

Posteel. 

 

Dictus Henricus maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris filie dictorum 

quondam Lamberti Bathen soen et Yde medietatem ad se spectantem in dicto 

censu supportavit Theoderico Posteel promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et dampna equaliter portabunt. Testes 

Gerardus et Scilder datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 143v 14 ma 28-03-1390. 

Voornoemde Baudewinus ev Yda dvw Johannes Sneggelen wv Lambertus gnd Bathen 

soen droeg over aan voornoemde Theodericus Posteel en Henricus zvw Johannes 

van Uden, schoonzonen van voornoemde Yda, het vruchtgebruik, aan voornoemde 

Yda behorend, in een b-erfcijns van 50 schelling geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en tuin 

van Johannes zvw Sophia gnd Gheerkens snijder, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, welke cijns voornoemde wijlen Lambertus Bathen soen tbv 

voornoemde Yda en de kinderen van voornoemde Lambertus en Yda, gekocht had 

van Johannes zv Johannes gnd Carnauwe. 

 

Dictus Baudewinus maritus legitimus Yde sue uxoris filie quondam Johannis 

Sneggelen relicte quondam Lamberti dicti Bathen soen (dg: s) usufructum 

dicte Yde competentem in hereditario censu quinquaginta solidorum (dg: 

so) monete solvendo hereditarie mediatim Johannis (dg: d) et mediatim 

Domini ex domo et (dg: area Jo) orto Johannis filii quondam Sophie dicte 

Gheerkens sartoris sitis in parochia de Berlikem ad locum dictum 

Middelrode quem censum dictus quondam Lambertus Bathen soen ad opus dicte 

Yde et ad opus liberorum ab ipsis Lamberto et Yda predictis pariter (dg: 

pro) procreandorum erga Johannem filium Johannis dicti Carnauwe emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit dictis Theoderico Posteel et 

Henrico filio quondam Johannis de Uden generis dicte Yde promittens ut 

supra. Testes (dg: datum supra) Scilder et Jordanus datum secunda post 

palmarum. 

 

BP 1178 f 143v 15 do 31-03-1390. 

Voornoemde Theodericus Posteel ev Batha dv voornoemde wijlen Lambertus en 

Yda, droeg zijn helft in deze cijns over aan voornoemde Henricus zv 

Johannes van Uden. 

 

Dictus Theodericus Posteel maritus et tutor Bathe sue uxoris filie 

dictorum quondam Lamberti et Yde medietatem ad se spectantem in dicto 

censu (dg: sup) supportavit dicto Henrico filio Johannis de Uden 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et dampna 

equaliter portabunt. Testes Gerardus et Scilder datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 143v 16 ma 28-03-1390. 

Voornoemde Baudewinus van Zelant en zijn vrouw Yda dvw Johannes gnd 

Snegghelen wv Lambertus zvw Batha droegen over aan voornoemde Theodericus 

Posteel en Henricus zvw Johannes van Uden het vruchtgebruik, behorend aan 

voornoemde Yda, in een b-erfcijns van 20 schelling, een oude groot 
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Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of 

ander paijnment van dexelfde waarde, te betalen met Sint-Lambertus-

Martelaar, gaande uit een huis en hofstad in Geffen, waarin Rodolfus gnd 

Moenke van Gheiffen en zijn zuster Elizabeth wonen, welke cijns Godinus 

smid gekocht had van voornoemde Rodolfus en zijn zuster Elizabeth. 

 

Dicti Baudewinus et Yda ut supra usufructum dicte Yde competentem in 

hereditario censu (dg: vgin) viginti solidorum grosso Turonensi denario 

monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in dicto censu 

computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendo hereditarie in 

festo beati Lamberti martiris de domo et domistadio sitis in Gheiffen in 

quibus Rodolfus (dg: et Elizab) dictus Moenke de Gheiffen et Elizabeth 

eius soror commorantur quem censum Godinus faber (dg: g) erga dictos 

Rodolfum et Elizabeth eius sororem emendo acquisiverat prout in litteris 

supportaverunt dictis Theoderico Posteel et Henrico filio quondam 

Johannis de Uden promittentes ut supra. Testes (dg: datum supra) Scilder 

et Jordanus datum secunda post palmarum. 

 

BP 1178 f 143v 17 do 31-03-1390. 

Voornoemde Theodericus ev Batha, dv voornoemde wijlen Lambertus en Yda, 

droeg zijn helft in voornoemd cijns over aan voornoemde Henricus. 

 

Dictus Theodericus tamquam maritus et tutor Bathe sue uxoris filie 

dictorum quondam Lamberti et Yde medietatem ad se spectantem in dicto 

censu supportavit dicto Henrico et dampna (dg: equaliter p) promittens 

ratam servare et obligationem exparte sui deponere et dampna equaliter 

portabunt. Testes Gerardus et Willelmus datum (dg: supra) in cena Domini. 

 

BP 1178 f 143v 18 ma 28-03-1390. 

Ludovicus zv Hubertus zvw Johannes Swenelden soen van Ghemert en zijn 

voornoemde vader Hubertus beloofden aan Henricus van Goiderheijle verwer 

350 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-

1390) te betalen. 

 

Ludovicus filius Huberti (dg: dicti) filii quondam Johannis Swenelden 

soen de Ghemert et dictus Hubertus eius pater promiserunt Henrico de 

Goiderheijle tinctori CCC et (dg: quinquagin) quinquaginta Gelre gulden 

seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et 

Jordanus datum secunda palamarum. 

 

BP 1178 f 143v 19 ma 28-03-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Scribatur quamdiu persolverit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 143v 20 do 31-03-1390. 

Henricus zvw Johannes van Uden droeg voornoemde cijnzen van 50 schelling 

geld en 20 schelling oude pecunia, over aan voornoemde Yda Yda dvw Johannes 

gnd Snegghelen wv Lambertus zvw Batha voor de duur van haar leven. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Uden dictos census quinquaginta 

solidorum monete et XX solidorum antique pecunie supportavit dicte Yde ab 

eadem ad eius vitam et non ultra promittens ratam servare. Testes 

Gerardus et Willelmus datum in cena Domini. 

 

1178 mf4 E 02 f. 144. 

 Secunda post palmarum: maandag 28-03-1390. 

 Tercia post palmarum: dinsdag 29-03-1390. 

 Quarta post palmarum: woensdag 30-03-1390. 

 in cena Domini: witte donderdag 31-03-1390. 
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 Quinta post palmarum: witte donderdag 31-03-1390. 

 

BP 1178 f 144r 01 ma 28-03-1390. 

Theodericus Posteel ev Batha en Henricus zvw Johannes van Uden ev 

Heijlwigis, dvw Lambertus Bathen soen verwekt bij diens vrouw Yda dvw 

Johannes Sneggelen, verklaarden ontvangen te hebben van Baudewinus van 

Zelant en zijn vrouw voornoemde Yda, alle zilveren kleinodiën die wijlen 

voornoemde Lambertus en Yda tezamen hadden bezeten. 

 

Theodericus Posteel maritus et tutor Bathe sue uxoris et (dg: J) Henricus 

filius quondam Johannis de Uden maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris 

filiarum quondam Lamberti Bathen soen (dg: palam reco) ab eodem quondam 

Laberto et Yda sua uxore filia quondam Johannis Sneggelen pariter 

genitarum palam recognoverunt (dg: sibi) eius fore satis factum per 

Baudewinum de Zelant et dictam Ydam eius uxorem ab omnibus clenodiis 

argenteis que dicti quondam Lambertus et Yda pariter possidebant 

clamantes inde quitos promittentes super omnia dictos Boudewinum et Ydam 

nunquam occacione dictorum clenodiorum argenteorum impetere. Testes 

Scilder et Jordaus datum (dg: quinta) secunda post palmarum. 

 

BP 1178 f 144r 02 ma 28-03-1390. 

(dg: He). 

 

BP 1178 f 144r 03 ma 28-03-1390. 

Johannes die Bije zvw Henricus die Bije Jans soen, de broers Henricus, 

Johannes en Zanderus, kvw Ego die Bije, Arnoldus Noude zvw Johannes gnd 

Loije, Johannes gnd Loij bv voornoemde Arnoldus Noude, Johannes gnd Loij 

zvw Johannes gnd Loij en Danijel zvw Ego gnd Boudens soen, voor zich en 

bloedverwanten en vrienden van wijlen voornoemde Henricus Bije Jans soen, 

verklaarden verzoend te zijn met Arnoldus van Ertborne en Willelmus gnd 

Levedael en hun bloedverwanten en vrienden, mbt de dood van wijlen 

voornoemde Henricus Bije Jans soen, veroorzaakt door voornoemde Arnoldus 

van Ertborne en Willelmus gnd Levedael. Ze beloofden aan handen van 

Johannes van Vorselaer, tbv eenieder die het aangaat, dit zoenakkoord van 

waarde te houden. 

 

Johannes die Bije filius quondam Henrici die Bije (dg: Egens soen Johanes 

die Bije) #Jans soen# Henricus et Johannes et Zanderus fratres liberi 

quondam Egonis die Bije Arnoldus Noude filius quondam Johannis dicti 

Loije Johannes dictus Loij (dg: filius) frater eiusdem Arnoldi Noude 

Johannes dictus Loij filius quondam Johannis dicti Loij Danijel (dg: 

dictus Og) filius quondam Egonis dicti Boudens soen (dg: palam 

recognoverunt) pro se (dg: et suis) #et pro quibuscumque# consanguineis 

et amicis genitis et generandis dicti quondam Henrici Bije Jans soen 

palam recognoverunt se fore reconciliatos cum Arnoldo de Ertborne et 

Willelmo dicto Levedael et cum eorum amicis (dg: et cons consiliab) 

consanguineis et amicis genitis et generandis occacione necis dicti 

quondam Henrici Bije Jans soen facte ut dicitur per dictos Arnoldum de 

Ertborne Willelmum dictum Levedael in personam dicti quondam Henrici Bije 

Jans soen promittentes super omnia pro se et quibuscumque consanguineis 

et amicis dicti quondam Henrici Bije Jans soen ratam servare ad manum 

Johannis de Vorselaer ad opus omnium quorum interest seu interesse 

poterit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 144r 04 ma 28-03-1390. 

Johannes van Vorselaer, zijn zoon Gerardus, Willelmus van Nuwelant, Egidius 

van Goerle en Nijcholaus Rover beloofden aan Reijnerus van Mechelen 242 

Gelderse gulden of de waarde, 1/3 deel te betalen over 17 weken, 1/3 deel 

over 34 weken en 1/3 deel vandaag over een jaar, wegens zoenakkoord mbt 

voornoemde dood. 
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Johannes de Vorselaer Gerardus eius filius Willelmus de (dg: L) Nuwelant 

Egidius de Goerle Nijcholaus Rover promiserunt indivisi super omnia 

Reijnero de Mechelen ducentos XLII Gelre gulden seu valorem pro una 

tercia parte a data presentium ultra XVII septimanas pro secunda tercia 

parte a data presentium ultra XXXIIII septimanas et pro una tercia parte 

a data presentium ultra annum persolvendos scilicet de perreconciliatione 

dicte necis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 144r 05 ma 28-03-1390. 

Voornoemde vijf beloofden aan voornoemde Reijnerus van Mechelen 8 Gelderse 

gulden of de waarde te zoenrecht te betalen, wegens zoenakkoord mbt 

voornoemde dood. 

 

Dicti quinque promiserunt dicto Reijnero de Mechelen octo Gelre gulden 

seu valorem ad omne jus (dg: j) reconciliacionis persolvendos (dg: 

occacione) #scilicet de# hereditaria reconciliacione dicte necis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 144r 06 ma 28-03-1390. 

Voornoemde Johannes van Vorselaer en zijn zoon Gerardus beloofden de 

anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dicti Johannes de Vorselaer et Gerardus eius filius promiserunt alios 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 144r 07 ma 28-03-1390. 

Johannes Lucien soen van Sraten gaf uit aan Johannes die Slijmme een tuin 

in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen Godefridus gnd die Wever 

enerzijds en voornoemde Johannes die Slijmme anderzijds, strekkend met een 

eind aan Jordanus gnd Everaets; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns 

en thans voor een n-erfpacht40 van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes 

die Slijmme tot onderpand een huis en tuin aldaar, naast voornoemde tuin. 

 

Solverunt ambo. 

Johannes Lucien soen de Sraten (dg: dom) ortum situm in parochia de 

Oerscot in loco dicto Straten inter hereditatem Godefridi dicti die Wever 

ex uno et inter hereditatem Johannis die Slijmme ex uno (dg: d) tendentem 

cum uno fine ad hereditatem Jordani dicti Everaets ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Johanni die Slijmme ab eodem hereditarie 

possidendum pro censu domini fundi exinde solvendo dando etc et pro 

hereditaria paccione (dg: unius) #dimidii# modii siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex dicto orto promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad securitatem dictus Johannes die 

Slijmme domum et ortum sitos ibidem (dg: inter di) iuxta dictum ortum ad 

pignus imposuit et promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 144r 08 di 29-03-1390. 

Vrouwe Maria wv hr Arnoldus Rover ridder maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Willelmus van Langelaer met zijn 

goederen. 

 

Domina Maria relicta quondam domini Arnoldi Rover militis omnes 

vendiciones et alienaciones factas per Willelmum de Langelaer cum suis 

bonis calumpniavit. Testes Gerardus et Gestel datum (dg: q) tercia post 

                         
40 Zie → BP 1179 p 241r 01 do 06-04-1391, overdracht van de erfpacht. 
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palmarum. 

 

BP 1178 f 144r 09 wo 30-03-1390. 

Ywanus Stierken beloofde aan Johannes van Erpe 8 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te leveren. 

 

Ywanus Stierken promisit Johanni de Erpe octo modios siliginis mensure de 

Busco ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Scilder et 

Goessuinus datum quarta post palmarum. 

 

BP 1178 f 144r 10 do 31-03-1390. 

Theodericus Posteel ev Batha en Henricus zvw Johannes van Uden ev 

Heijlwigis, dvw Lambertus Bathen soen, verklaarden ontvangen te hebben van 

Baudewinus van Zelant en zijn vrouw Yda wv voornoemde Lambertus een 

schepenbrief, waarmee voornoemde wijlen Lambertus Bathen soen, tbv 

voornoemde Yda en de kinderen van Lambertus en Yda, een b-erfcijns41 van 6 

pond gekocht had van Godefridus nzvw Godefridus van Bussel, gaande uit een 

huis en erf van wijlen voornoemde Godefridus nzv Godefridus van Bussel, in 

Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Wijnricus van Oijen 

enerzijds en erfgoed van wijlen Adam Tesschemaker anderzijds. 

 

Theodericus Posteel maritus et tutor Bathe sue uxoris et Henricus filius 

quondam Johannis de Uden maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filiarum quondam Lamberti Bathen soen palam recognoverunt se recepisse ab 

(dg: Yda) Baudewino de Zelant et Yda sua uxore relicta dicti quondam 

Lamberti quandam litteram scabinalem (dg: s in) mediante qua dictus 

quondam Lambertus Bathen soen hereditarium censum sex librarum solvendum 

hereditarie ex (dg: hereditate) domo et area cum suis attinentiis quondam 

Godefridi (dg: de Buss) filii naturalis Godefridi de Bussel sita in Busco 

ad forum inter hereditatem quondam Wijnrici de Oijen ex uno et inter 

hereditatem quondam Ade Tesschemaker ex alio erga eundem Godefridum 

filium naturalem quondam Godefridi de Bussel acquisiverat ad opus dicte 

Yde et ad opus liberorum a dictis Lamberto et Yda pariter (dg: gen) 

procreandorum et promiserunt (dg: d) indivisi super omnia dictos 

Baudewinum et Yda nunquam impetere aut vexare occacione dictarum 

litterarum. Testes Gerardus et Willelmus datum in cena Domini. 

 

BP 1178 f 144r 11 do 31-03-1390. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder verklaarde dat hr Ghisbertus Koc 

propositus van Utrecht namens de hertog van den Berghe aan hem voldaan 

heeft 1.344 Gelderse gulden, die voornoemde hr hertog van den Berghe 

verschuldigd was aan voornoemde Arnoldus Stamelart. 

 

Arnoldus Stamelart de Penu palam recognovit quod dominus Ghisbertus Koc 

propositus Traiectensis inferioris (dg: persol) ex parte et nomine domini 

ducis (dg: de) van den Berghe plenarie persolvit dicto Arnoldo Stamelart 

de Penu XIIIc et (dg: XL) XLIIII Gelre gulden quos dictus dominus dux van 

den Berghe debebat dicto Arnoldo Stamelart ut dicebat clamans inde 

quitum. Testes (dg: Sta) Penu et Goeswinus datum in quinta post palmarum. 

 

BP 1178 f 144r 12 do 31-03-1390. 

Theodericus Posteel ev Batha dvw Lambertus Bathen soen beloofde aan 

Henricus zvw Johannes van Uden een n-erfcijns van 8½ schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit de helft, die aan voornoemde Theodericus en 

Batha gekomen was na overlijden van voornoemde Lambertus, resp. aan hen zal 

komen na overlijden van Yda wv voornoemde Lambertus, in een huis en erf van 

voornoemde wijlen Lambertus, in Den Bosch, in de straat gnd Oude Dieze, 

tussen erfgoed van Goddinus van Lijt enerzijds en erfgoed van Goeswinus 

                         
41 Zie ← BP 1178 f 143v 12 ma 28-03-1390, overdracht vruchtgebruik in deze 

erfcijns. 
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Wegen anderzijds. Voornoemde Henricus zal de cijns niet beuren vóór 

overlijden van voornoemde Yda. 

 

Theodericus Posteel maritus et tutor Bathe sue uxoris filie quondam 

Lamberti Bathen soen promisit se daturum et soluturum Henrico filio 

quondam Johannis de Uden hereditarium censum (dg: nov) octo et dimidii 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex medietate 

dictis Theoderico et Bathe de morte dicti quondam Lamberti advoluta et 

post mortem Yde (dg: d) relicte eiusdem quondam Lamberti successione 

advolvenda (dg: ex) in domo et area dicti quondam Lamberti sita in Busco 

in vico dicto Aude Diese inter hereditatem Goddini de Lijt ex uno et 

inter hereditatem Goeswini Wegen ex alio hoc addito quod dictus Henricus 

non levabit neque monebit dictum censum ante decessum dicte Yde. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 144r 13 do 31-03-1390. 

Johannes van Gestel en Henricus Becker beloofden aan Rolandus Turello etc 

24 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390; 30+31+24=85 dgn) 

te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Gestel et Henricus Becker promiserunt Rolando Turello etc 

XXIIII scuta Francie ad Johannis proxime pena II. Testes Penu et 

Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 144r 14 do 31-03-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Prmus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf4 E 03 f. 144v. 

 in vigilia pasce post benedictionem: zaterdag 02-04-1390. 

 in octavis pasce: zondag 10-04-1390. 

 Secunda post festum pasce: maandag 04-04-1390. 

 Quinta post pasca: donderdag 07-04-1390. 

 Sexta post pascha: vrijdag 08-04-1390. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 14-04-1390. 

 Quinta post cantate: donderdag 05-05-1390. 

 

BP 1178 f 144v 01 za 02-04-1390. 

Henricus zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini verkocht aan Johannes zvw Sijmon 

van Scijnle een b-erfcijns van 2½ gouden schild of ander paijment van 

dezelfde waarde, die Hermannus aan voornoemde Henricus beloofd had, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf van wijlen Oda gnd van 

Colonia, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Everardus van 

Amersvoert enerzijds en erfgoed van Goessuinus Vrancken soen, met een 

straatje ertussen, anderzijds. 

 

C. 

Henricus filius Willelmi filii Arnoldi Tielkini hereditarium censum 

duorum et dimidii denariorum aureorum antiquorum communiter scilde 

vocatorum boni auri et justi ponderis vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris quem Hermannus Rogge promiserat se daturum dicto Henrico 

hereditarie in festo nativitatis Johannis ex domo et area quondam Ode 

dicte de Colonia sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem 

Everardi de Amersvoert ex uno et inter hereditatem Goessuini Vrancken 

soen quodam viculo interiacente ex alio prout in litteris hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Sijmonis de Scijnle supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Penu et Jorden daum in vigilia pasce post benedictionem. 
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BP 1178 f 144v 02 zo 10-04-1390. 

Johannes zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Willelmi filii Arnoldi Tielkini prebuit et 

reportavit. (dg: d) Penu et Jorden datum in octavis pasce. 

 

BP 1178 f 144v 03 ma 04-04-1390. 

Jordanus Millinc machtigde Woltherus van Oekel zijn cijnzen, pachten en 

tegoeden te manen. 

 

Jordanus Millinc dedit (dg: p) Wolthero de Oekel potestatem monendi eius 

census pacciones et credita ad revocacionem. Testes Penu et Gerardus 

datum secunda post festum pasce. 

 

BP 1178 f 144v 04 do 07-04-1390. 

Godefridus zvw Johannes Ackerman verkocht aan Daniel Roesmont een 

n-erfpacht42 van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande 

uit (1) een stuk land gnd den Assenboom, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, 

tussen Godefridus van der Hoeven enerzijds en erfg van een zekere Bithuijs 

anderzijds (2) de helft van 1½ bunder beemd in Oirschot, tussen kvw Andreas 

gnd Roefs enerzijds en Nicholaus van der Hoppeneijcke anderzijds, (3) 1½ 

bunder beemd gnd die Noijtenbeemt, in Oirschot, tussen Johannes gnd van 

Jueten en Laurencius Akarijns soen enerzijds en voornoemde verkoper 

anderzijds. De goederen waren reeds belast met 4 lopen rogge, 4½ oude groot 

en 3 penning. 

 

Godefridus filius quondam Johannis Ackerman hereditarie vendidit Danieli 

Roesmont hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busch solvendam hereditarie in festo nativitatis Domini ex 

pecia terre dicta den Assenboem sita in parochia de Oerscot ad locum 

dictum Best inter hereditatem Godefridi van der Hoeven ex uno et 

hereditatem heredum quondam !dicti Bithuijs ex alio atque ex (dg: pec 

....) ex medietate ad se spectante unius et dimidii bonariorum prati 

sitorum in dicta parochia inter hereditatem liberorum quondam Andree 

dicti Roefs ex uno et hereditatem Nicholai van der Hoppeneijcke ex alio 

item ex (dg: pecia prati dicta den No) uno et dimidio bonariis prati 

dictis die Noijtenbeemt sito in dicta parochia inter hereditatem Johannis 

dicti van Jueten et Laurencii (dg: Akerijs) Akarijns soen ex uno et inter 

hereditatem dicti venditoris ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis IIII lopinis siliginis et quatuor et 

dimidio grossis antiquis et tribus denariis prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Penu et Gerardus datum quinta post pasca. 

 

BP 1178 f 144v 05 do 07-04-1390. 

Johannes Brenten molenaar droeg over aan Johanes gnd Mathijs soen ev Maria 

dv voornoemde Johannes zijn vruchtgebruik in alle goederen, die aan 

voornoemde Maria gekomen waren na overlijden van haar moeder Agnes ev 

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

voornoemde Johannes. De brief overhandigen aan eerstgenoemde Johannes of 

zijn zoon Johannes. 

 

Johannes Brenten multor suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis 

que Marie sue filie de morte quondam Agnetis eius matris uxoris olim 

dicti Johannis successione advolutis et post mortem dicti Johannis 

successione advolventur quocumque consistentia sive sita supportavit 

Johanni dicto Mathijs soen marito legitimo ut dicebat dicte Marie 

promittens ratam servare. Testes Penu et Gerardus datum quinta post 

                         
42 Zie → BP 1180 p 279r 02 ma 29-03-1395, overdracht van de pacht. 
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pasca. Tradetur littera primodicto Johanni seu Johanni suo filio. 

 

BP 1178 f 144v 06 vr 08-04-1390. 

Voornoemde Johannes Mathijs soen verkocht voornoemde goederen aan Johannes 

zv Johannes Brenthen. 

 

Dictus Johannes Mathijs soen (dg: de) maritus et tutor ut supra dicta 

bona omnia et singula hereditarie vendidit Johanni filio Johannis 

Brenthen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Gerardus et Willelmus datum sexta post pascha. 

 

BP 1178 f 144v 07 do 07-04-1390. 

Henricus zvw Willelmus gnd Buijc van Woensel droeg over aan Johannes Kepken 

zv Johannes Kepken ev Yda dv Johannes gnd Sluijter zijn vruchtgebruik in 

alle goederen, die aan voornoemde Yda gekomen waren na overlijden van 

Katherina dvw Arnoldus van den Berge ev voornoemde Henricus, resp. die aan 

haar zullen komen na overlijden van voornoemde Henricus. De brief 

overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Willelmi dicti Buijc de Woensel suum usufructum 

sibi competentem in omnibus bonis que Yde filie (dg: quondam Arnoldi 

dicti) Johannis dicti Sluijter de morte quondam Katherine filie quondam 

Arnoldi van den Berge #uxoris olim dicti Henrici# successione sunt 

advoluta et post mortem dicti Henrici successione advolventur quocumque 

locorum consistentia sive sita supportavit Johanni Kepken filio Johannis 

Kepken marito legitimo ut dicitur dicte Yde promittens ratam servare. 

Testes Penu et Gerardus datum quinta post pascha. Tradetur littera dicto 

Henrico. 

 

BP 1178 f 144v 08 do 14-04-1390. 

Voornoemde Johannes Kepken ev voornoemde Yda dv Johannes Sluijter verkocht 

voornoemde goederen aan voornoemde Henricus zvw Willelmus Buijc van 

Woensel. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes Kepken maritus et tutor legitimus #dicte# Yde sue uxoris 

filie (dg: quondam) Johannis Sluijter dicta bona omnia vendidit dicto 

Henrico filio quondam Willelmi Buijc de Woensel promittens ratam servare 

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

Goessuinus et Jordanus datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 144v 09 do 14-04-1390. 

Voornoemde Johannes Kepken ev voornoemde Yda deed tbv hr Henricus Buc 

afstand van erfgoederen, die voornoemde hr Henricus Buc verworven had van 

voornoemde Henricus zvw Willelmus Buijc. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus. 

 

Solvit XI solidos. 

Dictus Johannes Kepken maritus et tutor legitimus dicte Yde super 

hereditatibus quas #dominus Henricus Buc erga# dictum (dg: -s) Henricum 

filium quondam Willelmi Buijc (dg: prius vendiderat domino H) prius 

acquisiverat ad opus eiusdem domini Henrici Buc renunciavit promittens 

ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Henrico. 

 

BP 1178 f 144v 10 vr 08-04-1390. 

Jacobus Vinc verkocht aan Arnoldus Pasteijdebecker een huis en erf, 

eertijds van Ogerus gnd Vinsot, in den Bosch, in de Kleerherstellersstraat, 

tussen erfgoed van voornoemde Arnoldus Pasteijdebecker enerzijds en erfgoed 
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van wijlen Nicholaus gnd Knode anderzijds, aan hem verkocht43 door 

Theodericus Horenman en zijn vrouw Margareta. 

 

Jacobus Vinc domum et aream que fuerat Ogeri dicti Vinsot sitam in Busco 

in vico reparatorum veterum vestium inter hereditatem Arnoldi 

Pasteijdebecker ex uno et hereditatem quondam Nicholai dicti Knode ex 

alio venditam sibi a Theoderico Horenman et Margareta eius uxore prout in 

litteris hereditarie vendidit dicto Arnoldo Pasteijdebecker supportavit 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. #Testes# Gerardus et Goessuinus datum sexta post 

pasca. 

 

BP 1178 f 144v 11 vr 08-04-1390. 

Nicholaus Vincke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nicholaus Vincke prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 144v 12 vr 08-04-1390. 

Johannes, Henricus, Nicholaus en Heilwigis, kvw Ulricus gnd Ulric zv 

Henricus gnd des Smeets soen, verkochten aan Paulus zvw Jacobus molenaar 

van Lieshout een stuk beemd in de dingbank van Aarle, !tussen de plaats gnd 

die Beekbeemden, tussen Johannes Smijt van Lieshout enerzijds en Nicholaus 

gnd Yngelen soen anderzijds, belast met 7 penning nieuwe cijns aan de 

hertog. 

 

Johannes Henricus Nicholaus et Heilwigis liberi quondam Ulrici dicti 

Ulric filii Henrici dicti des Smeets soen cum tutore peciam prati sitam 

in (dg: p) jurisdictione de Aerle !inter locum dictum die Beecbeemden 

inter hereditatem Johannis Smijt de Lieshout ex uno et hereditatem 

Nicholai dicti Yngelen soen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Paulo filio quondam Jacobi multoris de Lieshout promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere exceptis septem denariis novi census 

domino duci inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 144v 13 vr 08-04-1390. 

Petrus van den Veken van Lijemde verkocht aan Wolterus Delijen soen een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) een akker, 4 lopen rogge groot, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, 

tussen Heilwigis gnd Spoijen en haar kinderen enerzijds en voornoemde 

verkoper anderzijds, (2) 1 zesterzaad land, gnd Sprengshof, in Boxtel, 

beiderzijds tussen de gemeint van Liemde, (3) 1 dagmaat beemd, aldaar, ter 

plaatse gnd Bredebeemde, in een erfgoed van Ghisbertus Vullinc aldaar, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Petrus van den Veken de Lijemde hereditarie vendidit Woltero Delijen soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex agro terre IIIIor lopinos siliginis in 

semine capiente sito in parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde inter 

hereditatem Heilwigis dicte Spoijen et eius liberorum ex uno et 

hereditatem dicti venditoris ex alio item ex sextariata terre dicta 

Sprengshof sita in dicta parochia inter communitatem de Lijemde ex 

utroque latere adiacentem item ex diurnata prati sita ibidem in loco 

dicto Bredebeemde (dg: inter hereditatem) in hereditate Ghisberti Vullinc 

ibidem sita ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi inde prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 144v 14 vr 08-04-1390. 

Johannes van Brakel zvw Steeskinus van Brakel gaf uit aan Theodericus des 

                         
43 Zie ← BP 1176 f 058r 02 ±do 01-04-1378, verkoop van het huis. 
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Cansen soen een hoeve, gnd het Goed tot Huesden, in Tilburg, zoals deze 

behoorde aan wijlen voornoemde Steeskinus; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren. Uitgever en zijn broer Ghisbertus beloofden 

verplichtingen af te handelen. 

 

Johannes de Brakel filius quondam Steeskini de Brakel mansum quendam 

dictum tGoet tot Huesden situm in parochia de Tilborch cum eius 

attinentiis universis prout dictus mansus ad dictum quondam Steeskini! 

pertinere consuevit ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Theoderico 

des (dg: Cansen) Cansen #soen# ab eodem pro censibus dominorum prius inde 

solvendis dandis atque pro hereditaria paccione septem modiorum siliginis 

mensure de Busco danda dicto Johanni ab altero purificationis ex 

premissis promittentes et cum eo Ghisbertus eius frater indivisi 

warandiam pro premissis et aliam obligationem ex parte eorum et suorum 

coheredum aut aliquarum aliarum personarum existentem in premissis 

deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 144v 15 vr 08-04-1390. 

Willelmus Coptiten verwerkte zijn recht tot vernaderen. De brief van 

Johannes overhandigen aan Johannes van Neijnsel. 

 

C. 

Willelmus Coptiten prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. Detur 

littera Johannis Johanni de Neijnsel. 

 

BP 1178 f 144v 16 do 05-05-1390. 

Voornoemde Theodericus des Cansen soen droeg voornoemde hoeve over aan 

Willelmus Grieten soen zvw Danijel, belast met voornoemde pacht. 

 

[Dictus] Theodericus dictum mansum cum suis attinentiis supportavit 

Willelmo (dg: filio quondam Danije) Grieten soen filio quondam Danijelis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

dicta paccione (dg: ?pacc) septem modiorum siliginis. Testes ?Henricus et 

Jorden datum quinta post cantate. 

 

1178 mf4 E 04 f. 145. 

 Sexta post pasca: vrijdag 08-04-1390. 

 Sabbato post pasca: zaterdag 09-04-1390. 

 

BP 1178 f 145r 01 vr 08-04-1390. 

Voornoemde Theodericus des Cansen soen, Willelmus Duijke en Bartholomeus zv 

Nicholaus Spijrinc Meus soen beloofden aan Johannes van Neijnsel 170 

Gelderse gulden nu ?geslagen of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Martinus (vr 11-11-1390) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (do 02-

02-1391). 

 

Dictus Theodericus et (dg: Theodericus) #Willelmus# Duijke et 

Bartholomeus filius Nicholai Spijrinc Meus soen promiserunt Johanni de 

Neijnsel (dg: L C et) C et LXX Gelre gulden nunc confectos vel valorem 

mediatim Martini et mediatim purificationis proxime persolvendos. Testes 

Gerardus et Goessuinus datum sexta post pasca. 

 

BP 1178 f 145r 02 vr 08-04-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alios indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 145r 03 vr 08-04-1390. 

Pijramus gnd Moers van Roedeacker zvw Heijnmannus gnd Heijnman van Aerle 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

90 

verkocht aan Johannes Donschot een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Aarle te leveren, gaande uit ¼ deel in alle 

goederen die waren van wijlen zijn schoonvader Rodolphus van Stripe, 

gelegen onder Aarle en Rixtel, reeds belast met de grondcijns. 

 

Pijramus dictus Moers van (dg: den) [R]oedeacker filius quondam 

Heijnmanni dicti Heijnman de Aerle hereditarie vendidit Johanni Donschot 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis et in Aerle tradendam ex quarta 

parte ad se spectante in omnibus bonis que fuerant quondam Rodolphi de 

Stripe sui soceri quocumque locorum infra parochias de Arle et de Rixstel 

sitis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu dominorum fundi ?inde solvendo et (dg: suff) super habita 

et acquirenda sufficientem facere. Testes Gerardus et Jorden datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 145r 04 vr 08-04-1390. 

Hermannus Zwertfegher van Aken ev Margareta dv Johannes van Loen 

schoenmaker verkocht aan Johannes Broc zv Petrus Broc ¼ deel in een huis en 

erf van voornoemde Johannes van Loen, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van Arnoldus van der Haseldonc enerzijds en erfgoed van 

Theodericus van Spoerdonc anderzijds, strekkend vanaf de weg tot aan het 

water. 

 

Hermannus Zwertfegher de Aken maritus et tutor legitimus ut dicebat 

Margarete sue uxoris filie Johannis de Loen #sutoris# quartam partem ad 

se et ad dictam eius uxorem spectantem in domo et area dicti Johannis de 

Loen sita in Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem Arnoldi van 

der Haseldonc ex uno et hereditatem Theoderici de Spoerdonc ex alio 

tendente a plathea ad aquam ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Broc 

filio Petri Broc promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere ex parte sui deponere. Testes Scilder et Jordanus 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 145r 05 vr 08-04-1390. 

Johannes zv Johannes van Loen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis de Loen prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 145r 06 za 09-04-1390. 

Johannes van Kuijc zvw Arnoldus van Kuijc wonend in Gewande verkocht aan 

Henricus Loenman een n-erfcijns van 2 Hollandse gulden of de waarde, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit 4 hont land, in een kamp van 2 morgen, 

welk kamp gelegen is in Kessel, ter plaatse gnd te einde die Voerbroec 

Stege, tussen erfg vw Johannes gnd Louwer enerzijds en de gemene steeg van 

Kessel anderzijds. 

 

Johannes de Kuijc filius quondam Arnoldi de Kuijc commorans in Gewanden 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Loenman hereditarium censum 

duorum Hollant gulden vel valorem solvendum hereditarie Martini ex IIIIor 

hont terre (dg: sitis in parochia de Kessel in) ad se spectantibus in 

quodam campo duo jugera terre continente qui campus situs in parochia de 

Kessel (dg: in lo) in loco dicto (dg: dat Eijnde) teijnden die Voerbroec 

Stege inter hereditatem heredum quondam Johannis dicti Louwer ex uno et 

inter communem stegham de Kessel ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: ex) et 

sufficientem facere. Testes Gerardus et Scilder datum sabbato post 

pascha. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

91 

BP 1178 f 145r 07 za 09-04-1390. 

Theodericus zvw Johannes Coster van Haren droeg over aan de broers Jacobus 

en Arnoldus Backe, kvw Wolterus gnd Groet Wouter, het deel dat voornoemde 

wijlen Johannes Coster had in een beemdeke gnd dat Elsbroek, in Haaren, 

tussen Johannes van de Dijk enerzijds en wijlen Johannes van Haren 

anderzijds. Voornoemde Theodericus en met hem Henricus van Haren 

vleeshouwer beloofden dat zij en alle erfgenamen van voornoemde wijlen 

Johannes Coster deze overdracht van waarde zullen houden. 

 

Theodericus filius quondam Johannis Coster de Haren totam partem et omne 

jus quam et quod dictus quondam Johannes Coster eius pater habuit in 

quodam pratulo (dg: s) dicto dat Elsbroec sito in parochia de Haren inter 

hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis de Haren ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Jacobo et 

Arnoldo Backe fratribus liberis quondam Wolteri dicti Groet Wouter 

promittentes cum eo Henricus de Haren carnifex super omnia quod ipsi et 

omnes heredes dicti quondam Johannis Coster observabunt et obligationem 

ex parte eorum et ex parte quorumcumque heredum dicti quondam Johannis 

Coster deponere. Testes Gerardus et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 145r 08 vr 08-04-1390. 

Johannes van Gemert de jongere beloofde aan Theodericus zvw Johannes 

Moelner 20 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1390) te betalen. 

 

Johannes de Gemert junior promisit Theoderico filio quondam Johannis 

Moelner XX Gelre gulden vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. 

Testes Gerardus et Jorden datum sexta post pasca. 

 

BP 1178 f 145r 09 za 09-04-1390. 

Arnoldus Zeghers soen van Vucht verkocht aan de secretaris, tbv Hilla gnd 

Andries, een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Vught Sint-Petrus, tussen 

wijlen Ghisbertus Lisscap enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds 

belast met 7 schelling geld, (2) een stuk land, gnd die Dijkakker, in Vught 

Sint-Petrus, tussen Eefsa van Halle en haar kinderen enerzijds en kv 

Theodericus Tijmmerman anderzijds. Dienstmaagd van Sint-Clara. 

 

Arnoldus Zeghers soen de Vucht legitime vendidit mihi ad opus Hille dicte 

Andries vitalem pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam ad vitam dicte Hille omnium sanctorum ex domo et orto sitis in 

parochia sancti Petri de Vucht inter hereditatem quondam Ghisberti 

Lisscap ex uno et (dg: hereditatem) inter communem platheam ex alio atque 

ex pecia terre dicta die Dijcacker sita in dicta parochia inter 

hereditatem Eefse de Halle et eius liberorum ex uno et hereditatem 

liberorum Theoderici Tijmmerman ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

septem solidis monete ex dictis domo et orto prius solvendis et 

sufficientem facere et cum mortua fuerit etc. Testes Goessuinus et Jorden 

datum sabbato post pasca. Ancilla sancte Clare. 

 

BP 1178 f 145r 10 za 09-04-1390. 

Willelmus Waerloes enerzijds en Boudewinus zvw Arnoldus Gruijter van Os, 

voor zich en zijn zuster Elisabeth, Ancelmus gnd van Wamel ev Yda dvw 

Godefridus Gruijter, de broers Henricus en Johannes, kvw Denekinus 

Gruijter, voor zich en voor zijn broers en zusters, de broers Arnoldus, 

Godefridus en Johannes en gezusters Yda en Metta, kvw Henricus Gruijter, en 

Johannes van der Papendonc ev Heilwigis dvw voornoemde Henricus Gruijter 

anderzijds, maakten een erfdeling van een hoeve die was van wijlen Arnoldus 

Gruijter en diens vrouw Avezoeta, in Nuland, ter plaatse gnd Winkel. 

Voornoemde Willelmus kreeg (1) het huis met ondergrond, aldaar, tussen kvw 
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Gerardus uijt Vinckel enerzijds en een paal die daar geplaatst is 

anderzijds, met beemden en bossen, bij dit huis horend, strekkend vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan de gemene waterlaat, zoals afgepaald, (2) 

de helft van een akker, aldaar, tussen kvw voornoemde Gerardus uijt Vinckel 

enerzijds en erfgoed van het klooster Porta Celi anderzijds, te weten de 

helft richting het erfgoed van het klooster, met een stukje beemd, aldaar, 

achter voornoemde helft, zoals afgepaald, (3) de helft van een kamp, 

tegenover voornoemd huis, tussen de gemeint enerzijds en voornoemde 

Willelmus Waerloes anderzijds, te weten de helft richting Den Bosch, zoals 

afgepaald. 

Boudewinus beloofde dat zijn zuster Elisabeth de deling van waarde zal 

houden. De broers Henricus en Johannes, kvw Denekinus Gruijter, beloofden 

dat al hun broers en zusters met de deling zullen instemmen. Schade van 

uitwinning zullen ze gezamenlijk dragen, dwz voornoemde Willelmus een helft 

en de anderen de andere helft. Willelmus zal de helft van alle cijnzen en 

pachten betalen, die uit geheel de voornoemde hoeve gaan. Boudewinus, zijn 

zuster Elisabeth, Ancelmus, Henricus en Johannes, kvw Denekinus Gruijter, 

en hun broers en zusters, Arnoldus, Godefridus, Johannes, Yda en Metta, kvw 

voornoemde Henricus Gruijter, en Johannes van der Papendonc zullen de 

andere helft betalen. 

Voornoemde Boudewinus, zijn zuster Elisabeth, Ancelmus van Wamel, Henricus 

en Johannes, kvw Denekinus Gruijter, en hun broers en zusters, Arnoldus, 

Godefridus, Johannes, Yda en Metta, kvw Henricus Gruijter, en Johannes van 

den Papendonc kregen (4) een erfgoed, naast voornoemd huis dat aan 

voornoemde Willelmus ten deel is gevallen enerzijds en voornoemde kvw 

Gerardus uijt Vinckel anderzijds, met beemden en bossen, {f.145v} strekkend 

vanaf de de gemene weg naar de gemene waterlaat, zoals afgepaald, (5) de 

helft van een akker, aldaar, tussen voornoemde kvw Gerardus uijt Vinckel 

enerzijds en erfgoed van het klooster Porta Celi anderzijds, te weten de 

helft richting voornoemde kvw Gerardus uijt Vinckel, met een stuk beemd, 

achter voornoemde akker gelegen, zoals afgepaald, (6) de helft van een 

kamp, aldaar, tussen voornroemde Willelmus Waerloes enerzijds en de gemeint 

aldaar anderzijds, te weten de helft richting de villa van Hees. Twee 

brieven, een voor Boudewinus en de andere voor voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus Waerloes ex una parte Boudewinus filius quondam Arnoldi 

Gruijter de Os pro se et pro Elisabeth eius sorore Ancelmus dictus de 

Wamel maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue uxoris filie 

quondam Godefridi Gruijter Henricus et Johannes fratres liberi quondam 

Denekini Gruijter pro se et pro suis fratribus sororibus (dg: ex altera) 

Arnoldus Godefridus Johannes #fratres# Yda Metta sorores liberi quondam 

Henrici Gruijter et Johannes van der Papendonc maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Heilwigis sue uxoris filie dicti quondam Henrici Gruijter ex 

altera #cum tutore etc# palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

fecisse de manso qui fuerat quondam Arnoldi Gruijter et Avezoete sue 

uxoris sito in (dg: lo) parochia de Nuwelant (dg: s) in loco dicto 

Winckel et de eius atinentiis ut dicebant mediante qua divisione domus 

cum eius fundo dicti mansi sita ibidem inter hereditatem liberorum 

quondam Gerardi uijt Vinckel ex uno et inter palum ibidem fixum ex alio 

simul cum pratis et nemoribus ad dictam domum spectantibus tendens a 

communi platea retrorsum ad communem aqueductum prout domus cum eius 

fundo prata et nemora ibidem ad presens sunt limitate item medietas agri 

terre siti ibidem inter hereditatem liberorum dicti quondam Gerardi uijt 

Vinckel ex uno et inter hereditatem spectantem ad conventum de Porta Celi 

ex alio scilicet illam medietatem que sita est versus hereditatem dicti 

conventus cum quadam particula prati ibidem retro (dg: dictum ag) dictam 

medietatem dicti agri sitam prout dicta particula prati ibidem !ad dictam 

medietatem dicti agri terre ibidem est limitata item medietas (dg: prati 

siti in opp) cuiusdam campi siti in oppositum domus predicte inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex uno et inter hereditatem dicti Willelmi 

Waerloes ex alio videlicet illa medietas dicti campi que sita est versus 
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oppidum de Busco prout dicte hereditates ibidem sunt limitate ut dicebant 

dicto Willelmo cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc 

promittentes ratam servare et promisit dictus (dg: Joh) Boudewinus quod 

ipse dictam Elisabeth eius (dg: uxore) sororem dictam divisionem faciet 

observare promiserunt dicti Henricus Johannes fratres liberi dicti 

quondam Denekini Gruijter #quod ipsi# omnes suos fratres et sorores dicte 

divisioni facient consentire et si via juris evincetur dampna equaliter 

portabunt #Willelmus unam medietatem et ceteri omnes aliam medietatem# 

hoc eciam addito quod dictus Willelmus (dg: os) medietatem censuum et 

paccionum ex dicto integro manso solvendorum dabit et solvet quod dictis 

Boudewino et aliis superius nominatis nullum dampnum exinde eveniat #(dg: 

dictus Willelmus unam medietatem et alii reliquam medietatem)# et simili 

dictus Boudewinus Elisabeth eius soror Ancelmus Henricus et Johannes 

liberi dicti quondam Denekini Gruijter et eorum fratres et sorores 

Arnoldus Godefridus Johannes Yda et Metta liberi dicti quondam Henrici 

Gruijter [et Johannes] van der Papendonc alteram medietatem censuum et 

paccionum ex dicto integro manso solvent dabunt et solvent quod dicto 

Willelmo nullum dampnum exinde eveniat et mediante eadem divisione 

hereditas que sita iuxta dictam domum dicto Willelmo in partem cessam ex 

uno et inter hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Gerardi uijt 

Vinckel ex alio simul cum pratis et (dg: me) nemoribus ad dictam 

hereditatem limitatis 

 

1178 mf4 E 05 f. 145v. 

 Sabbato post pasca: zaterdag 09-04-1390. 

 in octavis pasche: zondag 10-04-1390. 

 

BP 1178 f 145v 01 za 09-04-1390. 

tendens a communi plathea !ac communem aqueductum prout huiusmodi 

hereditas et eius nemoribus et pratis ibidem (dg: versus) sunt limitate 

item medietas cuiusdam agri terre siti ibidem inter hereditatem dictorum 

liberorum dicti quondam Gerardi uijt Vinckel ex uno et hereditatem 

conventus de Porta Celi ex alio scilicet illa (dg: -s) medietas dicti 

agri que sita est versus hereditatem dictorum liberorum dicti quondam 

Gerardi uijt Vinckel cum pecia (dg: terre) prati retro dictum agrum terre 

sita prout dicta pecia prati ibidem est sita et ad dictam medietatem 

dicti agri terre limitata item medietas campi siti ibidem inter 

hereditatem Willelmi Waerloes predicti ex uno et inter communitatem 

ibidem ex alio scilicet illa medietas dicti campi que sita est versus 

villam de Hees ut dicebant dictis Boudewino Elisabeth eius sorori Ancelmo 

de Wamel Henrico et Johanni liberis dicti quondam Denekini Gruijter et 

suis fratribus et sororibus Arnoldo Godefrido Johanni Yde et Mette 

liberis dicti quondam Henrici Gruijter et Johanni van den Papendonc 

cesserunt in partem ut dictus Willelmus recognovit promittens ratam 

servare et si via juris dictus Willelmus unam medietatem et dicti alii 

reliquam medietatem portabunt (dg: et dictus Willelmus unam m). Testes 

Penu et Scilder datum sabbato post pasca. Duplicetur quarum una! 

Boudewinus et aliam dictus Willelmus obtinebit. 

 

BP 1178 f 145v 02 za 09-04-1390. 

Johannes Leonii van Erpe en Theodericus Writer beloofden mr Wolphardus van 

Ghiessen schadeloos te houden van alle beloften, die Ghisbertus Sceijvel en 

zijn kinderen gedaan hadden aan Johannes van Brolijo, zijn vrouw Agnes, 

Nicholaus van Oerle en Johannes van Tula. 

 

Johannes Leonii de Erpe et Theodericus Writer promiserunt super omnia 

magistro Wolphardo de Ghiessen quod ipsi dictum magistrum Wolphardum ab 

omnibus promissionibus quas Ghisbertus S[ce]ijvel #et eius liberi# 

Johanni de Brolijo Agneti eius uxori (dg: et suis liberis) Nicholao de 

Oerle et Johanni de Tula aut eorum alteri promiserant #in litteris# ut 
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dicebant a dampnis indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 145v 03 za 09-04-1390. 

Arnoldus en Johannes, kv Gerardus van Vladeracken, beloofden aan 

Theodericus Writer 187½ Gelderse gulden of de waarde morgen over een jaar 

te betalen. 

 

(dg: Johannes et) Arnoldus #et Johannes# liberi Gerardi de Vladeracken 

promiserunt Theoderico Writer C LXXXVIIJ Gelre gulden vel valorem in auro 

a die crastino ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 145v 04 za 09-04-1390. 

Willelmus van Broechoven zvw Wolterus Backe van Broechoven verkocht aan 

Gerardus Heerken de jongere zvw Godefridus Heerken 1½ vleesbank, in het 

vleeshuis in Den Bosch, die behoorden aan Heilwigis van Broechoeven. 

Verkoper, zijn broer Henricus en Woltherus zvw Wolterus van Oerle beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd de hertogencijns. Albertus zvw Henricus 

van Kessel deed afstand. 

 

Nota. 

Willelmus (dg: filius) de Broechoven filius quondam Wolteri Backe de 

Broechoven (dg: Henricus eius frater et) unum et dimidium stallos ad se 

spectantes dictos vleeschbanc sitos in macello oppidi de Busco et qui 

unus et dimidius stalli ad Heilwigem de Broechoeven spectare consueverunt 

ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo Heerken juniori filio quondam 

Godefridi Heerken promittentes et cum eo Henricus eius frater Woltherus 

filius quondam Wolteri de Oerle indivisi warandiam et obligationem 

deponere excepto censu ducis. Quo facto Albertus filius quondam (dg: 

Alberti) Henrici de Kessel super premissis ad opus dicti emptoris 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 145v 05 za 09-04-1390. 

Willelmus zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Willelmus filius Willelmi filii Arnoldi Tielkini prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 145v 06 za 09-04-1390. 

Theodericus van den Wijer zvw Theodericus van den Wijer van Dommellen 

verkocht aan Henricus van Huessen een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-

Remigius te betalen, gaande uit (1) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Eersel, die Sijmon gnd Moen Moenkens soen van Eijcke met Lichtmis in 

Eersel aan hem moet leveren, gaande uit een huis, schuur en tuin, in 

Westerhoeven, tussen Theodericus Spungher enerzijds en Nicholaus gnd Theeus 

anderzijds, (2) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Eersel, die 

Theodericus Bocke van Rijthoeven met Lichtmis aan hem moet leveren, gaande 

uit een huis, tuin en aangelegen akker, in Rijthoeven, tussen een gemene 

weg enerzijds en Godefridus gnd Sijmkens anderzijds, (3) een stuk land, gnd 

die Toelen Strepe, en 2 stukken beemd, in Dommellen, ter plaatse gnd dat 

Loebroek, (4) 15 penning cijns, die Matheus van der Voert moet betalen aan 

voornoemde Theodericus verkoper, gaande uit een tuin, gnd Knesellens Hof, 

(5) 3 lopen rogge erfpacht, die Franco Leuwe moet leveren aan voornoemde 

verkoper, gaande uit een stuk land, gnd Veltbrake, in Waderle. 

 

Theodericus van den Wijer (dg: d) filius quondam Theoderici van den Wijer 

de Dommellen hereditarie vendidit Henrico de Huessen hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie Remigii ex hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Eersel quam paccionem Sijmon 

dictus Moen Moenkens soen de Eijcke sibi solvere tenetur purificationis 

et in Eersel tradere ex domo horreo et orto sitis in parochia de 
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Westerhoeven inter hereditatem Theoderici Spungher ex uno et hereditatem 

Nicholai dicti Theeus ex alio atque ex hereditaria paccione unius et 

dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam Theodericus Bocke de 

Rijthoeven sibi solvere tenetur hereditarie purificationis ex domo orto 

et agro terre ipsis adiacente sitis in parochia de Rijthoeven inter (dg: 

hereditatem) communem platheam ex uno et inter hereditatem Godefridi 

dicti Sijmkens ex alio et ex pecia terre dicta die Toelen Strepe et (dg: 

pecia terre) #ex# duabus peciis prati sitis in parochia de Dommellen in 

loco dicto dat Loebroec atque ex XV denariis census quos (dg: dictus 

Theodericus Bocke solven) Matheus van der Voert dicto Theoderico (dg: 

Bocke) #venditori# solvere tenetur ex orto dicto Knesellens Hof item ex 

tribus lopi-(dg: natis)-#nis siliginis# (dg: .....) hereditarie paccionis 

quam Franco Leuwe dicto venditori solvere tenetur ex pecia terre dicta 

(dg: Velts) Veltbrake sita in parochia de Waderle ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. (dg: 

testes datum) Testes Penu et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1178 f 145v 07 za 09-04-1390. 

Lambertus Arts soen ev Aleidis, en Johannes Pape ev Hadewigis, dvw 

Rodolphus Roesmont, droegen over aan Mechtildis wv Godescalcus Roesmont, 

tbv haar en Rodolphus en Henricus Backe, kv voornoemde Mechtildis en wijlen 

Godescalcus, het deel, dat aan hun echtgenoten gekomen is na overlijden van 

Ghiselbertus Roesmont, in een erfgoed gnd moer, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Stalbrechs Venne. 

 

Lambertus Arts soen maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleidis sue 

uxoris et Johannes Pape maritus et tutor legitimus ut asserebat Hadewigis 

sue uxoris filiarum quondam Rodolphi Roesmont totam partem et omne jus 

ipsis et dictis eorum (dg: m) uxoribus de morte quondam Ghiselberti 

Roesmont successione hereditarie advolutas in quadam hereditate dicta 

moer sita in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Stalbrechs Venne ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Mechtildi relicte quondam Godescalci 

Roesmont (dg: promittentes ratam servare et obligationem ex parte) #ad 

opus sui# et ad opus Rodolphi et Henrici Backe liberorum Mechtildis et 

quondam Godescalci predictorum promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte suorum deponere. Testes Penu et Scilder datum sabbato post 

pasca. 

 

BP 1178 f 145v 08 za 09-04-1390. 

Paulus zv Paulus Kersmaker beloofde aan Goessuinus van Best 16 Gelderse 

gulden44 of de waarde met Sint-Jacobus (ma 25-07-1390) aanstaande te 

betalen. 

 

Paulus filius Pauli Kersmaker promisit Goessuino de Best XVI Gelre gulden 

vel valorem ad Jacobi proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 145v 09 za 09-04-1390. 

Lambertus Arts soen en Johannes Pape verklaarde ontvangen te hebben van 

Mechtildus wv Godescalcus Roesmont en haar kinderen 1/5 deel, aan hen 

behorend na overlijden van Ghisbertus Roesmont, in goederen die wijlen 

voornoemde Ghisbertus nagelaten heeft, echter voor voornoemde Lambertus en 

Johannes uitgezonderd het recht, dat ze zullen hebben na overlijden van 

Ghisbertus nzvw voornoemde Ghisbertus Roesmont, in goederen die voornoemde 

Ghisbertus nzvw Ghisbertus zal nalaten, en ze ontlastten voornoemde 

Mechtildis en haar kinderen van alle aanspraken op hen, mbt goederen die 

Godescalcus Roesmont ev voornoemde Mechtildis namens wijlen zijn voornoemde 

broer Ghisbertus onder zich had. 

 

                         
44 Zie → BP 1179 p 223r 03 wo 08-03-1391, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Solvit. 

Lambertus Arts soen et Johannes Pape recognoverunt se fore satisfactum a 

Mechtilde relicta quondam Godescalci Roesmont #et eius liberis# a (dg: 

decima) #quinta# parte ipsis de morte quondam Ghisberti Roesmont 

competente in bonis que dictus quondam Ghisbertus in eius morte post se 

reliquit ut dicebant salvo tamen dictis Lamberto et Johanni toto jure 

ipsis post mortem Ghisberti filii naturalis dicti quondam Ghisberti 

Roesmont competituro in bonis ab ipso Ghisberto filio naturali dicti 

quondam Ghisberti relinquendis insuper quitam proclamaverunt dictam 

Mechtildem (dg: ab) et suos liberos ab omnibus impetitionibus quibus 

mediantibus ipsi dictos Mechtildem et eius liberos impetere possent 

occacione bonorum que Godescalcus Roesmont maritus dicte Mechtildis s ex 

parte dicti quondam Ghisberti sui fratris sub se habuit ut dicebant. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 145v 10 zo 10-04-1390. 

Lambertus Bathen soen en Nijcholaus Nouden verhuurden aan Gheerlacus zvw 

Gheerlacus Cnode een huis en erf van wijlen voornoemde Gheerlacus Cnode zvw 

Gheerlacus met den Brode, in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, over het 

water, naast erfgoed van hr Gheerlacus van Ghemert dekaan van Sint-

Oedenrode, met zijn wegen zowel aan deze als aan gene zijde van de stroom, 

aan voornoemde Lambertus en Nijcholaus en aan Willelmus van Broechoven 

verkocht door voornoemde Gheerlacus zvw voornoemde Gheerlacus Cnode, voor 

de duur van 2 jaar, ingaande heden, voor 10 gulden per jaar, met Pasen te 

betalen. De huursom is voldaan. 

 

Lambertus Bathen soen et Nijcholaus Nouden domum et aream (dg: cum suis 

viis attinentiis) quondam Gheerlaci Cnode filii quondam Gheerlaci met den 

Brode sitam in Busco ad vicum Hijntamensem ultra aquam ibidem juxta 

hereditatem domini Gheerlaci de Ghemert decani Rodensis (dg: ex uno) cum 

suis viis et attinentiis universis tam infra quam ultra aquam ibidem 

currentem sitis venditam (dg: p) dictis Lamberto et Nijcholao et Willelmo 

de Broechoven a Gheerlaco filio dicti quondam Gheerlaci Cnode prout in 

litteris dicebant contineri locaverunt dicto Gheerlaco filio dicti 

quondam Gheerlaci Cnode ab eodem ad spacium duorum annorum datam 

presentium sine medio sequentium possidendam (dg: #pro X floren# 

promittentes ratam servare et recognoverunt) pro X florenis dandis eis 

?altero anno quolibet dictorum (dg: ann) duorum pasche promittentes ratam 

servare et recognoverunt [eis] de (dg: pretio huiusmodi) tota pecunia 

huiusmodi ....... fore satisfactum. Testes Scilder et Jordanus datum in 

octavis pasche. 

 

1178 mf4 E 06 f. 146. 

 in octavis pasche: zondag 10-04-1390. 

 Secunda post dominicam misericordia: maandag 18-04-1390. 

 Secunda post octavas pasce: maandag 11-04-1390. 

 Tercia post octavas pasce: dinsdag 12-04-1390. 

 

BP 1178 f 146r 01 zo 10-04-1390. 

Johannes zvw Johannes van Gherwen droeg over aan zijn broer Laurencius de 

helft in erfgoederen, gnd Cruijsscot, in Stiphout, naast erfgoed van het 

huis van Lieshout enerzijds en van kv Willelmus gnd van den Velde 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint van Stiphout en met het 

andere eind aan Willelmus van Kriekenbeke, van welke erfgoederen hr 

Theodericus Rover ridder en zijn broer Johannes, tbv eerstgenoemde Johannes 

en zijn voornoemde broer Laurencius, afstand hadden gedaan. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Gherwen medietatem ad se spectantem 

in hereditatibus dictis communiter Cruijsscot sitis in parochia de 

Stiphout contigue iuxta hereditatem domus de Lieshout et liberorum 

Willelmi dicti van den Velde tendentibus cum uno fine ad communitatem de 
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Stiphout et cum reliquo fne ad hereditatem Willelmi de Kriekenbeke super 

quibus vero hereditatibus dominus Theodericus Rover miles et Johannes 

eius frater ad opus primodicti Johannis et Laurencii sui (dg: fratribus) 

fratris hereditarie renunciaverunt prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Laurencio suo fratri cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. (dg: testes Penu et 

Scilder datum sabbato post pasca). Testes Willelmus et (dg: ..) Jorden 

datum in octavis pasce. 

 

BP 1178 f 146r 02 zo 10-04-1390. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen, zijn zoon Willelmus, Theodericus zvw 

voornoemde Johannes van Gherwen en Johannes zv Henricus die Weder van 

Helmont beloofden aan Johannes zvw voornoemde Johannes van Gherwen 200 

Gelderse gulden45 of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan over 3 

jaar (di 24-06-1393) en de andere helft met Sint-Remigius over 3 jaar (wo 

01-10-1393). 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen Willelmus eius filius 

Theodericus filius dicti quondam Johannis de Gherwen et Johannes filius 

Henrici die Weder de Helmont promiserunt Johanni filio (dg: f) quondam 

dicti Johannis de Gherwen ducentos florenos Gelrie seu (dg: .) valorem 

mediatim a nativitatis Johannis proxime #futuro# ultra tres annos et 

mediatim a Remigii proxime futuro ultra tres annos persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 146r 03 zo 10-04-1390. 

Voornoemde vier beloofden aan voornoemde Johannes zvw Johannes van Gherwen 

42 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-

1390) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Dicti 4or promiserunt dicto Johanni filio quondam Johannis de Gherwen XLII 

Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Theoderico. 

 

BP 1178 f 146r 04 zo 10-04-1390. 

Voornoemde Laurencius en zijn zoon Willelmus beloofden de andere twee 

schadeloos te houden. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Solvit. 

Dicti Laurencius et Willelmus eius filius promiserunt super habita et 

habenda alios duos indempnes servare (dg: testes datum supra) de toto. 

Testes datum supra. Tradetur littera quitancie dicto Theoderico. 

 

BP 1178 f 146r 05 zo 10-04-1390. 

Voornoemde Laurencius beloofde aan zijn broer Johannes dat hij Everardus 

Peters soen zal toestaan als hoevenaar de helft te bezitten van voornoemde 

goederen gnd die Cruijsscot, gedurende 3 jaar, ingaande Pinksteren 

aanstaande (zo 22-05-1390), op dezelfde manier als waarop voornoemde 

Everardus die helft thans heeft van voornoemde Johannes, tenzij die 

beëindigd wordt met instemming van voornoemde Everardus. 

 

Dictus Laurencius promisit #super omnia# Johanni suo fratri quod ipse 

Laurencius [!pro]mittet Everardum (dg: Petrum f) Peters soen #tamquam 

colonum# residere ac possidere medietatem supradictarum hereditatum die 

(dg: Cru) Cruijsscot vocata-(dg: rarum)-rum #ad spacium trium annorum a 

                         
45 Zie → VB 1799 f 078v 06, ma 12-01-1394, Jan soen Jans van Gherwen was 

gericht aen alle goide Laurens soen wilner des vors Jans van Gherwen 

Willems sijns soen Dircs soen wilner Jans van Gherwen vors ende Jans soen 

Henrics geheijten Weder van Helmont met scepenen scoude brieven ende Jan 

irstgenoemt heeft des mechtich gemaect Art Groet Art. 
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penthecostes proxime futuro sine medio sequentium# (dg: s.) prout et eo 

modo quo ipse Everardus eandem medietatem habet et possidet pro presenti 

a dicto Johanne (dg: ..) nisi hoc finitur de consensu dicti Everardi. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 146r 06 ±zo 10-04-1390. 

Jacobus van Oefel droeg al zijn beesten en varend goed over aan Johannes 

van der Hautaert. 

 

Jacobus de Oefel omnes suas bestias et bona pecoralia quocumque locorum 

sitas in dicebat legitime supportavit Johanni van der Hautaert promittens 

ratam servare et obligationem ex pare sui deponere. Testes Penu et 

Spanct. 

 

BP 1178 f 146r 07 ma 18-04-1390. 

Godefridus Herbrechts soen verkocht aan Johannes gnd van Druenen Peters 

soen een n-erfcijns van 6 oude schilden geld van de keizer of van de koning 

van Frankrijk of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft 

van 2 kampen, gnd dOssenkampen, in Herpen, (1) tussen erfgoed gnd die Sceed 

Donk enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) tussen voornoemde steeg 

enerzijds en erfgoed gnd die Gemeint anderzijds. 

 

Godefridus Herbrechts soen hereditarie vendidit (dg: Arnoldo Wouden ad 

opus) Johannis dicti de Druenen #Peters soen# hereditarium censum sex 

aude scilde monete imperatoris vel regis Francie vel valorem solvendum 

hereditarie in nativitatis Domini ex medietate ad se spectante duorum 

camporum dictorum communiter Dossencampen sitorum in parochia de Herpen 

quorum unus inter hereditatem dictam die Sceed Donc ex uno et inter 

communem stegam ex alio et alter inter dictam stegam ex uno et inter 

hereditatem dictam die Ghemeijnt ex alio sunt siti ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: exceptis duabus medietate 

duarum virgatarum aggeris Mose ad dictam medietatem de jure spectantium) 

et sufficientem facere. Testes Penu et Jordanus datum secunda post (dg: 

octavas pasche) dominicam misericordia. 

 

BP 1178 f 146r 08 ma 11-04-1390. 

Johannes van der Donc verkocht aan Willelmus zvw Godefridus van Halle een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit de helft in ¾ deel van 4 stukken land, in Vught Sint-Petrus, (1) 4 

lopen rogge groot, ter plaatse gnd Dallendonk, tussen Mechtildis Moerken 

enerzijds en Agnes van den Sande anderzijds, ook in een beemdje naast dit 

stuk land, (2) 1 lopen rogge groot, gnd die Allendonkse Strepe, tussen 

wijlen Goessuinus Knode enerzijds en Hubertus Jordens soen anderzijds, (3) 

3 lopen rogge groot, ter plaatse gnd op Helaer, tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Ywanus Stierken anderzijds, (4) 1 lopen 

rogge groot, ter plaatse gnd Borch Stockel, tussen wijlen voornoemde 

Goessuinus Cnode enerzijds en Theodericus Loekaert anderzijds, voornoemde 

helft reeds belast met 4½ oude groot. 

 

Johannes van der Donc hereditarie vendidit Willelmo filio quondam 

Godefridi de Halle hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in tribus quartis partibus quatuor peciarum terre 

sitarum in parochia (dg: de) sancti Petri de Vucht quarum una #quatuor 

lopinos siliginis in semine capiens# in loco dicto Dallendonc inter 

hereditatem (dg: Yde) Mechtildis Moerken ex uno et inter hereditatem 

Agnetis van den Sande ex alio atque in pratulo (dg: retro d) iuxta dictam 

peciam terre sito altera unum lopinum siliginis annuatim in semine capiet 

(dg: inter hereditatem) dicta communiter die Allendoncsche Strepe inter 

hereditatem quondam Goessuini Knode ex uno et inter hereditatem Huberti 

Jordens soen ex alio tercia tres lopinos siliginis in semine capiens in 
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loco dicto #op# Helaer inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco 

ex uno et inter hereditatem Ywani Stierken ex alio et quarta unum lopinum 

siliginis annuatim in semine capiens in loco dicto Borch Stockel inter 

hereditatem dicti quondam Goessuini Cnode ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Loekaert ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: duo) quatuor et 

dimidio antiquis grossis ex dicta medietate dictarum trium quartarum 

partium prius de jure solvendis et sufficientem facere. Testes Scilder et 

Jorden datum (dg: ut supra) #secunda post octavas pasce#. 

 

BP 1178 f 146r 09 ma 11-04-1390. 

Ghisbertus zv Jacobus van Hedel vroeg aan zijn vader om toestemming buiten 

het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan van zijn vader. 

 

Ghisbertus filius Jacobi de Hedel supplicavit dicto suo patri licenciam 

recedendi et domo convictu et expensis et pater annuens etc ut in forma. 

Testes Penu et Spanct datum ut supra. 

 

BP 1178 f 146r 10 ma 11-04-1390. 

Johannes zvw Mijchael van Boert zvw Johannes Tempeleers verklaarde 

ontvangen te hebben van zijn broer Henricus zvw voornoemde Mijchael 1/3 

deel van 24 Brabantse dobbel, die voornoemde Henricus beloofd had aan zijn 

broers, eerstgenoemde Johannes en Ghisbertus, en aan Walterus zv Johannes 

gnd Metten soen van Best. 

 

Solvit I grossum. 

Johannes filius quondam Mijchaelis de (dg: Boerden) #Boert# filii quondam 

Johannis Tempeleers palam recognovit sibi per Henricum suum fratrem 

filium dicti quondam Mijchaelis fore satisfactum de una tercia XXIIII 

Brabant dobbel quos dictus Henricus promisit (dg: dicto Jo) primodicto 

(dg: su) Johanni et Ghisberto suis fratribus et Waltero filio Johannis 

dicti Metten soen de Best in litteris scabinorum de Busco ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 146r 11 ma 11-04-1390. 

Ghisbertus Vullinc verkocht aan Henricus Hadewigen brouwer een deel uit de 

tuin van wijlen Willelmus Moelner, in Den Bosch, aan de Beurdse Straat, 

achter erfgoederen van Gobelinus van Os, voornoemde Ghisbertus en 

Godefridus Heijstmans enerzijds en erfgoed van wijlen Rodolphus van Duer 

bakker anderzijds, te weten het deel dat ligt tegenover erfgoed van wijlen 

Ghisbertus Hadewigen dat gelegen is over de stroom, welk deel ligt naast 

erfgoed van voornoemde wijlen Rodolphus van Duer, reikt vanaf het water 

achterwaarts tot aan erfgoed van Johannes Croenken, en overal 23¼ voet 

breed is. 

 

Ghisbertus Vullinc quandam partem (dg: dci) de orto quondam Willelmi 

Moelner sito in Busco (dg: re) ad vicum dictum die Boertsche Straet (dg: 

inter) retro hereditates (dg: Ghi) Gobelini de Os dicti Ghisberti et 

Godefridi Heijstmans ex uno et inter hereditatem quondam Rodolphi de Duer 

pistoris ex alio scilicet illam partem dicti orti que sita est in 

opposito hereditatis quondam Ghisberti Hadewigen site ibidem ultra aquam 

ibidem currentem et que pars sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti quondam Rodolphi de Duer et que pars tendit a dicta aqua (dg: 

retrors) retrorsum usque ad hereditatem Johannis C[r]oenken et que pars 

continet ubique (dg: in la) XXIII pedatas et quartam partem unius pedate 

in latitudine ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Hadewigen 

#braxatori# promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 
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BP 1178 f 146r 12 ma 11-04-1390. 

Ghisbertus zvw Johannes Govarts verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus filius quondam Johannis Govarts prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 146r 13 .. 25-09-1627. 

Theodericus van Thulden zv Gerardus verklaarde dat de erfpacht van 1 mud 

gerst, in het volgende contract begrepen, gelost is door Gerardus Henrici 

van Maren en Ghisbertus Henrici Hack. 

 

Theodericus de Thulden filius Gerardi palam recognovit paccionem unius 

modii ordei in sequente contractu comprehensam ad manus suas esse 

redemptam per Gerardum Henrici de Maren et Ghisbertum Henrici Hack. Actum 

25 7-bris 1627. {handtekening}. 

 

BP 1178 f 146r 14 di 12-04-1390. 

Henricus zvw Berisius van Mameren verkocht aan Henricus Loenman een 

n-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, 

gaande uit (1) een hofstad, in Kessel, ter plaatse gnd Uitwijk, tussen 

Johannes van Dordrecht enerzijds en Aleijdis Reijners anderzijds, (2) een 

stuk land, 2 hont groot, in Kessel, ter plaatse gnd Hengmeden, tussen een 

gemene steeg enerzijds en erfgoed van het altaar van de H.Maria in de kerk 

van Kessel anderzijds, (3) 2 roeden land gnd gerden, in Kessel, tussen 

Johannes van der Stegen enerzijds en Rutgherus Metten soen anderzijds, 

belast met dijken. 

 

Henricus filius quondam Berisii de Mameren hereditarie vendidit Henrico 

Loenman hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de Busco 

solvendam hereditarie Remigii ex domistadio sito in parochia de Kessel ad 

locum dictum Uijtwijc inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno et 

hereditatem Aleijdis Reijners ex alio item ex pecia terre #duo hont 

[continente]# sita !dicta parochia ad locum dictum Hengme-(dg: ng)-#den# 

inter communem (dg: p) stegam ex uno et hereditatem spectantem ad altare 

sancte Marie situm in (dg: par) ecclesia de Kessel ex alio item ex duabus 

virgatis terre dictis gherden sitis in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis van der Stegen ex uno et hereditatem Rutgheri Metten soen ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: 

et super habita et) exceptis aggeribus infra terram sitis et ad premissa 

spectantibus promisit super habita et habenda sufficientem facere. Testes 

Penu et Scilder datum 3a post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 146r 15 di 12-04-1390. 

Ghevardus Vilt zv Elisabeth gnd Mersman verkocht aan Arnoldus zv Alardus 

Koetman 4 hont land, Bossche maat, in Oss, ter plaatse gnd die Hoelbeemden, 

tussen kvw Robbertus van Doerne enerzijds en Arnoldus Groetaert anderzijds. 

Is knecht van Stamelart van de Kelder. 

 

C. 

Ghevardus Vilt filius Elisabeth dicte Mersman (dg: H) quatuor hont terre 

#mensure de Busco# sita in parochia de Os in loco dicto die Hoelbeemde 

inter hereditatem liberorum quondam Robberti de Doerne ex uno et 

hereditatem Arnoldi Groetaert ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Arnoldo filio (dg: quo) Alardi Koetman promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes Penu et Spanct 

datum ut supra. Est famulus Sta de Penu. 

 

BP 1178 f 146r 16 di 12-04-1390. 

Petrus Mersman zv Arnoldus Mersman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Petrus Mersman filius Arnoldi Mersman prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

1178 mf4 E 07 f. 146v. 

 Secunda post octavas pasce: maandag 11-04-1390. 

 Tercia post octavas pasce: dinsdag 12-04-1390. 

 Quarta post octavas pasche: woensdag 13-04-1390. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 14-04-1390. 

 

BP 1178 f 146v 01 ma 11-04-1390. 

Theodericus Goetscalcs beloofde aan Johannes Bathenborch 50 Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Theodericus Goetscalcs promisit Johanni Bathenborch L Gelre gulden vel 

valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes Gestel et Jorden datum 

secunda post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 146v 02 di 12-04-1390. 

Henricus van Rosvelt, zijn broer Lambertus, Arnoldus Meester zvw mr 

Woltherus en zijn vrouw Heilwigis beloofden aan Willelmus van Orthen 15½ 

Brabantse dobbel of de waarde en 10 mud rogge, Bossche maat, met Pinksteren 

aanstaande (zo 22-05-1390) te leveren. 

 

Henricus van Rosvelt Lambertus eius frater Arnoldus Meester filius 

quondam magistri Woltheri et Heilwigis eius uxor promiserunt Willelmo de 

Orthen XVJ Brabant dobbel vel valorem et decem modios siliginis mensure 

de Busco ad penthecostes proxime persolvendos. Testes Scilder et Jorden 

datum 3a post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 146v 03 di 12-04-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 146v 04 di 12-04-1390. 

Henricus van Rosvelt beloofde aan Johannes van Zanbeke, tbv Johannes Teije 

zv Henricus Teije, gedurende 4 jaar, elk jaar met Lichtmis 8 mud gerst46, 

Bossche maat, in Veghel te leveren. 

 

Henricus de Rosvelt promisit super omnia (dg: se datu) Johanni de Zanbeke 

ad opus Johannis Teije filii Henrici Teije quod ipse Henricus dabit et 

solvet dicto Johanni Teije ad spacium quatuor annorum proxime futurorum 

anno quolibet eorundem octo modios ordei mensure de Busco anno quolibet 

eorundem purificationis et pro primo purificationis proxime futuro et sic 

deinceps et in Vechel tradere. (dg: testes datum) Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 146v 05 di 12-04-1390. 

Hermannus nzvw hr Arnoldus van Malsen priester en Arnoldus van Loen 

beloofden aan Bertoldus Voecht 18 Hollandse gulden minus 6 plakken met 

Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Hermannus filius #naturalis quondam# domini Arnoldi de Malsen presbitri 

et Arnoldus de Loen promiserunt Bertoldo Voecht XVIII Hollant gulden 

minus sex placken ad Remigii proxime persolvendos. Testes Scilder et 

Jorden datum 3a post octavas pasce. 

 

                         
46 Zie → BP 1179 p 105r 09 do 19-10-1391, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1178 f 146v 06 di 12-04-1390. 

Henricus Wolf droeg over aan Willelmus zv Albertus ketelaar een b-erfcijns 

van 45 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van Johannes van Dordrecht voller, 

waarin hij woonde, in Den Bosch, op de oude Dieze, welke cijns aan Johannes 

gnd Cloet zvw Egidius van Pipengael was verkocht door Godefridus van der 

Donc, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Henricus Wolf hereditarium censum quadraginta quinque solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area Johannis de Dordraco fullonis in qua idem Johannes morari consuevit 

sita in Busco super antiquum Diesam venditum Johanni dicto Cloet filio 

quondam Egidii de Pipengael a Godefrido van der Donc prout in litteris et 

quem nunc ad se pertinere dicebat hereditarie supportavit Willelmo filio 

Alberti cacabarii cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et heredum dicti quondam Johannis Cloet 

deponere. Testes Goessuinus et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 146v 07 di 12-04-1390. 

Voornoemde Willelmus zvw Albertus Keteleer ev Heilwigis dvw Henricus Potter 

deed tbv Henricus Wolf afstand van alle goederen, die aan hem en aan zijn 

vrouw gekomen waren na overlijden van Aleidis Kaude Oevens mv voornoemde 

Heilwigis, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde 

Henricus Wolf. 

 

Dictus Willelmus filius quondam Alberti Keteleer maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heilwigis sue uxoris filie quondam Henrici Potter 

super omnibus bonis sibi et dicte eius uxori de morte quondam Aleidis 

Kaude Oevens matris dicte Heilwigis successione hereditarie advolutis et 

post mortem Henrici Wolf successione hereditarie advolvendis quocumque 

locorum sitis ut dicebat ad opus dicti Henrici Wolf hereditarie 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 146v 08 wo 13-04-1390. 

Johannes van Borscot gaf uit aan Johannes zvw Willelmus van der Donc (1) 

een huis, tuin en 2 stukken land, in Lieshout, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes gnd Alfarden soen en het huis van Lieshout enerzijds en Johannes 

zv Willelmus van der Donc anderzijds, (2) een stuk land, in Lieshout, 

tussen Henricus van der Oest enerzijds en erfgoed van het huis van Lieshout 

anderzijds, (3) een stuk land, in Lieshout, tussen voornoemde Henricus van 

der Oest enerzijds en Wautgherus gnd Wauthem van den Zande anderzijds, (4) 

een stuk land in Lieshout, tussen Willelmus van der Espendonc enerzijds en 

Theodericus gnd van Wolfsvinckel anderzijds, (5) een stuk beemd, in Aarle, 

ter plaatse gnd in Beker ?Cesdonc, tussen wijlen Theodericus gnd die 

Jongher enerzijds en wijlen Willelmus van der Donc anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) de grondcijnzen, (b) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Helmond, aan Elizabeth dvw voornoemde Willelmus van der Donc, (c) 

een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment aan de investiet van 

Lieshout, (d) een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment aan 

Wautgherus gnd Wauthem van Oerle, (e) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, aan Henricus Buekentop, en thans voor (f) een n-erfpacht van 

2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes de (dg: Bo) Borscot domum et ortum et (dg: peciam) #duas pecias# 

terre sitos in parochia de (dg: Lijs) Lieshout inter hereditatem quondam 

Johannis dicti Alfarden soen (dg: ex) et domus de Lijeshout ex uno et 

inter Johannis filii Willelmi van der Donc ex !uno item peciam terre 

sitam in (dg: p) dicta parochia inter hereditatem Henrici van der Oest ex 

uno et inter hereditatem dicte domus de Lijeshout ex alio item peciam 

terre sitam in dicta parochia inter hereditatem dicti Henrici van der 
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(dg: Oest) Oest ex uno et inter hereditatem Wautgheri dicti Wauthem van 

den Zande ex alio item peciam prati sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Willelmi van der Espendonc ex uno et inter hereditatem 

Theoderici dicti de Wolfsvinckel ex alio item peciam prati sitam in 

parochia de Arle in loco dicto in Beker ?Cesdonc inter hereditatem 

quondam Theoderici dicti die Jongher ex uno et inter hereditatem quondam 

Willelmi van der Donc ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Johanni filio quondam Willelmi van der Donc ab eodem hereditarie 

possidendas pro censibus dominorum fundi et pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Helmont Elizabeth filie quondam 

Willelmi van der Donc predicti et pro hereditario censu (dg: censu) XXti 

solidorum communis pagamenti investito de Lijeshout et pro hereditario 

censu XXti solidorum communis pagamenti Wautgheri! dicti! Wauthem de Oerle 

(dg: exinde solvendis dandis etc) atque pro hereditaria paccione (dg: 

duorum modiorum siliginis mensure de Helmont) unius modii siliginis 

mensure de Busco Henrico Buekentop exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Helmont danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Penu et Goessuinus datum quarta post octavas 

pasche. 

 

BP 1178 f 146v 09 wo 13-04-1390. 

Nijcholaus van Baerle gaf uit aan Hermannus Lemkens soen een stuk land, 10 

lopen rogge groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen Arnoldus 

gnd Wijnen soen van den Gheijne enerzijds en voornoemde Nijcholaus 

anderzijds, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 

20 lopen rogge, maat van Oisterwijk, en 1 kapoen erfrente, met Lichtmis op 

het onderpand te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392). 

Slechts op te geven indien erop gebouwen staan ter waarde van 10 gulden. 

 

Nijcholaus de Baerle peciam terre #X lopina siliginis capientem# sitam in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel inter hereditatem Arnoldi 

dicti Wijnen soen van den (dg: Venne) #Gheijne# ex uno et inter 

hereditatem dicti Nijcholai prout ibidem sita est et limitata ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Hermanno (dg: L) Lemkens soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione viginti lopinorum 

siliginis mensure de Oesterwijc et pro uno capone hereditarii redditus 

dandis sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et supra dictam peciam terre 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit et non resignabit neque dimittet nisi cum edificiis 

valentibus X gulden supra dictam peciam terre consistentibus ut alter 

recognovit et promisit. Testes Scilder et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 146v 10 wo 13-04-1390. 

De broers Johannes, Rodolphus en Godefridus, kvw Gerardus gnd Claes soen 

van Boerdonc, verkochten aan Godefridus zv Johannes van der Zantvoert een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis ter plaatse gnd 

Boerdonk te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoed en 

stuk beemd, in Erp, tussen Johannes zv Johannes van Boerdonc enerzijds en 

Arnoldus Snoec anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, in Aarle, ter 

plaatse gnd Boerdonk, tussen voornoemde Johannes zv Johannes van Boerdonc 

enerzijds en Arnoldus Gielijs soen anderzijds, (3) 1 lopen roggeland, ter 

plaatse gnd Boerdonk, tussen Adam Luwe enerzijds en Arnoldus Gielijs soen 

anderzijds, (4) een beemd, gnd de Rijpats Beemd, ter plaatse gnd Boerdonk, 

tussen Adam Luwe enerzijds en Arnoldus Snoec anderzijds, reeds belast met 1 

oude groot. 

 

Johannes Rodolphus et Godefridus fratres liberi quondam Gerardi dicti 

Claes soen de Boerdonc hereditarie vendiderunt Godefrido filio Johannis 
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van der Zantvoert hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et in loco dicto (dg: d) 

Boerdonc tradendam ex domo et orto (dg: et hereditatibus et pratis sibi 

ad) et hereditate et pecia prati sibi adiacentibus sitis in parochia de 

Erpe inter hereditatem Johannis filii Johannis de Boerdonc ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Snoec ex alio (dg: item ex tribus lopinatis 

terre sil) item ex una sextariata terre siliginee sita in parochia de 

Arle in loco dicto Boerdonc inter hereditatem #dicti# Johannis filii 

Johannis de Boerdonc ex uno et inter hereditatem (dg: Joh) Arnoldi 

Gielijs soen ex alio item ex (dg: pecia) una lopinata terre siliginee 

sita in dicto loco Boerdonc vocato inter hereditatem Ade Luwe ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Gielijs soen ex alio item ex prato #dicto den 

Rijpats Beemt# sito in dicto loco (dg: do) Boerdonc inter hereditatem Ade 

Luwe ex uno et inter hereditatem Arnoldi Snoec ex alio promittentes 

indivisi super (dg: omnia wa) super habita et habenda warandiam e 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 146v 11 wo 13-04-1390. 

Arnoldus Groet Art verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Groet Art prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 146v 12 do 14-04-1390. 

Johannes Lanen soen van Stiphout verkocht aan Johannes zv Henricus Roefs 

soen van Stiphout een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Stiphout te leveren, gaande uit een akker waarop een huis, in 

Stiphout, tussen een kamp, gnd die Moest enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes Lanen soen de Stiphout hereditarie vendidit Johanni filio 

Henrici (dg: Stiphout) Roefs soen de Stiphout hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et in Stiphout tradendam ex (dg: uno quodam campo #dicto# 

sito in parochia de Stiphout) ex quodam agro sito in parochia de Stiphout 

inter (dg: he) campum dictum die Moest ex uno et inter communitatem 

ibidem ex alio et ex domo (dg: ex dicta) supra dictum agrum sita 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi et (dg: sfic) sufficientem facere. Testes Scilder et 

Gestel datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 146v 13 do 14-04-1390. 

Gerardus van de Doorn gaf uit aan Petrus gnd die Snider een stuk land, in 

Tilburg, ter plaatse gnd Korvel, tussen Hubertus zv Willelmus gnd Sceenkens 

soen enerzijds en Henricus Danels anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

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

leveren. 

 

Gerardus de Spina peciam terre sitam in parochia de Tilborch in loco 

dicto Corvel inter hereditatem Huberti #filii# Willelmi dicti Sceenkens 

soen ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: Danels) Danels ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Petro dicto die Snider ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit promisit super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 146v 14 do 14-04-1390. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Gerardus 29 Hollandse gulden of 
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de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit dicto Gerardo XXIX Hollant gulden seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf4 E 08 f. 147. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 14-04-1390. 

 

BP 1178 f 147r 01 do 14-04-1390. 

Godefridus Balijart beloofde aan Arnoldus van den Goer en diens natuurlijke 

dochter Enghela een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Pasen in 

Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Godefridus. 

De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Godefridus Balijart (dg: legitime vendidit) #promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum# Arnoldo van den Goer (dg: ad opus sui et 

ad opus) #et# Enghele eius filie naturalis vitalem pensionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco (dg: solvendam here) anno quolibet ad 

vitam dictorum Arnoldi et Enghele et non ultra pasce et in Busco 

tradendam ex omnibus et singulis bonis dicti Godefridi habitis et 

habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat et alter 

eorum diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo etc. Testes 

Scilder et Goessuinus datum quinta post (dg: p) octavas pasce. 

 

BP 1178 f 147r 02 do 14-04-1390. 

Hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch gaf uit aan 

Theodericus van den Bogarde zv Johannes van den Bogarde en Rodolphus gnd 

Roef zvw Godefridus van den Hetsrode de goederen, gnd te Lutelaer, in 

Woensel, ter plaatse gnd Ekart, zoals die goederen aan de voorvaderen van 

voornoemde hr Johannes behoorden; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 22 mud rogge, maat van 

Eindhoven, met Lichtmis op voornoemde goederen te leveren. 

 

Dominus Johannes de Berlaer dominus de Helmont (dg: de) et de Keerberch 

bona dicta te Lutelaer sita in parochia de Woensel in loco dicto Ekart 

cum suis attinentiis universis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis prout huiusmodi bona cum suis attinentiis ad (dg: dictum Walramum 

dominum de Helmont) progenitores dicti domini Johannis spectare 

consueverunt ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Theoderico van 

den Bogarde filio Johannis van den Bogarde et Rodolpho dicto Roef filio 

quondam Godefridi van den Hetsrode ab eisdem hereditarie possidenda pro 

(dg: hereditaria p) censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione viginti duorum modiorum siliginis mensure 

de Eijndoven danda sibi ab aliis hereditarie purificationis et supra 

dicta bona tradenda promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi. Testes Scilder et 

Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 147r 03 do 14-04-1390. 

Cristina dvw Johannes van der Reijndonc wv Tielmannus gnd Pauwels soen 

droeg over aan Johannes van Tiel zvw Henricus Potter een b-erfcijns van 33 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en hofstad, in 

Vught Sint-Lambertus, tussen Johannes gnd Heijnkens soen enerzijds en een 

weg gnd die Helle anderzijds, welke cijns aan voornoemde Cristina was 

verkocht door Johannes zvw Godefridus Moelner en Arnoldus gnd Bits ev Lija 

dvw voornoemde Godefridus. 

 

Cristina filia quondam Johannis van der Reijndonc relicta quondam 

Tielmanni dicti Pauwels soen cum tutore hereditarium censum triginta 

trium solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo 

et domistadio cum suis attinentiis sitis in Vucht parochia sancti 
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Lamberti inter hereditatem Johannis dicti Heijnkens soen ex uno et inter 

(dg: h) quandam plateam communiter die Helle vocatam ex alio venditum 

dicte Cristine a Johanne filio quondam Godefridi Moelner et Arnoldo dicto 

(dg: Bit) Bits marito et tutore Lije sue uxoris filie dicti quondam 

Godefridi prout in litteris supportavit Johanni de Tiel filio quondam 

Henrici Potter cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 147r 04 do 14-04-1390. 

Johannes Scriver van Enghelen, Gerardus Peters soen van Vorne en Willelmus 

zv Johannes Eefsen soen van Engelen beloofden aan Bertoldus Voegt 33 

Hollandse gulden of de waarde en 8 gemene plakken met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Johannes Scriver de Enghelen (dg: promisit Bertoldo Voegt XXXIII peter) 

Gerardus Peters soen de V[o]rne et Willelmus filius Johannis Eefsen 

#soen# de Engelen promiserunt Bertoldo Voegt XXXIII Hollant gulden seu 

valorem et octo communes placken ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 147r 05 do 14-04-1390. 

Walterus gnd Scappart vernaderde een huis en tuin, in Son, en een stuk 

beemd en 2 stukken land, in Son, die Thomas van Houthuus voor schepenen van 

Son verworven had van Thomas gnd Lange Gobekens soen. Hij week. En hij 

droeg weer over. 

 

Solvit totum. 

Walterus dictus Scappart prebuit et exhibuit patentes denarios ad 

redimendum domum et ortum sitos in parochia de Zonne atque peciam prati 

et duas pecias terre sitas in eadem parochia (dg: venditas) quas Thomas 

van Houthuus erga Thomam (dg: fili) dictum Lange Gobekens soen coram 

scabinis de Zonne !ut dicebat et cessit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 147r 06 do 14-04-1390. 

Nijcholaus Peters soen, zijn broer Theodericus en Johannes Winckelman 

zwager van voornoemde broers droegen over aan Arnoldus Stamelart van de 

Kelder het deel, dat aan hen en Jutta sv voornoemde broers behoort, in 3½ 

hont land, in Geffen, op de heide, beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus 

Stamelart van de Kelder. 

 

(dg: Joh) Nijcholaus Peters soen et Theodericus eius frater et Johannes 

Winckelman sororius eorundem fratrum totam partem et omne jus eis et 

Jutte (dg: fra) sororis! dictorum fratrum competentes in tribus et 

dimidio hont terre sitis in parochia de Gheffen supra mericam (dg: iuxta) 

inter hereditates Arnoldi Stamelart de Penu ex utroque latere 

coadiacentes supportaverunt dicto Arnoldo Sta de Penu promittentes 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 147r 07 do 14-04-1390. 

Bruijstinus zvw Johannes Nouden soen en Egidius zv Henricus Moelner van 

Herlaer beloofden aan Rolandus Turello etc 50 oude Franse schilden, met 

Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390; 16+31+30+25=102 dgn) te betalen, op 

straffe van 5. 

 

Bruijstinus filius quondam Johannis Nouden soen et Egidius filius Henrici 

Moelner de Herlaer promiserunt Rolando Turello etc L aude scilde Francie 

ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena V. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 147r 08 do 14-04-1390. 

Andreas Verkenman en Henricus zv Johannes van Doernic beloofden aan 
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Johannes van Dordrecht 48 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Bartholomeus aanstaande (wo 24-08-1390) te betalen. 

 

Andreas Verkenman et Henricus filius Johannis van Doernic promiserunt 

Johanni de (dg: Doerni) Dordrecht quadraginta (dg: novem) #octo# Hollant 

gulden seu valorem ad Bartholomei proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 147r 09 do 14-04-1390. 

Rodolphus van Dijnter en Johannes van der Hautart beloofden aan Theodericus 

Writer van Vechel 100 Gelderse gulden47 of de waarde met het octaaf van 

Pasen aanstaande (zo 02-04-1391) te betalen. 

 

Rodolphus de Dijnter et Johannes van der Hautart promiserunt Theoderico 

Writer de Vechel C Gelre gulden seu valorem ad octavas pasce proxime 

futuras persolvendos. Teestes Goessuinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 147r 10 do 14-04-1390. 

Gheerlacus van Nuwelant, Johannes van Enode en Heijmericus Groij beloofden 

aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 100 Franse franken met Sint-

Jan aanstaande (vr 24-06-1390; 16+31+24=71 dgn) te betalen, op straffe van 

5. 

 

Gheerlacus van Nuwelant Johannes de Enode et Heijmericus Groij 

promiserunt (dg: .) mihi ad opus Thome Asinarii etc centum (dg: ..) 

francken monete regis Francie ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos (dg: testes datum supra) sub pena V. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 147r 11 do 14-04-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 147r 12 do 14-04-1390. 

Theodericus zvw Johannes gnd Vrancken soen verkocht aan Willelmus gnd Hagen 

een stuk land, in Gemonde, tussen Petrus zvw Walterus Nennen soen enerzijds 

en Johannes Leijten soen van Wabraken anderzijds, belast met 12 penningen 

geld dat ten tijde in Den Bosch gaat. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Vrancken soen peciam terre 

sitam in parochia de Ghemonden inter hereditatem Petri filii quondam 

Walteri Nennen soen ex uno et inter hereditatem Johannis Leijten soen de 

Wabraken ex alio (dg: ut) prout ibidem sita est ut dicebat vendidit 

Willelmo dicto Hagen promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: quatuor denariis) XII denariis monete pro tempore in Busco 

currentis exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 147r 13 do 14-04-1390. 

Arnoldus die Meester zvw Walterus die Meester beloofde aan Johannes van 

Zanbeke 11 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Laurencius aanstaande (wo 

10-08-1390) te betalen. 

 

Arnoldus (dg: filius) die Meester filius quondam Walteri die Meester 

promisit Johanni de Zanbeke XI Ghelre gulden seu valorem ad sanctum 

Laurencium proxime futurum persolvendos (dg: testes d). Goessuinus et 

Jorden datum supra. 

 

                         
47 Zie → BP 1179 p 130v 05 do 08-02-1392, verklaring dat 25 van de 100 Gelre 

gulden zijn betaald. 
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BP 1178 f 147r 14 do 14-04-1390. 

Godefridus Baudewijns soen van den Molengrave beloofde aan Yda wv Willelmus 

Loijer 44 Gelderse gulden48 of de waarde, een helft te betalen met 

Vastenavond aanstaande (di 07-02-1391) en de andere helft met Sint-Jan over 

een jaar (za 24-06-1391). 

 

Godefridus Baudewijns soen van den Molengrave promisit Yde relicte 

quondam Willelmi Loijer XLIIII Gelre gulden seu valorem (dg: ad) mediatim 

ad carnisprivium proxime futurum et mediatim a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 147r 15 do 14-04-1390. 

Arnoldus zvw Johannes Marinen soen deed tbv Martinus zvw Henricus gnd 

Weerken afstand van (1) een huis en tuin, in Berlicum, naast de plaats gnd 

die Ronne enerzijds en Jacobus die Laet anderzijds, (2) 4 lopen land en een 

aangelegen stuk beemd, in Berlicum, tussen Johannes van Dorre enerzijds en 

Petrus gnd die ?Bije anderzijds, (3) een stuk beemd, in Berlicum, tussen 

voornoemde Jacobus die Laet enerzijds en erfgoed van de monniken van Berne 

anderzijds. De brief overhandigen aan Johannes zv Johannes Marinen soen. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

(dg: Joh) Arnoldus filius quondam Johannis Marinen soen super domo et 

orto sitis in parochia de Berlikem iuxta locum dictum die Ronne ex uno et 

inter hereditatem Jacobi die Laet ex alio atque super quatuor lopinatis 

terre et pecia prati sibi adiacente sitis in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis de Dorre ex uno et inter Petri dicti die Bij[?e] ex 

alio atque super pecia prati sita in dicta parochia inter hereditatem 

dicti Jacobi die Laet ex uno et inter hereditatem monachorum de Berna ex 

alio ad opus (dg: .) Martini filii quondam Henrici dicti Weerken 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni filio Johannis 

Marinen soen. 

 

1178 mf4 E 09 f. 147v. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 14-04-1390. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 15-04-1390. 

 

BP 1178 f 147v 01 do 14-04-1390. 

Arnoldus die Wilde zvw Johannes Delijen soen verkocht aan Gerardus van Gael 

een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd in de Borne, tussen voornoemde 

Gerardus van Gael enerzijds en Rijcoldus Heijnen soen anderzijds, belast 

met de grondcijns, 1/10 deel van 20 schelling oude pecunia en een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat. 

 

Arnoldus die Wilde filius quondam Johannis Delijen soen (dg: pec) peciam 

terre sitam in parochia de Scijnle in loco dicto in den Borne inter 

hereditatem Gerardi de Gael ex uno et inter hereditatem Rijcoldi Heijnen 

soen ex alio hereditarie vendidit Gerardo de Gael predicto promittens 

(dg: ratam) warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: he) censu 

domini fundi et (dg: decem) decima parte viginti solidorum antique 

pecunie et hereditaria paccione XII lopinorum siliginis mensure de Busco 

ex premissis solvendis. Testes Stamelart Penu et Goessuinus datum quinta 

post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 147v 02 do 14-04-1390. 

Gerardus van Westilborch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
48 Zie → VB 1799 f 079r 02, ma 12-01-1394, meester Jacob Groij mechtich 

gemaect van Yden sijnre moeder was gericht aen alle goide Godevart 

geheijten Baudekens soen van den Molengrave met scepenen scoude brieven. 
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Gerardus (dg: ?filius) van Westilborch prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 147v 03 do 14-04-1390. 

(dg: Arnoldus). 

 

BP 1178 f 147v 04 do 14-04-1390. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Melijs Suager verkocht aan Lambertus zvw 

Lambertus gnd Costers soen 2/3 deel uit een huis, tuin en aangelegen stuk 

land, in Veghel, naast het kerkhof aldaar, tussen een gemene weg enerzijds 

en Willelmus van Zuermont anderzijds, geheel voornoemd stuk land belast met 

een b-erfcijns van 20 schelling geld aan Arnoldus Heijme. 

 

Johannes filius #quondam# Arnoldi dicti Melijs Suager duas tercias partes 

(dg: ad specta) de domo et orto (dg: s) et pecia terre sibi adiacente 

sitis in parochia de Vechel iuxta cijmitherium ibidem inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Zuermont ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Lamberto (dg: filio) 

filio quondam Lamberti dicti Costers soen promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario censu XX solidorum monete 

Arnoldo Heijme ex dicta #integra# pecia terre solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 147v 05 do 14-04-1390. 

Theodericus zvw Arnoldus Melijs Suager verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus filius quondam Arnoldi Melijs Suager prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 147v 06 do 14-04-1390. 

(dg: .. Rutgherus van den Stadeacken). 

 

BP 1178 f 147v 07 do 14-04-1390. 

Theodericus zvw Johannes van Ghemert van Zonne droeg over aan zijn broer 

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

een huis en tuin, in Son, tussen Petrus des Moelners enerzijds en Johannes 

van Bijnderen anderzijds, geheel het huis en de tuin belast met 1 penning 

hertogencijns. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Ghemert de Zonne quartam partem 

(dg: ad se sp) sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advolutam in domo et orto sitis in parochia de Zonne inter hereditatem 

Petri des Moelners ex uno et inter hereditatem Johannis de Bijnderen ex 

alio ut dicebat supportavit Johanni suo fratri promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto uno denario census domino duci ex dictis 

integris domo et orto solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 147v 08 do 14-04-1390. 

De broers Arnoldus en Egidius, kvw Egidius gnd Weijncke, verkochten aan 

Arnoldus zv Johannes gnd die Jonghe de helft in een stuk beemd, gnd Gielijs 

Weinken Beemd, in Veghel, ter plaatse gnd in het Abroek, tussen Elizabeth 

gnd Blaffarts enerzijds en Johannes zv Theodericus Sniders van Erpe 

anderzijds. 

 

Arnoldus et Egidius fratres liberi quondam Egidii dicti Weijncke (dg: d) 

medietatem ad se spectantem in pecia prati dicta Gielijs Weijncken Beemt 

sita sita in parochia de Vechel in loco dicto int Abroec inter 

hereditatem Elizabeth dicte Blaffarts ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii Theoderici Sniders de Erpe ex alio ut dicebant vendiderunt 

Arnoldo filio (dg: quondam Arnoldi) #Johannis# dicti (dg: des) #die# 

Jonghe (dg: -n soen) promittentes warandiam et obligationem deponere. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 147v 09 do 14-04-1390. 

Lambertus gnd Cost verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus dictus Cost prebuit et reportavit (dg: rep). Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 147v 10 do 14-04-1390. 

Henricus zvw Rutgherus gnd die Scoenmaker verkocht aan mr Wolphardus van 

Ghiessen een n-erfrente van 5 kapoenen, met Kerstmis te leveren, gaande uit 

een huis en tuin, in Geffen, tussen Heijlwigis Ruelkens enerzijds en een 

gemene weg anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Rutgheri dicti die Scoenmaker hereditarie 

vendidit magistro Wolphardo de Ghiessen hereditarium (dg: ce) redditum 

quinque caponum solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto 

sitis in (dg: Gheffen in) !in parochia de Geffen inter hereditatem 

Heijlwigis Ruelkens ex uno et inter communem plateam ex alio promittens 

#super habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 147v 11 do 14-04-1390. 

Albertus zvw Arnoldus gnd Lodewijchs soen van Kessel en Arnoldus zv 

Ludovicus van Kessel beloofden aan Gerardus van Oerle 33 franken of de 

waarde met Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi dicti Lodewijchs soen de Kessel Arnoldus 

(dg: et Gerardus eius liberi) #filius# Ludovicus! de Kessel promiserunt 

Gerardo de Oerle #XXXIII# (dg: XXXI #tres#) francken vel valorem (dg: ad) 

a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 147v 12 do 14-04-1390. 

Nijcholaus zvw Lambertus Raets van Empel, zijn broer Stephanus en Ludovicus 

zvw Theodericus Proefts van Empel beloofden aan Philippus Jozollo etc 40 

oude Franse schilden (dg: of de waarde) met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-

07-1390; 16+31+30+25=102 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Nijcholaus filius quondam Lamberti Raets de Empel et (dg: Ludovicus eius 

filius) Stephanus eius frater et Ludovicus filius quondam Theoderici 

Proefts de Empel promiserunt Philippo Jozollo etc XL aude scilde Francie 

(dg: seu valorem) ad (dg: nativitatis Johannis) #Jacobi# proxime futurum 

persolvendos sub II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 147v 13 vr 15-04-1390. 

Johannes van Brolijo verkocht aan Johannes van Best een n-erfpacht van 3 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel te leveren, gaande uit een 

hoeve, die was van wijlen Johannes van Steensel wapenkoning, nu aan hem 

behorend, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Cromvoirt, zoals die hoeve 

behoorde aan wijlen zijn voornoemde schoonvader Johannes van Steensel, 

reeds belast met de hertogencijns en 4 pond aan andere lieden. 

 

Johannes de Brolijo hereditarie vendidit Johanni de Best hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Petri ad cathedram ex manso (dg: dicto) qui fuerat quondam Johannis de 

Steensel regis armorum #nunc ad [se] spectante# sito in parochia sancti 

Petri de Vucht in loco dicto Cromvoert et ex eius attinentiis prout 

dictus mansus ad dictum quondam Johannem de Steensel sui! soceri! 

pertinere consuevit ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

exceptis censu ducis (dg: ....) et IIIIor libris aliis hominibus prius 
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inde solvendis et sufficientem facere. Testes Penu et Scilder datum sexta 

post octavas pasce. 

 

BP 1178 f 147v 14 vr 15-04-1390. 

Nicholaus Rover beloofde49 aan Johannes zv Johannes Spikerman dat, zodra 

voornoemde Johannes aan voornoemde Nicholaus 25 oude schilden of de waarde 

betaald heeft, voornoemde Nicholaus aan voornoemde Johannes drie 

schepenbrieven afstaat, waarin voornoemde Johannes en Johannes van den 

Hoeve en voornoemde Johannes Spikerman en anderen namens voornoemde 

Johannes aan voornoemde Nicholaus zekere sommen gelds beloofd hadden. 

 

Nicholaus Rover promisit super omnia Johanni filio (dg: Rutgheri van der 

Stadeacker) #Johannis Spikerman# videlicet quandocumque dictus Johannes 

dicto Nicholao persolverit viginti quinque aude scilde vel valorem extunc 

dictus Nicholaus dicto Johanni tradet et resignabit (dg: litteras 

litteras) tres litteras scabinorum de Busco in quibus dictus Johannes #et 

Johannes van den Hoeve atque dictus Johannes (dg: eius pater) Spikerman# 

et alie persone ex parte dicti Johannis dicto Nicholao quasdam pecuniarum 

summas promiserat aut promiserant. 

 

BP 1178 f 147v 15 vr 15-04-1390. 

Nicholaus Rover beloofde aan Johannes zv Johannes Spikerman van Berze dat, 

zodra voornoemde Johannes zv voornoemde Johannes Spikerman aan voornoemde 

Nicholaus 25 oude schilden of de waarde betaald heeft, voornoemde Nicholaus 

aan voornoemde Johannes een schepenbrief geeft, waarin voornoemde Johannes 

Spikerman en Johannes van den Hoeve van Baescot aan voornoemde Nicholaus 50 

oude Franse schilden beloofden en een schepenbrief, waarin voornoemde 

Johannes zv voornoemde Johannes Spikerman eveneens 50 oude schilden aan 

voornoemde Nicholaus beloofde. 

 

Nicholaus Rover promisit super omnia Johanni filio Johannis Spikerman de 

Berze videlicet (dg: quam) quamcito dictus Johannes filius dicti (dg: 

quondam) Johannis Spikerman dicto Nicholao persolverit viginti quinque 

aude scilde vel valorem extunc dictus Nicholaus (dg: d) huiusmodi Iohanni 

porriget deliberabit unam litteram scabinalem in qua dictus Johannes 

Spikerman et Johannes van den Hoeve de Baescot dicto Nicholao promiserant 

quinquaginta aude scilde monete regis Francie atque unam litteram 

scabinalem in qua dictus Johannes filius dicti Johannis Spikerman eciam 

quinquaginta aude scilde dicto Nicholao #promiserat# ad certos terminos 

solucionis persolvendos. Testes Scilder et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 147v 16 vr 15-04-1390. 

Johannes gnd die Walsche verkocht aan Rutgherus van den Stadeacker een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, uit een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, maat van Oirschot, welke pacht van 3 mud rogge Godefridus gnd van 

der Hoeven szv Yda gnd van der Hoeven aan voornoemde Johannes Walsche 

beloofd50 had, met Lichtmis in Best te leveren, gaande uit een beemd in 

Oirschot, ter plaatse gnd in Geen Bester Beemd, tussen erfg Cristina gnd 

des Wevers enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Johannes dictus die Walsche hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Oerscot de hereditaria paccione trium modiorum siliginis dicte 

mensure quam paccionem trium modiorum siliginis Godefridus dictus van der 

Hoeven gener Yde dicte van der Hoeven promiserat se daturum et soluturum 

dicto Johanni Walsche hereditarie purificationis et in loco dicto Best 

tradenda ex quodam prato sito in parochia de Oerscot in loco dicto in 

Gheen Bester Beemt inter hereditatem heredum Cristine dicte des Wevers ex 

                         
49 Zie ← BP 1177 f 370v 01 vr 12-07-1387, soortgelijke belofte. 
50 Zie ← BP 1178 f 321v 17 do 14-10-1389, uitgifte van waarschijnlijk deze 

beemd. 
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uno et inter communitatem ex alio prout in litteris quas vidimus 

hereditarie vendidit Rutghero van den Stadeacker promittens warandiam et 

obligationem in dicta paccione deponere. Testes Scilder et Jorden datum 

sabbato post octavas pasce. 

 

1178 mf4 E 10 f. 148. 

 Sabbato post octavas pasce: zaterdag 16-04-1390. 

 Dominica misericordia: zondag 17-04-1390. 

 Secunda post misericordia: maandag 18-04-1390. 

 Tercia post dominicam misericordia: dinsdag 19-04-1390. 

 

BP 1178 f 148r 01 za 16-04-1390. 

Henricus Hadewigen brouwer verkocht aan Henricus zvw Henricus Mutsaert 

voller de helft in een huis en erf in Den Bosch, in de straat gnd die Oude 

Dieze, tussen erfgoed van Margareta gnd Prikers enerzijds en erfgoed van 

wijlen een zekere Scar Jancs anderzijds, aan hem verkocht door Johannes zvw 

Johannes gnd van Boemel. 

 

Henricus Hadewigen braxator medietatem in domo et area sita in Busco in 

vico dicto die Aude Dijese inter hereditatem Margarete dicte Prikers ex 

uno et inter hereditatem quondam cuiusdam dicti Scar Jancs ex alio 

venditam sibi a Johanne filio quondam Johannis dicti de Boemel prout in 

litteris hereditarie vendidit Henrico filio quondam Henrici Mutsaert 

fulloni supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Penu et Jorden datum sabbato 

post octavas pasche. 

 

BP 1178 f 148r 02 za 16-04-1390. 

Voornoemde Henricus Hadewigen verkocht aan Henricus zvw Henricus Mutsaert 

voller de andere helft van voornoemd huis en erf, welke helft Henricus van 

Dijegeden aan hem en zijn vrouw Elisabeth dv voornoemde Henricus van 

Dijegeden geschonken had. Verkoper, Godefridus zv Willelmus Vos, Gerardus 

zv Henricus gnd Daems soen en Willelmus zv voornoemde Henricus van 

Dijegeden beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd een b-erfcijns van 

57 schelling geld. 

 

Dictus Henricus Hadewigen alteram medietatem dicte domus et aree quam 

medietatem Henricus de Dijegeden sibi cum Elisabeth eius uxore filia 

dicti Henrici de Dijegeden nomine dotis dederat ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Henrici Mutsaert fulloni promittentes et 

cum eo Godefridus filius Willelmi Vos Gerardus filius Henrici dicti Daems 

soen #et# Willelmus filius dicti Henrici de Dijegeden indivisi warandiam 

et obligationem deponere excepto hereditario censu quinquaginta septem 

solidorum monete ex dicta medietate solvendo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 148r 03 za 16-04-1390. 

Theodericus van Essche verwerkte zijn recht tot vernaderen mbt beide 

helften. 

 

Theodericus de Essche prebuit et reportavit de utroque. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 148r 04 za 16-04-1390. 

Jacobus zvw Henricus zv Albertus van Scijnle deed tbv Ludovicus zv 

Willelmus gnd Gilijs soen afstand van alle goederen, zowel cijnzen als 

erfgoederen, die voornoemde Ludovicus verworven had van Willelmus gnd 

Lodewichs soen. Voornoemde Jacobus beloofde dat zijn moder Hadewigis en al 

zijn medeërfgenamen nimmer hierin rechten zullen doen gelden. Albertus bv 

voornoemde Jacobus deed afstand. 
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Jacobus filius quondam Henrici filii Alberti de Scijnle super omnibus et 

singulis bonis tam censibus quam hereditatibus quos et quas Ludovicus 

(dg: fil) filius Willelmi dicti Gilijs soen erga Willelmum dictum 

Lodewichs soen acquisiverat quocumque locorum sitis atque super toto jure 

ad opus dicti Ludovici filii dicti Willelmi hereditarie renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et qorumcumque 

suorum in hoc coheredum in premissis existentem deponere et promisit 

dictus Jacobus super omnia quod ipse Hadewigem eius matrem et omnes eius 

in hoc coheredes tales habebit quod nunquam se presument habere jus in 

bonis censibus et hereditatibus supradictis. Quo facto (dg: Ja) Albertus 

fater dicti Jacobi super premissis et jure ad opus dicti Ludovici filii 

dicti Willelmi hereditarie renunciavit promittens ratam servare. Testes 

testes Penu et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 148r 05 za 16-04-1390. 

Lucas van de Kelder maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Egidius van Berlaer en zijn vrouw vrouwe Ermgardis. 

 

Lucas de Penu calumpniavit vendiciones et alienaciones factas per Egidium 

de Berlaer et per dominam Ermgardem eius conthoralem aut per eorum 

alterum personis quibuscumque ut dicebat. Testes Penu et Spanct datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 148r 06 zo 17-04-1390. 

Johannes Daneels, Gerardus van Vladeracken, Theodericus Berwout en zijn 

broer Arnoldus Berwout beloofden aan Johannes van Bruheze 300 oude 

schilden51 of de waarde, met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) te 

betalen. 

 

Johannes Daneels Gerardus de Vladeracken Theodericus Berwout ac Arnoldus 

Berwout eius frater promiserunt Johanni de Bruheze CCC aude scilde seu 

valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Gerardus 

#predictus# et Goeswinus datum dominica misericordia. 

 

BP 1178 f 148r 07 zo 17-04-1390. 

Johannes beloofde Theodericus en Arnoldus schadeloos te houden. 

 

+. 

Johannes promisit Theodericum et Arnoldum indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 148r 08 ma 18-04-1390. 

Henricus gnd Monneken verkocht aan de secretaris, tbv de kerkfabriek van 

Sint-Jan in Den Bosch, een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit een huis en erf van verkoper in Den Bosch, aan het 

eind van de Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van 

Theodericus van den Hoevel enerzijds en erfgoed van Arnoldus gnd Becker 

anderzijds, reeds belast met 32 schelling voornoemd geld. 

 

Henricus dictus Monneken hereditarie vendidit mihi ad opus fabrice 

ecclesie sancti Johannis in Busco (dg: solvendum here) hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex domo 

et area dicti venditoris sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis extra 

portam dictam Pinappels Port inter hereditatem Theoderici van den Hoevel 

ex uno et hereditatem Arnoldi dicti Becker ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

XXXII solidis dicte monete prius inde solvendis et sufficientem facere. 

Testes Gestel et Jorden datum secunda post misericordia. 

 

                         
51 Zie → BP 1178 f 263r 14 ma 27-06-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1178 f 148r 09 ma 18-04-1390. 

Henricus van Loet beloofde aan Bela van Os begijn 5 Hollandse gulden en ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te 

betalen en te leveren. 

 

Henricus de Loet promisit Bele de (dg: Lo) Os beghine V Hollant gulden ac 

dimidium modium siliginis mensure de Busco ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes Goessuinus et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 148r 10 ma 18-04-1390. 

Godefridus Cnode en Henricus van Haren beloofden aan Jacobus van den Wiel 

50 Hollandse gulden (dg: of de waarde) met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-

11-1390) te betalen. 

 

(dg: H Go) Godefridus Cnode et Henricus de Haren promiserunt Jacobo van 

den Wiel L Hollant gulden (dg: vel valorem) ad Martini proxime 

persolvendos. Testes Penu et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 148r 11 ma 18-04-1390. 

Johannes van Zanbeke zvw Johannes van Mekelendonc en zijn vrouw Katherina 

dvw Arnoldus gnd Nout van Lijt verkochten aan Nijcholaus Rover, tbv 

Elizabeth ndvw Henricus Bloijs van Oesterwijc, een kamp, in Oss, ter 

plaatse gnd Mekelendonk, tussen erfg vw Zensa Robben enerzijds en een 

steeg, gnd die Mekelendonkse Stege, anderzijds, belast met 5 schelling 3 

penning aan de naburen van Oss en een erfcijns van 20 oude groten aan het 

klooster Porta Celi. De brief overhandigen aan voornoemde Elizabeth of haar 

man Johannes van Ertbruggen. 

 

Johannes de Zanbeke filius quondam Johannis de Mekelendonc #maritus 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti Nout de Lijt 

et dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore# quendam campum #ad se 

spectantem# situm in parochia de Os ad locum dictum (dg: Mekenl Medeken) 
!Mekekendonc inter hereditatem heredum quondam Zense Robben ex uno et 

inter (dg: here) stegam dictam die Mekelendoncssche Stegen ut dicebat 

hereditarie vendidit Nijcholao Rover ad opus Elizabeth filie #naturalis# 

quondam Henrici Bloijs de Oesterwijc promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis quinque solidis et tribus denariis vicinis de Os et 

hereditario censu viginti aude groet conventui de Porta Celi ex dicto 

campo solvendis. Testes datum supra. Tradetur littera dicte Elizabeth vel 

Johanni de Ertbruggen eius marito. 

 

BP 1178 f 148r 12 ma 18-04-1390. 

Nijcholaus Rover en Johannes van Ertbruggen beloofden aan voornoemde 

Johannes van Zanbeke 50 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Nijcholaus Rover (dg: et Johannes de Ertbr promiserunt) et Johannes de 

Ertbruggen promiserunt dicto Johanni de Zanbeke L Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 148r 13 ±ma 18-04-1390. 

Johannes van Ertbruggen beloofde Nijcholaus schadeloos te houden. 

 

Solvit J grossum. 

Johannes (dg: pro) de Ertbruggen promisit Nijcholaum indempnem servare. 

 

BP 1178 f 148r 14 di 19-04-1390. 

Henricus zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini droeg over aan Thomas van 
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Hijntham 1/5 deel52, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

grootvader Johannes Stierken, in (1) een stenen huis53 en erf van voornoemde 

wijlen Johannes Stierken, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van wijlen Godescalcus van Bladel enerzijds en erfgoed van Zibertus van 

Hoculem anderzijds, (2) een beemd achter voornoemd stenen huis en erf, over 

het water gelegen. 

 

Henricus filius Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini (? s) quintam 

partem sibi de morte quondam Johannis Stierken sui avi successione 

hereditarie advolutam in domo lapidea et area dicti quondam Johannis 

Stierken sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam 

Godescalci de Bladel ex uno et hereditatem Ziberti de Hoculem ex alio et 

in attinentiis dicte quinte partis singulis et universis atque in prato 

retro dictam domum lapideam et aream ultra aquam sito ut dicebat 

hereditarie supportavit Thome de Hijntham promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus et Scilder datum 3a 

post dominicam misericordia. 

 

BP 1178 f 148r 15 di 19-04-1390. 

Henricus zvw Stephanus gnd Arke verkocht aan Gerardus Vrijese zvw 

Godefridus van Weert een huis en erf van Lambertus gnd van Haren 

schoenmaker, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Thomas Yden soen enerzijds en erfgoed van Stephanus gnd Ghielken 

anderzijds, aan hem verkocht door Arnoldus gnd van Os zvw Willelmus gnd 

Heirde. 

 

Henricus filius quondam Stephani dicti Arke domum et aream Lamberti dicti 

de Haren sutoris sitam in Busco in vico Orthensi ad finem eiusdem vici 

inter hereditatem Thome Yden soen (dg: ex uno) et inter hereditatem 

Stephani (dg: dicti) dicti Ghielken venditam sibi ab Arnoldo dicto de Os 

filio quondam Willelmi dicti Heirde prout in litteris hereditarie 

vendidit Gerardo Vrijese #filio quondam Godefridi (dg: Vrieze) de Weert# 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et Jordanus datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 148r 16 di 19-04-1390. 

Matheus Rademaker schoenmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Matheus Rademaker sutor prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 148r 17 di 19-04-1390. 

Johannes Cranenborch nzv Henricus molenaar van Herlaer verkocht aan Ghibo 

zvw Jacobus Oeden soen van der Heijden een n-erfcijns van 40 schelling 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een erfgoed van voornoemde 

verkoper, in Den Bosch, in de straat gnd Beurde, tussen erfgoed van 

Gobelinus van Os enerzijds en erfgoed van Johannes Mesmaker anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 3 pond geld. 

 

Johannes Cranenborch filius #naturalis# Henrici multoris de Herlaer 

hereditarie vendidit Ghiboni filio quondam Jacobi Oeden soen van der 

Heijden hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie in 

festo nativitatis Domini ex hereditate ipsius venditoris sita in Busco in 

vico dicto Boerde inter hereditatem (dg: Gobek) #Gobelini# de Os ex uno 

et hereditatem Johannis Mesmaker ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et (dg: a) obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario 

censu trium librarum monete prius inde solvendis et sufficientem facere. 

                         
52 Zie → BP 1179 p 018v 11 wo 21-12-1390, Thomas van Hijntham droeg het 1/5 deel van Henricus 
zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini in dit huis over aan Johannes Gerijs. 

53 Zie ← BP 1177 f 306v 01 ma 02-07-1386, erfdeling van dit huis. 
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Testes datum ut supra. 

 

1178 mf4 E 11 f. 148v. 

 Tercia post dominicam misericordia: dinsdag 19-04-1390. 

 Quarta post misericordia Domini: woensdag 20-04-1390. 

 Quinta post misericordia Domini: donderdag 21-04-1390. 

 

BP 1178 f 148v 01 di 19-04-1390. 

Reijnerus van Holten zvw Petrus van Woudrichem verkocht aan Henricus gnd 

Aben een n-erfcijns van 50 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit een huis en tuin in Den Bosch, aan het Ortheneind, tussen erfgoed van 

Johannes Screijnmaker enerzijds en erfgoed van Henricus Stierken 

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

10 schelling voornoemd geld. 

 

Reijnerus de Holten filius quondam Petri de Woudrichem hereditarie 

vendidit Henrico dicto Aben hereditarium censum quinquaginta solidorum 

monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex domo et orto 

sitis in Busco ad finem Orthensem inter hereditatem Johannis Screijnmaker 

ex uno et hereditatem Henrici Stierken ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu ducis et 

hereditario censu sex librarum et X solidorum dicte monete prius inde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Goessuinus et Jorden datum 3a 

post misericordia. 

 

BP 1178 f 148v 02 di 19-04-1390. 

Theodericus Luwe machtigde Johannes van Middengael zijn cijnzen, pachten en 

tegoeden, in Oss, te manen. 

 

Theodericus Luwe dedit potestatem Johanni de Middengael eius census 

pacciones et credita #sitos in parochia de Os# etc ad revocacionem etc. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 148v 03 wo 20-04-1390. 

Schepenen verklaren dat de rechter in Den Bosch namens de hertog verdeeld 

heeft een erfgoed in Den Bosch, over de Beurdse Brug, tussen erfgoed van 

Godefridus Visscher enerzijds en erfgoed van Johannes van Uden voller 

anderzijds. Hilla Coenen kreeg de helft richting erfgoed van voornoemde 

Godefridus Visscher. Johannes Craenken kreeg de andere helft richting 

erfgoed van voornoemde Johannes van Uden. 

 

Nos Penu Vladeracken Spanct Scilder Goessuinus et Jorden etc scabini 

notum facimus quod judex in Busco divisit #ex parte [?ducis]# hereditatem 

(dg: spec) sitam in Busco ultra pontem Bortsche Brugge inter hereditatem 

Godefridi Visscher ex uno et inter hereditatem Johannis de Uden fullonis 

ex alio mediante qua divisione medietas dicte hereditatis scilicet que 

sita est versus hereditatem dicti Godefridi Visscher (dg: dicte) Hille 

Coenen cessit in partem et altera medietas que sita est versus 

hereditatem dicti Johannis de Uden Johanni Craenken cessit in partem et 

ponatur secundum ?intellectum scabinorum quia nullus ....... (dg: 

presens) interfuit. Datum quarta post misericordia Domini. Duplicetur. 

 

BP 1178 f 148v 04 do 21-04-1390. 

Rodolphus van der Ameijden en zijn zoon Goessuinus beloofden aan Gerardus 

zvw Gerardus Vosse 26 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390) en 20 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis over een 

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

 

Rodolphus van der Ameijden et Goessuinus eius filius promiserunt Gerardo 

Vosse filio quondam Gerardi Vosse XXVI Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime et XX Hollant gulden seu valorem a nativitatis 
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Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Gerardus et 

Goeswinus datum (dg: supra) quinta post miam. 

 

BP 1178 f 148v 05 do 21-04-1390. 

Ghibo gnd van Vorne zvw Rutgherus gnd Zas verkocht aan Gerardus van der 

Horst de helft van een hofstad, 40 voet breed, in Den Bosch, over de 

Visbrug, bij de nieuwe stadsmuur, welke helft voornoemde Ghibo gekocht had 

van jkr Johannes graaf van Megen, als schout in Den Bosch, wegens goederen 

die verbeurd waren door wijlen Ghibo Zanghe, belast met 55 schelling geld. 

 

Ghibo (dg: -n) dictus de Vorne filius quondam Rutgheri dicti Zas 

medietatem cuiusdam domistadii quadraginta pedatas in latitudine 

continentis siti in Busco ultra pontem piscium prope novum murum opidi de 

Busco quam medietatem dicti domistadii dictus Ghibo erga (dg: comitem) 

domicellum Johannem comitem de Megen scultetum in Busco tamquam scultetum 

(dg: ex) atque ex parte et nomine domini nostri ductis et domine nostre 

ducisse Brabantie tamquam bona demerita quod exponetur verboert per 

Ghibonem quondam Zanghe acquisiverat emendo prout in litteris vendidit 

Gerardo van der Horst supportavit cum litteris et aliis et jure 

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

testes datum supra) exceptis quinquaginta quinque solidis monete ex dicta 

medietate de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 148v 06 do 21-04-1390. 

Gerardus Ossen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Ossen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 148v 07 do 21-04-1390. 

Voornoemde Gerardus koper en Willelmus Kemer beloofden aan voornoemde 

verkoper 50 Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande (di 

01-11-1390) te betalen. 

 

Dictus Gerardus emptor (dg: promisit dicto) et Willelmus Kemer 

promiserunt dicto venditori quinquaginta Gelre gulden seu valorem ad 

omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 148v 08 do 21-04-1390. 

Voornoemde Gerardus koper beloofde aan voornoemde Ghibo verkoper 145 

Gelderse gulden met Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Dictus Gerardus emptor promisit super omnia dicto Ghiboni venditori C et 

quadraginta quinque Gelre gulden seu valorem (dg: ad) a nativitatis 

Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 148v 09 do 21-04-1390. 

Johannes Gruijter van Os zvw Johannes die Gruijter van Os verkocht aan Adam 

van Mierd een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoed, 20 lopen 

rogge groot, in Oss, tussen Herbertus zv Rodolphus Hals szv Johannes van 

der After enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) de helft van een 

kamp, gnd Verginten Hoeve, in Oss, tussen Henricus Zanders enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Henricus 

Zanders, deze helft reeds belast met 7½ schelling aan de villa van Os. 

 

+. 

Johannes Gruijter de Os filius quondam Johannis die Gruijter #de Os# 

hereditarie vendidit Ade de Mierd hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex 

domo et orto et hereditate sibi adiacente XX lopinos siliginis in semine 

capiente sitis in parochia de Os (dg: ad) inter hereditatem (dg: Johannis 
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van der After ex uno et inter hereditatem) Herberti filii Rodolphi #Hals# 

generi Johannis van der After ex uno et inter (dg: h) communem plateam ex 

alio atque ex #medietate ad se spectante# campi siti (dg: in dicta 

parochia) dicti Vergijnten Hoeve #siti in parochia de Os# inter 

hereditatem (dg: liberorum) Henrici Zanders ex uno et inter communem 

plateam ex alio scilicet ex illa medietate que sita est versus 

hereditatem dicti Henrici Zanders et promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: q) septem et dimidio 

solidis ville de Os ex (dg: -inde) dicta medietate dicti campi Verginten 

Hoeve solvendis et (dg: sufficientem f) promisit sub eadem obligatione 

sufficientem facere. Testes (dg: datum) Sta #Penu# et Goessuinus datum 

quinta post miam. 

 

BP 1178 f 148v 10 do 21-04-1390. 

Boudewinus van Zelant en Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems beloofden 

aan Ghibo Kesselman de jongere 209 Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) te betalen. 

 

Boudewinus de Zelant et Henricus de Arkel filius quondam Reijneri Willems 

promiserunt Ghiboni Kesselman juniori ducentos et novem Gelre gulden seu 

valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 148v 11 do 21-04-1390. 

Voornoemde Boudewinus van Zelant en Henricus van Arkel zvw Reijnerus 

Willems beloofden aan Jacobus Kesselman 91½ Gelderse gulden54 of de waarde 

met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) te betalen. De brief 

overhandigen aan Jacobus van den Hoevel. 

 

Dicti Boudewinus et Henricus promiserunt Jacobo Kesselman nonaginta unum 

et dimidium Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera (dg: Theoderico) 

Jacobo van den Hoevel. 

 

BP 1178 f 148v 12 do 21-04-1390. 

Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems droeg over aan Ghibo Kesselman de 

jongere de helft van 134 Gelderse gulden, die Johannes Batenborch beloofd 

had aan voornoemde Henricus, welke helft voornoemde Henricus ontbreekt. 

 

+. 

Henricus de Arkel filius quondam Reijneri Willems medietatem centum et 

triginta quatuor aureorum florenorum communiter gulden vocatorum monete 

Gelrie quos centum et triginta quatuor aureos florenos communiter gulden 

vocatos Johannes Batenborch promiserat dicto Henrico prout in litteris et 

que medietas dictorum C et XXXIIII ad huc restant et deficent dicto 

Henrico ut ipse dicebat supportavit Ghiboni Kesselman juniori cum 

litteris et jure occacione dicte medietatis (dg: promittens). Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 148v 13 do 21-04-1390. 

Jordanus Ghijsbrechts soen en Jordanus zvw Jordanus van der Braken, wonend 

in Oirschot, beloofden aan Jacobus Scutter korenkoper 20 Gelderse gulden of 

de waarde en 1 mud rogge, Bossche maat, na maning in Den Bosch te leveren. 

 

Jordanus Ghijsbrechts soen et Jordanus filius quondam Jordani van der 

Braken #commorantes in parochia de Oerscot# promiserunt (dg: The) Jacobo 

Scutter emptori bladi XX Gelre gulden seu valorem et unum modium 

siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos et in Busco 

                         
54 Zie → BP 1178 f 155v 13 vr 24-06-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 148v 14 do 21-04-1390. 

Johannes van den Loe zvw Arnoldus van den Loe verklaarde dat Johannes van 

Audenhoven en niemand anders betaald heeft 100 Hollandse gulden, die 

voornoemde Johannes van Audenhoven, zijn broer Walterus, Johannes die 

Vorster van Bucstel, Arnoldus heren Lonijs soen, Willelmus zvw Willelmus 

Bastart van Bucstel en hr Henricus van Gheldorp investiet van de kerk van 

Geldrop beloofd hadden aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes (dg: van filius q) van den Loe filius quondam Arnoldi van den 

Loe palam recognovit (dg: per) Johannem de Audenhoven (dg: so) et neminem 

alium persolvisse centum florenos dictos gulden monete Hollandie quos 

dictus Johannes de Audenhoven Walterus eius frater Johannes die Vorster 

de Bucstel Arnoldus heren Lonijs soen et Willelmus filius quondam 

Willelmi Bastart de Bucstel et dominus Henricus de Gheldorp investitus 

ecclesie de Gheldorp primodicto Johanni alias promiserant ut dicebat. 

 

BP 1178 f 148v 15 do 21-04-1390. 

Henricus zv Henricus van den Loeke verkocht aan Andreas Weijhaze en zijn 

vrouw Cristina dvw Theodericus gnd Coman Dirc een lijfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, beiderzijds tussen wijlen 

Johannes gnd Meelman, welk stuk land voornoemde verkoper eertijds gekocht 

had van Johannes zvw Tielmannus gnd Pouwels soen. 

 

Henricus filius Henrici van den Loeke legitime vendidit Andree Weijhaze 

et Cristine sue uxori filie quondam Theoderici dicti Coman Dirc vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure #de Busco# solvendam anno 

quolibet ad vitam dictorum emptorum seu alterius eorum et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem quondam Johannis dicti 

Meelman ex utroque latere coadiacentem quam peciam terre dictus venditor 

pridem erga Johannem filium quondam Tielmanni dicti Pouwels soen 

acquisiverat emendo prout in litteris continetur quas vidimus etc 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam oblugationem 

deponere et suficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 148v 16 do 21-04-1390. 

Theodericus gnd van Megen verkocht aan Paulus zv Theodericus van Dormalen 

een b-erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, 

welke pacht voornoemde Theodericus verworven had van Arnoldus van Os nzvw 

Tielmannus zvw Arnoldus Tielkini. 

 

Theodericus dictus de Megen hereditariam paccionem novem (dg: b) 

lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini quam paccionem dictus Theodericus erga Arnoldum de Os filium 

naturalem quondam Tielmanni filii quondam Arnoldi Tielkini acquisiverat 

prout in litteris (dg: s) vendidit Paulo filio (dg: quondam) Theoderici 

de Dormalen (dg: pistori) supportavit cum litteris et (dg: jure pro) 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 148v 17 do 21-04-1390. 

Voornoemde Paulus koper beloofde aan voornoemde Theodericus van Megen 26 

Gelderse gulden of de waarde en 10 plakken met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1390) te betalen. 

 

Dictus Paulus emptor promisit dicto Theoderico de Megen XXVI Gelre gulden 

seu valorem et (dg: X pl X) #et X# placken ad nativitatis Domini proxime 
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futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf4 E 12 f. 149. 

 Sabbato post misericordia Domini: zaterdag 23-04-1390. 

 Quinta post misericordia Domini: donderdag 21-04-1390. 

 

BP 1178 f 149r 01 do 21-04-1390. 

Arnoldus Groet Art wonend in Den Bosch droeg over aan Paulus zv Theodericus 

van Dormalen een stuk land, dat was van Theodericus Bever zv Hadewigis, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen Jacobus van de Placke enerzijds 

en Henricus Kangieters szv Arnoldus gnd Everaets soen anderzijds, aan 

voornoemde Arnoldus Groet Art gerechtelijk verkocht door Theodericus Bever 

zv Rodolphus Bever, na schepenvonnis van Berlicum. Voornoemde Paulus zal de 

verhuur, door voornoemde Arnoldus Groet Art gedaan aan Godefridus Robben 

soen, niet afbreken. 

 

Arnoldus Groet Art commorans in Busco peciam terre que fuerat Theoderici 

Bever filii (dg: Heijlwigis) Hadewigis sitam in parochia de Berlikem ad 

locum dictum Beilver inter hereditatem Jacobi van de Placke #ex uno# 

Henrici Kangieters generi Arnoldi dicti Everaets soen ex alio venditam 

(dg: dicto) dicto Arnoldo Groet Art a (dg: dicto) Theoderico Bever filio 

Rodolphi Bever per judicem et mediante sententia de Berlikem ut dicebat 

supportavit Paulo filio Theoderici de Dormalen promittens tratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere hoc tamen addito quod dictus Paulus 

locacionem factam (dg: Gerardo B) #Godefrido# Robben soen #a dicto 

Arnoldo Groet Art# de dicta pecia terre ratam servabit spacio huiusmodi 

locacionis durante. Testes Penu et Goeswinus datum quinta post miam. 

Quo facto Theodericus Bever filius quondam Johannis Vernen Oden soen et 

Johannes (dg: eius) die Bever eius filius super dicta pecia terre et jure 

ad opus dicti Pauli renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione quinque sextariorum 

siliginis mensure de Busco exinde de jure solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 149r 02 do 21-04-1390. 

Vervolgens deden Theodericus Bever zvw Johannes Veren Oden soen en zijn 

zoon Johannes die Bever hiervan afstand. Ze zullen lasten afhandelen, 

uitgezonderd een b-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat. 

 

Quo facto Theodericus Bever filius quondam Johannis Veren Oden soen et 

Johannes (dg: eius) die Bever eius filius super dicta pecia terre et jure 

ad opus dicti Pauli renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione quinque sextariorum 

siliginis mensure de Busco exinde de jure solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 149r 03 do 21-04-1390. 

Destijds had Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier heer van Mierlo aan 

Nijcholaus Scilder een b-erfcijns55 verkocht van 50 pond geld, een helft te 

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

huis en erf van wijlen hr Arnoldus Dicbier ridder, oom van verkoper, in Den 

Bosch, aan de Markt, tussen het stenen huis van voornoemde wijlen Johannes 

Dicbier enerzijds en erfgoed van Jacobus van Hedel anderzijds, (2) alle 

kamers en huizen met ondergrond van voornoemde Henricus Dicbier, in Den 

Bosch, in een straatje dat loopt van de Markt naar de Schrijnmakersstraat, 

tussen erfgoed van voornoemde Jacobus van Hedel enerzijds en de poort van 

                         
55 Zie → VB 1799 f 150r 09 ma 26-04-1400, Heijlwich wijf wilner Claes Scilders was gericht aen 
huijs ende erve wilner heren Arnt Dicbier ridders gelegen in tsHertogenbosch ter Merct 

tusschen tsteenhuijs wilner Jan Dicbiers op deen side ende tusschen den erve Jacops van Hedel 

aen dander side ende aen allen cameren ende huijsen met hoiren gronden Henric Dicbiers soen 

wilner Jan Dicbiers voirs gelegen in tsHertogenbosch in een straetken streckende van der voirg 

Merct ter Screijnmakerstraten wart tusschen den erve Jacops van Hedel voirsc op deen side ende 

tusschen die port der minrebroeder aldair op dander side overmids gebrec van erfcijns die sij 

dair aen heet. 
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de Minderbroeders anderzijds. Thans droeg voornoemde Nijcholaus Scilder 1/5 

deel van die cijns over aan zijn schoonzoon Willelmus Hels. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus Dicbier filius quondam Johannis 

Dicbier domini de Mierle hereditarie vendidisset Nijcholao Scilder 

hereditarium censum quinquaginta librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini de et ex domo et area quondam domini 

Arnoldi Dicbier militis avuncului olim dicti venditoris sita in Busco ad 

forum inter domum lapideam dicti quondam Johannis Dicbier ex uno et inter 

hereditatem Jacobi de Hedel ex alio atque de et ex omnibus cameris et 

domibus cum suis fundis dicti Henrici Dicbier sitis in Busco in viculo 

tendente a dicto foro versus vicum scriniparorum inter hereditatem dicti 

Jacobi de Hedel ex uno et inter portam fratrum minorum ibidem ex alio 

prout in litteris quas vidimus constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Nijcholaus Scilder quintam partem dicti census 

quinquaginta librarum dicte monete supportavit Willelmo Hels suo genero 

cum litteris et jure occacione dicte quinte partis promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui (dg: d) in dicta quinta parte 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 149r 04 do 21-04-1390. 

Henricus Buc van Heze szv Johannes van Berlikem verkocht aan Arnoldus Groet 

Art een n-erfpacht56 van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een kamp57, 10 morgen groot, van wijlen 

Hermannus Scuijwinc, nu aan verkoper behorend58, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd in het Molenbroek, beiderzijds tussen Johannes zvw Jacobus van 

Engelant, reeds belast met 3 pond geld aan de stad Den Bosch. 

 

Henricus Buc de Heze gener Johannis de Berlikem hereditarie vendidit 

Arnoldo Groet Art hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie (dg: p) Remigii et in Busco tradendam ex 

quodam campo X iugera terre continente quondam Hermanni Scuijwinc nunc ad 

dictum venditorem spectante sito in parochia de Roesmalen in loco dicto 

int Molenbroec inter hereditatem Johannis filii quondam Jacobi de 

Engelant ex utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

tribus libris monete oppido de Busco exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 149r 05 do 21-04-1390. 

Hilla wv Theodericus gnd die Custer van Hollant droeg over aan haar zoon 

Theodericus van Hollant, tbv hem en zijn broers Willelmus, Nijcholaus en 

Lambertus, kv voornoemde Hilla en wijlen Theodericus die Custer, haar 

vruchtgebruik in 4 hont land in Alem, ter plaatse gnd in het Alemse Broek, 

tussen Gerardus gnd Boet enerzijds en eertijds Walterus gnd Smit, nu 

Gerardus Heijnen soen van Hezewijc anderzijds. 

 

Hilla relicta quondam Theoderici dicti die Custer de Hollant cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in quatuor hont terre sitis in parochia 

de Alem in loco dicto int Alemssche Broec inter hereditatem Gerardi dicti 

(dg: Bo) Boet ex uno et inter hereditatem (dg: Gerardi) dudum (dg: Ge) 

Walteri dicti Smit nunc ad Gerardum Heijnen soen de Hezewijc spectantem 

ex alio ut dicebat supportavit Theoderico van Hollant #suo filio# ad opus 

sui et ad opus Willelmi Nijcholai et Lamberti suorum fratrum liberorum 

dictorum Hille et quondam Theoderici die Custer promittens cum tutore 

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

                         
56 Zie → BP 1180 p 193r 01 wo 16-09-1394 (1), overdracht van de erfpacht. 
57 Zie → BP 1179 p 354v 02 do 07-03-1392, verkoop van dit kamp. 
58 Zie ← BP 1177 f 266v 05 vr 05-01-1386, overdracht van dit kamp. 
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supra. 

 

BP 1178 f 149r 06 za 23-04-1390. 

De broers Theodericus van Hollant en Lambertus, kvw Theodericus die Custer 

van Hollant, verkochten voornoemde 4 hont land aan Reijnerus Loden, belast 

met 8 kleine zwarte tournosen, zegedijken en waterlaten. Hun broers 

Willelmus en Nijcholaus zullen nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Theodericus van Hollant et Lambertus fratres liberi quondam Theoderici 

#die# Custer de Hollant dicta quatuor hont terre vendiderunt Reijnero 

Loden promittentes super habita et habenda warandiam (dg: et obligationem 

deponere exceptos octo parvis) tamquam de hereditate ab aggere Mose 

libera et obligationem deponere exceptis octo parvis nigris Turonensibus 

denariis exinde solvendis et Zegediken et aqueductibus ad hoc de jure 

spectantibus et quod ipsi Willelmum (dg: eorum) et Nijcholaum eorum 

fratres (dg: s) perpetue tales habebunt quod nunquam presument se jus in 

premissis et quod ipsi eosdem Willelmum et Nijcholaum de premissis 

facient promittere warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

premissis. Testes Goessuinus et Jorden datum sabbato post miam. 

 

BP 1178 f 149r 07 do 21-04-1390. 

Theodericus Wange zvw Gerardus Wange verhuurde aan Arnoldus gnd Doerman ¼ 

deel in een beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen 

Nijcholaus gnd Stert enerzijds en Johannes Roelofs anderzijds, voor een 

periode van 6 jaar, ingaande heden. Voornoemde Arnoldus mag alleen maar 

grassen gebruiken, geen takken of bomen, die op dit ¼ deel staan. 

 

Solvit II grossos. 

Theodericus Wange filius quondam Gerardi Wange (dg: totam) quartam partem 

ad se spectantem in quodam prato sito in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto Udenhout inter hereditatem Nijcholai dicti S[t]ert ex uno et inter 

hereditatem Johannis Roelofs (dg: s) ex alio ut dicebat locavit Arnoldo 

dicto Doerman ab eodem ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium #possidendam# sub ista condicione quod dictus Arnoldus non 

utetur dictis sex annis durantibus nisi solummodo graminibus (dg: dictis) 

supra dictam (dg: sextam) quartam partem consistentibus et crescendis 

dictis sex annis durantibus et non ramis neque arboribus supra dictam 

quartam partem consistentibus et secundum istas condiciones promisit 

warandiam dicto spacio pendente et aliam obligationem deponere dicto 

spacio pendente. Testes (dg: datum) Sta Penu et Goessuinus datum quinta 

post miam. 

 

BP 1178 f 149r 08 do 21-04-1390. 

Henricus zvw Denkinus zvw Arnoldus die Gruijter droeg over aan zijn broer 

Johannes zvw voornoemde Denkinus het deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn oom Arnoldus gnd die Gruijter bv voornoemde Denkinus, 

in (1) een hoeve van wijlen voornoemde Arnoldus, in Nuland, ter plaatse gnd 

Vinkel, (2) 2 morgen land van wijlen voornoemde Arnoldus, in Megen, (3) 1 

morgen land van wijlen voornoemde Arnoldus, in Oss, ter plaatse gnd 

Ossergemeint. 

 

Henricus filius quondam Denkini filii quondam Arnoldi die Gruijter totam 

partem et omne jus sibi de morte quondam (dg: suorum parentum) #Arnoldi 

dicti die Gruijter sui avunculi fratris olim dicti Denkini# successione 

advolutas in quodam manso dicti #quondam Arnoldi (dg: primodicti)# sito 

in parochia de (dg: .) Nuwelant in loco dicto (dg: Nuwelant) Vinckel cum 

suis attinentiis atque in (dg: tribus) duobus iugeribus terre dicti 

quondam Arnoldi sitis in jurisdictione de Megen et in (dg: lo) uno iugero 

terre dicti quondam Arnoldi sito in parochia de Os in loco dicto 

Ossergemeijnt ut dicebat supportavit Johanni suo fratri (dg: pro) filio 

dicti quondam Denkini promittens ratam servare et obligationem ex parte 
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sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 149r 09 do 21-04-1390. 

Arnoldus van Berze en Johannes Diedeken beloofden aan Walterus Coptiten 4 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) te 

leveren, op straffe van 4 gulden. 

 

Arnoldus de Berze et Johannes Diedeken promiserunt Waltero Coptiten 

quatuor modios siliginis mensure de Busco ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos sub pena IIII gulden. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 149r 10 do 21-04-1390. 

Henricus van der Braken van der Oevels: 4 stukken land, in Stiphout, {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Henricus van der Braken (dg: filius quondam Johannis dicti) van der 

Oevels quatuor pecias terre sitas in parochia de Stiphout quarum una d. 

 

BP 1178 f 149r 11 do 21-04-1390. 

Philippus Tuijn van Wetten snijder droeg over aan Petrus nzvw Willelmus 

Grieten soen een hofstad in Hintham, tussen Petrus zvw Petrus gnd Reijners 

soen van Vucht enerzijds en Henricus gnd Ghecke anderzijds, zowel voor als 

achter 23½ voet breed, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan 

voornoemde Henricus Ghecke, met de helft van de sloot tussen de hofstad en 

voornoemde Henricus Ghecke, aan hem uitgegeven door Thomas van Hijntam, 

belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Philippus Tuijn de Wetten sartor (dg: do) quoddam (dg: st) domistadium 

situm in (dg: Hij) Hijntam inter hereditatem Petri filii quondam Petri 

dicti Reijners soen de Vucht ex uno et inter hereditatem Henrici dicti 

Ghecke ex alio et quod domistadium continet tam ante quam retro viginti 

tres (dgf: pedadas) et dimidiam pedatas in latitudine et tendit a communi 

platea retrorsum usque ad hereditatem dicti Henrici Ghecke simul cum 

medietate fossati consistentis inter dictum domistadium et inter 

hereditatem dicti Henrici Ghecke datum sibi ad censum a Thoma de (dg: s) 

Hijntam prout in litteris supportavit Petro filio naturali quondam 

Willelmi Grieten soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis litteris 

contento. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 149r 12 do 21-04-1390. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Philippus een lijfrente van 4 

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

Kerstmis, gaande uit voornoemde hofstad en uit andere goederen van 

voornoemde Petrus. 

 

Dictus Petrus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicto Philippo vitalem pensionem (dg: XV solidorum) #IIII librarum# 

monete anno quolibet ad vitam dicti Philippi et non ultra mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex dicto domistadio et ex ceteris bonis dicti 

Petri habitis et habendis quocumque sitis et cum mortuus fuerit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 149r 13 do 21-04-1390. 

Johannes gnd Ruijssche verkocht aan Otto Herbrechts soen van Houthem een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit alle 

goederen van verkoper onder Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen. 

 

Johannes dictus (dg: Ruij) Ruijssche hereditarie vendidit Ottoni 

Herbrechts soen de Houthem hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: ex) omnibus bonis dicti 
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venditoris quocumque locorum infra parochiam de Roesmalen in loco dicto 

Hijnen sitis ut dicebat promittens warandiam et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf4 E 13 f. 149v. 

 Quinta post misericordia Domini: donderdag 21-04-1390. 

 

BP 1178 f 149v 01 do 21-04-1390. 

Henricus van der Braken zvw Johannes van der Oevel gaf uit aan Johannes gnd 

Wellens soen de navolgende erfgoederen, in Stiphout, ter plaatse gnd in Ver 

Lizen Brake, (1) een huis en tuin, tussen Elizabeth dvw Elizabeth van der 

Braken en haar kinderen enerzijds en de gemeint van Stiphout anderzijds, 

(2) een stuk land, naast de plaats gnd aan Hagedoren, tussen voornoemde 

Elizabeth en haar kinderen enerzijds en de gemeint van Stiphout anderzijds, 

(3) een stuk land, tussen de gemeint van Stiphout enerzijds en voornoemde 

Elizabeth dvw Elizabeth van der Braken en haar kinderen anderzijds, (4) een 

stuk land, gnd dat Klein Hoveken, beiderzijds tussen voornoemde Elizabeth 

dvw Elizabeth van der Braken en haar kinderen; de uitgifte geschiedde voor 

(a) 1 Vlaamse groot aan de naburen van Stiphout, en thans voor (b) een 

n-erfpacht van ½ mud? rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Stiphout op 

voornoemde erfgoederen te leveren. 

 

Henricus van der Braken filius quondam Johannis van der Oevel (dg: 

quatuor pecias terre) #hereditates infrascriptas# sitas in parochia de 

Stiphout ad locum (dg: in L) dictum (dg: Ver Lize) in Ver Lizen Brake 

(dg: q) videlicet domum et ortum sitos inter hereditatem Elizabeth filie 

quondam Elizabeth van der Braken et eius liberorum ex uno et inter 

communitatem de Stiphout ex alio item peciam terre sitam iuxta locum 

dictum (dg: ide) aen Hagedoren inter hereditatem dicte Elizabeth et eius 

liberorum ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem de Stiphout ex 

alio item peciam terre sitam (dg: inter) inter communitatem de Stiphout 

ex uno et inter hereditatem dicte Elizabeth filie quondam (dg: Elza) 

Elizabeth van der Braken (dg: ex) eius liberorum ex alio item peciam 

terre dictam dat Cleijn Ho-(dg: e)-veken sitam inter hereditatem dicte 

Elizabeth filie quondam Elizabeth van der Braken (dg: ex uno et) et eius 

liberorum ex utroque latere coadiacentem ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni dicto Wellens soen ab eodem hereditarie possidendas pro 

uno grosso Flandrensi vicinis de Stiphout annuatim ex premissis solvendo 

dando etc atque pro hereditaria paccione dimidii !siliginis mensure de 

Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Stiphout 

super (dg: he) dictas hereditates tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et et alter repromisit. Testes 

Penu et Goessuinus datum quinta post miam. 

 

BP 1178 f 149v 02 do 21-04-1390. 

Henricus Boef van Oesterwijc, Johannes zv Wolphardus van Ghiessen en 

Willelmus van Haren zvw Johannes van Haren beloofden aan Rolandus Turello 

etc 30 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390; 

9+31+24=64 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Henricus Boef de Oesterwijc et Johannes filius Wolphardi de Ghiessen et 

Willelmus de Haren filius quondam Johannis de Haren promiserunt indivisi 

super omnia etc Rolando Turello etc XXX aude scilde Francie ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos sub pena III. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 149v 03 do 21-04-1390. 

Henricus Boef beloofde de anderen schadeloos te houden. 
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Solvit I grossum. 

Henricus Boef promisit alios indepmes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 149v 04 do 21-04-1390. 

Lambertus van den Hanenberch, zowel voor zich als voor zijn vrouw 

Mechtildis, maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan 

door Johannes zv Reijnerus die Brouwer en Henricus zv Johannes van der 

Weteringen, szv voornoemde Lambertus, met een b-erfpacht van 20 lopen 

rogge, gaande uit erfgoederen in Heeswijk en met hun andere goederen. 

Schepenen wilden geen geld omdat hij arm is. 

 

Scabini noluerunt quia pauper. 

Lambertus van den Hanenberch #tam pro se quam pro Mechtilde sua uxore# 

omnes vendiciones et alienaciones factas !Johannem (dg: die Bro) filium 

Reijneri die Brouwer et Henricum filium Johannis van der Weteringen 

generos dicti Lamberti cum hereditaria paccione XX lopinorum siliginis 

solvenda ex hereditatibus sitis in parochia de Hezewijc et cum ceteris 

suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 149v 05 do 21-04-1390. 

Arnoldus Heijnen soen van Ghewanden beloofde aan Arnoldus van Gewanden 15 

gulden minus 3 plakken na maning te betalen. 

 

Arnoldus Heijnnen! soen de Ghewanden promisit Arnoldo de Gewanden XV 

gulden seu valorem minus III (dg: Hol) placken ad monitionem 

persolvendos. Testes Goessuinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 149v 06 do 21-04-1390. 

Voornoemde Arnoldus Heijnen soen beloofde aan Arnoldus van Ghewanden, 

gedurende 8 jaar, ingaande heden, elk jaar met Kerstmis 9 Hollandse gulden 

of de waarde te betalen. 

 

Dictus Arnoldus Heijnen soen promisit super omnia se daturum et soluturum 

Arnoldo de Ghewanden ad spacium octo annorum datam presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum (dg: an) octo annorum novem Hollants 

(dg: gulden) gulden seu valorem ad nativitatis Domini et primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 149v 07 do 21-04-1390. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini had destijds verkocht59 aan Henricus gnd 

Weijgerganc een kamp, 27 morgen 4 hont 20 roeden groot, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Middelrode, tussen Arnoldus van Beke enerzijds en de gemeint 

van Berlicum en Rosmalen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

weg en met het andere eind aan een erfgoed gnd Bitters Stege, aan 

voornoemde Gerardus behorend. Elizabeth wv voornoemde Henricus 

Weijgergancs, Henricus en Johannes, kv voornoemde Elizabeth en wijlen 

Henricus, Gerardus zv Rutgherus van der Hellen ev Elizabeth en Johannes zv 

Jacobus van den Noddenvelt ev Katherina, dvw voornoemde Henricus 

Weijgerganc en Elizabeth, droegen thans over aan Nijcolaus gnd Coel 

Keelbreker ¼ deel van voornoemd kamp, te weten het ¼ deel naast voornoemde 

Arnoldus van Beke, belast met ¼ deel van een b-erfcijns van 12 pond geld, 

en met de voorwaarden in de brief vermeld. 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus filius naturalis quondam Willelmi 

Eelkini quendam campum viginti septem iugera quatuor hont et viginti 

virgatas continentem situm in parochia de Berlikem in loco dicto 

Middelrode inter hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et inter communitatem 

de Berlikem (dg: ex) de Roesmalen ex alio tendentem cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem dictam Bitters Stege 

                         
59 Zie ← BP 1178 f 247v 05 vr 02-07-1389, verkoop van dit kamp. 
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spectantem ad dictum Gerardum hereditarie vendidisset Henrico dicto 

Weijgerganc prout in litteris quas vidimus constituti igitur coram 

scabinis infrascriptis Elizabeth relicta dicti quondam Henrici 

Weijgergancs cum tutore Henricus et Johannes eorum (dg: liberorum) 

Elizabeth et quondam Henrici liberi Gerardus filius Rutgheri van der 

Hellen maritus et et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et Johannes 

filius Jacobi van den Noddenvelt maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filiarum dictorum quondam Henrici Weijgerganc et Elizabeth eius 

uxoris unam quartam partem dicti campi scilicet illam quartam partem que 

sita est contigue uxta dictam hereditatem dicti Arnoldi de Beke 

supportaverunt (dg: L) Nijcolao dicto Coel Keelbreker cum litteris et 

jure occacione etc promittentes cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta (dg: h) una quarta parte hereditarii census 

duodecim librarum monete in dictis litteris contentis quam (dg: terciam) 

quartam partem eiusdem census dictus Nijcholaus annuatim solvere (dg: -n 

tenetur) tenebitur ex dicta quarta parte dicti campi iuxta modum in 

dictis litteris contentis et exceptis condicionibus in dictis litteris 

contentis. Testes Goessuinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 149v 08 do 21-04-1390. 

Voornoemde Elizabeth wv Henricus Weijgergancs, haar zoon Johannes en 

Johannes Jacobs soen van den Noddelvelt ev Katherina dvw voornoemde 

Henricus Weijgerganc deden tbv Henricus zvw voornoemde Henricus Weijgerganc 

en Gerardus zv Rutgherus van der Hellen afstand van ¼ deel van voornoemd 

kamp, te weten van het ¼ deel dat ligt tussen een ¼ deel behorend aan 

Nijcolaus Keelbreker enerzijds en de helft, behorend aan Petrus zv Mijchael 

Loeken en aan Henricus Droechsceerre anderzijds. 

 

Dicti Elizabeth cum tutore Johannes eius filius et Johannes Jacobs soen 

van den Noddelvelt maritus et tutor Katherine sue uxoris predicte super 

una quarta parte dicti campi que quarta pars sita est inter unam quartam 

partem dicti campi spectantem ad Nijcolaum Keelbreker ex uno et inter 

medietatem (dg: spectantem) ad Petrum filium Mijchaelis Loeken et 

Henricum Droechsceerre (dg: ex alio) spectantem in dicto campo ex alio ad 

opus Henrici filii dicti quondam Henrici Weijgerganc et Gerardi filii 

Rutgheri van der Hellen (dg: ex alio) renunciaverunt promittentes ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 149v 09 do 21-04-1390. 

Voornoemde Elizabeth wv voornoemde Henricus Weijgergancs, Henricus en 

Johannes, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Henricus, Gerardus zv Rutgherus 

van der Hellen ev Elizabeth en Johannes zv Jacobus van den Noddenvelt ev 

Katherina, dvw voornoemde Henricus Weijgerganc en Elizabeth, droegen over 

aan Petrus zv Mijchael gnd Loekens soen ¼ deel van voornoemd kamp, te weten 

het ¼ deel, dat gelegen is naast de gemeint van Berlicum. Voornoemde 

Henricus zvw Henricus Weijgerganc zal gehouden zijn te omwallen op de grens 

tussen dit voornoemde ¼ deel en het ¼ deel dat behoort aan voornoemde 

Henricus zvw Henricus Weijgerganc. 

 

Dicti Elizabeth cum tutore et eius liberi et generi unam (dg: p) quartam 

partem dicti campi scilicet illam quartam (dg: partem) partem que sita 

est in dicto (dg: -rum) campo (dg: iuxta) contigue iuxta communitatem de 

Berlikem #(dg: ex uno et inter quandam par)# supportaverunt Petro filio 

Mijchaelis dicti (dg: d Lo) Loekens soen promittentes ut supra hoc addito 

quod (dg: dictus) #dictus# Henricus filius quondam dicti Henrici (dg: 

Weijgerg) Weijgerganc tenebitur circonvallare inter dictam quartam partem 

dicto Petro supportatam et inter unam aliam partem ad dictum Henricum 

filium quondam Henrici Weijgerganc spectantem (dg: .) sic quod dicto 

Petro dampna per dictam quartam partem eiusdem Henrici filii quondam 

Henrici Weijgerganc dampna exinde non eveniant. 
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BP 1178 f 149v 10 do 21-04-1390. 

Voornoemde Elizabeth en haar kinderen: ¼ deel van voornoemd kamp {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Dicti Elizabeth cum tutore et eius liberi unam quartam partem dicti campi 

scilicet. 

 

BP 1178 f 149v 11 do 21-04-1390. 

Voornoemde Elizabeth wv voornoemde Henricus Weijgergancs, Henricus en 

Johannes, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Henricus, Gerardus zv Rutgherus 

van der Hellen ev Elizabeth en Johannes zv Jacobus van den Noddenvelt ev 

Katherina, dvw voornoemde Henricus Weijgerganc en Elizabeth, droegen over 

aan Petrus zv Mijchael gnd Loekens soen de helft van een helft van 

voornoemd kamp, welke helft van het kamp gelegen is naast de gemeint van 

Berlicum, te weten de oostelijke helft van deze helft. Voornoemde Henricus 

zvw Henricus Weijgerganc zal op de grens van voornoemde helft van de helft 

en het ¼ deel dat behoort aan voornoemde Henricus zvw Henricus Weijgerganc 

omwallen. 

 

Dicti Elizabeth cum tutore et eius liberi et generi (dg: unam quartam 

partem dicti campi scilicet unam) medietatem unius medietatis dicti campi 

que medietas dicti campi sita est contigue communitatem de Berlikem 

scilicet illam medietatem dicte (dg: de) medietatis dicti campi sitam 

versus oriens supportaverunt Petro filio Mijchaelis dicti Loekens soen 

#cum litteris et jure occacione# promittentes ut supra hoc addito dictus 

Henricus filius quondam dicti Henrici Weijgerganc predicti inter dictam 

medietatem dicte medietatis dicti campi dicto Petro ut prefertur 

supportatam ut prefertur et inter unam quartam partem ad dictum Henricum 

filium quondam Henrici Weijgerganc spectantem perpetue circonvallabit 

laudabiliter sic quod dicto Petro per eandem quartam partem #ad# dicti 

Henrici filii dicti Henrici Weijgerganc dampna non eveniant ut recognovit 

et promisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 149v 12 do 21-04-1390. 

Voornoemde Elizabeth wv voornoemde Henricus Weijgergancs, Henricus en 

Johannes, kv voornoemde Elizabeth en wijlen Henricus, Gerardus zv Rutgherus 

van der Hellen ev Elizabeth en Johannes zv Jacobus van den Noddenvelt ev 

Katherina, dvw voornoemde Henricus Weijgerganc en Elizabeth, droegen over 

aan Henricus Droechsceerre de helft van een helft van voornoemd kamp, welke 

helft gelegen is naast de gemeint van Berlicum enerzijds en ¼ deel behorend 

aan voornoemde Henricus zvw Henricus Weijgerganc anderzijds, te weten de 

westelijke helft van de helft. Voornoemde Henricus Droechsceerre zal op de 

grens van deze helft van de helft en het ¼ deel dat behoort aan Henricus 

zvw Henricus Weijgerganc omwallen. 

 

Dicti Elizabeth cum tutore et eius liberi et generi (dg: unam quartam 

partem) medietatem unius medietatis dicti campi (dg: si) que medietas 

dicti campi sita est contigue iuxta communitatem de Berlikem (dg: scil) 

#ex uno# et inter quartam partem ad Henricum filium dicti quondam Henrici 

Weijgerganc spectantem in dicto campo ex alio scilicet illam medietatem 

dicte medietatis dicti campi sitam versus occidens supportaverunt Henrico 

Droechsceerre #cum (dg: .....) litteris et jure occacione etc# 

promittentes (dg: ut supra) cum tutore (dg: ratam servare et) ut ?supra 

hoc addito quod dictus Henricus Droechsceerre inter dictam medietatem 

(dg: di eidem) dicte medietatis dicti campi eidem Henrico Droechsceerre 

(dg: sp) supportatam ut (dg: di) prefertur et inter unam reliquam partem 

ad dictum Henricum filium quondam Henrici Weijgerganc spectantem in dicto 

campo perpetue circonvallabit sic quod dicto Henrico filio quondam 

Henrici Weijgerganc per dictam (dg: Henricum filium quondam Henrici 

Weijgerganc quartam) dictam medietatem (dg: .... .....) dicto Henrico 

(dg: Sce) Droechsceerre (dg: sp) supportatam ut prefertur supra dictam 
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quartam partem ad dictum Henricum filium quondam Henrici Weijgerganc 

spectantem dampna (dg: exinde) non eveniant ut recognoverunt et 

repromiserunt super omnia. Testes datum supra. 

 

1178 mf4 E 14 f. 150. 

 Quinta post misericordia: donderdag 21-04-1390. 

 Sexta post misericordia: vrijdag 22-04-1390. 

 Sabbato misericordia: zaterdag 23-04-1390. 

 

BP 1178 f 150r 01 do 21-04-1390. 

Henricus Paedse beloofde aan Jacobus zvw Jacobus Tijt 63½ Hollandse gulden 

of de waarde met Allerheiligen aanstaande (di 01-11-1390) te betalen. 

 

Henricus Paedse promisit Jacobo filio quondam Jacobi Tijt LXIII et 

dimidium Hollant gulden seu valorem in auro ad omnium sanctorum proxime 

futurum persolvendos. Testes Goeswinus et (dg: .) Jorden datum quinta 

post miam. 

 

BP 1178 f 150r 02 do 21-04-1390. 

Henricus Sluijsman beloofde aan Gerardus Lambrechts soen van Ghestel, 

gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Remigius 10 mud hop, 

Bossche maat, te leveren. 

 

Henricus Sluijsman promisit (dg: se) super omnia se daturum et soluturum 

Gerardo Lambrechts soen de Ghestel ad spacium sex annorum datam 

presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum (dg: octo) #sex# 

annorum X modios lupule dicte hoppen mensure de Busco ad Remigii (dg: 

proxime futurum) persolvendos et primo termino (dg: ter) Remigii proxime 

futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 150r 03 do 21-04-1390. 

Denkinus Scuerman en zijn zwager Henricus Keelbreker verkochten aan Petrus 

Pels verwer een stuk land, in Geffen, op de gemeint, tussen Weijndelmoedis 

en Katherina, dvw Paulus van der Lijnden, enerzijds en kv Henricus Scuerman 

anderzijds, (2) een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd Oestense Slach, 

tussen Wijnricus van den Hocke enerzijds en Willelmus Lepeleer anderzijds. 

 

Denkinus Scuerman (dg: peciam terre sitam in par) Henricus Keelbreker 

eius sororius peciam terre sitam in parchia de !parochia de Geffen supra 

communitatem inter hereditatem Weijndelmoedis et Katherine filiarum 

quondam Pauli van der (dg: Hij) Lijnden ex uno et inter hereditatem 

liberorum Henrici Scuerman ex alio atque peciam terre sitam in dicta 

parochia ad locum dictum Oestenssche Slach inter hereditatem (dg: Y) 

Wijnrici van den (dg: Ghe) Hocke ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Lepeleer ex alio ut dicebat vendidit Petro Pels tinctori promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 150r 04 do 21-04-1390. 

Arnoldus zvw Alardus van den Put en zijn zoon Alardus beloofden aan broeder 

Johannes Dargartmaker 11 Gelderse gulden of de waarde en 21 lopen rogge, 

Bossche maat, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390), hetzelfde met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) en 13 Gelderse gulden en 22 lopen 

rogge, Bossche maat, met Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1391) te betalen 

en te leveren. Opstellen in 3 brieven. 

 

Arnoldus filius quondam Alardi van den Put et Alardus eius filius 

promiserunt fratri Johanni Dargartmaker XI gulden Gelrie seu valorem et 

XXI lopinos siliginis mensure de Busco ad nativitatis Johannis proxime et 

tantum in festo nativitatis Domini proxime futuro et XIII Gelre gulden et 

XXII lopinos siliginis dicte mensure (dg: ad) a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. Et ponetur 
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in 3 litteris. 

 

BP 1178 f 150r 05 do 21-04-1390. 

Bartholomeus gnd Meus zvw Bartholomeus gnd Meus van den Berghe verkocht aan 

Otto zv Theodericus gnd Bever een n-erfcijns60 van 20 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit 1 lopen roggeland in Berlicum, ter plaatse 

gnd Middelrode, ter plaatse gnd aan Geen Middelste Gewat, tussen kvw 

Johannes van den Berge enerzijds en kvw Katherina van den Berge anderzijds, 

belast met ¼ oude groot. 

 

Bartholomeus dictus Meus filius quondam Bartholomei dicti Meus van den 

Berghe legitime et hereditarie vendidit Ottoni filio Theoderici dicti 

Bever hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex una lopinata terre siliginee sita in parochia de 

Berlikem in loco dcto Middelrode ad locum dictum aen Gheen Middelste 

Gewat inter hereditatem liberorum quondam Johannis van den Berge ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Katherine van den Be[r]ge ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepta 

(dg: parte) #quarta# parte unius grossi antiqui exinde prius solvenda et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 150r 06 vr 22-04-1390. 

Henricus zvw Willelmus van der Moest droeg al zijn goederen over aan 

Arnoldus van den Venne. 

 

Henricus filius quondam Willelmi van der Moest omnia et singula #sua# 

bona tam mobilia quam immobilia hereditaria atque parata quocumque 

locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo van den Venne 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Penu et Goessuinus datum sexta post misericordia. 

 

BP 1178 f 150r 07 ±vr 22-04-1390. 

Arnoldus van den Venne en Godefridus Ackermans soen beloofden aan 

Theodericus Buc 6 Oijense gulden en 3 plakken met Lichtmis aanstaande (do 

02-02-1391) te betalen. 

 

Arnoldus van den Venne et Godefridus Ackermans soen promiserunt 

Theoderico Buc sex (dg: g) Oijens gulden et III placken ad purificationis 

proxime persolvendos. Testes datum ?ut ?supra. 

 

BP 1178 f 150r 08 ±vr 22-04-1390. 

Johannes van de Kloot droeg over aan Johannes van Erpe zvw Lucas van Erpe 

alle goederen van Godefridus van Sceepstal, aan hem gerechtelijk verkocht 

door voornoemde Johannes van Erpe. 

 

Johannes de Globo omnia bona Godefridi de Sceepstal vendita sibi (dg: p) 

a Johanne de Erpe filio quondam Luce de Erpe per judicem mediante 

sententia scabinorum prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Johanni de Erpe simul cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Penu et Scilder datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 150r 09 ±vr 22-04-1390. 

Johannes van Ghemonden beloofde aan de jkvren Elisabeth en Mechtildis, dvw 

Arnoldus van Padbroec, 100 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. De brief overhandigen aan Johannes 

Berns soen. 

 

                         
60 Zie → BP 1179 p 732v 05 do 02-07-1394, overdracht van deze erfcijns. 
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Johannes de Ghemonden promisit domicellabus Elisabeth et Mechtildis 

filiabus quondam Arnoldi de Padbroec C Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. Detur 

Johanni Berns soen. 

 

BP 1178 f 150r 10 ±vr 22-04-1390. 

De gezusters jkvren Elisabeth, Mechtildis en Clemencia, dvw Arnoldus van 

Padbroec, droegen over aan Johannes van Gemonden hun deel in een b-erfcijns 

van 6 pond, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) 1 malder land, in 

Oss, bij de plaats gnd Speeldonk, naast land van Weijla Robberti, (2) 5 

roeden land, in Geffen, welke cijns Henricus van de Dijk, tbv voornoemde 

Arnoldus van Padbroec, verworven had van Elijas gnd Loze zv Johannes Loze. 

Met achterstallige termijnen. 

 

Domicelle Elisabeth Mechtildis et Clemencia sorores filie quondam Arnoldi 

de Padbroec #cum tutore# totam partem et omne jus ipsis quovis modo 

competentes in hereditario censu sex librarum monete solvendo hereditarie 

in festo beati Martini hyemalis ex quadam maldrata terre sita in Os prope 

locum dictum Speeldonc iuxta terram Weijle Robberti et de quinque 

virgatis terre sitis in Gheffen quem censum Henricus de Aggere ad opus 

dicti Arnoldi de Padbroec erga Elijam dictum Loze filium Johannis Loze 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportaverunt Johanni de 

Gemonden cum litteris et jure sibi virtute dictarum litterarum in dicto 

censu competente et cum arrastagiis sibi de predicto censu deficientibus 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte earum 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 150r 11 ±vr 22-04-1390. 

Willelmus zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini beloofde aan Johannes Sijmons 

soen bakker 80 Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-

02-1391) te betalen. 

 

Willelmus filius Willelmi filii Arnoldi Tielkini promisit Johanni Sijmons 

soen pistori LXXX Gelre gulden vel valorem ad purificationis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 150r 12 za 23-04-1390. 

Albertus Truden soen verkocht aan Johannes van Bladel een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit (1) ½ 

mudzaad land, gnd Zulken Akker, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Wergaertshuizen, beiderzijds tussen Margareta Aijkini, (2) 5 lopen land, in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Wergaertshuizen, tussen Arnoldus van den 

Hoernic enerzijds en Ghibo Jans soen anderzijds, (3) ½ mudzaad land, in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Wergaertshuizen, tussen voornoemde Ghibo 

Jans soen enerzijds en Goessuinus Steenwech anderzijds, (4) ½ mudzaad land, 

aldaar, tussen Jutta Aerts enerzijds en voornoemde Ghibo Jans soen 

anderzijds, en gebouwen, (5) 1 bunder beemd, aldaar, beiderzijds tussen 

voornoemde Ghibo Jans soen en Goessuinus Steenwech, (6) ½ lopen land, 

aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Ghibo Jans soen, (7) 30 roeden land, 

in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Wergaertshuizen, tussen Metta Heijnen 

enerzijds en Hilla wv Petrus Arts soen anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfpacht van 4 mud rogge. 

 

Albertus Truden soen hereditarie vendidit Johanni de Bladel hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Remigii ex (dg: h) dimidia modiata terre dicta Zulken Acker sita in 

parochia sancti Petri de Vucht ad locum dictum Wergaertshuijsen inter 

hereditatem Margarete Aijkini ex utroque latere coadiacentem atque ex 

quinque lopinatis terre sitis in parochia et loco predictis inter 

hereditatem Arnoldi van den Hoernic ex uno et hereditatem Ghibonis Jans 

soen ex alio item ex dimidia modiata terre sita in parochia et loco 
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predictis inter hereditatem dicti Ghibonis Jans soen ex uno et 

hereditatem Goessuini Steenwech ex alio item dimidia modiatata terre sita 

ibidem inter #hereditatem# Jutte Aerts ex uno et hereditatem dicti 

Ghibonis Jans soen ex alio et ex edificiis in eadem consistentibus item 

uno bonario prati sito ibidem inter hereditates predictorum [G]hibonis 

Jans soen et Goessuini Steenwech ex utroque latere coadiacentes item ex 

dimidia lopinata terre sita ibidem inter hereditates dicti Ghibonis Jans 

soen ex utroque latere coadiacentes item ex (dg: pecia terre) triginta 

virgatis terre sitis in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Mette Heijnen ex uno et hereditatem Hille relicte Petri Arts soen ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditaria paccione IIIIor 

modiorum siliginis prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes 

Penu et Willelmus datum sabbato misericordia. 

 

BP 1178 f 150r 13 za 23-04-1390. 

Petrus van Berze droeg over aan zijn zoon Jacobus de helft in een huis en 

erf in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Johannes van Lijt 

enerzijds en erfgoed van Egidius Schrijver anderzijds, welk huis en erf 

Winricus Bakker in cijns gekregen had van Heilzoeta dvw Henricus 

zwaardveger begijn, en welke helft aan voornoemde Petrus gekomen was na 

overlijden van zijn zuster Eefsa ev wijlen voornoemde Winricus. 

 

Petrus de Berze medietatem ad se spectantem in domo et area (dg: q) sita 

in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem Johannis de Lijt ex 

uno et inter hereditatem Egidii Scriptoris ex alio quam domum et aream 

Winricus (dg: dictus) pistor erga Heilzoetam filiam quondam Henrici 

forbitoris beghinam ad censum acquisiverat prout in litteris et quam 

medietatem dictus Petrus sibi de morte quondam Eefse sue (dg: uxoris) 

sororis uxoris dudum dicti quondam Winrici successione hereditarie 

advolutam esse dicebat hereditarie supportavit Jacobo suo filio (dg: 

supportavit) simul cum dictis et jure (dg: medietate) occacione dicte 

medietatis competente promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Willelmus et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 150r 14 za 23-04-1390. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan zijn vader voornoemde Petrus een lijfrente 

van 2 Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia #habita et habenda# se daturum dicto 

Petro suo patri vitalem pensionem duorum Gelre gulden vel valorem anno 

quolibet ad [vitam dicti Petri] mediatim Johannis et mediatim Domini et 

pro primo Domini proxime ex omnibus suis [b]onis etc et cum mortuus 

fuerit. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf4 F 01 f. 150v. 

 Dominica jubilate: zondag 24-04-1390. 

 Secunda post jubilate: maandag 25-04-1390. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 26-04-1390. 

 Quarta post jubilate: woensdag 27-04-1390. 

 Quinta post jubilate: donderdag 28-04-1390. 

 

BP 1178 f 150v 01 zo 24-04-1390. 

Henricus zvw Daniel des Veren soen, Godescalcus Gherijts soen van Engelle 

en Ghisbertus zv Johannes Veer beloofden aan Johannes van de Dijk, 

gedurende 4 jaar, elk jaar met Kerstmis, 10 oude schilden, evenveel voor 

elke oude schild als de stad anneemt en betaalt, te betalen, voor het eerst 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390), en verder nog 10 oude schilden 

minus 4½ Gelre gulden, met Kerstmis daarop volgend (vr 25-12-1394). 
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Henricus filius quondam Danielis des Veren soen Godescalcus Gherijts soen 

de Engelle et Ghisbertus filius Johannis Veer promiserunt super omnia 

Johanni de Aggere ad spacium quatuor annorum proxime futurorum anno 

quolibet eorundem decem aude scilde scilicet tantum pro quolibet aude 

scilde quantum oppidum accipit et persolvet in festo nativitatis Domini 

et pro primo nativitatis Domini proxime futuro atque decem aude scilde 

minus quatuor et dimidio Gelre gulden in (verbeterd uit: a) festo 

nativitatis Domini (dg: proxime ultra quinque annos) #deinceps sequente 

persolvendos# persolvendos. Testes testes Willelmus (dg: et Sc) Jorden 

datum dominica jubilate. 

 

BP 1178 f 150v 02 zo 24-04-1390. 

De eerste twee zullen de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primi duo servabunt alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 150v 03 ma 25-04-1390. 

Laurencius zvw Reijnerus van Lijt verkocht aan Willelmus Loijer 1/6 deel in 

een kamp, gnd die Aalkamp, achter Porta Celi, tussen een kamp, gnd die 

Haseldonk, enerzijds en een kamp, gnd die Eikenen Berch, anderzijds, welk 

1/6 deel aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, dit 1/6 deel 

belast met 5 schelling geld en 1/6 deel van 10 schelling geld aan de armen 

op het Hinthamereinde. 

 

Laurencius filius quondam Reijneri de Lijt sextam partem ad se spectantem 

in campo dicto die Aelcamp sito retro Portam Celi inter (dg: hereditatem 

dictam) campum dictum die Haseldonc ex uno et inter campum dictum die 

Eijckenen Berch ex alio scilicet dividendo in sex partes equales unam de 

hiis quam sibi de morte suorum parentum successione hereditarie advolutam 

esse dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Willelmo Loijer 

(dg: vendidit etc) promittens (dg: ratam) super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis quinque solidis monete atque 

sexta parte decem solidorum monete pauperibus existentibus seu 

decumbentibus pro tempore in fine Hijnthamensi ex dicta sexta parte 

solvendis. Testes Willelmus et Jorden datum secunda post jubilate. 

 

BP 1178 f 150v 04 ma 25-04-1390. 

Theodericus Schout schoenmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Schout sutor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 150v 05 di 26-04-1390. 

Johannes, Theodericus, Henricus, Cristina en Agnes, kvw Theodericus gnd van 

Hees alias gnd Scriver van Os, verkochten aan Nicholaus van den Oever ½ 

morgen land in Oss, ter plaatse gnd Langendonk, tussen Alardus Zelen soen 

enerzijds en Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken anderzijds. 

 

Johannes Theodericus Henricus (dg: Bartholomeus) Cristina et Agnes liberi 

quondam Theoderici dicti de Hees alias dicti Scriver de (dg: H) Os cum 

tutore (dg: ?octavam) dimidium juger terre situm in parochia de Os ad 

locum dictum Langendonc inter hereditatem Alardi Zelen soen ex uno et 

hereditatem hereditatem Henrici filii quondam Rodolphi Rover de 

Vladeracken ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Nicholao van den 

Oever promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere tamquam 

de vero allodio. Testes Penu et Goessuinus datum 3a post jubilate. 

 

BP 1178 f 150v 06 di 26-04-1390. 

Walterus Delijen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Walterus Delijen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 150v 07 di 26-04-1390. 

Elisabeth Zeghelers droeg over aan haar zoon Arnoldus, schoonzoon Petrus 

van den Pettelaer en Elizabeth ev Henricus van Eijcke timmerman haar 

vruchtgebruik in een erfgoed in Den Bosch, aan de Beurdse Straat, tussen 

erfgoed van Johannes van Uden voller enerzijds en erfgoed van Johannis van 

den Wege anderzijds. 

 

O. 

Elisabeth Zeghelers cum tutore usufructum sibi competentem in hereditate 

sita in Busco ad vicum dictum die Boerstche Straet inter hereditatem 

Johannis de Uden fullonis ex uno et hereditatem Johannis van den Wege ex 

alio ut dicebat legitime supportavit (dg: A) Arnoldo suo filio Petro van 

den Pettelaer et #Elizabeth uxori# Henrici de Eijcke carpentarii #(dg: ad 

opus Johannis ?et Henrici)# suis generis promittens (dg: ratam servare) 

cum tutore #ratam servare#. Testes Goessuinus et Jordanus datum 3a post 

jubilate. 

 

BP 1178 f 150v 08 di 26-04-1390. 

Voornoemde Arnoldus verklaarde dat zijn moeder voornoemde Elisabeth aan hem 

alle goederen heeft gegeven die voornoemde Elisabeth beloofd had aan 

voornoemde Arnoldus te schenken. 

 

Dictus Arnoldus recognovit sibi dictam Elisabeth suam matrem plenarie 

persolvisse omnia (dg: debita) bona que dicta Elisabeth dicto Arnoldo 

nomine dotis promiserat ut dicebat clamans inde quitam. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 150v 09 di 26-04-1390. 

Jacobus zv Johannes van Neijnsel verklaarde ontvangen te hebben van 

Johannes Cortroc snijder 12 Gelderse gulden in afkorting van het geld dat 

voornoemde Johannes Cortroc en zijn medeschuldenaren beloofd hadden aan 

voornoemde Jacobus en Andreas Molle wegens de dood van Hermannus Aenkoije, 

veroorzaakt door Johannes zv Marcelius van den Hout. 

 

(dg: E) Jacobus filius Johannis de Neijnsel recognovit se recepisse a 

Johanne Cortroc sartore XII Gelre gulden in abbreviationem pecunie [quam] 

dictus Johannes Cortroc et eius in hoc condebitores dicto Jacobo et 

A[nd]ree Molle promiserant occacione necis quondam Hermanni (dg: filii 

quondam) Aenkoije facte ut dicitur per Johannem filium Marcelii van den 

Hout (dg: clamans inde quitum). Testes Scilder et Jorden datum 3a post 

jubilate. 

 

BP 1178 f 150v 10 di 26-04-1390. 

(dg: Everardus die Naen munter in Leuven verklaarde ontvangen te hebben). 

 

(dg: Everardus die Naen monetarius in Lovanio recognovit sibi fore 

satisfactum). 

 

BP 1178 f 150v 11 di 26-04-1390. 

Henricus Dunnecop beloofde aan Jacobus Clerc 50 Gelderse gulden met Sint-

Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Henricus Dunnecop promisit Jacobo Clerc L Gelre gulden ad Johannis 

proxime persolvendos. Testes Goessuinus et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 150v 12 wo 27-04-1390. 

Conrardus zvw Pelgherinus smid verklaarde ontvangen te hebben de helft van 

geheel de “hereditaria reconsiliatio” mbt de dood van wijlen zijn broer 

Egidius, veroorzaakt door Henricus zvw Henricus gnd van Jans en door 
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Henricus zvw Jordanus van den Vloet en hij beloofde deze helft te verdelen. 

 

Conrardus filius quondam Pelgherini fabri palam recognovit se recepisse 

medietatem totius (dg: re) hereditarie reconciliacionis necis quondam 

Egidii sui fratris facte ut dicitur (dg: H) per Henricum filium quondam 

Henrici dicti van Jans et per Henricum filium quondam Jordani van den 

Vloet in personam dicti quondam (dg: Joh) Egidii et promisit super omnia 

(dg: dci) quod ipse dictam medietatem convertet et exponet ad omne jus 

reconciliacionis ita videlicet quod dictis Henrico et Henrico et eorum 

amicis et consanguineis occacione dicte medietatis nullum dampnum eveniat 

in futurum. Testes Goessuinus et Jorden datum quarta post jubilate. 

 

BP 1178 f 150v 13 wo 27-04-1390. 

Voornoemde Conrardus zvw Pelgherinus smid verklaarde ontvangen te hebben 

van Theodericus Berwout, Arnoldus Vrient van Waderle en Wolterus Scappaert 

77 Hollandse gulden, die Johannes en Mathias, kvw Henricus van Jans, de 

broers Mathijas en Willelmus, kvw Jordanus van der Vloet, en hun 

medeschuldenaren beloofd hadden aan voornoemde Theodericus en Arnoldus 

Vrient en aan Wolterus, wegens “perreconsiliatio” mbt de dood van Egidius, 

bv voornoemde Conrardus, veroorzaakt door Henricus zvw voornoemde Henricus 

van Jans en Henricus zvw voornoemde Jordanus van der Vloet. 

 

Dictus Conrardus palam recognovit se recepisse a Theoderico Berwout 

Arnoldo Vrient de Waderle et Woltero Scappaert (dg: XLVII) LXXVII Hollant 

gulden quos Johannes Mathias (dg: dicti Ve) liberi (dg: Jo Hen) quondam 

Henrici van Jans Mathijas et Willelmus fratres liberi quondam Jordani van 

der Vloet (dg: dict) et eorum in hoc condebitores dictis Theoderico et 

Arnoldo Vrient et Woltero promiserant occacione perreconciliacionis necis 

quondam Egidii fratris dicti Conrardi facte ut dicitur per Henricum 

filium dicti quondam Henrici van Jans et Henricum filium dicti quondam 

Jordani van der Vloet in personam dicti quondam Egidii clamans inde 

quitos et promisit dictos Theodericum Arnoldum Vrient et Wolterum exinde 

indempnes servare et quod ipse dictos LXXVII Hollant gulden exponet et 

convertet ad illos ad quos de jure sunt convertendi taliter videlicet 

quod dictis (dg: Johanni Mathie liberis dicti quondam Henrici van) 

Henrico filio Henrici van Jans et Henrico filio dicti quondam Jordani van 

der Vloet nec eorum consanguineis nullum dampnum eveniat. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 150v 14 do 28-04-1390. 

Johannes van Beke zvw Philippus beloofde aan Goeswinus Grieten soen van 

Gherwen 38 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390) te betalen. 

 

Johannes de Beke filius quondam (dg: Phi) Philippi promisit Goeswino 

Grieten soen de Gherwen XXXVIII Gelres gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Spanct et Goeswinus datum 

quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 150v 15 do 28-04-1390. 

Voornoemde Goeswinus Grieten soen van Gherwen verkocht aan Johannes van 

Beke zvw Philippus de helft van al het eikenhout op erfgoed van voornoemde 

Goeswinus, in Schijndel, ter plaatse gnd die Harde Beemden, tussen Henricus 

van Arkel enerzijds en erfg vw Johannes van Gherwen anderzijds, waarvan de 

andere helft behoort aan Lambertus en Margareta, broer en zus van 

voornoemde Goeswinus, belast met de houtschat. 

 

Dictus Goeswinus #medietatem# omnia ligna quercinea consistentia et 

stantia supra hereditatem dicti Goeswini (dg: sita) que hereditas ... in 

parochia de Scijnle in loco dicto die Harde Beemde inter hereditatem 

Henrici de Arkel ex uno et inter hereditatem (dg: liberorum quondam) 
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heredum quondam Johannis de Gherwen ex alio #de quibus lignis (dg: ad 

fratres et sorores dicti Goeswini) reliqua medietas spectat ad Lambertum 

et Margaretam fratrem et sororem dicti Goeswini# vendidit Johanni de Beke 

filio quondam Philippi promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto houtscat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 150v 16 do 28-04-1390. 

Henricus zvw Mijchael Loekens soen beloofde aan Elisabeth dv Willelmus 

Lijben soen 50 Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Henricus filius quondam !Mijcaelis Loekens soen promisit super habita et 

habenda Elisabeth filie Willelmi Lijben soen (dg: LX) L Hollant gulden ad 

monitionem persolvendos. 

 

BP 1178 f 150v 17 do 28-04-1390. 

Bernardus van Uden ev Hilla dvw Henricus Webel verkocht aan Rodolphus zvw 

voornoemde Henricus Webel 1/6 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden 

van de ouders van voornoemde Hilla, in een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Johannes Delijen soen enerzijds en erfgoed 

van wijlen Hermannus Noenpaepe anderzijds. 

 

Bernardus de Uden maritus et tutor legitimus ut asserebat Hille sue 

uxoris filie quondam Henrici Webel sextam partem sibi de morte quondam 

parentum dicte Hille successione hereditarie advolutam in domo et area 

sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem Johannis 

Delijen soen ex (dg: alio) uno et hereditatem (dg: H) quondam Hermanni 

Noenpaepe ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho filio dicti 

quondam Henrici Webel promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Gerardus et Jorden datum quinta post jubilate. 

 

1178 mf4 F 02 f. 151. 

 Quinta post jubilate: donderdag 28-04-1390. 

 

BP 1178 f 151r 01 do 28-04-1390. 

Henricus zvw Marcelius gnd Ceel Lijsbetten soen verkocht aan Luijtgardis wv 

Andreas van den Stocke zv Petus, een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 morgen land in 

Berghem, achter de plaats gnd Duer, tussen wijlen Henricus die Smit 

enerzijds en Johannes van den Kerchove anderzijds, (2) een hofstad en tuin, 

in Berghem, naast de kerk, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen 

Hubertus van Moenle anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Marcelii dicti (dg: Ze Ze) Ceel (dg: H) 

Lijsbetten soen hereditarie vendidit Luijtgardi (dg: filie quondam 

Theoderici) relicte quondam Andree van den Stocke #filius quondam 

Pe[tri]# #(dg: Peters soen)# hereditariam paccionem sex sexariorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex uno iugero terre sito in parochia de Berchen retro 

locum dictum Duer inter hereditatem #quondam# Henrici die Smit ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Kerchove ex alio atque ex domistadio 

et orto sitis in !in Berchen iuxta ecclesiam inter communem plateam ex 

uno et inter hereditatem #quondam# Huberti de Moenle ex alio promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Gerardus et Jorden datum quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 151r 02 do 28-04-1390. 

Zebertus gnd Francken soen van Haren smid beloofde aan Eustacius van 

Hedechusen 20 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Zebertus (dg: faber) dictus Francken soen de Haren faber promisit 

Eustacio de Hedechusen XX Hollant gulden (dg: seu v) #seu# valorem ad 
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monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 151r 03 do 28-04-1390. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.109, 28-04-1390; monete regis Francie 

boni auri et justi ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris. 

Petrus van den Stocvenne verkocht aan Wijnricus Screijnmaker, tbv hem en hr 

Henricus Buc priester, een n-erfcijns van 1 oude schild geld van de koning 

van Frankrijk of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande (1) uit een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Sint Oedenrode, ter plaatse gnd 

Veritzel, ter plaatse gnd Stokven, beiderzijds tussen de gemeint, strekkend 

met een eind aan de gemeint en met het andere eind aan Johannes Mertens 

soen, (2) een beemd van verkoper, in Sint Oedenrode, ter plaatse gnd 

Onstaden, tussen Arnoldus Vrient van Waderle enerzijds en Johannes Driepont 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns, en de beemd belast met 1/8 

vracht tiendhooi. 

 

Petrus van den Stocvenne hereditarie vendidit Wijnrico Screijnmaker ad 

opus sui et ad opus domini Henrici Buc presbitri hereditariam (dg: 

paccionem) #censum# unius aude scilt monete regis Francie seu valorem 

solvendum hereditarie purificationis ex domo et orto et hereditatibus 

sibi adiacentibus sitis in parochia de Rode Rode sancte (dg: Ode) Ode in 

loco dicto Veritzel in loco dicto Stocvenne inter (dg: hereditatem) 

communitatem (dg: ex uno et inter hereditatem) ex utroque latere 

tendentibus cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis Mertens soen atque ex prato dicti venditoris sito in 

dicta parochia in loco dicto Onstaden inter Arnoldi Vrient de Waderle ex 

uno et inter hereditatem Johannis Driepont ex alio promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem (dg: exceptis) deponere 

exceptis censu domini fundi ex (dg: pr) premissis et octava parte unius 

plaustri feni decimalis ex dicto prato solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 151r 04 do 28-04-1390. 

Johannes Rolofs soen van Os, Gerisius Crulle, Henricus Robbrechts soen en 

Walterus Bits, wonende in Oss, beloofden aan Zanderus van Zelant 29 

Gelderse gulden of de waarde minus 6 plakken met Sint-Jacobus aanstaande 

(ma 25-07-1390) te betalen. 

 

Johannes Rolofs soen de Os Gerisius Crulle et Henricus Robbrechts soen 

Walterus Bits commorantes in parochia de Os promiserunt Zandero de Zelant 

(dg: X) XXIX Gelre gulden seu valorem minus sex placken ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) testes Gerardus et Jorden 

datum supra. 

 

BP 1178 f 151r 05 do 28-04-1390. 

Rutgherus zvw Tielmannus Pauwels beloofde aan Arnoldus Groetart 21 Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te 

betalen. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni Pauwels promisit Arnoldo Groetart XXI 

Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 151r 06 do 28-04-1390. 

Arnoldus gnd Godens soen verkocht aan Yda wv Ghibo gnd Scuerman een huis, 

erf en tuin, in Geffen, tussen Ghibo Scuerman enerzijds en Johannes Zerijs 

soen anderzijds, aan hem verkocht door Mechtildis dvw Willelmus gnd 

Speelman. Hij zal de achterstallige termijnen van de cijnzen die hieruit 

gaan betalen, tot aan daags voor Lichtmis aanstaande (wo 01-02-1391). 

 

Arnoldus dictus Godens soen domum aream et ortum sitos in parochia de 

Geffen inter hereditatem Ghibonis Scuerman ex uno et inter hereditatem 
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Johannis Zerijs soen ex alio venditam sibi a Mechtilde filia quondam 

Willelmi dicti Speelman prout in litteris venditam! #?vendidit# Yde 

relicte Ghibonis dicti Scuerman supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et quod 

ipse arrestadia censuum ex premissis solvendorum solvet usque ad 

profestum purificationis proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 151r 07 do 28-04-1390. 

Jacobus van den Placke beloofde aan Johannes Boudens soen van den Water 11 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Jacobus van den Placke promisit Johanni Boudens soen #van den Water# XI 

(dg: Hollant #gulden#) gulden #monete Gelrie# seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 151r 08 do 28-04-1390. 

Johannes Spermer droeg over aan Yda wv Willelmus gnd Quade Maets een 

hofstad en boomgaard in Oss, tussen Walterus Delijen soen enerzijds en 

wijlen Willelmus gnd Quade Maet anderzijds, aan hem overgedragen door 

Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus gnd Zasman van Maesboemel. 

 

Johannes Spermer domistadium et pomerium sitos in parochia de Os inter 

hereditatem Walteri Delijen soen ex uno et inter hereditatem quondam 

Willelmi dicti Quade Maet ex alio supportatos sibi a Rutghero de Boemel 
!de Boemel filio quondam (dg: Gobe) Gobelini dicti Zasman de Maesboemel 

prout in litteris supportavit Yde relicte quondam Willelmi dicti Quade 

Maets (dg: s) cum litteris et #aliis# jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 151r 09 do 28-04-1390. 

Katherina dvw Rodolphus gnd Roef van Volkel voller deed tbv Ghibo Jacobs 

soen afstand van een hofstad in Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen 

erfgoed van Willelmus Wegen enerzijds en erfgoed van Walterus Penninc 

anderzijds. 

 

Katherina filia quondam Rodolphi #dicti Roef# de Volkel fullonis cum 

tutore super domistadio sito in Busco in vico dicto Boertsche Sraet inter 

hereditatem (dg: Lamberti) #Willelmi# Wegen ex uno et inter hereditatem 

Walteri Penninc ex alio et super jure ad opus Ghibonis Jacobs soen 

renunciavit promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 151r 10 do 28-04-1390. 

Willelmus zvw Rodolphus gnd Roef van Volkel voller beloofde aan Ghibo 

Jacobs soen dat Willelmus, Heijlwigis en Rodolphus, kvw Arnoldus zvw 

Rodolphus Roef, van deze hofstad afstand zullen doen, zodra zij 

meerderjarig zijn. 

 

Willelmus filius quondam Rodolphi dicti Roef de Volkel fullonis promisit 

super omnia Ghiboni Jacobs soen quod ipse Willelmus Heijlwigem et 

Rodolphum liberos quondam Arnoldi filii dicti quondam Rodolphi #Roef# 

super dicto domistadio faciet renunciare dum ad annos pubertatis 

pervenerint. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 151r 11 do 28-04-1390. 

Johannes zv Willelmus zvw Walterus van der Bruggen verkocht aan Johannes 

Melijs soen van Hale een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Esch te leveren, gaande uit een huis en tuin in Esch, ter 

plaatse gnd Eschelaar, tussen Johannis die Smit enerzijds en Petrus die 
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Becker anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Solvit. 

Johannes filius (dg: quondam Wil) Willelmi filii quondam Walteri van der 

Bruggen hereditarie vendidit Johanni Melijs soen de Hale hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in (dg: ...) Essche tradendam ex domo et orto sitis in 

parochia de Essche ad locum dictum Esschelaer inter hereditatem Johannis 

die Smit ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis #Petrus) Petri# die 

Becker ex uno promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini ducis exinde solvendo et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 151r 12 do 28-04-1390. 

Ambrosius van den Kaijdenberch zvw Johannes gnd Bael van Roesmalen verkocht 

aan Rodolphus zv Arnoldus Koijt een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 morgen land, in 6 

morgen, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen erfgoed gnd die 

Geer enerzijds en Willelmus Hels en Boudewinus Otten soen anderzijds, welke 

2 morgen jaarlijks worden gedeeld tegen 2 andere morgen van voornoemde 6 

morgen. 

 

Ambrosius (dg: filius quond) #van den Kaijdenberch# filius quondam 

Johannis (dg: quo) dicti Bael de Roesmalen hereditarie vendidit Rodolpho 

filio Arnoldi Koijt hereditariam pacconem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

duobus iugeribus terre ad se spectantibus in sex iugeribus terre sitis in 

parochia de Roesmalen in loco dicto die Hoeven inter hereditatem dictam 

die Gheer ex uno et inter hereditatem Willelmi Hels et Boudewini Otten 

soen ex alio et [que] duo iugera annuatim dividuntur contra alia duo 

iugero terre dictorum sex iugerum terre (dg: annuatim) ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et questionem proximitatis 

et aliam obligationem deponere (dg: de) et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 151r 13 do 28-04-1390. 

Johannes Oem van Buchoven, Johannes van den Elshout en Henricus Willems 

soen van Enghelen verklaarden dat een weg in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

achter erfgoed van voornoemde Johannes van Elshout, tussen de stenen muur 

van voornoemde Johannes Oem enerzijds en erfgoed van Walterus van Evershoet 

anderzijds, welke weg loopt langs de lengte van het erfgoed van voornoemde 

Johannes Oem, de trap aan het eind van voornoemde weg, naast het gemene 

water, en de beerput naast die trap, hun gemeenschappelijk eigendom zijn en 

van degenen die op hun erfgoederen aldaar wonen. Een brief voor Johannes 

Oem. 

 

Johannes Oem de Buchoven Johannes van den Elshout et Henricus Willems 

soen de Enghelen palam recognoverunt quod (dg: quod) quadam via sita in 

Buscodicus in vico Orthensi retro hereditatem dicti Johannis de Elshout 

inter (dg: hereditatem) murum lapideum dicti Johannis Oem ex uno et inter 

(dg: W) hereditatem Walteri de Evershoet ex alio (d ten) et que via 

tendit ibidem ad longitudinem hereditatis dicti Johannis Oem et quod 

gradus consistens ad finem [dicte vie] iuxta communem aquam ibidem et 

cloaca consistens iuxta dictum gradum ut dicebant sita erunt et 

permanebunt perpetue communes et indivisi dictorum Johannis Oem Johannis 

van den Elshout et Henrici atque quarumcumque personarum pro quolibet 

tempore (dg: tempore) commorantium supra hereditates dictorum Johannis 

Johannis et Henrici ibidem sitas promittentes super omnia ratam servare 

et quod ipsi dictos gradum et cloacam perpetue sub eorum communibus 

{liggend streepje door een vlek} expensis in bona disposicione 

observabunt. Testes Sta Penu et Jorden datum supra. Et erit una litera 
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pro Johanne Oem. 

 

1178 mf4 F 03 f. 151v. 

 Quinta post jubilate: donderdag 28-04-1390. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 29-04-1390. 

 Sabbato post jubilate: zaterdag 30-04-1390. 

 

BP 1178 f 151v 01 do 28-04-1390. 

Henricus Noppen ev Heijlwigis dvw Goeswinus Aenkoij droeg over aan Jacobus 

van den Hasselt een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 1 bunder land, ter 

plaatse gnd in die Hasselt, beiderzijds tussen Adam van Neijnsel, welke 

cijns Hermannus Bacs leerbewerker grootvader van voornoemde Heijlwigis 

gekocht had van Theodericus van Aken zv Katherina van Aken, en welke cijns 

nu aan hem behoort. 

 

Henricus Noppen maritus et tutor (dg: Hel) Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Goeswini Aenkoij hereditarium censum XXti (dg: vig) solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de uno 

bonario terre sito in loco dicto in die Hasselt inter hereditates Ade de 

(dg: Neijnsel ex) Neijnsel ab utroque latere sito (dg: quem censum dictus 

quondam) Hermannus Bacs frunitor avus olim dicte Heijlwigis erga 

Theodericum de Aken filium Katherine de Aken emendo acquisiverat prout in 

litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat supportavit Jacobo 

van den (dg: Has) Hasselt cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui et dicti quondam Hermanni et quorumcumque 

heredum eiusdem quondam Hermanni deponere. Testes Penu et Jorden datum 

quinta post jubilate. 

 

BP 1178 f 151v 02 do 28-04-1390. 

Johannes Watermael ev Yda dv Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de 

oudere beloofde Gerardus zvw Nijcholaus Ghenen soen van Bruggen en zijn 

goederen nimmer aan te spreken wegens goederen, die wijlen voornoemde 

Nijcholaus Genen soen in zijn testament vermaakt had aan voornoemde Yda. 

 

Johannes (dg: Water) Watermael maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris 

filie (dg: quondam) Henrici Scilder filii quondam Nijcholai Scilder 

senioris promisit super omnia quod ipse #nec dicta Yda# Gerardum filium 

quondam Nijcholai Ghenen soen de Bruggen nunquam impetet (dg: occacione) 

neque vexabit dictum Gerardum nec eius bona occacione quorumcumque 

bonorum que dictus quondam Nijcholaus #Genen soen# legaverat dicte Yde in 

suo testamento ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 151v 03 do 28-04-1390. 

Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere ontlastte Gerardus zvw 

Nijcholaus Genen soen van 300 pond, die voornoemde Gerardus eertijds 

beloofd had in te brengen bij de deling van de goederen, die wijlen 

voornoemde Nijcholaus Ghenen soen en zijn vrouw Conegondis hebben 

nagelaten. 

 

Henricus Scilder filius quondam Nijcholai Scilder senioris quitum 

clamavit Gerardum filium quondam Nijcholai Genen soen a trecentis libris 

quas dictus Gerardus pridem promiserat importare ad divisionem faciendam 

de bonis que dictus quondam Nijcholaus Ghenen soen et Conegondis eius 

uxor seu eorum alter in sua morte (dg: prove) post se reliquerunt (dg: 

an) prout in litteris scabinorum continetur ut dicebat promittens dictus 

Henricus super omnia dictum Gerardum occacione dicte pecunie neque 

occacione promissionis exinde facte nunquam impetere et non vexare. 

Testes datum supra. 
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BP 1178 f 151v 04 do 28-04-1390. 

Willelmus van Ouden verklaarde ontvangen te hebben van Leonius en 

Theoderica, kvw Godefridus van Erpe, en Johannes van Dommellen 220 

Hollandse gulden in afkorting van 300 Hollandse gulden, aan voornoemde 

Willelmus beloofd61 door voornoemde Leonius, Theoderica en Johannes van 

Dommellen. 

 

Willelmus de Ouden palam recognovit sibi fore satisfactum per Leonium 

Theodericam eius sororem liberos quondam Godefridi de Erpe et Johannem de 

Dommellen a (dg: centum et L) #ducentis et viginti# Hollant gulden in 

abbreviationem CCC Hollant gulden promissorum dicto Willelmo a dictis 

Leonio Theoderica eius !uxore et Johanne de Dommellen in litteris 

scabinorum de Busco prout in litteris continetur ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 151v 05 do 28-04-1390. 

Godefridus van Gestel snijder beloofde aan Henricus Bijerman 30 Gelderse 

gulden62 of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) te 

betalen. 

 

Godefridus de Gestel sartor promisit Henrico Bijerman XXX Gelre gulden 

vel valorem ad Jacobi proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 151v 06 vr 29-04-1390. 

Arnoldus van den Hoernoc ev Yda dvw Johannes Plaetmaker van Moudewijc droeg 

over aan Nicholaus der Kijnder den Plaetmaker het achterste deel van een 

huis en erf van voornoemde wijlen Johannes Plaetmaker, in Den Bosch, in de 

Zadelmakersstraat, tussen erfgoed van Johannes van Mijngen enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Malsen anderzijds, welk achterste deel reikt vanaf 

de kamers van het achterste deel van het huis tot aan het water, met de 

oude stadsmuur achter voornoemd erfgoed, en met het recht een brug te mogen 

bouwen over voornoemd water, zoals dit deel aan voornoemde Arnoldus ten 

deel was gevallen bij een erfdeling tussen hem en en zijn medeërfgenamen. 

 

Arnoldus van den Hoernoc maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue 

uxoris filie quondam Johannis Plaetmaker de Moudewijc posteriorem partem 

domus et aree dicti quondam Johannis Plaetmaker site in Busco in vico 

selliparorum inter hereditatem Johannis de Mijngen ex uno et hereditatem 

Johannis de Malsen ex alio que posterior pars predicta tendit a cameris 

posterioris partis eiusdem domus et aree usque ad aquam cum antiquo muro 

oppidi de Busco retro dictam hereditatem stante atque cum jure edificandi 

pontem ibidem ultra (dg: a) primodictam aquam prout huiusmodi posterior 

pars cum cum muro et jure edificandi #pontem# ultra dictam aquam dicto 

Arnoldo mediante divisione hereditaria inter dictum Arnoldum et eius in 

hoc coheredes habita cessit in partem ut dicebat hereditarie supportavit 

Nicholao der Kijnder den Plaetmaker simul cum omnibus litteris quas inde 

habuit etc promittens ratam servare et obligtionem ex parte sui deponere. 

Testes Gestel et Jorden datum sexta post jubilate. 

 

BP 1178 f 151v 07 vr 29-04-1390. 

Voornoemde Nicholaus beloofde aan voornoemde Arnoldus 100 gulden, 30 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren over een jaar (zo 14-05-

1391) te betalen. 

 

Dictus Nicholaus promisit dicto Arnoldo C gulden scilicet XXX placken pro 

quolibet computato a penthecostes proxime ultra annum persolvendos. 

                         
61 Zie ← BP 1178 f 226r 08 do 15-04-1389, belofte op 14-04-1392 300 Holland 

gulden te betalen. 
62 Zie → BP 1178 f 288v 03 di 23-08-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 151v 08 vr 29-04-1390. 

Petrus nzvw Petrus van Zonne gaf uit aan Johannes van Os zvw Gerardus 

Bessellen van Os een erfgoed in Den Bosch, aan de plaats gnd Oude Huls, 

tussen erfgoed van Arnoldus van Eijcke enerzijds en erfgoed van wijlen 

Metta Brenthens anderzijds, dat wijlen zijn voornoemde vader Petrus aan hem 

per testament vermaakt had; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 

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

Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390). 

 

Petrus filius naturalis quondam Petri de Zonne hereditatem quandam sitam 

in Busco ad locum dictum Aude Huls inter hereditatem Arnoldi de Eijcke ex 

uno et inter hereditatem quondam Mette Brenthens ex alio quam dictus 

quondam Petrus eius pater sibi in testamento legaverat ut dicebat dedit 

ad censum Johanni de Os filio quondam Gerardi Bessellen de Os ab eodem 

pro hereditario censu IIIIor librarum monete dando dicto Petro ab altero 

mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo Domini proxime futuro 

ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 151v 09 vr 29-04-1390. 

Ghevardus Stummeken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghevardus Stummeken prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 151v 10 vr 29-04-1390. 

Katherina wv Johannes van Zidewijnden verhuurde aan Johannes van de Dijk 

een kamp, gnd Jans Gielen van der Zidewijnden, ter plaatse gnd dat Empelse 

Veld, voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Pasen (zo 03-04-

1390), per jaar voor 8½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus te 

betalen. Johannes zal het kamp in het laatste jaar niet bezaaien. 

 

Katherina relicta quondam Johannis de Zidewijnden (dg: undecim hont terre 

sita in loco dicto et) campum quendam #dictum Jans Gielen van der 

Zidewijnden# situm in loco dicto dat Empelsche Velt prout huiusmodi est 

situs ut dicebat locavit Johanni de Aggere ab eodem ad spacium sex 

annorum a pasca preterito subsequentium possidendum pro octo et dimidio 

Hollant ghulden vel valorem dandis dicte Katherine ab dicto Johanne 

quolibet dictorum sex annorum Martini promittens warandiam et 

obligationem deponere (dg: et alter repromisit super omnia) et alter 

repromisit super omnia et quod dictus Johannes dictum campum ultimo anno 

non seminabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 151v 11 vr 29-04-1390. 

Hr Antonius van der Weteringen ridder verkocht aan Johannes van Benmael zv 

Everardus uten Werde een n-erfcijns63 van 16 oude schilden van de keizer of 

van Frankrijk of de waarde, met het octaaf van Pinksteren te betalen, 

gaande uit al zijn cijnsgoederen en allodiale goederen, onder Sint-

Oedenrode, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

Dominus Antonius van der Weteringen miles hereditarie vendidit Johanni de 

#Benmael# filio Everardi uten Werde hereditarium censum (dg: XL scide) 

sedecim aude scilde cesaris vel Francie seu valorem solvendum hereditarie 

in (dg: festo pe) octavis penthecostes ex omnibus et singulis bonis (dg: 

et hereditatibus di) censualibus et allodialibus #(dg: et hereditariis)# 

dicti venditoris quocumque locorum infra parochiam de Rode sancte Ode 

situatis promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

                         
63 Zie → BP 1179 p 302v 02 zo 01-10-1391, overdracht van deze cijns door 

Everardus uten Werde vv Johannes van Benmael. 
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obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Penu et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 151v 12 za 30-04-1390. 

Aleidis wv Benedictus gnd Bits van Gheffen verkocht aan Arnoldus zvw Petrus 

Reijners soen mesmaker een deel van een huis, tuin en erfgoed, met 

gebouwen, van wijlen Hermannus Hout, in Vught, tussen de brug gnd 

Vughterbrug enerzijds en erfgoed van het gasthuis in Den Bosch anderzijds, 

te weten het deel richting Vught, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan de stroom aldaar, zoals afgepaald, en zoals voornoemde 

Aleidis het deel thans bezit, welk deel aan voornoemde Aleidis gekomen was 

na erfdeling tussen haar en Gerardus van Berkel. De broers Petrus en 

Theodericus, kv voornoemde Aleidis, deden afstand. Erfg van voornoemde 

Aleidis zullen nimmer rechten op dit deel doen gelden. 

 

Aleidis relicta quondam Benedicti dicti Bits de Gheffen cum tutore 

quandam partem domus orti et hereditatis quondam Hermanni Hout sitorum in 

parochia de Vucht inter pontem dictum Vuchterbrugge (dg: ex uno) et inter 

hereditatem spectantem ad hospitale in Busco scilicet illam partem que 

sita est versus Vucht tendentem a communi via retrorsum usque ad aquam 

ibidem currentem cum edificiis in dicta parte consistentibus prout dicta 

pars ibidem est limitata et prout dicta Aleidis dictam partem possidet 

pro presenti que pars predicta dicte Aleidi mediante divisione 

hereditaria inter ipsam Aleidem et Gerardum de Berkel prius habita cessit 

in partem prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam 

Petri Reijners soen cultellifici supportavit cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto Petrus et Theodericus fratres liberi dicte Aleidis 

super dicta parte etc ac jure ad opus dicti Arnoldi hereditarie 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et quod ipsi omnes heredes dicte Aleidis semper tales habebunt 

quod nunquam jus de habere presument in parte predicta. Testes Goessuinus 

et Jorden datum sabbato post jubilate. 

 

BP 1178 f 151v 13 za 30-04-1390. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Aleidis 98 Gelderse gulden of 

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

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390). 

 

Dictus Arnoldus promisit dicte Aleidi nonaginta (dg: sex h) octo Gelre 

gulden vel valorem mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo 

Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 151v 14 za 30-04-1390. 

Petrus zv Benedictus Bits van Geffen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

+. 

Petrus filius Benedicti Bits #de Geffen# prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf4 F 04 f. 152. 

 Sabbato post jubilate: zaterdag 30-04-1390. 

 Secunda post cantate: maandag 02-05-1390. 

 Dominica exaudi: zondag 15-05-1390. 

 in invencione sancte crucis: dinsdag 03-05-1390. 

 

BP 1178 f 152r 01 za 30-04-1390. 

Thomas van Hijntham beloofde aan Henricus van Dijegeden 34 gulden, 30 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-

1390) te betalen. 
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Thomas de Hijntham promisit Henrico de Dijegeden XXXIIII gulden scilicet 

XXX placken pro quolibet ad Martini proxime persolvendos. Testes 

Willelmus et Jorden datum sabbato post jubilate. 

 

BP 1178 f 152r 02 ma 02-05-1390. 

Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester verkocht aan Henricus 

Buekentop een b-erfcijns van 12 pond geld, die Yngrammus zvw Robbertus gnd 

van Doerne beloofd had aan voornoemde Arnoldus van Beke, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 10 morgen minus 1 hont land, met gebouwen, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Eikendonk, tussen een gemene weg 

enerzijds en voornoemde Arnoldus van Beke anderzijds. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis quondam domini Arnoldi de Beke 

presbitri hereditarium censum duodecim librarum monete quem Yngrammus 

filius quondam Robberti dicti de Doerne promiserat se daturum et 

soluturum dicto (dg: d) Arnoldo de Beke hereditarie in festo nativitatis 

Domini ex decem jugeribus terre minus !hont terre cum suis (dg: att) 

edificiis sitis infra libertatem oppidi de Buschoducis ad locum dictum 

Eijkendonc inter communem platheam ex uno et inter hereditatem predicti 

Arnoldi de Beke ex alio (dg: ut dicebat) #prout in litteris# hereditarie 

(dg: supportavit) #vendidit# Henrico Buekentop cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Penu et Gerardus datum secunda post cantate. 

 

BP 1178 f 152r 03 ma 02-05-1390. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Globo prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 152r 04 ma 02-05-1390. 

Yngrammus zvw Robbertus gnd van Doerne verkocht aan Henricus Buekentop een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Berwinus Claes soen van den Stegen 

beloofd had aan voornoemde Yngrammus, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

(1) de helft van een stuk land, gnd Wijnrics Hoeve, in Oss, naast de 

windmolen aldaar, tussen Hermannus zvw hr Godefridus van Os ridder 

enerzijds en wijlen Johannes gnd Heijnen soen anderzijds, (2) de helft van 

een stuk land, in Oss, achter de tuin van Grieta gnd Scrullens, tussen kvw 

Johannes Kabelkens enerzijds en Goessuinus zvw Johannes gnd van Megen 

anderzijds. 

 

Yngrammus filius quondam Robberti dicti de Doerne hereditarium censum XL 

solidorum monete quem Berwinus Claes soen van den Stegen promisit se 

daturum dicto Yngrammo hereditarie purificationis (dg: ex) de et ex 

medietate pecie terre dicte communiter Wijnrics Hoeve site in parochia de 

Os iuxta molendinum venti ibidem inter hereditatem Hermanni filii quondam 

domini Godefridi de Os militis ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis dicti Heijnen soen ex alio atque ex medietate pecie terre site 

in dicta parochia retro ortum Griete dicte (dg: Scr) Scrullens (dg: ex 

uno et liberorum) inter hereditatem liberorum quondam Johannis Kabelkens 

ex uno et inter hereditatem Goessuini filii quondam Iohannis dicti de 

Megen ex alio prout in litteris hereditarie vendidit Henrico Buekentop 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 152r 05 ma 02-05-1390. 

Arnoldus Rover Snobbe droeg over aan Godefridus zv Luppertus gnd Bierkens 

zoen, tbv Heijlwigis van Ghenpe dvw voornoemde Arnoldus Vos, voor de duur 

van het leven van voornoemde Heilwigis, ¼ deel in een hoeve, gnd ten Scoet, 

in Zonderwijc, welk ¼ deel Henricus Vos zvw Arnoldus Vos van Ghenpe in zijn 

testament vermaakt had aan voornoemde Arnoldus en diens vrouw Elisabeth. De 
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brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus Rover Snobbe. 

 

Arnoldus Rover Snobbe quartam partem (dg: sibi de morte quondam Henrici) 

ad se specantem in manso dicto ten Scoet sito in parochia de Zonderwijc 

et in attinentiis dicti mansi quam quartam partem Henricus Vos filius 

quondam Arnoldi Vos de Ghenpe dicto Arnoldo #et Elisabeth eius uxori# in 

suo testamento legaverat ut dicebat (dg: h) legitime supportavit 

Godefrido filio Lupperti dicti Bierkens zoen ad opus Heijlwigis de Ghenpe 

filie dicti quondam Arnoldi Vos ab eadem ad vitam dicte Heilwigis et non 

ultra promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et 

cum mortua fuerit dicta quarta pars ad dictum Arnoldum Rover vel ad (dg: 

eius heredes revertetur) #eos ad quos de iure reverti tenebitur#. Testes 

Gerardus et Willelmus datum ut supra. Detur dicto Arnoldo Rover Snobbe. 

 

BP 1178 f 152r 06 ma 02-05-1390. 

De broers Arnoldus en Gerardus, kv Albertus zvw Arnoldus gnd Lodewijchs 

soen van Kessel, beloofden aan Johannes Baten soen garantie van een kamp, 

gnd de Drielse Kamp, in Empel, ter plaatse gnd op Heijnxstem, tussen 

Albertus Wael enerzijds en voornoemde Johannes anderzijds, welk kamp 

voornoemde Johannes Baten soen gekocht had van voornoemde Albertus zvw 

Arnoldus Lodewijchs soen, en welk kamp met zijn sloten aan de kant van 

voornoemde Johannes Baten soen en aan de einden van het kamp, en met de 

helft van de sloot naast Albertus Wael, 3 morgen 5 hont minus 15 roeden 

groot is. 

 

#. 

Arnoldus et Gerardus fratres liberi (dg: quo) Alberti filii quondam 

Arnoldi #dicti# Lodewijchs soen de Kessel promiserunt indivisi super 

habita et habenda Johanni Baten soen quod ipsi Arnoldus et Gerardus 

fratres antedicto Johanni de quodam campo (dg: sito) dicto den Drielschen 

Camp sito in parochia de Empel ad locum dictum op Heijnxstem inter 

hereditatem Alberti Wael ex uno et inter hereditatem dicti Johannis ex 

alio (dg: tendente cum) et quem campum dictus Johannes Baten soen erga 

dictum Albertum filii! quondam Arnoldi Lodewijchs soen emendo 

acquisiverat et qui campus (dg: cum suis foss) cum suis fossatis versus 

dictam hereditatem dicti Johannis Baten soen (dg: ad) #et# ad fines dicti 

campi sitis et cum medietate fossati siti inter dictam #hereditatem# 

Alberti Wael et inter (dg: dicta) dictum campum (dg: #continet# continet) 

continet tria iugera (dg: et quatuor hont minus novem et dimidia 

virgatis) #et quinque hont minus XV roden# ut dicebat #prout ibidem est 

situs# debitam et iustam! prestabunt et quod omnem obligationem in dicto 

campo existentem #depone[nt]#. Testes Penu et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 152r 07 ma 02-05-1390. 

Petrus nzvw Willelmus gnd Grieten soen verkocht aan broeder Rodolphus 

Roesmont een lijfrente64,65 van 4 Gelderse gulden of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Petrus-Banden en de andere helft met Lichtmis, gaande uit 

(1) een erfgoed, in Hintham, tussen Thomas van Hijntham enerzijds en Petrus 

snijder anderzijds, en de oliemolen en andere gebouwen op dit erfgoed, welk 

                         
64 Zie → SAsH RA VB 1799 f 144v 04 ma 07-04-1399, broeder Roelof Roesmont was gericht … aen 
een erve gelegen tot Hijntham tusschen den erve Maes van Hijnthams ende tusschen den erve 

Peter Snijders ende aen die olijmolen ende een ijegeliken anderen tijmmeringen in der selven 

erfenissen wesende ende aen derde halven mergen lants gelegen after tCloester van der 

Bazeldonc bij tsHertogenbosch tusschen den erve Jans soen Ghiben van der Eijkendonc ende 

tusschen den erve Willem Loijers overmids gebrec van lijfpensien die hi dair aen had. 
65 Zie → SAsH RA VB 1799 f 191v 05 ma 09-01-1402, brueder Roelof Roesmont conventuael des 
convents van Bazeldonc was gericht … aen een erve gelegen in Hijntham tusschen den erve Maes 

van Hijntham op deen side ende tusschen den erve Peter des snijders op dander side ende aen 

een olijmoelen ende alle anderen tijmmeringe in den selven erve wesende ende aen IIJ mergen 

lants Peters naturlec soen wilner Willem Grieten zoens gelegen after dcloester van der 

Bazeldonc bij tsHertogenbosch tusschen den erve Jans soen Ghiben geheijten van der Eijckendonc 

ende tusschen den erve Willem Loijers overmids gebrec van lijfpensien die die voirs broeder 

Roelof daer aan had. 
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erfgoed voornoemde Petrus verworven had van Henricus Ghecke en Johannes 

Sanders soen, (2) 2½ morgen land, achter het klooster Porta Celi, tussen 

Johannes zv Ghibo van der Eijkendonc enerzijds en Willelmus Loijer 

anderzijds, reeds belast met een cijns aan de stad Den Bosch en een 

b-erfcijns van 3 pond geld. 

 

Petrus filius #naturalis# quondam Willelmi dicti Grieten soen legitime 

vendidit fratri Rodolpho Roesmont vitalem pensionem IIIIor Gelre gulden 

vel valorem solvendam anno quolibet ad eius vitam mediatim Petri ad 

vincula et mediatim purificationis ex (dg: d) quadam hereditate ad se 

spectante sita in Hijntham inter hereditatem Thome de Hijntham ex uno et 

hereditatem Petri sartoris ex alio atque ex molendino olei et ceteris 

edificiis in dicta hereditate consistentibus quam hereditatem dictus 

Petrus erga Henricum Ghecke et Johannem Sanders soen acquisiverat ut 

dicebat atque ex duobus et dimidio iugeribus terre sitis (dg: iuxta) 

retro conventum de Porta Celi inter hereditatem Johannis filii Ghibonis 

van der Eijkendonc ex uno et inter hereditatem Willelmi Loijer ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu oppido de Busco et hereditario censu trium 

librarum monete prius inde solvendis et sufficientem facere et cum 

mortuus fuerit. Testes Scilder et Goessuinus datum secunda post cantate. 

 

BP 1178 f 152r 08 ma 02-05-1390. 

Jacobus zv Henricus gnd Zelen soen verkocht aan zijn oom Godefridus zvw 

Walterus Grieten soen een huis66 en erf uit twee huizen en erven van 

voornoemde Jacobus, in Den Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Sluijsman enerzijds en de toren van de buitenste 

stadspoort, gnd Pikkenpoort, anderzijds, te weten het huis en erf richting 

erfgoed van voornoemde Johannes Sluijsman. Voornoemde Jacobus en Godefridus 

zullen de wand, tussen het verkochte huis en het andere huis, alsmede de 

goot op deze wand voor gezamenlijke rekening onderhouden. 

 

Jacobus filius Henrici dicti Zelen soen unam domum et aream de duabus 

domibus et areis ipsius Jacobi sitis in Busco ad finem vici Vuchtensis 

inter hereditatem Johannis Sluijsman ex uno et inter turrim extreme 

portae oppidi de Busco dicte communiter Pickenpoert ex alio scilicet 

illam domum et aream que sita est versus hereditatem dicti Johannis 

Sluijsman ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido filio quondam Walteri 

Grieten soen suo avunculo promittens warandiam et obligationem deponere 

(dg: exc) tali condicione quod dicti Jacobus et Godefridus parietem 

stantem inter dictam domum dicto Godefrido venditam et inter reliquam 

domum eiusdem Iacobi atque guttarium supra dictum parietem situatum sub 

eorum communibus expensis bene et laudabiliter conservabunt. Testes Penu 

et Gerardus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 152r 09 zo 15-05-1390. 

Jkvr Hadewigis dvw Henricus van der Schant gaf uit aan Johannes zvw 

Theodericus van den Nuwenhuijs (1) 1 bunder beemd, in Bakel, ter plaatse 

gnd ter Schant, tussen Johannes van der Schant enerzijds en Gerardus van 

der Vloet anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 17 

lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand (2) 1 lopen 

land, in Bakel, tussen Arnoldus Cloet enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan het huis van voornoemde Arnoldus 

Cloet. 

 

Domicella Hadewigis filia quondam Henrici van der Schant cum tutore unum 

bonarium prati situm in parochia de Bakel ad locum dictum ter Schant 

inter hereditatem Johannis van der Schant ex uno et hereditatem Gerardi 

                         
66 Zie → BP 1178 f 164r 09 ma 31-10-1390, verkoop van dit huis. 
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van der Vloet ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni 

filio quondam Theoderici van den Nuwenhuijs ab eodem pro hereditaria 

paccione XVII lopinorum siliginis mensure de Helmont danda sibi a dicto 

Johanne hereditarie purificationis et in (dg: pa) parochia de Bakel 

tradenda promittens cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit (dg: testes datum ut supra) ad 

maiorem securitatem dictus Johannes unam lopinatam terre sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Arnoldi Cloet ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam! tendentem cum uno fine (dg: .. .....) 

versus domum dicti Arnoldi Cloet ut dicebat ad pignus imposuit. Testes 

Willelmus et Jorden datum dominica exaudi. 

 

BP 1178 f 152r 10 di 03-05-1390. 

Theodericus Oppers, Arnoldus Marcke en Jacobus van Ludic droegen over aan 

Egidius zvw Egidius gnd Lang Gilis alle goederen, die aan hen gekomen waren 

na overlijden van Wellinus gnd Neve wollenklerenwever. Hun medeërfgenamen 

zullen nimmer rechten doen gelden op de goederen van wijlen voornoemde 

Wellinus. 

 

Theodericus (dg: Coppens Ar Oppers) #Oppers# Arnoldus Marcke Jacobus van 

Ludic omnia et singula bona ipsis de morte quondam Wellini dicti (dg: ..) 

Neve textoris laneorum successione hereditarie advoluta quocumque locorum 

sita ut dicebant hereditarie supportaverunt Egidio filio quondam Egidii 

dicti Lang Gilis promittens ratam servare et obligationem #et 

impeticionem# ex parte eorum et suorum in hoc coheredum deponere et quod 

ipsi omnes eorum in hoc coheredes tales habebunt quod nunquam jus se 

habere presument in bonis (dg: predictis) quibuscumque dicti quondam 

Wellini habere. Testes Goessuinus et Jordanus datum in invencione sancte 

crucis. 

 

BP 1178 f 152r 11 di 03-05-1390. 

Willelmus molenaar van Wolfsvinckel beloofde aan Willelmus zv Lucas van 

Erpe, tbv hr dekaan Rodolphus, 59 Gelderse gulden met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Willelmus multor de (dg: Lieshout) Wolfsvinckel promisit Willelmo filio 

Luce de Erpe ad opus domini decani Rodolphi LIX Gelre gulden ad Remigii 

proxime persolvendos. Testes Gerardus et Jorden datum in die invencionis 

crucis. 

 

BP 1178 f 152r 12 di 03-05-1390. 

Henricus van de Kloot verklaarde ontvangen te hebben van Henricus zv 

Willelmus van Buttel, Arnoldus Lemmens soen, Johannes die Wert smid, 

Johannes van Verseldonc, Henricus Copij en Thomas van Bernen 30 Hollandse 

gulden in afkorting van 30 en 15 Hollandse gulden, die voornoemde zes 

beloofd67 hadden aan Cristina dvw Franco Hoefslegers en haar zoon Johannes; 

de 30 gulden waren afgelopen Pasen (zo 03-04-1390) vervallen. 

 

Solvit. 

Henricus de Globo palam recognovit se recepisse #ab# Henrico filio 

Willelmi de Buttel et Arnoldo Lemmens soen (dg: XXX Hollant gulden in 

abbreviationem) Johanne die Wert fabro Johanne de Verseldonc Henrico 

Copij et Thoma de Bernen XXX Hollant gulden (dg: ..) scilicet [in 

abbreviationem] XXX et XV Hollant gulden quos dicti sex promiserunt 

Cristine filie quondam Franconis Hoefslegers et Johanni eius filio prout 

in litteris scabinorum et de quibus XXX Hollant gulden ....... dies 

solucionis in festo pasce proxime (dg: futuro) preterito promittens 

dictos sex inde indempnes servare. Testes Goessuinus et Jorden datum 

                         
67 Zie ← BP 1178 f 106r 03 ma 07-06-1389, belofte op 03-04-1390 30 Holland 

gulden en op 25-12-1390 15 Holland gulden te betalen. 
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supra. 

 

1178 mf4 F 05 f. 152v. 

 Quarta post cantate: woensdag 04-05-1390. 

 Quinta post cantate: donderdag 05-05-1390. 

 Sexta post cantate: vrijdag 06-05-1390. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 07-05-1390. 

 

BP 1178 f 152v 01 wo 04-05-1390. 

Arnoldus Stamelart van den Kelder droeg over aan Henricus van den Kloot, 

tbv het klooster Sint-Clara in Den Bosch, een b-erfcijns van 20 gulden 

hellingen of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, aan de straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Johannes van Haren 

enerzijds en erfgoed van wijlen Goeswinus gnd Aenkoije anderzijds, welke 

cijns aan hem was verkocht door Johannes zvw Boudewinus gnd Appelman. 

 

Arnoldus Stamelart de Penu hereditarium censum viginti denariorum 

aureorum communiter gulden hellinge vocatorum boni auri et iusti ponderis 

seu aliud pagamentum eiusdem valoris solvendum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis de domo et area sita in Busco ad (dg: vcu) 

vicum dictum Aude Huls inter hereditatem Johannis de Haren ex uno et 

inter hereditatem quondam Goeswini dicti Aenkoije ex alio venditum sibi a 

Johanne filio quondam Boudewini dicti Appelman prout in litteris 

supportavit Henrico de Globo ad opus conventus sancte (dg: sancte) Clare 

in Busco cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Sta predictus Scilder et Jorden datum quarta 

post cantate. 

 

BP 1178 f 152v 02 wo 04-05-1390. 

Johannes, Theodericus, Henricus, Cristina en Agnes, kvw Theodericus van 

Hees alias gnd Scriver van Os, verkochten aan Johannes Muijlken van Os een 

stuk land in Oss, ter plaatse gnd op die Heinxtrijt, beiderzijds tussen 

voornoemde Johannes Muijlken. 

 

Johannes Theodericus Henricus Cristina et Agnes liberi quondam Theoderici 

de Hees alias dicti Scriver de Os cum tutore peciam terre sitam in 

parochia de Os in loco dicto op die Heijnxtrijt inter hereditatem 

Johannis Muijlken de Os ex utroque latere coadiacentem ut dicebant 

vendiderunt dicto Johanni Muijlken promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Goessuinus et Gestel 

datum supra. 

 

BP 1178 f 152v 03 do 05-05-1390. 

Walterus zvw Gerardus gnd Brekelman droeg over aan Lambertus van der Rijt 

zvw Johannes van der Rijt, tbv hem, zijn vrouw Margareta en hun kinderen, 

de helft van 3 stukken land, 12 lopen rogge groot, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, (1) gnd die Geer, tussen Johannes van den Scoer 

enerzijds en Metta gnd Palarts anderzijds, (2) tussen een gemene weg 

enerzijds en Jacobus gnd Eghels soen anderzijds, (3) tussen voornoemde 

Metta enerzijds en Elizabeth gnd Beijskens anderzijds, welke helft aan hem 

was verkocht door Bruijstinus gnd Palaerts. Jacobus die Vrieze deed afstand 

van deze helft. 

 

Walterus filius quondam Gerardi dicti Brekelman medietatem trium peciarum 

terre duodecim lopina siliginis annuatim in semine capientium sitarum in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout (dg: inter hereditatem 

quarum una dicta die Gheer inter hereditatem Johannis van den Scoer ex 

uno et inter hereditatem Mette dicte Palarts ex alio altera inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem (dg: Elizabeth dicte 

Beijskens ex) Jacobi dicti Eghels soen ex alio et tercia inter 
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hereditatem dicte Mette ex uno et inter hereditatem Elizabeth dicte (dg: 

Beijstkens) #Beijskens# ex alio sunt site venditam sibi a (dg: dicto) 

Bruijstino dicto Palaerts prout in litteris supportavit Lamberto van der 

Rijt (dg: ad opus) filii quondam Johannis van der Rijt ad opus sui et ad 

opus Margarete sue uxoris (dg: fi) et ad opus liberorum liberorum ab eis 

pariter genitorum et generandorum cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod (dg: 

dictus) alter dictorum Lamberti et Margarete dutius vivens in humanis 

dictam medietatem ad eius vitam integraliter possidebit post eorum 

amborum decessum ad dictos eorum liberos genitos et generandos 

devolvendam. Quo facto Jacobus die Vrieze super dicta medietate et jure 

ad opus dictorum Lamberti Margarete et eorum liberorum predictorum 

renunciavit promittens ratam servare. Testes Gerardus et Jorden datum 

quinta post cantate. 

 

BP 1178 f 152v 04 do 05-05-1390. 

Hr Theodericus Rover ridder maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Johannes Leonii van Erpe van een b-erfcijns van 

10 pond, aan Martinus Monics verkocht door voornoemde Johannes en zijn zoon 

Leonius. 

 

Dominus Theodericus Rover miles (dg: here) omnes vendiciones (dg: fact) 

et alienaciones factas per Johannem Leonii de Erpe de hereditario (dg: 

ve) censu X librarum vendito Martino Monics a dicto Johanne et Leonio 

eius filio ut dicebat calumpniavit. Testes Gerardus et Willelmus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 152v 05 do 05-05-1390. 

Hr Theodericus Rover ridder maande 3 achterstallige jaren van de helft in 

alle cijnzen, behorend aan de villa van Asten en aan de heer van Asten, 

welke cijnzen behoorden aan hr Rijcoldus Koc ridder.  

 

Dominus Theodericus Rover miles (dg: hereditarium censum omnes census 

quos) medietatem ad se spectantem in omnibus censibus (dg: quos) 

spectantibus ad villam de Asten et ad dominum de Asten et qui (dg: s) 

census spectare consueverant ad dominum Rijcoldum Koc militem ut dicebat 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 152v 06 do 05-05-1390. 

Gheerlacus van Watermael, Sijmon van Mijrabellum en Arnoldus van Ghele zv 

Egidius beloofden aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 24 oude 

Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390; 26+30+25=81 

dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Gheerlacus de Watermael Sijmon de Mijrabello et Arnoldus de Ghele filius 

Egidii promiserunt (dg: Rolando Turello) #mihi ad opus (dg: ad) Thome 

Asinarii# etc XXIIII aude scilde Francie ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos (dg: pena p) sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 152v 07 do 05-05-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 152v 08 do 05-05-1390. 

Henricus Clueckinc zv Ghibo Clueckinc beloofde aan Gerardus van der 

Merendonc 13 mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-

1390) in Den Bosch te leveren. 
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Henricus Clueckinc filius Ghibonis Clueckinc promisit Gerardo van der 

Merendonc (dg: XIIII) XIII modios lupule dicte hoppen mensure de Busco ad 

Remigii proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes Penu 

et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 152v 09 vr 06-05-1390. 

Johannes die Rover en zijn broer hr Theodericus Rover ridder, kvw hr 

Gheerlacus Rover, en Gerardus van Aa beloofden aan hr Mathijas Sorghen 

priester 91 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 

01-10-1390) te betalen. 

 

Johannes die Rover et dominus Theodericus Rover (dg: eius f) miles eius 

frater liberi quondam domini Gheerlaci Rover et Gerardus de Aa 

promiserunt domino Mathije Sorghen #presbitro# nonaginta unum Gelre 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Gestel 

et Jorden datum sexta post (dg: rem) cantate. 

 

BP 1178 f 152v 10 vr 06-05-1390. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

Solvit II grossos. 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 152v 11 vr 06-05-1390. 

Johannes gnd Bits zvw Goeswinus van Lijeshout en Walterus van Hijntam 

beloofden aan Bartholomeus gnd Meus zv Bartholomeus gnd Meus Wegen 58 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) 

te betalen. 

 

(dg: Benedictus) Johannes dictus Bits filius quondam Goeswini de 

Lijeshout Walterus de Hijntam promiserunt Bartholomeo dicto Meus filio 

Bartholomei dicti Meus Wegen LVIII Hollant gulden seu valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 152v 12 vr 06-05-1390. 

Walterus beloofde voornoemde Johannes Bits schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

(dg: P) Walterus promisit dictum Johannem Bits indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 152v 13 vr 06-05-1390. 

Willelmus van Rode gaf uit aan Petrus Andries soen alle erfgoederen, die 

aan hem gekomen waren na overlijden van zijn zuster Elizabeth, gelegen 

onder Nuenen, uitgezonderd een stukje land in Nuenen, naast Johannes 

Tempeleer, welk stukje land voornoemde Johannes Tempelaer verworven had van 

voornoemde Willelmus; de uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan 

en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis 

in Nuenen te leveren. 

 

Solvit Willelmus. 

Willelmus van Rode omnes (dg: bona sibi de morte quondam) hereditates 

sibi de morte quondam Elizabeth sue sororis successione advolutas (dg: 

exceptis) quocumque locorum infra parochiam de Nuenen sitas excepta 

particula terre sita in dicta parochia (dg: sita) iuxta hereditatem 

Johannis Tempeleer quam particulam terre dictus Johannes Tempelaer erga 

dictum Willelmum acquisiverat ut dicebat dedit Petro Andries soen ab 

eodem hereditarie possidendas pro oneribus exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

Nuenen danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Nuenen 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 
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obligationem deponere et alter repromisit. Testes Scilder et Jorden datum 

supra. 

 

BP 1178 f 152v 14 za 07-05-1390. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder, Johannes van Gemert de jongere, Johannes 

van Erpe en Johannes zvw Daniel van Vladeracken beloofden aan Henricus 

Stempel 200 gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-

1390) te betalen. 

 

(dg: Jo) Arnoldus Sta de Penu Johannes de Gemert junior Johannes de Erpe 

et Johannes filius quondam (dg: J) Danielis de Vladeracken promiserunt 

Henrico Stempel IIc gulden vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes Sta predictus et Goessuinus datum sabbato post cantate. 

 

BP 1178 f 152v 15 za 07-05-1390. 

Ludovicus zv Hubertus van Ghemert zvw Johannes gnd Swenelden soen droeg 

over aan Johannes zvw Daniel van Vladeracken 798 dobbel mottoen, 42 

Hollandse penning gnd plakmeeuwen voor 1 dobbel mottoen gerekend, aan 

voornoemde Hubertus, tbv hem en zijn voornoemde zoon Ludovicus, beloofd 

door hr Theodericus Rover ridder, hr Willelmus van Aa ridder, hr Goessuinus 

van Aa ridder, Arnoldoldus Stamelart van de Kelder, Johannes van Erpe, 

Gerardus van Berkel, Johannes van de Dijk, Willelmus zv Arnoldus Tielkini, 

Jacobus Coptiten en Willelmus Coptiten. 

 

(dg: Hubertus f) Ludovicus filius Huberti de Ghemert filii quondam 

Johannis dicti Swenelden soen septingentos et nonaginta octo aureos 

denarios communiter dobbel mottoen vocatos scilicet quadraginta duobus 

denariis communiter placmeuwen vocatis monete Hollandie pro quolibet 

computato promissos dicto Huberto ad opus sui et ad opus dicti Ludovici 

sui filii vel ad opus alterius eorundem a domino Theoderico Rover milite 

domino Willelmo de Aa milite domino Goessuino de Aa milite Arnoldo Sta de 

Penu Johanne de Erpe Gerardo de Berkel Johanne de Aggere Willelmo filio 

Arnoldi Tielkini Jacobo Coptiten et Willelmo Coptiten prout in litteris 

legitime supportavit Johanni filio quondam Danielis de Vladeracken cum 

litteris et jure. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf4 F 06 f. 153. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 07-05-1390. 

 Dominica vocem: zondag 08-05-1390. 

 Secunda post vocem: maandag 09-05-1390. 

 

BP 1178 f 153r 01 za 07-05-1390. 

(dg: Aleijdis wv Gerisius zvw Gh). 

 

(dg: Aleijdis relicta quondam Gerisii filii quondam Gh). 

 

BP 1178 f 153r 02 za 07-05-1390. 

Gertrudis dvw Amelius van der Hoeven droeg over aan Petrus Goeswijns soen 

van Vucht alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar 

oom Walterus Loijart. De brief overhandigen. 

 

Gertrudis filia quondam (dg: Amelii d va) Amelii van der Hoeven cum 

tutore omnia et singula bona sibi de morte quondam Walteri Loijart sui 

avunculi successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Petro Goeswijns soen de Vucht promittens 

cum tutore ratam servare. Testes Gerardus et Goeswinus datum sabbato post 

cantate. Traditur (dg: Petro). 

 

BP 1178 f 153r 03 za 07-05-1390. 

Voornoemde Petrus Goeswijns soen beloofde aan voornoemde Gertrudis een 

lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen te leveren, 
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gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan voornoemde Petrus. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus Goeswijns soen promisit super habita et habenda se daturum 

et soluturum dicte Gertrudi vitalem pensionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Gertrudis et non 

ultra (dg: purificationis) omnium sanctorum (dg: et in) ex omnibus et 

singulis suis bonia habitis et habendis quocumque consistentibus sive 

sitis et cum mortua fuerit. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Petro. 

 

BP 1178 f 153r 04 za 07-05-1390. 

Henricus Coppen soen uter Hasselt verkocht aan Ricoldus Borchgreve een 

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

uit (1) een beemd, gnd Lucien Beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd die 

Hasselt, tussen erfgoed van de investiet van Berlicum enerzijds en Jacobus 

van den Yvelaer anderzijds, reeds belast met 12 penning hertogencijns, (2) 

een akker met een beemd op het einde van de akker, aldaar, tussen erfgoed 

van de kerk van Berlicum en de investiet van de kerk enerzijds en erfgoed 

van voornoemde investiet anderzijds, (3) 7 lopen land, gnd die Meerakker, 

in Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselt, tussen erfgoed van de heren van 

Berne enerzijds en Nicholaus uter Hasselt anderzijds, (4) een kamp, gnd die 

Wert, in Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselt, naast de waterlaat, gnd dat 

Caudwater, tussen hr Henricus Boc enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

dit kamp reeds belast met 8 schelling geld. 

 

Henricus Coppen soen uter Hasselt hereditarie vendidit Ricoldo Borchgreve 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex prato dicto Lucien Beemt sito in 

parochia de Berlikem ad locum dictum die Hasselt inter hereditatem 

investiti de Berlikem ex uno et hereditatem Jacobi van den Yvelaer ex 

alio item ex agro terre cum prato in fine dicti agri sito sitis ibidem 

inter hereditatem ecclesie de Berlikem et investiti eiusdem ecclesie ex 

uno et inter hereditatem predicti investiti ex alio item ex septem 

lopinatis terre dictis die Meeracker sitis in parochia et loco predictis 

inter hereditatem dominorum de Berne ex uno et inter hereditatem Nicholai 

uter Hasselt ex alio item ex quodam campo dicto die Wert sito in parochia 

et loco predictis iuxta aqueductum dictum dat Ca[u]dwater (dg: ex uno et) 

inter hereditatem domini Henrici Boc ex uno et inter communem platheam ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis XII denariis domino duci ex dicto prato Lucien Beemt atque VIII 

solidis monete ex dicto campo die Wert vocato inde solvendis promittens 

super habita et habenda sufficientem facere. Testes Gerardus et Gestel 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 153r 05 za 07-05-1390. 

Theodericus van Keppel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Keppel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 153r 06 za 07-05-1390. 

Theodericus zvw Willelmus van den Breculen de jongere verkocht aan Johannes 

Zoemer een huis, tuin en aangelegen bunder heideland, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Hezelaar, tussen Wolterus gnd Koc en Johannes van 

Keeldonc enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 6 schelling 8 

penning geld en met 2 zester rogge. 

 

Theodericus filius quondam Willelmi van den Breculen junioris domum et 

ortum et bonarium merice ipsis adiacens sitos in parochia de Gestel prope 

Herlaer in loco dicto Hezelaer inter hereditatem Wolteri dicti Koc et 

Johannis de Keeldonc ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 
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hereditarie vendidit Johanni Zoemer promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex solidis et octo denariis monete et duobus sextariis 

siliginis inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 153r 07 za 07-05-1390. 

Willelmus van Eijndoven, Henricus Berns soen van Lijt en Arnoldus zv 

Hermannus van Eijndoven beloofden aan Arnoldus gnd Jans soen van Duvelant 

45¾ Gelderse gulden met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te 

betalen. 

 

Willelmus de Eijndoven Henricus Berns soen de Lijt Arnoldus filius 

Hermanni de Eijndoven promiserunt Arnoldo dicto Jans soen de Duvelant XLV 

Gelre gulden et tres quartas partes unius gulden vel valorem ad Remigii 

proxime persolvendos. Testes Penu et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 153r 08 za 07-05-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 153r 09 za 07-05-1390. 

Henricus van Baex verkocht aan Johannes zv Ghibo Melijs soen 4 stukjes 

land, in Rosmalen, (1) tussen Petrus Otten soen enerzijds en Henricus 

Prijem anderzijds, (2) tussen voornoemde Petrus enerzijds en Matheus 

Poijnenborch anderzijds, (3) tussen Ancelmus Toelinc enerzijds en Henricus 

Rovers soen van Os anderzijds, (4) tussen erfgoed van het klooster Sint-

Clara in Den Bosch enerzijds en voornoemde Johannes zvw Ghibo Melijs soen 

anderzijds. 

 

Henricus de Baex (dg: pro) quatuor particulas terre sitas in parochia de 

Roesmalen quarum una inter hereditatem Petri Otten soen ex uno et 

hereditatem Henrici Prijem ex alio altera inter hereditatem dicti Petri 

ex uno et hereditatem Mathei Poijnenborch ex alio tercia inter 

hereditatem Ancelmi Toelinc ex uno et hereditatem Henrici Rovers soen de 

Os ex alio et quarta inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex 

uno et hereditatem Johannis filii quondam Ghibonis Melijs soen ex alio 

sunt situate ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni filio dicti 

Ghibonis Melijs soen promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 153r 10 zo 08-05-1390. 

Hr Goessuinus van Henden ridder en zijn vrouw vrouwe Sophia wv Marcelius 

van Os verpachtten aan Johannes die Laet de goederen, die waren van wijlen 

voornoemde Marcelius van Os, in Schijndel, ter plaatse gnd aan dat Wijbos, 

voor een periode van 4 jaar, ingaande Pinksteren (zo 22-05-1390), per jaar 

voor 6 mud rogge, 4 mud gerst, 4 lopen raapzaad, Bossche maat, en 4 steen 

vlas, bereid tot de hekel, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Johannes 

zal aan hr Goessuinus en Sophija in de maand mei elk van de 3 laatste jaren 

12 Gelderse gulden of de waarde geven. Johannes zal de goederen in het 

vijfde jaar te pachters recht bezitten, in welk vijfde jaar hr Goessuinus 

en Sophia de helft van al het zaaigoed zullen leveren. Alle beesten en 

varend goed zijn van Johannes alleen. Johannes mag takken zagen, voor 

onderhoud van de hekken. Johannes zal de goederen verlaten met Pinksteren 

over 5 jaar (zo 30-05-1395). 

 

Dominus Goessuinus de Henden #miles# maritus legitimus domine Sophie (dg: 

sie) sue uxoris relicte quondam (dg: d) Marcelii de Os et dicta domina 

Sophia cum eodem domino Gossuino tamquam cum suo tutore bona (dg: dicti 

qu f) que fuerant dicti quondam Marcelii de Os sita in parochia de 

Scijnle ad locum dictum aen dat Wijbossche cum suis attinentiis (dg: q) 
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universis quocumque locorum sitis ut dicebant dederunt ad annuum pactum 

Johanni die Laet ab eodem Johanne ad spacium quatuor annorum post festum 

penthecostes deinceps sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

quatuor annorum pro (dg: qu duode quatuor) #sex# modiis (dg: -orum) 

siliginis (dg: se) et quatuor modiis ordei et pro quatuor lopinis seminis 

raparum mensure de Busco (dg: da) et pro quatuor steen lini parati ad 

scalcrum (dg: et pro XII Gelre gulden seu valorem) dandis sibi ab alio 

anno dictorum quatuor annorum purificationis et in Busco tradendis 

additis condicionibus sequentibus quod dictus Johannes dabit dictis 

domino Goessuino et Sophije anno quolibet (dg: dictorum) trium ultimorum 

annorum de dictis quatuor annorum XII (dg: Hollan) Gelre gulden seu 

valorem in mense maij (dg: si in in primo dictorum quatuor annorum nc 

dabit huiusmodi pecuniarum) #et pro primo solucionis termino huiusmodi 

pecunie a mense maij proxime futuro ultra annum# et quod dictus Johannes 

possidebit et habebit dicta bona cum suis attinentiis quinto anno 

scilicet anno dictos quatuor annos sine medio sequente ad jus coloni in 

quo quinto anno dicti #dominus# Goessuinus et Sophia dabunt ac 

deliberabunt dicto Johanni medietatem omnium seminum (dg: seminandorum) 

supra dicta bona cum suis attinentiis in eodem quinto anno (dg: se) 

seminandorum item quod omnes bestie et bona pecoralia que erunt dictis 

(dg: quatuor) #quinque# annis supra dicta bona cum suis attinentiis 

spectabunt solum ad (dg: som) dictum Johannem et quod dictus Johannes 

poterit secare ramos dictos rijs (dg: quos) supra dicta bona cum suis 

attinentiis quos.... indigebit pro conservacione sepium dictorum bonorum 

dictis quinque annis durantibus item quod dictus Johannes recedet et 

exi[re]t de dictis bonis a festo penthecostes proxime futuro ultra 

quinque annos sine sequentes ad jus coloni et secundum istas condiciones 

promiserunt indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit super omnia. Testes Goessuinus et Jorden datum 

dominica vocem. 

 

BP 1178 f 153r 11 zo 08-05-1390. 

Hr Egidius zvw hr Godefridus van Os ridder beloofde aan voornoemde hr 

Goessuinus 18 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 

01-10-1390) te betalen. 

 

Dominus Egidius filius quondam domini Godefridi de Os militis promisit 

dicto domino Goessuino XVIII Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 153r 12 ma 09-05-1390. 

Adam zvw Adam van den Kerchoeve verkocht aan Arnoldus van Beke nz alle 

erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn grootvader 

Adam van den Kerchoeve, in Rosmalen, beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus 

van Beke, belast met waterlaten. 

 

Adam (dg: va) filius quondam Ade van den Kerchoeve omnes hereditates sibi 

de morte quondam Ade van den Kerchoeve sui avi successione hereditarie 

advolutas (dg: sitas) in parochia de Roesmalen inter hereditates Arnoldi 

de Beke filii naturalis ex utroque latere coadiacentes ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Arnoldo de Beke promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis aqueductibus ad eas spectantibus. Testes 

Scilder et Goessuinus datum secunda post vocem. 

 

BP 1178 f 153r 13 ma 09-05-1390. 

Woltherus van Stiphout gaf uit aan zijn zoon Arnoldus van Stiphout (1) al 

zijn erfgoederen onder Erp (2) een b-erfpacht van 15 lopen rogge, maat van 

Oirschot, die Willelmus van Aa met Lichtmis in Oirschot aan hem levert, 

gaande uit een hoeve ter plaatse gnd Best, op welke hoeve Heilwigis gnd van 

Espe woonde; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen, en thans voor een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis op de onderpanden te 
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leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Arnoldus tot onderpand 

(3) een huis en tuin in Erp, naast voornoemde erfgoederen. 

 

Woltherus de Stiphout omnes suas hereditates quocumque locorum infra 

parochiam de Erpe sitas ut dicebat (dg: dedit ad hereditarium pactum 

Arnoldo suo filio ab eodem hereditarie possidendas pro) atque 

hereditariam paccionem quindecim lopinorum siliginis mensure de Oerscot 

[quam paccionem] Willelmus de Aa sibi solvere (dg: .) tenetur 

purificationis et in Oerscot tradere ex manso quodam sito in loco dicto 

Best in quo manso Heilwigis dicta de Espe commorari consuevit #....... 

attinentiis# ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Arnoldo de Stiphout 

suo filio ab eodem hereditarie possidendas [pro censibus] domini fundi 

inde prius solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione (dg: 

trium) duorum modiorum siliginis mensure de Erpe danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et supra dictas hereditates tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem dictus Arnoldus domum et ortum ad se spectantes 

sitos in parochia de Erpe iuxta hereditates primodictas ad pignus 

imposuit. Testes Scilder et Goessuinus datum secunda post vocem. 

 

BP 1178 f 153r 14 ma 09-05-1390. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Walterus een lijfpacht van 1 

mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit 

voornoemde onderpanden, huis en tuin. 

 

Dictus (dg: W) Arnoldus promisit se daturum et soluturum dicto Waltero 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Erpe anno quolibet ad 

vitam dicti Walteri et non ultra purificationis et in Erpe tradendam ex 

premissis et ex dictis domo et orto et cum mortuus fuerit etc. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf4 F 07 f. 153v. 

 Tercia post vocem: dinsdag 10-05-1390. 

 in festo Servacii: vrijdag 13-05-1390. 

 in crastino Servacii: zaterdag 14-05-1390. 

 Secunda post sacramenti: maandag 06-06-1390 

 Tercia post assumptionem: dinsdag 17-05-1390. 

 

BP 1178 f 153v 01 di 10-05-1390. 

Johannes van der Kijndhuijs van Lieshout verkocht aan Arnoldus van den 

Ghoer, tbv hem en zijn natuurlijke dochter Engelberna verwekt bij Elisabeth 

van den Kijeboem, een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Lieshout, 

ter plaatse gnd ten Kijndhuis, tussen Johannes van Achel van Helmont 

enerzijds en kinderen gnd des Comans Kijnder anderzijds. Verkoper en 

Arnoldus zv Arnoldus van Wachtelberch beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd de grondcijns. De langstlevende krijgt de pacht. 

 

Johannes van der Kijndhuijs de Lieshout legitime vendidit Arnoldo van den 

Ghoer ad opus sui et ad opus Engelberne sue filie naturalis ab ipso et 

Elisabeth van den Kijeboem pariter genite vitalem pensionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

ipsorum amborum vel alterius eorum purificationis ex domo orto et pecia 

terre ipsis adiacente sitis in parochia de Lieshout ad locum dictum ten 

Kijndhuijs inter hereditatem Johannis de Achel de Helmont ex uno et 

hereditatem liberorum dictorum des Comans #Kijnder# ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et promisit et cum eo Arnoldus filius Arnoldi de 

Wachtelberch obligationem deponere excepto censu domini fundi annuatim 

solvendo et sufficientem facere et supervivus remanens percipiet. Testes 

Goessuinus et Jordanus datum 3a post vocem. 
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BP 1178 f 153v 02 di 10-05-1390. 

Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel maakte bezwaar tegen de verkoping en 

vervreemding gedaan door Egidius van Berlaer. 

 

Arnoldus Vos filius Jacobi de Hedel calumpniavit vendicionem et 

alienacionem factam! per Egidium de Berlaer (dg: ?s). Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 153v 03 di 10-05-1390. 

Wellinus zv Wellinus van Acht gaf uit aan Johannes Roetaert 4 1/5 bunder 

beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd Noedendonc, 

tussen voornoemde Wellinus en Arnoldus van den Dijke enerzijds en Aleidis 

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

voor (2) een n-erfpacht van 14 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. Voornoemde Wellinus en Arnoldus hebben recht van weg 

over dit erfgoed naar erfgoederen van eerstgenoemde Wellinus en voornoemde 

Arnoldus, aldaar. 

 

Solvit Johannes. 

Wellinus filius Wellini de Acht quatuor (dg: et dimidium) bonaria #et 

quintam partem unius bonarii# prati sita in parochia de Bucstel ad locum 

dictum Lijemde in loco dicto Noedendonc inter hereditatem dicti Wellini 

et Arnoldi van den Dijke ex uno et hereditatem Aleidis Loijen ex alio ut 

ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni Roetaert ab eodem pro 

censu domini fundi dando etc et pro hereditaria paccione quatuordecim 

sextariorum siliginis mensure de (dg: Buxs) Busco danda dicto Wellino ab 

alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali condicione quod dictus Wellinus #et Arnoldus# habebit et 

jure hereditario obtinebit in dicta hereditate viam quandam pergendi cum 

suis curribus et equis ad hereditates primodictorum Wellini et Arnoldi 

ibidem sitas. Testes Scilder et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 153v 04 di 10-05-1390. 

Johannes Roetaert verkocht aan Arnoldus Goesswijns soen ½ vracht hooiland, 

die aan hem gekomen was na overlijden van Elisabeth gnd Arts, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Hulselaar, beiderzijds tussen Godefridus Grieten soen. 

 

Solvit. 

Johannes Roetaert dimidium plaustratum feni sibi de morte quondam 

Elisabeth dicte Arts successione advolutum situm in parochia de (dg: de 

Lijemde) #Buxstel# ad locum Hulselaer inter hereditatem Godefridi (dg: 

Grieten) Grieten soen ex utroque latere et (dg: quod dimidium pla) ut 

dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Goesswijns soen promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 153v 05 vr 13-05-1390. 

Jutta ndvw Henricus zv Aleijdis van de Poort, door wijlen voornoemde 

Henricus verwekt bij Elizabeth gnd Lizen Moij, wv Johannes van Lande droeg 

over aan haar zoon Libertus haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Bartholomeus in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) een huis, erf en tuin van Theodericus zvw Lisa van Heijlvoert, in 

Helvoirt, waarop voornoemde Theodericus woont, (2) 4 lopen roggeland van 

voornoemde Theodericus, aldaar, naast voornoemde tuin enerzijds en Johannes 

gnd Han Stocman anderzijds, welke pacht voornoemde Elizabeth gnd Lise Moij, 

tbv haar natuurlijke kinderen verwekt door wijlen voornoemde Henricus zv 

Aleijdis van de Poort, gekocht had van Theodericus zvw Lisa van Heijlvoert. 

De brief overhandigen aan hr Henricus Buc. 

 

Jutta (dg: relicta q) filia naturalis quondam Henrici filii Aleijdis de 

Porta ab eodem quondam Henrico et Elizabeth dicta Lizen Moij pariter 
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genita (dg: cum tutore) relicta quondam Johannis de Lande cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie Bartholomei atque ad Buscumducis 

tradendam ex quadam domo area et orto (dg: ?quondam Theoderici et ex) 

Theoderici filii quondam Lise de Heijlvoert et ex eiusdem domus et aree 

attinentiis omnibus et singulis sitis in parochia de (dg: Heijlvoert) 

Heijlvoert in qua domo et area predictis dictus Theodericus moratur 

necnon ex quatuor lopinatis terre siliginee ipsius Theoderici prenominati 

ibidem situatis contigue iuxta ortum predictum ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Han Stocman ex alio coadiacentem quam 

paccionem dicta Elizabeth dicta Lise Moij ad opus puerorum naturalium ab 

eadem et a dicto quondam Henrico filio Aleijdis de Porta pariter 

genitorum erga Theodericum filium quondam Lise de Heijlvoert emendo 

acquisiverat #prout in litteris# supportavit Liberto suo filio promittens 

cum tutore ratam servare. Testes Penu et Goessuinus datum in festo 

Servacii. Detur domino Henrico Buc. 

 

BP 1178 f 153v 06 za 14-05-1390. 

Voornoemde Libertus verkocht voornoemde pacht aan hr Henricus Buc. 

Elisabeth Moij en haar zoon Henricus deden afstand. 

 

Dictus Libertus dictam paccionem hereditarie vendidit domino Henrico Buc 

supportavit cum omnibus litteris etc promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Elisabeth Moij cum tutore 

et Henricus eius filius super predicta paccione (dg: ad opus) et jure ad 

opus dicti domini Henrici hereditarie renunciaverunt promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Goessuinus et Jordanus datum in crastino Servacii. 

 

BP 1178 f 153v 07 za 14-05-1390. 

Jacobus Loze verkocht aan Ghibo van Best, tbv Johannes nzv hr Henricus van 

Best priester, 2 morgen land, in een kamp van 5 morgen, welk kamp gelegen 

is achter het klooster Porta Celi, tussen Johannes Bernts soen enerzijds en 

Petrus van Bruggen en Woltherus van Hijntham anderzijds. Voornoemde hr 

Henricus van Best zal deze 2 morgen gedurende zijn leven bezitten. De brief 

overhandigen aan voornoemde hr Henricus van Best. 

 

Jacobus Loze duo jugera terre ad se spectantia in quodam campo quinque 

jugera terre continente qui campus situs est retro conventum de Porta 

Celi inter hereditatem Johannis Bernts soen ex uno et inter hereditatem 

Petri de Bruggen et Woltheri de Hijntham ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Ghiboni de Best ad opus Johannis filii naturalis domini Henrici 

de Best presbitri promittens warandiam et obligationem deponere tali 

condicione quod dictus dominus Henricus de Best dicta duo jugera ad eius 

vitam tenebit. Testes Penu et Jorden datum in crastino Servacii. Detur 

dicto domino Henrico de Best. 

 

BP 1178 f 153v 08 za 14-05-1390. 

Arnoldus Lange zv Henricus Colen soen beloofde aan Willelmus Bexken Mathijs 

soen68 100 Hollandse gulden69 na maning te betalen. 

 

Arnoldus Lange #filius Henrici# Colen soen promisit Willelmo Bexken 

Mathijs soen C Hollant gulden ad monitionem persolvendos. Penu et Scilder 

datum supra. 

 

                         
68 Zie → VB 1799 f 103r 08, ma 10-01-1396, Willem Bexken Mathijs soen was 

gericht aen alle goide Arts geheijten die Lange soen Henrics geheijten 

Colen soen met scepenen scoude brieven. 
69 Zie → BP 1181 p 006v 03 ±di 17-04-1397, overdracht van de 

schuldbekentenis, met adiusticatie en proclamaties. 
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BP 1178 f 153v 09 za 14-05-1390. 

Johannes Writer en zijn vrouw Metta dvw Petrus gnd Brocke verkochten aan 

Adam zvw Adam van den Kerchoeve een stukje roggeland, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Hinthamse Veld, tussen eerstgenoemde Adam enerzijds en 

Lambertus van Engelant anderzijds. 

 

Johannes Writer #maritus legitimus Mette sue uxoris filie quondam Petri 

dicti Brocke et ipsa cum eo tamquam cum tutore# particulam terre 

siliginee sitam in (dg: Hijn) parochia de Roesmalen ad locum dictum 

Hijnthamsche Velt inter hereditatem Ade filii quondam Ade van den 

Kerchoeve ex uno et hereditatem Lamberti de Engelant ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt primodicto Ade promittentes warandiam et 

obligationem deponere. Testes Goessuinus et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 153v 10 ma 06-06-1390. 

Johannes van Zwalmen schoenmaker schonk aan zijn schoonzoon Nicholaus van 

Kessel zvw Johannes nzvw Arnoldus van de Kloot en diens vrouw Bela dv 

voornoemde Johannes van Zwalmen 1 morgen land, die was van wijlen Henricus 

van Uden, ter plaatse gnd Vliedert, ter plaatse gnd die Weerach Morgen, aan 

voornoemde Johannes verkocht door de broers Andreas en Albertus, kvw 

voornoemde Henricus van Uden. 

 

Johannes de Zwalmen sutor unum juger terre quod fuerat quondam Henrici de 

Uden situm in loco dicto Vliedert ad locum dictum die Weerach Morgen 

venditum dicto Johanni ab Andrea et Alberto fratribus liberis dicti 

quondam Henrici de Uden prout in litteris hereditarie supportavit 

Nicholao #de Kessel# filio quondam Iohannis filii quondam naturalis 

Arnoldi de Globo suo genero cum Bela eius uxore filia dicti Johannis de 

Zwalmen nomine dotis ad jus oppidi de Busco cum litteris et jure 

promittens ratam servare et (dg: obligationem) omnem obligationem 

deponere. Testes Penu et Willelmus datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1178 f 153v 11 ma 06-06-1390. 

Voornoemde Johannes van Zwalmen schoenmaker schonk aan zijn voornoemde 

schoonzoon Nicholaus van Kessel zvw Johannes nzvw Arnoldus van de Kloot en 

diens vrouw Bela dv voornoemde Johannes van Zwalmen een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit (1) 1 morgen 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Godefridus Sceijvel 

enerzijds en wijlen Matheus Becker anderzijds, (2) een huis en tuin, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Gerardus Decker enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door Johannes van 

Engelant zvw Arnoldus van Engelant. Met een mud rogge achterstallige rogge. 

 

Dictus Johannes de Zwalmen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditaris in festo nativitatis Domini ex 

quodam jugero terre sito in parochia de Roesmalen in loco dicto Hijnen 

inter hereditatem (dg: quondam Mathei Becker ex uno) Godefridi Sceijvel 

ex uno et inter hereditatem quondam Mathei Becker ex alio atque ex domo 

et orto sitis in parochia et loco predictis inter hereditatem Gerardi 

Decker ex uno et (dg: hereditatem) inter communem platheam ex alio 

venditam sibi a Johanne de Engelant filio quondam Arnoldi de Engelant 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Nicholao de Kessel cum 

Bela etc ut supra cum litteris et jure et cum uno modio siliginis sibi de 

dicta paccione deficiente ut dicebat promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 153v 12 di 17-05-1390. 

Ghobelinus van den Berge verkocht aan Henricus zv Johannes Bije van Zundert 

een n-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, naast de Jodenpoort, tussen 

erfgoed van wijlen Pelgherimus smid enerzijds en erfgoed van wijlen Mathias 
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van der Tijchelaijen anderzijds, reeds belast met 53 schelling geld. 

 

Ghobelinus van den Berge hereditarie vendidit Henrico filio Johannis Bije 

de Zundert hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

in festo nativitatis Domini ex domo et area sita in Busco in vico 

Vuchtensi iuxta portam judeorum inter hereditatem quondam Pelgherimi 

fabri ex uno et hereditatem quondam Mathie van der Tijchelaijen ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

quinquaginta trium solidis monete prius inde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Scilder et Jorden datum 3a post assumptionem. 

 

BP 1178 f 153v 13 ma 06-06-1390. 

Voornoemde Nicholaus verklaarde dat Johannes van Zwalmen alle goederen 

heeft gegeven die voornoemde Johannes aan voornoemde Nicholaus en diens 

vrouw Bela dv voornoemde Johannes beloofd had te schenken. 

 

[Dictus] Nicholaus recognovit sibi Johannem de Zwalmen satisfecisse et 

omnibus bonis que dictus Johannes dicto Nicholao cum Bela eius uxore 

filia dicti Johannis nomine dotis promiserat ut dicebat clamans inde 

quitum salvis sibi bonis sibi hodierno die supportatis. Testes Penu et 

Scilder datum secunda post sacramenti. 

 

1178 mf4 F 08 f. 154. 

 Dominica exaudi: zondag 15-05-1390. 

 Tercia post assumptionem: dinsdag 17-05-1390. 

 Quinta post ascensionem: donderdag 19-05-1390. 

 

BP 1178 f 154r 01 zo 15-05-1390. 

Petrus, Sijmon en Bertha, kvw Sijmon van Bruggen, Johannes gnd van Meer ev 

Mechtildis, en Nijcholaus zvw Willelmus gnd Grieten soen ev Cristina, dvw 

voornoemde Sijmon van Bruggen, verkochten aan jkvr Mabelia wv Leonius van 

Langvelt 1 morgen land van wijlen voornoemde Sijmon, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd in Hillen Hoeve, beiderzijds tussen voornoemde jkvr Mabelia, 

belast met sloten en zegedijken. Verkopers beloofden dat zij een b-erfcijns 

van 5 groten aan de armen van Lithoijen, gaande uit voornoemde morgen, 

voortaan zullen betalen, gaande uit een tuin van wijlen voornoemde Sijmon, 

in Lithoijen, tussen Stephanus Bits soen enerzijds en Elizabeth gnd 

Enghelen dochter anderzijds. 

 

Petrus Sijmon et (verbeterd uit: Bt) Bertha liberi quondam Sijmonis de 

Bruggen cum tutore Johannes dictus de Meer maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris et Nijcholaus filius quondam Willelmi dicti (dg: d) 

Grieten #soen# maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris filiarum 

dicti quondam (dg: Johannis van Meer) #Sijmonis de Bruggen# unum iuger 

terre dicti quondam #Sijmonis# situm in parochia de Lijttoijen in loco 

dicto in Hillen Hoeve inter hereditatem domicelle Mabelie relicte quondam 

Leonii de Langvelt ex utroque latere coadiacentem ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicte domicelle Mabelie promittentes (dg: ind) cum tutore 

indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis fossatis (dg: ad hoc spectantibus iuxta dictum iuger terre 

sitis) atque zegediken ad hoc de jure spectantibus promiserunt insuper 

(dg: insuper) super habita et habenda quod ipsi hereditarium censum 

quinque grossorum (dg: ecclesie) #pauperibus# de Lijttoijen ex dicto 

iugero terre solvendum annuatim nunc deinceps singulis annis perpetue 

dabunt et exsolvent ex quodam orto dicti quondam Sijmonis sito in dicta 

parochia inter hereditatem Stephani Bits soen ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth dicte Enghelen dochter ex alio sic !dicte emptrici et ad et 

supra dictum iuger terre dampna exinde non eveniant quovis modo in 

futurum. Testes Penu et Gerardus datum dominica exaudi. 
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BP 1178 f 154r 02 zo 15-05-1390. 

Godefridus Sijmons soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Sijmons soen prebuit et (dg: pre) reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 154r 03 di 17-05-1390. 

De broers Willelmus en Johannes, kvw hr Johannes van Eijndoven ridder en 

wijlen vrouwe Mechtildis, droegen over aan Johannes van den Loe alle 

goederen die gekomen waren aan (1) Hadewigis dvw Hubertus gnd van Hellu, 

(2) Henricus gnd van Hoemen zvw Johannes ev Mechtildis, (3) Erenbertus zv 

Johannes gnd Erenbrechts soen ev Maria, dvw voornoemde Hubertus van Hellu, 

(4) voornoemde wijlen Hubertus en wijlen zijn vrouw Agnes dvw Johannes gnd 

van Enode alias gnd Papen soen, de ouders van voornoemde Hadewigis, 

Mechtildis en Maria, na overlijden van wijlen voornoemde Johannes van Enode 

alias gnd Papen soen en van wijlen zijn vrouw Mechtildis, en welke goederen 

voornoemde Hadewigis, Henricus van Hoemen en Erenbertus aan voornoemde 

broers Willelmus en Johannes overgedragen hadden. Bij die overdracht hadden 

destijds voornoemde Hadewigis, Henricus van Hoemen en Erenbertus en zijn 

kinderen voor zich gereserveerd (a) een kamp gnd Voelkamp, (b) een kamp gnd 

die Hamkamp, (c) twee kampen van samen 10 morgen in Maren, (d) de cijnzen 

die voornoemde wijlen Johannes Papen soen beurde uit erfgoederen onder 

Oisterwijk en onder Haaren bij Megen, (e) een b-erfcijns van 4 pond 19 

schelling die de Predikheren moeten betalen. 

 

Willelmus et Johannes fratres liberi quondam domini Johannis de Eijndoven 

militis et quondam domine Mechtildis sue uxoris omnia et singula bona 

Hadewigi filie quondam Huberti dicti de Hellu Henrico dicto de Hoemen 

filio quondam Johannis marito et tutori legitimo Mechtildis sue uxoris et 

Erenberto filio Johannis dicti Erenbrechts soen marito et tutori legitimo 

Marie sue uxoris filiarum dicti quondam Huberti de Hellu et (dg: dictis 

suis uxoribus p) ac eorum alteri (dg: dc) ac dicto quondam Huberto et 

Agneti quondam eius uxori filie quondam Johannis dicti de Enode alias 

dicti Papen soen parentibus olim Hadewigis Mechtildis et Marie 

predictarum ac eorum alteri de morte dicti quondam Johannis de Enode 

alias dicti Papen soen et domine quondam Mechtildis uxoris olim eiusdem 

quondam Johannis de Enode alias dicti Papen soen jure successionis 

hereditarie advoluta quocumque locorum consistentia sive sita salvis (dg: 

dicte) tamen dicte Hadewigi Henrico de Hoemen et Erenberto et eius 

liberis reservatis campo dicto die (dg: U) Voelcamp atque quodam campo 

dicto die Hamca[m]p et duobus campis X jugera terre continentibus sitis 

in parochia de (dg: Maren et cen) de Maren et censibus quos dictus 

quondam Johannes Papen soen habuit solvendos annuatim ex hereditatibus 

(dg: in) #infra# parochiam de Oesterwijc et infra parochiam de (dg: 

Megen) Haren prope Megen necnon hereditario censu IIIIor librarum et (dg: 

X s) et XIX solidorum quem fratres predicatores solvere tenentur que bona 

primodicta dicti Hadewigis Henricus de Hoemen et Erenbertus dictis 

Willelmo et Johanni fratribus supportaverant prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Johanni van den Loe cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes (dg: Penu et Jorden datum 3a post ascensionem). Testes Penu et 

Jorden datum 3a post ascensionem. 

 

BP 1178 f 154r 04 di 17-05-1390. 

Wernerus Ebbekens soen van Ghewanden en zijn kinderen Otto, Elisabeth en 

Aleidis verkochten aan Vastradus van Berkel 1 morgen land, in Maren, ter 

plaatse gnd Padelaar, tussen voornoemde Vastradus van Berkel enerzijds en 

erfg vw Henricus Roempot anderzijds, belast met 2½ voet zegedijk achter de 

plaats gnd dat Alemse Broek, naast de dijk van Petrus van Os, en met sloten 

en waterlaten. 
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Wernerus Ebbekens soen de Ghewanden Otto Elisabeth et Aleidis eius liberi 

cum tutore unum juger terre situm in parochia de Maren ad locum dictum 

Padelaer inter hereditatem (dg: Wa) Vastradi de Berkel ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Henrici Roempot ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Vastrado de Berkel promittentes cum tutore 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duabus et dimidia 

pedatis aggeris dicti zegedike sitis retro locum dictum dat Alemsche 

Broec contigue iuxta aggerem Petri de Os atque fossatis et aqueductibus 

infra terram sitis et ad dictum juger terre de jure spectantibus. Testes 

Spanct et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 154r 05 di 17-05-1390. 

Johannes van Lijt zv Henricus Sijmons soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes de Lijt filius Henrici Sijmons soen prebuit et reportavit. 

Testes Gerardus et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 154r 06 di 17-05-1390. 

Nicholaus van den Broec beloofde aan Johannes van Erpe 17 Hollandse gulden 

met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Nicholaus van den Broec promisit Johanni de Erpe XVII Hollant gulden ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes Penu et Spanct datum 3a post 

assumptionem. 

 

BP 1178 f 154r 07 do 19-05-1390. 

Gerardus zvw Henricus gnd van der Oether verkocht aan Henricus 

Lanternemaker een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Henricus van Hedel enerzijds en erfgoed van Henricus Foebeken 

anderzijds, aan hem verkocht door Willelmus gnd van den Velde. 

 

Gerardus filius quondam Henrici dicti van der Oether domum et aream sitam 

in Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Henrici de Hedel ex 

uno et hereditatem Henrici Foebeken ex alio vedita sibi a Willelmo dicto 

van den Velde prout in litteris hereditarie vendidit Henrico 

Lanternemaker supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem sui deponere. Testes Gerardus et Jorden datum 

quinta post ascensionem. 

 

BP 1178 f 154r 08 do 19-05-1390. 

(dg: Nicholaus Vincken vernaderde). 

 

(dg: Nicholaus Vincken prebuit et). 

 

BP 1178 f 154r 09 do 19-05-1390. 

Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester droeg over aan 

Henricus Buekentop een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Yngrammus zvw Robbertus van Doerne beloofd had met Sint-Thomas te leveren 

aan voornoemde Arnoldus, gaande uit een beemd, in de parochie van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Eikendonk, tussen Gerardus Roelen soen enerzijds en 

Willelmus zvw Henricus gnd van den Hoernic anderzijds, met een eind 

strekkend aan de dijk gnd de Eikendonkse Dijk, aldaar. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis quondam domini Arnoldi de Beke 

presbitri hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

quam Yngrammus filius quondam Robberti de Doerne dicto Arnoldo dare et 

solvere promiserat hereditarie Thome ex quodam prato sito in parochia de 

Busco ad locum dictum Eijkendonc inter hereditatem Gerardi Roelen soen ex 

uno et inter hereditatem Willelmi filii quondam Henrici dicti van den 

Hoernic ex alio tendente cum uno fine ad aggerem dictum communiter den 
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Eijkendoncschen Dike ibidem situm prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico Buekentop simul cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Penu et Jorden 

datum supra. 

 

BP 1178 f 154r 10 do 19-05-1390. 

Nijcholaus gnd Nijcoel schoenmaker zvw Nijcholaus gnd Nichoel schoenmaker 

van Oesterwijc verkocht aan mr Johannes Goutsmit tbv zijn zoon Godefridus 

een n-erfpacht70 van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis, erf en tuin van verkoper in Oisterwijk, 

tussen Willelmus Luten enerzijds en Nijcholaus van Mierde anderzijds, reeds 

belast met 40 schelling gemeen paijment en een b-erfpacht van 4 lopen 

rogge. 

 

Nijcholaus dictus Nijcoel (dg: fi) sutor filius quondam Nijcholai dicti 

Nichoel sutoris de Oesterwijc hereditarie vendidit magistro Johanni 

Goutsmit ad opus Godefridi #sui filii# hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex domo area et orto dicti venditoris sitis in 

Oesterwijc (dg: inter Willelmi Luten) inter hereditatem Willelmi Luten ex 

uno et inter hereditatem Nijcholai de Mierde ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habendam warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis XL solidis communis pagamenti et hereditaria paccione 

IIII lopinorum siliginis exinde prius solvendis (dg: testes) et 

sufficientem facere. Testes Gerardus et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1178 f 154r 11 do 19-05-1390. 

Godefridus zvw Johannes gnd Houtman van Broegel verkocht aan Elizabeth wv 

Johannes zvw Ghibo gnd Eijcmans soen een b-erfpacht van 7 lopen rogge, maat 

van Son, uit een b-erfpacht van 15 lopen rogge, maat van Son, welke pacht 

van 15 lopen voornoemde Johannes zvw Ghibo Eijcmans soen beloofd had aan 

voornoemde Godefridus, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en 

akker, in Nederwetten, tussen kvw Henricus van Houthem enerzijds en 

voornoemde Godefridus anderzijds. 

 

Solvit. 

Godefridus filius quondam Johannis dicti Houtman de Broegel hereditariam 

paccionem septem lopinorum siliginis mensure de (dg: .) Zonne scilicet de 

hereditaria paccione quindecim lopinorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem quindecim lopinorum siliginis Johannes filius quondam Ghibonis 

dicti Eijcmans soen promiserat se daturum et soluturum dicto Godefrido 

hereditarie purificationis et in domo infrascripta tradendam ex domo et 

agro terre sitis in parochia de Nederwetten inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici de Houthem ex [uno] et inter hereditatem predicti 

Godefridi ex alio prout in litteris vendidit Elizabeth relicte dicti 

quondam (dg: Ghibonis Eijcmans) Johannis filii quondam Ghibonis Eijcmans 

soen promittens warandiam et obligationem (dg: de) in dicta paccione 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 154r 12 do 19-05-1390. 

Cristoforus gnd Steesken zvw Henricus van den Ghemert beloofde aan Johannes 

gnd Knuijt dat hij Henricus, Johannes en Egidiuus, kvw Henricus gnd des 

Papen soen, zodra ze meerderjarig zijn, voornoemde Johannes Knuijt zullen 

vesten {niet afgewerkt contract}. 

 

Cristoforus dictus St[e]esken filius quondam Henrici van den Ghemert 

promisit super omnia Johanni dicto Knuijt quod ipse Christoferus Henricum 

Johannem et Eg[idium] liberos quondam Henrici dicti des Papen soen adhuc 

impuberes existentes quamcito ad annos pubertatis pervenerint faciet 

                         
70 Zie → BP 1182 p 207r 02 ma 27-09-1400, overdracht van de erfpacht. 
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firmare et heredare dictum Johannem [Knuijt]. 

 

BP 1178 f 154r 13 do 19-05-1390. 

De broers Everardus en Amisius gnd Mijs, kvw Amisius gnd Mijs schoenmaker 

van Lijeshout, verkochten aan Arnoldus van Goer, tbv hem en zijn 

natuurlijke dochter Enghela, een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp, in Lieshout, 

tussen kinderen gnd Sceenkens Kijnder enerzijds en Theodericus gnd Yeven 

Suager anderzijds, belast met de grondcijns. De langstlevende krijgt geheel 

de pacht. 

 

Everardus et Amisius dictus Mijs fratres liberi quondam Amisii dicti Mijs 

sutoris de Lijeshout (dg: here) legitime vendiderunt Arnoldo de Goer ad 

opus sui [et ad] opus Enghele eius filie #naturalis# vitalem pensionem 

duorum modiorum siligimnis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad 

eorum vitam #purificationis# et in Busco tradendam ex quodam campo sito 

in parochia de Lijeshout inter hereditatem liberorum dictorum Sceenkens 

Kijnder ex uno et inter hereditatem Theoderici dicti Yeven Suager ex alio 

promittentes (dg: super) indivisi super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi et sufficientem 

facere et alter eorum diutius (dg: d) vivens integraliter possidebit. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf4 F 09 f. 154v. 

 Quinta post exaudi: donderdag 19-05-1390. 

 in octavis ascencionis: donderdag 19-05-1390. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 26-05-1390. 

 

BP 1178 f 154v 01 do 19-05-1390. 

Petrus Quattel verkocht aan Johannes van Druenen zv Petrus een n-erfcijns 

van 2 oude schilden van de keizer of van Frankrijk of de waarde, met 

Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit een stuk land, gnd die 

Beemsengel, in Derenborch, tussen Egho gnd Heijmerics soen enerzijds en 

wijlen Johannes van Derentheren anderzijds. 

 

Petrus Quattel hereditarie vendidit Johanni de Druenen filio Petri 

hereditarium censum duorum aude scilde cesaris vel Francie seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendum ex pecia 

terre dicta die Beemsengel sita in parochia (dg: in parochia) de (dg: 

Dere) Derenborch inter hereditatem Eghonis dicti Heijmerics soen ex uno 

et inter hereditatem quondam Johannis de Derentheren ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Penu et Gerardus datum quinta 

post exaudi. 

 

BP 1178 f 154v 02 do 19-05-1390. 

Destijds had Mechtildis wv Jacobus Coptiten gerechtelijk gekocht71 van 

Willelmus van Waderle alle goederen van Johannes gnd Berwout zvw Johannes 

gnd Berwout. Voornoemde Mechtildis verkocht thans aan Thomas zvw Walterus 

van Scadewijc (1) 1 morgen land, die was van eerstgenoemde Johannes, in 

Kessel, ter plaatse gnd in der Busser Hoeve, tussen broeder Henricus 

Berwout prior van Porta Celi enerzijds en Martinus Berwout anderzijds, met 

een eind strekkend aan de plaats gnd die Lankelaar Stege, (2) ½ morgen 

land, die was van eerstgenoemde Johannes Berwout, in Maren, ter plaatse gnd 

in die Vorste Beemde, zoals deze goederen aan voornoemde Mechtildis ten 

deel waren gevallen na erfdeling tussen voornoemde Mechtildis en 

medeërfgenamen van eerstgenoemde Johannes Berwout. Eerstgenoemde Johannes 

Berwout zvw Johannes Berwout deed hiervan afstand en beloofde lasten af te 

handelen, uitgezonderd ½ vadem maasdijk, in Kessel, ter plaatse gnd 

                         
71 Zie → BP 1178 f 261r 08 wo 22-06-1390, verkoop van andere goederen van Johannes Berwout zvw 
Johannes Berwout. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

163 

Hegwade, een lijfrente van 26 schelling 8 penning geld aan Aleijdis wv Adam 

van Ghestel op haar leven, zegedijken en waterlaten. 

 

Notum sit universus quod cum Mechtildis relicta quondam Jacobi Coptiten 

omnia et singula bona Johannis dicti Berwout filii quondam Johannis dicti 

Berwout quocumque locorum consistentia sive sita erga Willelmum de 

Waderle emendo acquisivisset per judicem mediante scabinorum in Busco 

prout in litteris quas vidimus constitua igitur (dg: dicta) coram 

scabinis infrascriptis dicta Mechtildis cum tutore unum iuger terre (dg: 

situm) #quod fuerat# primodicti Johannis situm in parochia de Kessel in 

loco dicto in der Busscher Hoeve inter hereditatem fratris Henrici 

Berwout prioris de Porta (dg: de) Celi ex uno et inter hereditatem 

Martini Berwout ex alio (dg: ..) tendens cum uno fine ad locum dictum die 

Lanckelaer Stege atque dimidium iuger terre quod fuerat primodicti 

Johannis Berwout situm in parochia de Maren in (dg: campo) loco dicto in 

(dg: de) die Vorste Beemde (dg: inter hereditatem) prout huiusmodi 

hereditates ibidem sunt site (dg: sunt) et dicte Mechtildi mediante 

divisione prius habita inter eandem Mechtildem et (dg: here) coheredes 

primodicti Johannis Berwout cesserunt in partem ut dicebat hereditarie 

vendidit Thome filio quondam (dg: Thome) #Walteri# de Scadewijc 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto primodictus Johannes Berwout filius quondam Johannis 

Berwout super predictis uno et dimidio iugeribus terre et jure ad opus 

dicti emptoris renunciavit promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere excepta (dg: m) dimidia mensura dicta vadem 

aggeris Mose (dg: ad) sita in parochia de Kessel in loco dicto Hegwade ad 

(dg: dictum iuger) dictum iuger et dimidium iuger terre spectante et 

vitali pensione XXVI solidorum et (dg: X) #VIII# denariorum monete 

Aleijdi relicte quondam Ade de Ghestel ad vitam eiusdem Aleijdis exinde 

solvenda et exceptis Zegedike et aqueductibus ad premissa spectantibus. 

Quo facto promisit dictus Thomas super omnia quod ipse dictos dimidiam 

mensuram aggeris (dg: ....) !Zeggediken et aqueductus in bona 

disposicione observabit et dictam pensionem taliter solvet sic quod (dg: 

dicto Joh) ad et supra alias hereditates dictorum Mechtildis et Johannis 

Berwout [et] ad et supra hereditates coheredum dicti Johannis Berwout 

dampna exinde non eveniant etc. Testes Spanct et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 154v 03 do 19-05-1390. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “destijds had Willelmus gnd 

van Waderle etc” en voornoemde Mechtildis beloofde, zo nodig, de brief ter 

hand te stellen aan voornoemde koper. 

 

Et fiet vidimus de littera sententie incipiente notum sit universis etc 

quod cum Willelmus dictus de Waderle etc et dicta Mechtildis promisit 

super omnia tradere dicto emptori ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 154v 04 do 19-05-1390. 

Willelmus van Loen en zijn vrouw Mechtildis wv Henricus gnd Aleijten soen 

van Gheffen droegen over aan de broers Gerardus en Petrus, gnd van Gheffen, 

kvw Gerardus Pouwels soen, het vruchtgebruik, aan voornoemde Mechtildis 

behorend, in 4/5 deel van een hofstad in Geffen, tussen wijlen Henricus 

Aelbrechts soen enerzijds en kvw Jacobus gnd Gerijts soen anderzijds. 

 

Willelmus de Loen maritus legitimus Mechtildis sue uxoris relicte quondam 

Henrici dicti Aleijten soen de Gheffen #et ipsa cum eo tamquam cum 

tutore# usufructum dicte (dg: Aeijdi) #Mechtildi# competentem in #quatuor 

quinque partibus# (dg: quodam) domistadii (verbeterd uit: domistadio) 

siti in Gheffen inter hereditatem quondam Henrici Aelbrechts soen ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Jacobi dicti Gerijts soen ex alio 

supportaverunt Gerardo et Petro (dg: dictis) fratribus dictis de Gheffen 

liberis quondam Gerardi Pouwels soen promittentes ratam servare et 
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obligationem ex parte eorum deponere. Testes Penu et et Gerardus datum in 

octavis ascencionis. 

 

BP 1178 f 154v 05 do 19-05-1390. 

Mechtildis dvw Gerardus Pauwels droeg over aan haar broers Gerardus en 

Petrus van Geffen, kvw voornoemde Gerardus Pauwels soen, 1/5 deel, dat aan 

haar gekomen was na overlijden van haar ouders, in voornoemde hofstad. 

 

Mechtildis (dg: re) filia quondam Gerardi Pauwels cum tutore quintam 

partem sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutam in 

dicto domistadio supportavit Gerardo et Petro #de Geffen# suis fratribus 

(dg: dicti) liberis dicti quondam Gerardi Pauwels soen promittens tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Penu et 

Gerardus datum in octavis ascensionis. 

 

BP 1178 f 154v 06 do 19-05-1390. 

Ghisbertus Pigge zv Henricus Pigge verkocht aan Hermannus zvw Johannes van 

Boerden van Westilborch een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Tilburg, 

met Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande uit (1) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Venloen, die Johannes zv Henricus gnd Piggen met Lichtmis 

in Venloen moet leveren aan voornoemde Ghisbertus verkoper, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Johannes zvw Henricus Piggen, gelegen onder 

Venloen, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Venloen, die Erardus 

gnd Erijt Vosken zv Hermannus gnd Conten soen met Lichtmis moet leveren aan 

voornoemde verkoper, gaande uit 8½ bunder heide, in Venloen, ter plaatse 

gnd op Craenven, tussen Theodericus gnd Weerts enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. 

 

Ghisbertus Pigge filius (dg: quondam) Henrici Pigge hereditarie vendidit 

Hermanno filio quondam Johannis de Boerden de Westilborch hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Tilborch solvendam hereditarie 

purificationis et in Tilborch tradendam de et ex hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Venloen quam Johannes filius Henrici 

dicti Piggen solvere tenetur hereditarie dicto Ghisberto venditori 

hereditarie purificationis et in Venloen tradere de et ex omnibus et 

singulis bonis eiusdem Johannis filii quondam Henrici Piggen habitis et 

habendis quocumque locorum infra parochiam de Venloen sitis atque ex 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Venloen quam 

Erardus dictus Erijt Vosken filius Hermanni dicti Conten soen dicto 

venditori solvere tenetur hereditarie purificationis ex octo et dimidio 

bonariis terre mericalis sitis in parochia de Venloen ad locum dictum op 

Craenven inter hereditatem Theoderici dicti Weerts ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Penu et 

Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 154v 07 do 19-05-1390. 

Theodericus van den Stripe gaf uit aan Johannes gnd Ermgarden soen van 

Luijssel (1) de helft in een hofstad, in Boxtel, ter plaatse gnd aan die 

Roent, tussen Willelmus Bessellen soen enerzijds en Mijchael van Hal 

anderzijds, (2) de helft in een stuk land, gnd dat Klootke, in Boxtel, op 

de akkers van Tongeren, tussen Willelmus van Keerbraken enerzijds en 

Mathijas zv Ygrammus gnd van Over dAa anderzijds, (3) de helft in een stuk 

land, in Boxtel, ter plaatse gnd Keerbraken, tussen wijlen Egidius die 

Wever enerzijds en Johannes Henrics soen anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 2 zester gerst, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Theodericus van den Stripe (dg: tres pecias terre sitas in parochia de 

Bucstel quarum una in loco dicto dicto die Halve Hostat sita) #medietatem 

ad se spectantem in domistadio sito in parochia de Bucstel# ad locum 
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dictum aen die Roent inter hereditatem Willelmi Bessellen soen ex uno et 

inter hereditatem Mijchaelis de Hal ex alio (dg: secunda in loco dicto in 

die Ke) atque medietatem ad se spectantem in pecia terre dicta dat 

Cloetken sita in dicta parochia supra agros de Tongeren inter hereditatem 

Willelmi de Keerbraken ex uno et inter hereditatem Mathije filii Ygrammi 

dicti (dg: d) van Over dAa ex alio item medietatem ad se spectantem in 

pecia (dg: dicta p) terre sita in dicta parochia ad locum dictum 

Keerbraken inter hereditatem #quondam# Egidii die Wever ex uno et inter 

hereditatem Johannis Henrics soen (dg: -e) ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni (dg: f) dicto Ermgarden soen de Luijssel 

(dg: pro) ab eodem hereditarie possidendas pro censibus domini fundi 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum 

sextariorum ordei mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Penu 

et Gerardus datum in octavis ascensionis. 

 

BP 1178 f 154v 08 do 26-05-1390. 

Godefridus gnd Marcelijs soen bakker beloofde aan Elizabeth dvw Sijmon gnd 

Neijse 34 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

X. 

Godefridus dictus Marcelijs soen (dg: pro) pistor promisit Elizabeth 

filie quondam (dg: Sijmo) Sijmonis dicti Neijs[e] XXXIIII Hollant gulden 

seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes Gerardus et Goessuinus 

datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1178 f 154v 09 vr 20-05-1390. 

Ancelmus zvw Andreas van Eirde verkocht aan hr Woltherus zv Henricus 

Mostaert van Rode een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1½ bunder beemd, in Veghel, ter 

plaatse gnd op den Amer, tussen Henricus van Mierle enerzijds en Henricus 

Middeleer en Johannes van den Amer anderzijds, met een eind strekkend aan 

de gemeint, reeds belast met de hertogencijns, (2) een kamp, in Veghel, ter 

plaatse gnd Brobbelaar, tussen Willelmus zvw Jutta gnd Coppaerts enerzijds 

en Henricus van Bruessel anderzijds, reeds belast met 40 schelling aan 

Henricus van Bruessel en 3½ oude groot aan de naburen van Veghel, (3) een 

akker, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen Henricus gnd 

Ghisels soen enerzijds en Andreas Truden soen anderzijds, reeds belast met 

een b-erfpacht van 7 2/3 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, aan Johannes 

van Vladeracken (4) 1½ lopen {f.155r} land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Eirde, tussen Johannes Hasaert enerzijds en Johannes zv Wendelmodis van 

Boevenrode anderzijds, (5) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Sint-

Oedenrode, die Henricus Sceper met Lichtmis aan hem moet leveren, gaande 

uit een stuk land, gnd dat Kruislaar, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Eirde, tussen de gemeint enerzijds en voornoemde Henricus Sceper 

anderzijds. 

 

Ancelmus filius quondam Andree de Eirde legitime vendidit domino Wolthero 

filio Henrici Mostaert de Rode vitalem pensionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti domini 

Woltheri purificationis et in Busco tradendam ex (dg: ag) uno et dimidio 

bonario prati sitis in parochia de Vechel ad locum dictum op den Amer 

inter hereditatem (dg: Henrici Dicbier domini de Mierle ex uno) Henrici 

de Mierle ex uno et hereditatem Henrici (dg: Middel) Middeleer (dg: ex 

alio tendentibus ab) hereditatem Johannis van den Amer ex alio 

tendentibus cum uno fine ad communitatem atque ex campo (dg: dicto B) 

sito in parochia predicta ad locum dictum Brobbelaer inter hereditatem 

Willelmi filii Jutte quondam dicte (dg: ..) Coppaerts ex uno et 

hereditatem Henrici de Bruessel ex alio item ex agro terre sito in 

parochia de Rode in loco dicto Eirde inter hereditatem Henrici dicti 
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Ghisels soen ex uno et hereditatem Andree Truden soen ex alio (dg: ut d) 

item ex una et dimidia lopinatis 

 

1178 mf4 F 10 f. 155. 

 Sexta post octavas ascensionis: vrijdag 20-05-1390. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 21-05-1390. 

 Quarta post sacramenti: woensdag 08-06-1390. 

 

BP 1178 f 155r 01 vr 20-05-1390. 

terre sitis in parochia de Rode in dicto loco Eirde vocato inter 

hereditatem Johannis Hasaert ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

Wendelmodis de Boevenrode ex alio item ex hereditaria paccione IIIIor 

lopniorum siliginis mensure de Rode quam Henricus Sceper sibi solvere 

tenetur hereditarie purificationis ex pecia terre dicta dat Cruijslaer 

sita in dicta parochia de Rode ad dictum locum Eirde vocatum inter 

communitatem ex uno et inter hereditatem dicti Henrici Sceper ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu ducis ex dictis uno et dimidio 

bonariis prati atque XL solidis monete (dg: ex dicto campo) Henrico de 

Bruessel et IIIJ antiquis grossis vicinis de Vechel ex dicto campo item 

hereditaria paccione octo lopinorum siliginis minus tercia parte unius 

lopini siliginis mensure de Rode Johanni de Vladeracken (dg: inde prius) 

ex dicto agro terre prius inde solvendis et sufficientem facere et cum 

mortuus fuerit. Testes Penu et Gerardus datum sexta post octavas 

ascensionis. 

 

BP 1178 f 155r 02 vr 20-05-1390. 

Johannes van Uden zvw Lambertus gnd die Rike en zijn vrouw Elisabeth wv 

Zegerus zvw Johannes gnd Cant wollenklerenwever droegen over aan Johannes 

Cant bvw voornoemde Zegerus en aan Johannes gnd des Leuwen soen ev Aghata 

svw voornoemde Zegerus, als naaste erfgenamen van voornoemde wijlen 

Zegerus, het vruchtgebruik dat voornoemde Elisabeth heeft in de helft van 

een huis72 en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, tussen erfgoed van 

wijlen Johannes gnd Lanen soen enerzijds en erfgoed van Maria wv Reijnerus 

van Tricht anderzijds, welk huis en erf voornoemde wijlen Zegerus verworven 

had van Johannes Oem zvw Theodericus van Alphen wollenklerenwever. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes van Uden. 

 

Johannes (dg: Uden) de Uden filius quondam Lamberti dicti die Rike 

maritus legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris relicte quondam 

Zegeri filii quondam Johannis dicti Cant (dg: et) textoris laneorum et 

ipsa cum eodem tamquam cum tutore usufructum quem dicta Elisabeth habuit 

in medietate domus et aree site in Busco ad vicum dictum Buerde inter 

hereditatem quondam Johannis dicti Lanen soen ex uno et inter hereditatem 

Marie relicte quondam Reijneri de Tricht ex alio quam domum et aeam 

predictam dictus quondam Zegerus erga Johannem Oem filium quondam 

Theoderici de Alphen textor laneorum acquisiverat prout in litteris 

scilicet in illa medietate que heredibus dicti quondam Zegeri post mortem 

dicte Elisabeth competere debebit ut dicebant legitime supportaverunt 

Johanni Cant fratri dicti quondam Zegeri et Johanni dicto des Leuwen soen 

marito et tutori legitimo Aghate sue uxoris sororis quondam dicti Zegeri 

tamquam proximoribus heredibus dicti quondam Zegeri promittentes ratam 

servare. Testes Penu et Gerardus datum ut supra. Detur dicto Johanni de 

Uden. 

 

BP 1178 f 155r 03 za 21-05-1390. 

Voornoemde twee verkochten deze helft aan Henricus van den Arennest. 

 

                         
72 Zie → BP 1179 p 674 07 do 24-04-1393, doorverkoop van een erfcijns op het 

huis. 
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{Met een haal verbonden met BP 1178 f 155r 05}. 

Dicti duo dictam medietatem hereditarie vendiderunt Henrico van den 

Arennest supportaverunt cum litteris et (dg: j) aliis litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Penu et Scilder datum in vigilia penthecostes. 

 

BP 1178 f 155r 04 za 21-05-1390. 

Johannes van Uden zvw Lambertus Rijke vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Johannes de Uden filius quondam Lamberti Rijke prebuit et obtinuit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 155r 05 vr 20-05-1390. 

Engbertus Claes soen en zijn vrouw Elisabeth dvw Egidius Zeelmaker 

beloofden aan de secretaris, tbv Johannes Keijser, 40 Gelderse gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Engbertus Claes soen et Elisabeth eius uxor filia quondam Egidii 

Zeelmaker promiserunt mihi ad opus Johannis Keijser XL Gelre gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Gerardus et 

Jorden datum sexta post octavas ascensionis. 

 

BP 1178 f 155r 06 wo 08-06-1390. 

Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nicholaus van Megen verkocht aan mr 

Wolphardus van Ghiessen een b-erfcijns van 50 schelling geld, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit de navolgende erfcijnzen, (1) een b-erfcijns van 3 

pond voornoemd geld, gaande uit (1a) een huis en tuin, waarin Johannes 

Scrinde van Alem woont, in Alem, tussen Johannes Mersman enerzijds en 

Engelbertus zv Lambertus anderzijds, (1b) 2 morgen land, gnd dat Goerstuk, 

in Alem, ter plaatse gnd Sceelbeemden, tussen Johannes wever van Maren 

enerzijds en Theodericus Monic anderzijds, (1c) 1 morgen land, in Alem, 

buitendijks, ter plaatse gnd die Oplagen, tussen Ghibo zv Henricus 

enerzijds en Gerardus gnd Keijser anderzijds, (1d) 4 morgen land, in Maren, 

tussen wijlen hr Johannes van Eijndoven ridder enerzijds en Woltherus zv 

Maria anderzijds, welke cijns van 3 pond Rodolphus Koijt verworven had van 

voornoemde Johannes Scrinde van Alem, (2) een b-erfcijns van 20 schelling 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde erfgoederen, welke 

cijns van 20 schelling Arnoldus Koijt, tbv zijn vader Rodolphus Koijt, 

verworven had van voornoemde Johannes Scrinde van Alem, (3) een b-erfcijns 

van 20 schelling voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

huis en erf, in Alem, tussen Alardus Rexen soen enerzijds en Gerardus 

Keijser anderzijds, welke cijns voornoemde Rodolphus Koijt verworven had 

van Johannes zvw Wautgherus van Alem, en welke cijns van 50 schelling aan 

voornoemde Leonius en zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde 

Rodolphus Koijt grootvader van voornoemde Agnes. 

 

Leonius de Erpe maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue 

uxoris filie quondam Nicholai de Megen hereditarium censum quinquaginta 

solidorum monete ad se spectantem (dg: solvendum hereditarie nativitatis 

Domini #de# ex) #in# hereditariis censibus infrascriptis primo videlicet 

(dg: ex) #in# hereditario censu trium librarum dicte monete solvendo 

hereditarie (dg: termino solucionis predicto) ex domo et orto in quibus 

Johannes (dg: Scrinde d) Scrinde #moratur# de Alem sitis in parochia de 

Alem inter hereditatem Johannis Mersman ex uno et inter hereditatem 

Engelberti filii Lamberti ex alio atque ex duobus jugeribus terre dictis 

dat Ghoerstuc sitis in dicta parochia de Alem super locum dictum 

Sceelbeemden inter hereditatem Johannis textoris de Maren ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Monic ex alio necnon ex uno jugero terre sito in 

dicta parochia extra aggeres ibidem in loco dicto die Oplagen inter 

hereditatem Ghibonis filii Henrici ex uno et inter hereditatem Gerardi 
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dicti Keijser ex alio item ex quatuor jugeribus terre sitis in parochia 

de Maren inter hereditatem quondam domini Johannis de Eijndoven militis 

ex uno et inter hereditatem Woltheri filii Marie ex alio quem censum 

trium librarum Rodolphus Koijt erga dictum Johannem Scrinde de Alem 

acquisiverat prout in litteris item (dg: in #ex#) hereditario censu XX 

solidorum monete solvendo hereditarie termino solucionis predicto ex 

hereditatibus prescriptis quem censum (dg: Ard) XX solidorum Arnoldus 

Koijt (dg: filius dicti) ad opus Rodolphi Koijt sui patris erga dictum 

Johannem Scrinde de Alem acquisiverat prout in aliis litteris item in 

hereditario censu XX solidorum dicte monete solvendo hereditarie termino 

solucionis predicto ex domo et area sita in parochia de Alem inter 

hereditatem Alardi Rexen soen ex uno et inter hereditatem Gerardi Keijser 

ex alio quem censum dictus Rodolphus Koijt erga Johannem filium quondam 

Wautgheri de Alem acquisiverat prout in litteris et quem censum L 

solidorum dictus Leonius sibi et dicte eius uxori de morte quondam dicti 

Rodolphi Koijt avi dicte Agnetis successione hereditarie advolutum esse 

dicebat hereditarie vendidit (dg: Aleidi filie quondam Jacobi Emmen soen 

uxori magistri) #magistro Wolphardo# Wolphardi de Ghiessen supportavit 

cum litteris et jure #quinquaginta# sibi virtutue dictarum litterarum in 

dicto censu L solidorum competente promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Jordanus datum 

quarta post sacramenti. 

{in marginie sinistra:} et qui census L solidorum hereditarie in festo 

nativitatis Domini est solvendus. 

 

BP 1178 f 155r 07 za 21-05-1390. 

De broers Johannes en Henricus, kv Johannes Weijgerganc, verkochten aan 

Hermannus Drijnchellinc een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd Belver, 

tussen Godescalcus Moelner enerzijds en erfgoed van de kerk van Berlicum en 

erfgoed van de heren van Berne anderzijds, met een eind strekkend aan de 

beemden, gnd die Gemeine Beemden, en met het andere eind aan voornoemde 

Godescalcus en voornoemde Hermannus Drijchellinc. 

 

Johannes et Henricus fratres liberi Johannis Weijgerganc peciam terre 

stam in parochia de Berlikem ad locum dictum Belver inter hereditatem 

Godescalci Moelner ex uno et hereditatem spectantem ad ecclesiam de 

Berlikem et hereditatem dominorum de Berna ex alio tendentem cum uno fine 

ad prata dicta die Gemeijne Beemde et cum reliquo fine ad hereditatem 

dicti Godescalci et Hermanni Drijchellinc ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Hermanno Drijnchellinc promittentes warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes Penu et Willelmus 

datum in vigilia penthecostes. 

 

BP 1178 f 155r 08 za 21-05-1390. 

Johannes Weijgerganc73 vv voornoemde verkopers verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes Weijgerganc pater dictorum venditorum prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 155r 09 za 21-05-1390. 

Henricus zvw Henricus gnd van Jans beloofde aan Johannes van Gheldorp 100 

oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Henricus filius quondam Henrici dicti van Jans promisit Johanni de 

Gheldorp C aude scilde vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

                         
73 Vader van verkopers verwerkte recht tot vernaderen. 
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BP 1178 f 155r 10 za 21-05-1390. 

Johannes Gruijter zvw Danijel Gruijter van Os, zijn zoon Danijel en 

Theodericus van der Zidewijnden ev Mechtildis dv voornoemde Johannes 

Gruijter verklaarden ontcvangen te hebben van Mechtildus wv Godescalcus 

Roesmont en haar kinderen Rodolphus en Henricus alle brieven, die wijlen 

voornoemde Godescalcus onder zich had, en die behoren aan voornoemde 

Johannes, zijn zoon Danijel en Theodericus. 

 

Johannes Gruijter filius quondam Danijelis Gruijter de Os Danijel eius 

filius et Theodericus van der Zidewijnden maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie dicti Johannis Gruijter palam recognoverunt 

se recepisse a Mechtilde relicta quondam Godescalci Roesmont et Rodolpho 

et Henrico eius liberis omnes litteras quas dictus quondam Godescalcus 

sub se et penes se habuit et que littere spectabant seu spectant ad 

#dictos# Johannem Danijelem eius filium et Theodericum ut dicebant 

clamantes inde quitos promittentes indivisi super omnia dictam Mechtildem 

Rodolphum (dg: .) et Henricum nunquam impetere occacione dictarum 

[litterarum]. Testes Penu et Willelmus datum in vigilia penthecostes. 

 

BP 1178 f 155r 11 za 21-05-1390. 

Voornoemde Johannes Gruijter zvw Danijel Gruijter van Os, zijn zoon Danijel 

en Theodericus van Zidewijnden ev Mechtildis dv voornoemde Johannes 

Gruijter verklaarden ontvangen te hebben van Mechtildis wv Godescalcus 

Roesmont en haar kinderen Rodolphus en Henricus 1/10 deel dat aan hen 

behoort, volgens arbitrage tussen wijlen voornoemde Godescalcus en zijn 

broers, zusters en medeërfgenamen over de helft van een geldsom, die wijlen 

Ghisbertus Roesmont had nagelaten. Danijel Roesmont, broeder Rodolphus 

Roesmont, zijn zuster Cristina en Lambertus Arts soen van Vlimen deden 

afstand. Danijel Roesmont beloofde, indien van dat 1/10 deel iets door 

Walterus Spijerinc, Jacobus van Nuijs en Johannes Spapen zou worden 

uitgewonnen, voornoemde Mechtildis, Rodolphus en Henricus daarvan 

schadeloos te houden. 

 

Dicti Johannes Gruijter Danijel eius filius et Theodericus de Zidewijnden 

maritus et tutor Mechtildis sue uxoris predicti palam recognoverunt eis 

fore satisfactum per Mechtildem relictam quondam Godescalci Roesmont 

Rodolphum et Henricum eius liberos de una decima parte eis vigore 

cuiusdam arbitrii alias inter (dg: dictos) dictum quondam Godescalcum et 

(dg: ?ver) eius fratres et sorores et coheredes pronunciati super 

medietate pecunie quam (dg: d) Ghisbertus Roesmont quondam in sua morte 

post se reliquit ut dicebant clamantes inde quitos. Quo facto Danijel 

Roesmont frater Rodolphus Roesmont Cristina eius soror Lambertus Arts 

#soen # de (dg: ?Doremalen) Vlimen super toto jure eis in dicta decima 

parte competente ad opus dictorum Mechtildis Rodolphi et Henrici eius 

liberorum renunciaverunt. Quo facto Danijel Roesmont promisit super omnia 

quod (dg: ipse) #si de dicta decima parte aliquid per# Walterum Spijerinc 

Jacobum de Nuijs et Johannem Spapen (dg: perpetue tales habebit quod 

nunquam presument se jus in dicta decima parte habere) dictis Mechtildi 

Rodolpho et Henrico via juris evincetur quod ipse Danijel extunc dictos 

Mechtildem Rodolphum [et Henricum] a dampnis eis exinde eventuris 

indempnes servare. Testes datum. 

 

BP 1178 f 155r 12 za 21-05-1390. 

Voornoemde Johannes Gruijter zvw Danijel Gruijter van Os, zijn zoon Danijel 

en Theodericus van Zidewijnden ev Mechtildis dv voornoemde Johannes 

Gruijter beloofden voornoemde Danijel Roesmont schadeloos te houden van de 

belofte gedaan voor Walterus, Jacobus en Johannes Spapen. 

 

(dg: Dicti Mechtildis) Dicti Johannes Gruijter Danijel eius filius et 

Theodericus de Zidewijnden promiserunt dictum Danijelem #Roesmont# ab 

huiusmodi promissione facta pro Waltero Jacobo et Johanne Spapen 
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in[dempnem] servare. Testes datum supra. 

 

1178 mf4 G 01 f. 155v. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 21-05-1390. 

 Secunda post penthecostes: maandag 23-05-1390. 

 in festo nativitatis Johannis: vrijdag 24-06-1390. 

 Tercia post penthecoses: dinsdag 24-05-1390. 

 

BP 1178 f 155v 01 za 21-05-1390. 

Mechtildis wv Godescalcus Roesmont en haar kinderen Rodolphus en Henricus 

beloofden aan Danijel zv Johannes Gruijter en Theodericus van Zidewijnden 

108 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-

1390) te betalen. 

 

Mechtildis relicta quondam Godescalci Roesmont Rodolphus et Henricus eius 

liberi promiserunt Danijeli filio Johannis Gruijter et Theoderico de 

Zidewijnden centum et (dg: XXX) octo Hollant gulden seu valorem ad Reigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Penu et Scilder datum in vigilia 

penthecostes. 

 

BP 1178 f 155v 02 za 21-05-1390. 

Johannes Smedeken van Bucstel en zijn broer Albertus beloofden aan Denkinus 

Scuerman 16 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390) te betalen. 

 

Johannes Smedeken de Bucstel et Albertus eius frater promiserunt Denkino 

Scuerman XVI Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Penu et Scilder datum in vigilia 

penthecostes. 

 

BP 1178 f 155v 03 za 21-05-1390. 

Broeder Rodolphus Roesmont verklaarde dat Mechtildis wv Godescalcus 

Roesmont en haar kinderen Rodolphus en Henricus aan hem 1/10 deel betaald 

hebben, dat aan hem behoort in de helft van het geld dat wijlen zijn broer 

Ghisbertus Roesmont nagelaten had. 

 

Frater Rodolphus Roesmont palam recognovit sibi per Mechtildem relictam 

quondam Godescalci Roesmont (dg: f) Rodolphum et Henricum eius liberos 

fore satisfactum de (dg: d) una (dg: de) decima parte sibi competente in 

medietate pecunie quam (dg: Da) Ghisbertus quondam Roesmont eius frater 

in sua morte (dg: s) post se reliquit clamans inde quitam. #Testes datum 

supra#. 

 

BP 1178 f 155v 04 za 21-05-1390. 

Voornoemde broeder Rodolphus Roesmont deed tbv Mechtildis wv Godescalcus 

Roesmont en haar kinderen Rodolphus en Henricus afstand van een erfgoed gnd 

Stalberchs Ven, in Oisterwijk. 

 

Dictus frater Rodolphus super hereditate dicta (dg: moer sita) Stalberchs 

Venne sita in parochia de Oesterwijc et super jure ad opus Mechtildis 

relicte quondam Godescalci Roesmont Rodolphi et Henrici eius liberorum 

renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 155v 05 ma 23-05-1390. 

De broers Henricus en Johannes, kvw Walterus van Oerle, deden tbv Robbertus 
!zv Johannes gnd Oem van Buchoven afstand van de goederen, die waren van 

Henricus gnd Bloijs, daarna behoorden aan Henricus gnd Vastart van Bucstel 

en vervolgens behoorden aan wijlen voornoemde Walterus van Oerle, onder 

Blaerthem Sint-Severinus en Zeelst, met gebouwen en houtwas, zoals wijlen 

voornoemde Walterus van Oerle in die goederen was overleden. Ze beloofden 

aan voornoemde Johannes Oem, tbv diens voornoemde !broer Robbertus, dit 
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contract van waarde te houden. 

 

Henricus et Johannes fratres liberi quondam Walteri de Oerle super bonis 

que fuerant dudum Henrici dicti Bloijs et post modum ad Henricum dictum 

Vastart de (dg: ..) Bucstel spectare consueverunt et postea #ad# dictum 

quondam Walterum de Oerle spectare consueverunt sitis (dg: in p) infra 

parochias de Blaerthem sancti Severini et de Zeelst cum suis edificiis et 

cum lignis (dg: supra) supra dicta bona consistentibus et jacentibus 

atque in ceteris attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli 

consistentibus sive sitis prout dictus quondam Walterus de Oerle in 

huiusmodi bonis cum suis edificiis et attinentiis decessit et ea 

possidere consuevit atque super toto jure eis in premissis competente 

quovis modo ad opus Robberti !filii Johannis dicti Oem de Buchoven 

renunciaverunt promittentes indivisi super habita et habenda #dicto 

Johanni Oem ad opus dicti Robberti sui !fratris# ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte e) et impeticionem ex parte eorum deponere. 

Testes Penu et Jorden datum secunda post penthecostes. 

 

BP 1178 f 155v 06 vr 24-06-1390. 

De broers Willelmus en Nijcholaus, kvw Walterus van Oerle, deden tbv 

voornoemde Robbertus afstand van voornoemde goederen. 

 

Willelmus et Nijcholaus fratres liberi quondam Walteri de Oerle super 

premissis bonis et edificiis et lignis et ceteris suis attinentiis ut 

supra ad opus dicti Robberti renunciaverunt promittentes super habita et 

habenda per totum ut supra. Testes Penu et Goessuinus datum in festo 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 155v 07 ma 23-05-1390. 

Voornoemde broers Henricus en Johannes, kvw Walterus van Oerle, deden tbv 

hun broer Walterus afstand van de goederen gnd het Goed Hescoeke, van 

wijlen hun voornoemde vader Walterus van Oerle, in Mierfelt, en van alle 

erfgoederen en cijnzen van wijlen hun voornoemde vader Walterus, onder 

Boxtel. 

 

Dicti Henricus et Johannes fratres super bonis dictis tGoet Hescoeke (dg: 

sitis) dicti quondam Walteri de Oerle eorum patris sitis in !in parochia 

de Mierfelt cum suis attinentiis atque super omnibus hereditatibus et 

censibus dicti quondam Walteri (dg: W de) eorum patris (dg: sitis in) 

sitis et solvendis infra parochiam de (dg: p) Bucstel ad opus Walteri 

eorum fratris renunciaverunt promittentes ratam servare (dg: et 

obligationem). Testes (dg: datum supra). Testes Penu et Jorden datum 

secunda post penthecostes. 

 

BP 1178 f 155v 08 vr 24-06-1390. 

Willelmus en Nijcholaus, kvw Walterus van Oerle, deden tbv hun broer 

Walterus afstand van voornoemde goederen te Hescoeke, erfgoederen en 

cijnzen. 

 

Willelmus et Nijcholaus !filius liberi quondam Walteri de Oerle super 

dictis bonis te Hescoeke et super omnibus hereditatibus et censibus 

predictis ad opus Walteri eorum fratris renunciaverunt per totum ut 

immediate promittentes ratam servare. Testes Penu et Goessuinus datum in 

festo nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 155v 09 vr 24-06-1390. 

Walterus zvw Walterus van Oerle deed tbv zijn broers Henricus, Johannes, 

Willelmus en Nijcholaus afstand van alle goederen, behorend aan zijn 

grootvader Henricus Vastart, gelegen onder Hamont en Achel, en van het deel 

dat aan hem en zijn erfg zal behoren na overlijden van voornoemde Henricus 
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en diens vrouw Katherina grootouders van eerstgenoemde Walterus, in 

voornoemde goederen. Eerstgenoemde Walterus beloofde ook voor schepenen van 

Hamont van die goederen afstand te zullen doen. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Oerle super omnibus bonis spectantibus 

ad Henricum Vastart suum avum (dg: q) quocumque locorum infra parochias 

de Hamont et de Achel sitis et super jure (dg: sibi) et parte sibi #et 

suis heredibus# post mortem dicti Henrici et Katherine sue uxoris avi et 

avie primodicti Walteri successione advolvendis in dictis bonis cum suis 

attinentiis ad opus Henrici Johannis #Willelmi et Nijcholai# suorum 

fratrum renunciavit promittens ratam servare #et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et suorum heredum deponere# promisit insuper 

super omnia quod ipse Walterus primodictus super dictis bonis cum suis 

attinentiis atque super dictis (dg: jure) parte et jure #sibi et suis 

heredibus in hiis competentibus# eciam coram scabinis de Hamont ad opus 

dictorum Henrici Johannis #Willelmi et (dg: Joh) Nijcholai# suorum 

fratrum renunciavit (dg: testes datum supra). #Testes datum supra#. 

Traditur Johanni Leonii de Erpe. 

 

BP 1178 f 155v 10 vr 24-06-1390. 

Johannes van der Ameijden verkocht aan Johannes Nellen een b-erfcijns van 

40 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit de helft, die 

aan verkoper gekomen was na overlijden van zijn ouders, in een stuk beemd 

gnd die Oude Mei, in Oirschot, tussen Willelmus Eelkens soen enerzijds en 

Gerardus zvw Theodericus die Visscher anderzijds, deze helft reeds belast 

met 4 penning oude cijns. 

 

Johannes (dg: de) van der Ameijden here Johann[i] Nellen hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum (dg: ..) hereditarie Remigii ex 

#medietate que dicto venditori de morte quondam parentum suorum 

successione est advoluta in# pecia prati dicta die Aude Meij sita in 

parochia de Oerscot inter hereditatem Willelmi Eelkens soen ex uno et 

inter hereditatem Gerardi filii Theoderici die Visscher ex alio 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor denariis 

antiqui census (dg: exin) solvendis ex dicta medietate (dg: de). Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 155v 11 vr 24-06-1390. 

Johannes en Mechtildis, kvw Gerardus Berwout, beloofden aan Aleijdis wv 

Adam van Ghestel een lijfrente van 5 oude schilden of de waarde, met Pasen 

te betalen, gaande uit al hun goederen. 

 

Johannes e[t] Mechtildis liberi quondam Gerardi Berwout (dg: cum tutore) 

promiserunt indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos 

Aleijdi (dg: -s) relicte quondam Ade de Ghestel vitalem pensionem quinque 

aude scilde seu valorem anno quolibet ad vitam dicte Aleijdis et non 

ultra pasce ex omnibus bonis suis habitis et habendis quocumque sitis et 

cum (dg: .) mortua fuerit. Testes Penu et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 155v 12 vr 24-06-1390. 

Aleijdis wv Adam van Ghestel verklaarde alle achterstallige termijnen te 

hebben ontvangen74 van een lijfrente van 26 pond, die Johannes Coninc en 

zijn dochter Elizabeth moeten75 betalen aan voornoemde Aleijdis op haar 

leven. 

 

Aleijdis relicta quondam Ade de Ghestel (dg: pro) palam recognovit sibi 

fore satisfactum ab omnibus arrestadiis sibi deficientibus (dg: .) 

                         
74 Zie ← BP 1178 f 015r 01 do 23-01-1388, betaling van achterstallige 

termijnen. 
75 Zie ← BP 1177 f 124v 12 ±do 12-05-1384, belofte van de lijfrente. 
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occacione vitalis pensionis (dg: XXIIII) XXVI librarum #usque in diem 

presentem# quam Johannes Coninc et Elizabeth eius filia dicte Aleijdi ad 

eius vitam solvere tenentur prout in litteris ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 155v 13 vr 24-06-1390. 

Jacobus Kesselman droeg over aan Jacobus van den Hoevel 91½ Gelderse gulden 

of de waarde, aan hem beloofd76 door Boudewinus van Zelant en Henricus van 

Arkel zvw Reijnerus Willems. 

 

Jacobus Kesselman nonaginta unum et dimidium Gelre gulden seu valorem 

promissos sibi a Boudewino de Zelant et Henrico de Arkel filio quondam 

Reijneri Willems prout in litteris dicebat contineri supportavit Jacobo 

van den Hoevel. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 155v 14 za 21-05-1390. 

Geerlacus zv Wellinus Roveri beloofde aan Walterus Coptiten 10 Gelderse 

gulden, 10 labaai en 1½ plak met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te 

betalen, op straffe van 4. 

 

Geerlacus filius Wellini Roveri promisit Waltero Coptiten X Gelre gulden 

et X labbaij et unam et dimidiam placken ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos sub pena IIII gulden. Testes Spanct et Goessuinus 

datum in vigilia penthecostes. 

 

BP 1178 f 155v 15 za 21-05-1390. 

Voornoemde Geerlacus beloofde aan voornoemde Walterus Coptiten 14 zester 

rogge met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390), 14 zester rogge met 

Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) en 14 zester rogge met Lichtmis over 

een jaar te leveren (vr 02-02-1392). 

 

Dictus Geerlacus promisit dicto Waltero Coptiten XIIII sextaria siliginis 

(dg: mensure de Bus) ad Martini proxime et XIIII sextaria siliginis ad 

#purificationis# proxime futurum (dg: persolvendos) atque (dg: XX) XIIII 

sextaria siliginis a (dg: pu) purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 155v 16 za 21-05-1390. 

Voornoemde Geerlacus beloofde aan voornoemde Walterus 9½ lichte schild, 12 

gemene plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-

11-1390) en 9½ lichte schild, 12 gemene plakken voor 1 schild gerekend, met 

Sint-Martinus over een jaar (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Dictus Geerlacus promisit dicto Waltero novem et dimidium licht scilde 

#scilicet XII communes placken pro quolibet scilt# (dg: s) ad Martini 

proxime futurum et (dg: X) novem et dimidium licht scilde scilicet #XII 

communes placken pro quolibet scilt# a Martini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

(dg: Nota quod Goessuinus pa..... sine valore). 

 

BP 1178 f 155v 17 za 21-05-1390. 

(dg: het zij eenieder bekend dat toen). 

 

(dg: notum sit universis quod cum). 

 

BP 1178 f 155v 18 di 24-05-1390. 

Arnoldus zvw Johannes Blake verkocht aan Johannes zv Henricus Roefs soen 

van Stiphout een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

                         
76 Zie ← BP 1178 f 148v 11 do 21-04-1390, belofte op 25-07-1390 91½ Gelre 

gulden of de waarde te betalen. 
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in Stiphout te leveren, gaande uit (1) de helft van een stuk land, in 

Lieshout, tussen wijlen Henricus Sceenkens enerzijds en Jutta van den 

Nuwenhuijs en haar kinderen anderzijds, (2) de helft van een stuk land, 

aldaar, beiderzijds tussen erfg vw Johannes van der After, (3) de helft van 

een stuk land, aldaar, tussen Wautgherus gnd Wauthems van den Zande 

enerzijds en Arnoldus van den Broec anderzijds, (4) de helft van een stuk 

land, aldaar, tussen Johannes Ke...cs soen enerzijds en erfg van Willelmus 

Didderics soen anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis Blake hereditarie vendidit Johanni filio 

Henrici Roefs soen de Stiphout hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et in 

Stiphout tradendam ex medietate pecie terre site in parochia de Lieshout 

(dg: tusschen de erven quo) inter hereditatem quondam Henrici Sceenkens 

ex uno et inter hereditatem Jutte van den Nuwenhuijs (dg: ex) et eius 

liberorum ex alio at[que?] ex medietate pecie terre site ibidem inter 

hereditatem !quondam heredum Johannis van der After ex utroque latere 

item ex medietate pecie terre site ibidem inter hereditatem Wautgheri 

dicti Wauthems van den Zande ex uno et hereditatem Arnoldi van den Broec 

ex alio item ex medietate pecie terre site (dg: in Busco) ibidem inter 

hereditatem Johannis Ke...cs soen ex uno et inter hereditatem heredum 

Willelmi Didderics soen ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi et sufficientem facere. 

Testes Penu et Spanct datum 3a post penthecoses. 

 

1178 mf4 G 02 f. 156. 

 Tercia post penthecoses: dinsdag 24-05-1390. 

 Quinta post penthecoses: donderdag 26-05-1390. 

 Sexta post penthecoses: vrijdag 27-05-1390. 

 

BP 1178 f 156r 01 di 24-05-1390. 

Gerardus van Berkel droeg over aan Laurencius van Zoemeren zvw Johannes 

molenaar van Zoemeren een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Asten, die 

Yseboldus van Asten beloofd had met Lichtmis in Asten, op de goederen gnd 

te Per, te leveren, gaande uit erfgoederen in Asten. 

 

Gerardus de Berkel hereditariam paccionem quatuor modiorum (dg: men) 

siliginis mensure de Asten (dg: sol) quam Yseboldus de Asten promiserat 

se daturum et soluturum hereditarie purificationis et in Asten supra bona 

dicta te Per traditurum et deliberaturum ex quibusdam hereditatibus in 

parochia de Asten situatis prout in litteris hereditarie supportavit 

Laurencio de Zoemeren filio quondam Johannis multoris de Zoemeren cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: ex) 

deponere ex parte sui deponere. Testes Penu et Spanct datum 3a post 

penthecostes. 

 

BP 1178 f 156r 02 do 26-05-1390. 

Bruijstinus zvw Willelmus van Hamfelt, zijn zuster Margareta en Ghisella dv 

voornoemde Margareta verkochten aan Johannes zv Bruijstinus van der Heze 

1/11 deel in een hoeve, gnd die Hoeve ter Heze, in Deurne, ter plaatse gnd 

Vlierden, welk 1/11 deel aan hen gekomen was na overlijden van Ghisella mv 

voornoemde Bruijstinus en Margareta, belast met de grondcijns. Voornoemde 

Margareta en haar dochter Ghisella beloofden dat Willelmus en Zeghewindis, 

kv voornoemde Margareta, afstand zullen doen. 

 

Scabini noluerunt. Pro... Gerardus de Vladeracken. 

Bruijstinus filius quondam Willelmi de Hamfelt (dg: unde) Margareta eius 

soror et Ghisella filia dicte Margarete cum tutore (dg: super .) 

undecimam partem ad se spectantem in manso dicto die Hoeve ter Heze sito 

in parochia de Doerne in loco dicto (dg: Vl) Vlierden et in eius 

attinentiis quam undecimam partem ipsi ad se de morte quondam Ghiselle 
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matris dictorum Bruijstini et Margarete successione hereditarie advolutam 

esse dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio Bruijstini van der 

Heze promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere excepto 

censu (dg: domini de He) dominorum fundi inde solvendo et promiserunt 

dicte Margareta et Ghisella eius filia cum tutore super omnia quod ipsi 

Willelmum et Zeghewi[ndem] liberos dicte Margarete super dicta undecima 

parte ad opus dicti emptoris hereditarie facient reunciare. Testes (dg: 

quinta post penthecostes) Gerardus et Goessuinus datum quinta post 

penthecostes. 

 

BP 1178 f 156r 03 do 26-05-1390. 

Johannes zv Bruijstinus van der Heze beloofde aan Gerardus van Vladeracken 

de erfpacht van 1 mud rogge, die zijn voornoemde vader Bruijstinus verkocht 

had aan Gerardus van Vladeracken, gaande uit een hoeve, gnd die Hoeve ter 

Heze, in Deurne, ter plaatse gnd Vlierden, uit die hoeve te leveren. 

 

Johannes filius Bruijstini van der Heze promisit super omnia #Gerardo de 

Vladeracken# quod ipse hereditariam paccionem unius modii siliginis quam 

dictus Bruijstinus eius (dg: pater) pater Gerardo de Vladeracken 

vendiderat solvendam hereditarie ex manso dicto communiter die Hoeve ter 

Heze sito in parochia de Doerne in loco dicto Vlierden ut dicebat ex 

dicto manso taliter dabit et solvet in omnibus modo et forma quibus 

dictus Bruijstinus eandem paccionem ex dicto manso promiserat (dg: ..) et 

solvere tenetur. Testes Scilder et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 156r 04 do 26-05-1390. 

Woltherus zvw Johannes van Rode, Nicholaus gnd Coel Hannen soen van den 

Brukelen, Johannes zv Mijchael van Halle, Theodericus bv voornoemde 

Johannes, Henricus zv Henricus gnd die Hoessche en Johanes zv Johannes gnd 

Gheenkens soen beloofden aan Arnoldus Hoernken 95 Gelderse gulden of de 

waarde op Sint-Jans avond aanstaande (do 23-06-1390) te betalen. 

 

Woltherus filius quondam Johannis (dg: die) #de# Rode Nicholaus dictus 

Coel Hannen soen van den Brukelen Johannes filius Mijchaelis de Halle et 

Theodericus frater dicti Iohannis Henricus filius Henrici dicti die 

Hoessche Johanes filius Johannis dicti Gheenkens soen promiserunt Arnoldo 

Hoernken nonaginta quinque Gelre gulden vel valorem ad vigiliam 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 156r 05 do 26-05-1390. 

Johannes zv Johannes Fraij verkocht aan Sijmon zv Johannes Bathen soen, tbv 

voornoemde Johannes Bathen soen, een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd die 

Hoecke, tussen Willelmus die Cuper enerzijds en Johannes van Stiphout 

anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Sijmon. 

 

Johannes filius Johannis (dg: soe) Fraij peciam terre sitam in parochia 

de Erpe in loco dicto die Hoecke inter hereditatem Willelmi d[i]e Cuper 

ex uno et Johannis de Stiphout ex alio vendidit (dg: Johanni f Sijmo) 

Sijmoni filio Johannis Bathen soen ad opus dicti Johannis Bathen soen 

promittens warandiam et obligationem deponere (dg: testes datum). Testes 

(dg: Gerardus) #Scilder# et (dg: .-) Goessuinus datum supra. Tradetur 

littera dicto Sijmoni. 

 

BP 1178 f 156r 06 do 26-05-1390. 

Johannes die Leeuwe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Leeuwe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 156r 07 do 26-05-1390. 

Gertrudis wv Ywanus Verwer droeg over aan haar kinderen Ywanus en Elizabeth 

haar vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, 
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tussen de poort van het klooster van de Broeders van de derde orde 

enerzijds en erfgoed van Adam van Berze anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan het water, in welk huis en erf voornoemde wijlen Ywanus 

Verwer woonde, welk huis en erf Rodolphus gnd Hoppe dienaar van de broeders 

van de derde orde gnd Bogarde namens voornoemde broeders overgedragen had 

aan voornoemde Ywanus. 

 

(dg: Eliza) Gertrudis relicta quondam Ywani tinctoris cum tutore super 

usufructum sibi competente #in# domo et area sita in Busco in vico dicto 

Colperstrate inter portam conventus fratrum tercii ordinis ex uno et 

inter hereditatem Ade de Berze ex alio tendente a communi platea ad aquam 

ibidem in qua domo et area dictus quondam Ywanus tinctor (dg: moratur) 

morari consuevit quam domum et aream (dg: dictus Ywanus erga fr) 

Rodolphus dictus (verbeterd uit: Rodolphum dictum) Hoppe ministrum! 

fratrum tercii or[dinis] dictorum (dg: Ber) Bogarde ex parte et nomine 

dictorum fratrum (dg: acquisiverat) supportaverat dicto Ywano prout in 

litteris supportavit Ywano et Elizabeth suis liberis promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spanct 

et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 156r 08 do 26-05-1390. 

Godefridus Heijnen soen en Lambertus Jans soen beloofden aan Jacobus zvw 

Petrus Steenwech gedurende 4 jaar, elk jaar met Kerstmis, 5 Hollandse 

gulden of de waarde te betalen. 

 

Godefridus Heijnen soen et Lambertus Jans soen promiserunt indivisi super 

omnia se daturos et soluturos Jacobo filio quondam Petri Steenwech ad 

spacium quatuor annorum datam presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum quatuor annorum quinque Hollant gulden seu valorem 

nativitatis Domini et primo termino nativitatis Domini proxime futuro. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 156r 09 do 26-05-1390. 

Ywanus en Elisabeth, kvw Ywanus verwer, verkochten aan Willelmus Wilde het 

huis en erf in contract 07, belast met 4 pond !voornoemd geld. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 156r 07}. 

C. 

Ywanus et Elisabeth liberi quondam Ywani (dg: Tijm) tinctoris cum tutore 

domum et aream prout in contractu immediate precedente isti contractui 

hereditarie vendiderunt Willelmo Wilde supportaverunt cum omnibus 

litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum et dicti quondam Ywani eorum patris deponere #(dg: exceptis 

quatuor libris)#. Testes Gerardus et Goessuinus datum ut supra. 

{in margine sinistra:} exceptis IIIIor libris !dicte monete inde 

solvendis. 

 

BP 1178 f 156r 10 do 26-05-1390. 

(dg: voornoemde koper beloofde aan Henricus Buekentop ....... ?31 Hollandse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390). Opstellen in 2 brieven). 

 

(dg: dictus emptor promisit Henrico Buekentop V ducentos et XXXI #centum# 

Hollant gulden vel valorem mediatim Johannis et mediatim Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. Et ponetur in 2 litteris). 

 

BP 1178 f 156r 11 do 26-05-1390. 

Johannes zvw Johannes van Zidewijnden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

177 

Johannes filius quondam Johannis de Zidewijnden prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 156r 12 do 26-05-1390. 

Hilla dvw Johannes Honijman wv Nijcholaus gnd Post droeg over aan haar zoon 

Franco Post haar vruchtgebruik in een huis en erf van wijlen Willelmus gnd 

Beijtel, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen 

voornoemde Johannes Honijman enerzijds en erfgoed van Walterus gnd Biermans 

anderzijds, van welk huis en erf voornoemde wijlen Johannes Honijman een 

helft verworven had van Margareta wv Willelmus Keijtel en de andere helft 

van Johannes gnd van den Heijt. 

 

Hilla (dg: re) filia quondam Johannis Honijman relicta quondam Nijcholai 

dicti Post cum tutore suum usufructum sibi competentem in domo et area 

quondam Willelmi dicti Beijtel sita in Busco ad aggerem vici Vuchtensis 

inter hereditatem Johannis quondam Honijman predicti (dg: p) ex una parte 

et inter hereditatem Walteri dicti (dg: Le) Biermans parte ex altera de 

qua domo et area dictus quondam Johannes Honijman unam dimidietatem erga 

Margaretam relictam quondam Willelmi Keijtel et reliquam dimidietatem 

erga Johannem (dg: filium) dictum van den Heijt acquisiverat prout in 

litteris supportavit Franconi Post suo filio promittens cum tutore ratam 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spanct et Goessuinus datum 

quinta post penthecostes. 

 

BP 1178 f 156r 13 do 26-05-1390. 

Willelmus die Wilde beloofde aan Henricus Buekentop 115½ Hollandse gulden 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te betalen. 

 

(dg: Jo) Willelmus die Wilde promisit Henrico Buekentop centum et XV et 

dimidium Hollant gulden seu valorem ad festum nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Gerardus et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 156r 14 do 26-05-1390. 

Petrus Raven zvw Theodericus Raven verkocht aan Johannes Broc zvw Petrus 

Broc een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te 

leveren, gaande uit een hoeve lands in Haaren, ter plaatse gnd Belver, 

welke hoeve voornoemde wijlen Theodericus bezat, reeds belast met (1) de 

hertogencijns, (2) een cijns aan de H.Geest in Helvoirt, (3) een b-erfpacht 

van 2½ mud en 2½ lopen rogge, Bossche maat. 

 

Petrus Raven filius quondam Theoderici Raven hereditarie vendidit Johanni 

Broc filio quondam Petri Broc hereditariam (dg: cens) paccionem unius 

(dg: modii) #modii# siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Andree ex manso terre ad se spectante in parochia de Haren ad locum 

dictum Belver atque ex attinentiis singulis quem mansum dictus quondam 

Theodericus possidere consuevit et in eodem decessit ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis atque censu mense sancti spiritus in Helvoert et paccione duorum et 

dimidii modiorum et duorum et dimidii lopinorum siliginis dicte mensure 

prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes Goessuinus et Jorden 

datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1178 f 156r 15 do 26-05-1390. 

Willelmus zv Willelmus van Hoelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius Willelmi de Hoelt prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 156r 16 vr 27-05-1390. 

Henricus Buekentop beloofde aan Hilla wv Godefridus van Hedichuijse 26 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te 
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betalen. 

 

Henricus Buekentop promisit Hille relicte quondam Godefridi de 

Hedichuijse XXVI Hollant gulden seu valorem ad Johannis proxime 

persolvendos. Testes Gerardus et Goessuinus datum sexta post 

penthecostes. 

 

1178 mf4 G 03 f. 156v. 

 Sexta post penthecoses: vrijdag 27-05-1390. 

 in octavis penthecostes: zondag 29-05-1390. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 30-05-1390. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 01-06-1390. 

 

BP 1178 f 156v 01 vr 27-05-1390. 

Gerardus van Berkel verkocht aan Arnoldus zvw Gerardus van der Straten een 

b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Someren, die Arnoldus zv Johannes gnd 

Hughen soen beloofd had met Lichtmis in Someren aan voornoemde Gerardus te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin met ondergronden en een kamp voor 

voornoemd huis, in Someren, (2) een stuk land, gnd die Drie Sale, aldaar, 

(3) een stuk land, gnd die Groet Mortel Akker, in Someren, (4) een stuk 

beemd, gnd die Voertbeemd, aldaar. De brief overhandigen aan Henricus van 

der Bruken. 

 

Solvit. 

Gerardus de Berkel hereditariam paccionem sex modiorum siliginis mensure 

de Zoemeren quam Arnoldus filius Johannis dicti Hughen soen dicto Gerardo 

dare et solvere promiserat hereditarie purificationis et in Zoemeren 

tradendam ex domo orto et cum suis fundis (dg: qua) atque ex campo sito 

ante dictam domum sitis in parochia de Zoemeren item ex pecia terre dicta 

die Drie Sale sita ibidem item ex pecia terre dicta die Groet Mortel 

Acker sita in dicta parochia item ex pecia prati dicta die Voertbeemt 

sita ibidem prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam 

Gerardi van der Straten supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes #Goessuinus et# 

Gestel (dg: et Jorden) datum sexta post penthecostes. Detur Henrico van 

der Bruken. 

 

BP 1178 f 156v 02 vr 27-05-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 204 Hollandse gulden (dg: 

of) met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori IIc et IIII Hollant gulden (dg: 

vel) ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 156v 03 vr 27-05-1390. 

Johannes van den Eijnde zvw Gerardus Kaechuijs verkocht aan Johannes Nellen 

de helft in een b-erfcijns van 6 pond geld, die Henricus Herbrechts soen 

van Heze beloofd had aan Rodolphus gnd Rover van Lijt, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) een hofstad in Lith, tussen kvw Snellardus gnd Snel 

Sceijfaerts soen enerzijds en een gemene weg gnd die Hengmede anderzijds, 

met een eind strekkend aan Johannes gnd Lodewichs, (2) ½ morgen land, in 

Lith, ter plaatse gnd op de Heuvelen, tussen voornoemde Theodericus 

enerzijds en kv Robbertus van Tula anderzijds, welke ½ morgen voornoemde 

Theodericus mede tot onderpand had gesteld, welke helft van de erfcijns aan 

voornoemde Johannes gekomen was na overlijden van zijn voornoemde broer 

Rodolphus Rover. 

 

Johannes van den Eijnde filius quondam Gerardi Kaechuijs medietatem ad se 

spectantem in hereditario censu sex librarum monete quem censum sex 

librarum monete predicte Henricus Herbrechts soen de (dg: Lije) Heze 

Rodolpho dicto Rover de Lijt dare et solvere promiserat hereditarie in 
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festo nativitatis Domini ex domistadio sito in Lijt inter hereditatem 

liberorum quondam Snellardi dicti Snel Sceijfaerts soen ex uno et inter 

communem platheam dictam communiter die Hengmede ex alio tendente cum uno 

fine ad hereditatem Johannis dicti Lodewichs (dg: soen ex uno et) atque 

ex dimidio jugero terre sito in dicta parochia de Lijt in loco dicto (dg: 

p) op den Hovelen inter hereditatem dicti Theoderici ex uno latere et 

inter hereditatem #liberorum# Robberti de Tula ex (dg: uno) alio quod 

dimidium juger terre predictum dictus Theodericus prefato quondam 

Rodolpho Rover pro solucione dicti census sex librarum simul cum dicto 

domistadio ad pignus imposuit prout in litteris et quam medietatem dicti 

census primodictus Johannes sibi de morte dicti quondam Rodolphi Rover 

sui fratris successione hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Nellen supportavit cum litteris et jure sibi virtute 

dictarum litterarum in dicta medietate competente promittens ratam 

servare et obligationem deponere in dicta medietate deponere. Testes 

Willelmus et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 156v 04 vr 27-05-1390. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus gnd Herbrechs 

soen van Heze”. Johannes Nellen verklaarde de brief in zijn bezit te 

hebben, tbv hem, Sophia wv Gerardus Kaechuijs en kv voornoemde Sophia. 

Voornoemde Johannes Nellen beloofde aan Johannes van den Eijnde, tbv 

voornoemde Sophia en haar kinderen, de brief, zo nodig, ter hand te 

stellen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Theodericus dictus Herbrechs soen 

de Heze. Quo facto Johannes Nellen recognovit se dictas litteras ad opus 

sui et ad opus Sophie relicte quondam Gerardi Kaechuijs atque ad opus 

liberorum dicte Sophie in custodia habere et promisit dictus Johannes 

Nellen Johanni van den Eijnde ad opus predictorum Sophie et eius 

liberorum dictas litteras dictis Sophie et eius liberis porrigere etc 

communi infortunio excepto. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 156v 05 vr 27-05-1390. 

Johannes van den Eijnde zvw Gerardus Kaechuijs verkocht aan Johannes Nellen 

een n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een 

huis en hofstad, in Lith, tussen Aleijdis wv Johannes Moene enerzijds en 

kvw Henricus Kolne anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen Hilla gnd 

Noijten enerzijds en de maasdijk anderzijds, strekkend vanaf een sloot tot 

aan een gemene weg, reeds belast met 9 groot 2 penning aan dekaan en 

kapittel van Sint-Lambertus van Luik. 

 

Johannes van den Eijnde filius quondam Gerardi Kaechuijs hereditarie 

vendidit Johanni Nellen #censum# trium librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et domistadio sitis in parochia de 

Lijt inter hereditatem Aleijdis relicte quondam Johannis Moene ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Henrici Kolne ex alio atque ex pecia 

terre sita ibidem inter hereditatem Hille dicte Noijten ex uno et inter 

(dg: he) aggerem Mose ex alio (dg: ..) tendente a quodam fossato ad 

communem platheam ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis novem grossis et duobus denariis decano et capitulo 

sancti Lamberti #Leodiensis# inde solvendis et #super habita et habenda# 

sufficientem facere. Testes (dg: Ger) datum ut supra. 

 

BP 1178 f 156v 06 vr 27-05-1390. 

Elisabeth wv Willelmus Welens soen droeg over aan Petrus zvw Johannes van 

Bucstel het deel dat aan haar gekomen was na overlijden van haar broer 

Petrus Groet Leuwe in de helft van een huis en erf in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Vughterstraat naar de Vismarkt, tussen erfgoed van 

Elisabeth van Waderle enerzijds en erfgoed van Petrus van Sint-Thomarus 

anderzijds, welke helft Johannes van den Eijnde overgedragen had aan 
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voornoemde Petrus Groet Leuwe. 

 

Elisabeth relicta quondam Willelmi Welens soen cum tutore totam partem et 

omne jus sibi de morte quondam Petri (dg: Gr) Groet Leuwe sui fratris 

successione hereditarie advolutas in medietate domus et aree site in 

Busco in vico tendente a vico Vuchtensi versus forum piscium inter 

hereditatem Elisabeth de Waderle ex uno et inter hereditatem Petri de 

sancto Thomaro ex alio quam medietatem Johannes van den Eijnde prefato 

Petro Groet Leuwe supportaverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Petro filio quondam Johannis de Bucstel simul cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Gerardus et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 156v 07 vr 27-05-1390. 

Theodericus zvw Willelmus Moerken verkocht aan Arnoldus zvw Gerardus van 

den Straten een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis 

in Nuenen te leveren, gaande uit 1/3 deel van de goederen gnd te 

Leemkuilen, in Nuenen, reeds belast met grondcijnzen. De brief overhandigen 

aan Henricus van der Braken. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Willelmi Moerken hereditarie vendidit Arnoldo 

filio quondam Gerardi van den Straten hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Nuenen solvendam hereditarie purificationis et in 

Nuenen tradendam ex tercia parte ad se spectante bonorum dictorum te 

Leemkulen sitorum in parochia de Nuenen et ex attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis ut dicebat promittens (dg: ratam) warandiam 

et obligationem aliam deponere exceptis censibus dominorum prius 

solvendis (dg: et suf). Testes datum ut supra. Detur Henrico van der 

Braken. 

 

BP 1178 f 156v 08 zo 29-05-1390. 

Theodericus Wange zvw Gerardus gnd Wanghe verklaarde ontvangen te hebben 

van Johannes Smit van Lijeshout 100 oude schilden, die voornoemde Johannes, 

ten tijde van hun huwelijk, beloofd had te schenken aan voornoemde 

Theodericus met zijn vrouw Sophia dv voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Theodericus Wange filius quondam Gerardi dicti Wanghe palam recognovit 

sibi per Johannem Smit de Lijeshout fore satisfactum de centum aude 

scilde quos dictus Johannes promiserat dicto Theoderico cum Sophia sua 

uxore filia dicti Johannis nomine dotis tempore (dg: contractus 

matrimonii h) quo dicti Theodericus et Sophia per matrimonium 

copulabantur clamans (dg: ex) inde quitum. Testes Gerardus et Goessuinus 

datum in octavis penthecostes. 

 

BP 1178 f 156v 09 zo 29-05-1390. 

Lambertus zvw Lambertus Becker verkocht aan Theodericus zv Johannes van 

Herlaer molenaar een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met 

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

aanstaande (zo 25-12-1390), gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, aan 

de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Arnoldus van Hijntam enerzijds en 

erfgoed van Nijcholaus gnd Coel van Helvoert anderzijds, reeds belast met 

een b-erfcijns van 28 schelling geld. 

 

Lambertus filius (dg: Lamberti) quondam Lamberti Becker hereditarie 

vendidit Theoderico filio Johannis de Herlaer multoris hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim (dg: 

Johannis) Domini et mediatim Johannis et primo Domini proxime futuro (dg: 

solven here) ex domo et area dicti venditoris sita in Busco ad vicum 

dictum Huls inter hereditatem Arnoldi de Hijntam ex uno et inter 
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hereditatem Nijcholai dicti Coel de Helvoert ex alio ut dicebat 

promittens (dg: w) super omnia warandiam et obligationem aliam deponere 

excepto hereditario censu XXVIII solidorum monete exinde prius slvendo. 

Testes Goessuinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 156v 10 zo 29-05-1390. 

Johannes die Paeuwe van Ghemert beloofde aan Johannes Leenken 20 Hollandse 

gulden met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. Is de 

knecht van hr Gheerlacus. 

 

Johannes #die# Paeuwe de Ghemert promisit Johanni (dg: die) Leenken XX 

Hollant gulden ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Spanct et 

Goessuinus datum supra. Est famulus domini Gheerlaci. 

 

BP 1178 f 156v 11 ma 30-05-1390. 

Jacobus zvw Arnoldus van Padbroec en zijn dochter Margareta droegen over 

aan Johannes van Ghemonden hun deel in een b-erfcijns van 6 pond geld, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) 1 malder land, in Oss, bij de 

plaats gnd Speeldonk, naast de tuin van Weijla Robberti, (2) 5 roeden land, 

in Geffen, welke cijns Henricus van de Dijk, tbv wijlen voornoemde Arnoldus 

van Padbroec, gekocht had van Elijas gnd Loze zv Johannes gnd Loze. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Jacobus filius quondam Arnoldi de Padbroec et Margareta eius filia cum 

tutore totam partem et omne jus ipsis quovis modo competentes in 

hereditario censu sex librarum monete solvendo hereditarie in festo beati 

Martini hyemalis de quadam maldrata terre sita in Os prope locum dictum 

Speeldonc iuxta ortum Weijle Robberti (dg: de Os) et de quinque virgatis 

terre sitis in Gheffen quem censum sex librarum predictum Henricus de 

Aggere ad opus dicti quondam Arnoldi de Padbroec erga Elijam dictum Loze 

filium Johannis dicti Loze acquisiverat emendo prout in litteris 

hereditarie supportavierun Johanni de Ghemonden cum litteris et jure et 

arrastadiis promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Penu et Spanct datum secunda post octavas 

penthecostes. 

 

BP 1178 f 156v 12 wo 01-06-1390. 

Henricus Becker, Alardus Becker en Jacobus zv Willelmus Coptiten beloofden 

aan Philippus Jozollo 17 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-

07-1390; 29+25=54 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Henricus Becker Alardus Becker et Jacobus filius Willelmi Coptiten 

promiserunt Philippo Jozollo XVII aude scilde ad Jacobi proxime pena I. 

Testes Gestel et Jorden datum quarta post penthecostes. 

 

1178 mf4 G 04 f. 157. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 30-05-1390. 

 Tercia post sacramenti: dinsdag 07-06-1390. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 31-05-1390. 

 

BP 1178 f 157r 01 ma 30-05-1390. 

Ghibo zvw Elijas Veren Berthen soen verkocht aan Willelmus Scilder een 

n-erfcijns van 12 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390), 

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

van Martinus nzvw Jacobus Ghovije enerzijds en erfgoed van zijn oom Ghibo 

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

3½ pond voornoemd geld. 

 

Ghibo Vette filius quondam Elije Veren Berthen soen hereditarie vendidit 

Willelmo Scilder hereditarium censum XII librarum monete solvendum 
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hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo in festo 

nativitatis Domini proxime futuro ex domo et area sita in Busco iuxta 

pontem bladi inter hereditatem Martini filii naturalis quondam Jacobi 

Gho[vij]e ex uno et inter hereditatem Ghibonis Vette #eius avunculi# ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu ducis et hereditario censu IIIJ librarum dicte monete 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Gerardus et Goessuinus 

datum secunda post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 157r 02 ma 30-05-1390. 

Elisabeth van Rijxstel dvw Johannes Heerken droeg alle goederen, die aan 

haar gekomen waren na overlijden van haar ouders, onder Rijxstel, over aan 

haar broer Johannes. 

 

Elisabeth de Rijxstel filia quondam Johannis Heerken cum tutore omnia et 

singula bona tam mobilia quam immobilia hereditaria atque parata sibi de 

morte suorum quondam parentum successione hereditarie advoluta quocumque 

locorum (dg: tam) infra parochiam de Rijxstel sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni suo fratri promittens cum tutore warandiam. Testes 

Goessuinus et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 157r 03 ma 30-05-1390. 

Gerardus van Doerne en zijn vrouw Aleidis wv Gherisius zvw Gerardus gnd 

Hessellen soen droegen over aan haar zoon Gerardus, verwekt door voornoemde 

wijlen Gherisius, en aan Arnoldus zv Johannes Smijt van Lijeshout ev 

Aleidis, dv voornoemde Aleidis en wijlen Gherisius, tbv hen en Arnoldus en 

Richmodis, kvw voornoemde Gherisius en Aleidis, het vruchtgebruik, aan 

voornoemde Aleidis behorend, in de helft van 2 kamers met ondergrond, in 

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Henricus Vrient bakker 

enerzijds en de poort van wijlen hr Henricus van Neijnsel priester 

anderzijds, strekkend achterwaarts tot aan de stroom, te weten in de helft 

naast erfgoed van voornoemde Henricus Vrient, welke helft voornoemde wijlen 

Gherisius, tbv hem en zijn voornoemde vrouw Aleidis dvw Arnoldus gnd 

Henssen soen van Os en hun kinderen, gekocht had van Petrus van Bruggen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus zv Johannes Smijt. 

 

Gerardus de (dg: Dorhout) #Doerne# maritus legitimus ut asserebat Aleidis 

sue uxoris relicte quondam Gherisii filii quondam (dg: Ghe) Gerardi dicti 

Hessellen soen et ipsa cum eodem tamquam cum suo tutore usufructum dicte 

(dg: .) Aleidi competentem in medietate duarum camerarum cum suis fundis 

sitarum in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Henrici Vrient 

pistoris ex uno et inter (dg: hereditatem) portam quondam domini Henrici 

de Neijnsel presbitri ex alio tendentium retrorsum usque ad aquam ibidem 

currentem videlicet in illa medietate dictarum duarum camerarum cum suis 

fundis que sita est contigue iuxta hereditatem (dg: dicti) Henrici Vrient 

predicti quam medietatem dictus quondam Gherisius ad opus sui et ad opus 

dicte Aleidis sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti Henssen soen de Os 

et ad opus liberorum ab eisdem Gherisio et Aleide pariter genitorum et 

generandorum erga Petrum de Bruggen acquisiverat emendo prout in litteris 

legitimie aupportaverunt Gerardo suo fili ab ipso et dicto quondam 

Gherisio genito atque Arnoldo filio Johannis Smijt de Lijeshout marito et 

tutori legitimo Aleidis sue uxoris filie dictorum Aleidis et quondam 

Gherisii ad opus ipsorum et ad opus Arnoldi et Richmodis liberorum 

quondam Gherisii et Aleidis predictorum simul cum litteris et jure 

promittentes ratam servare. Testes Goessuinus et Jorden datum ut supra. 

Detur Arnoldo filio Johannis Smijt predicto. 

 

BP 1178 f 157r 04 di 07-06-1390. 

Gerardus, Arnoldus en Richmodis, kvw Gherisius zvw Gerardus Hessellen soen 

en diens vrouw Aleidis dvw Arnoldus Henssen soen, verkochten aan Arnoldus 

zv Johannes Smijt van Lieshout ¾ deel in voornoemde helft van de twee 
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kamers. 

 

C. 

Gerardus Arnoldus et Richmodis liberi quondam Gherisii filii quondam 

Gerardi Hessellen soen ab eodem quondam Gherisio et Aleide eius uxore 

filia quondam Arnoldi Henssen soen geniti cum tutore tres partes ad se 

spectantes in dicta medietate dictarum duarum camerarum scilicet 

dividendo in quatuor partes equales tres partes de his hereditarie 

vendiderunt Arnoldo filio Johannis (dg: Sijm) Smijt de Lieshout 

supportaverunt cum omnibus litteris quas inde habuerunt promittentes cum 

tutore ratam et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Gerardus et 

Willelmus datum 3a post (dg: sacra) sacramenti. 

 

BP 1178 f 157r 05 di 07-06-1390. 

Voornoemde Arnoldus koper beloofde aan Aleidis dvw Arnoldus Henssen soen wv 

Gherisius zvw Gerardus Bessellen een lijfrente van 8 Gelderse gulden of de 

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

gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan Arnoldus van Os. 

 

Dictus Arnoldus emptor promisit super omnia se daturum Aleidi filie 

quondam Arnoldi Henssen soen relicte quondam Gherisii filii quondam 

Gerardi Bessellen vitalem pensionem octo Gelre gulden vel valorem anno 

quolibet ad vitam dicte Aleidis mediatim Johannis et mediatim Domini et 

pro primo Domini proxime ex omnibus suis bonis tali condicione etc (dg: 

et). Testes datum supra. Detur Arnoldo de Os et nulli alteri. 

 

BP 1178 f 157r 06 ma 30-05-1390. 

Ghiselbertus en zijn broer Willelmus, kvw Theodericus Proefst van Empel, 

beloofden aan Jacobus zvw Petrus Steenwech, gedurende 3 jaar, elk jaar met 

Kerstmis, 18 oude schilden of de waarde te betalen. 

 

(dg: Ghisbertus) Ghiselbertus et Willelmus eius frater liberi quondam 

Theoderici Proefst de Empel promiserunt #super omnia se daturos# Jacobo 

filio quondam Petri Steenwech ad spacium trium annorum proxime futurorum 

anno quolibet dictorum trium annorum decem et octo aude scilde vel 

valorem in festo nativitatis Domini et pro primo in festo nativitatis 

Domini proxime futuro et sic deinceps. Testes Goessuinus et Jorden datum 

secunda post octavas (dg: ..) penthecostes. 

 

BP 1178 f 157r 07 di 31-05-1390. 

Johannes gnd Koijt zvw Johannes Koijt van Loen droeg over aan Erardus gnd 

Erijt en zijn kinderen Eustatius, Johannes, Hermannus, Walterus en 

Katherina zijn vruchtgebruik in een hoeve, in Venloen, tussen Henricus 

Beijs enerzijds en Erardus Wijnnen soen anderzijds. De brief overhandigen 

aan Johannes van Breda van Walewijc. 

 

Johannes dictus Koijt filius quondam Johannis Koijt de Loen suum 

usufructum sibi competentem in quodam manso sito in parochia de Venloen 

inter hereditatem Henrici Beijs ex uno et inter hereditatem Erardi (dg: 

Belien so) Wijnnen soen ex alio (dg: cum suis) et in attinentiis dicti 

mansi universis quocumque sitis supportavit (dg: Gerardo) Erardo dicti 

Erijt (dg: s) [Eu]statio Johanni Hermanno Waltero et Katherine suis 

liberis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Scilder et Goessuinus datum tercia post octavas penthecostes. 

Tradetur littera Johanni de Breda de Walewijc. 

 

BP 1178 f 157r 08 di 31-05-1390. 

De broers Johannes en Conrardus, kvw Johannes gnd Koc van Woesic verwekt 

bij zijn vrouw Agnes dvw Conrardus Writer, verkochten aan Henricus 

Hadewigen bontwerker een b-erfpacht van 20 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, deels dries en deels 
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akkerland, in Dinther, tussen de gemeint van Dinther enerzijds en erfgoed 

gnd die Vosbrake anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Johannes die 

Koc, tbv hem, voornoemde broers Johannes en Conrardus, en hun broer 

Henricus, kvw voornoemde Johannes Koc, gekocht had van jkr Johannes van 

Berlaer heer van Helmond en Keerberch, en welke pacht nu aan voornoemde 

broers Johannes en Conrardes behoort. 

 

Johannes et Conrardus fratres liberi quondam Johannis dicti Koc de Woesic 

#ab eodem Johanne Koc et Agnete sua uxore filia quondam Conrardi Writer 

pariter geniti# hereditariam paccionem viginti lopinorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex pecia terre 

partim pascua dicta driessche et partim terra arabilis sita in parochia 

de Dijnter inter communitatem de Dijnter ex uno et inter hereditatem 

dictam die Vosbrake ex alio quam paccionem dictus quondam Johannes die 

Koc ad opus sui et ad opus dictorum Johannis et (dg: Cora) Conrardi 

fratrum et ad opus Henrici eorum fratris liberorum dicti quondam Johannis 

Koc erga domicellum Johannem de Berlaer dominum de Helmont et de 

Keerberch emendo acquisiverat et quam paccionem dicti Johannes et 

Conrardes fratres nunc ad se spectare dicebant vendiderunt Henrico 

Hadewigen pelliciatori supportaverunt cum litteris #et aliis# et jure 

promittentes super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum et dicti quondam (dg: quondam) Johannis Koc 

et Henrici eius filii deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 157r 09 di 31-05-1390. 

Voornoemde broers Johannes en Conrardus, kvw Johannes gnd Koc van Woesic 

verwekt bij zijn vrouw Agnes dvw Conrardus Writer, verkochten aan Henricus 

Hadewigen bontwerker een b-erfpacht van 2 mud ½ lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land gnd die Geer en een 

stukje dries, in Dinther, ter plaatse gnd Buekart, tussen Johannes 

Spijerinc enerzijds en een gemene weg anderzijds, met beide einden 

strekkend aan een gemene weg, welke pacht wijlen voornoemde Johannes Koc, 

tbv hem, voornoemde broers Johannes en Conrardus, en hun broer Henricus, 

kvw voornoemde Johannes Koc, gekocht had van jkr Johannes van Berlaer heer 

van Helmond en Keerberch, en welke pacht nu aan hen behoort. 

 

Dicti Johannes et Conrardus fratres #ut supra# hereditariam paccionem 

duorum modiorum et dimidii lopini siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex pecia terre dicta die Gheer et ex particula 

pascue dicta een driessche sitis in parochia de Dijnter in loco dicto 

Buekart inter hereditatem Johannis Spijerinc ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem viam ex alio tendentibus cum utroque fine ad 

communem plateam quam paccionem dictus quondam Johannes Koc ad opus sui 

et ad opus dictorum (dg: ..) Johannis et Conrardi fratrum et ad opus 

Henrici eorum fratris liberorum dicti quondam Johannis Koc erga 

domicellum Johannem (dg: dominum de) de Berlaer dominum de Helmont et de 

Keerberch emendo acquisiverat prout in litteris et quam paccionem nunc ad 

se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Henrico (dg: Hade) Hadewigen 

pelliciatori supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 157r 10 di 31-05-1390. 

Voornoemde broers Johannes en Conrardus, kvw Johannes gnd Koc van Woesic 

verwekt bij zijn vrouw Agnes dvw Conrardus Writer, verkochten aan 

voornoemde Henricus Hadewigen een b-erfpacht van 26 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 4 stukken land, in Dinther, (1) 

tussen Theodericus Jonger enerzijds en Johannes Spijerinc anderzijds, (2) 

gnd dat Krumstuk, tussen voornoemde Johannes Spierinc enerzijds en Johannes 

van Dordrecht anderzijds, (3) tussen voornoemde Johannes Spierinc enerzijds 

en voornoemde Johannes van Dordrecht anderzijds, (4) tussen voornoemde 

Johannes Spierinc enerzijds en een gemene weg naar? Veghel anderzijds, 
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welke pacht wijlen voornoemde Johannes Koc, tbv hem, voornoemde broers 

Johannes en Conrardus, en hun broer Henricus, kvw voornoemde Johannes Koc, 

gekocht had van jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en de Keerberch, 

en welke pacht nu aan hen behoort. 

 

Dicti Johannes et Conrardus fratres #ut supra# hereditariam paccionem 

viginti sex lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex quatuor peciis terre sitis in parochia de Dijnter 

quarum una inter hereditatem Theoderici Jonger ex uno et inter 

hereditatem Johannis Spijerinc ex alio secunda dicta dat (dg: Cru) 

Crumstuc inter hereditatem dicti Johannis Spierinc ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht ex alio tercia inter hereditatem (dg: 

Joh) dicti Johannis Spierinc ex uno et inter hereditatem dicti Johannis 

de Dordrecht ex alio et quarta inter hereditatem #dicti# Johannis 

Spierinc ex uno et inter communem plateam (dg: ex alio) tendentem !de 

Vechel ex alio sunt site quam paccionem dictus quondam Johannes Koc ad 

opus sui et ad opus dictorum Johannis et Conrardi fratrum et ad opus 

Henrici eorum fratris liberorum dicti quondam Johannis Koc erga 

domicellum Johannem de Berlaer dominum de Helmont et de Keerberch 

acquisiverat emendo prout in litteris et quam paccionem nunc ad se 

spectare dicebant vendiderunt dicto Henrico Hadewigen supportaverunt cum 

litteris et aliis et jure promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 157r 11 di 31-05-1390. 

Voornoemde broers Johannes en Conrardus, kvw Johannes gnd Koc van Woesic 

verwekt bij zijn vrouw Agnes dvw Conrardus Writer, verkochten aan 

voornoemde Henricus Hadewigen een b-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, 6 lopen rogge 

groot, in Dinther, ter plaatse gnd in de Hulsakker, tussen jkr Johannes van 

Berlaer heer van Helmond en Keerberch enerzijds en Denkinus van Scijnle 

anderzijds, en uit de helft van de sloten rondom het stuk land, welke pacht 

wijlen voornoemde Johannes Koc, tbv hem, voornoemde broers Johannes en 

Conrardus, en hun broer Henricus, kvw voornoemde Johannes Koc, gekocht had 

van voornoemde jkr Johannes van Berlaer, en welke pacht nu aan hen behoort. 

 

Dicti venditores hereditariam paccionem quatuordecim lopinorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex pecia terre sex 

lopina siliginis annuatim in semine capiente sita in parochia de Dijnter 

in loco dicto in den Hulsacker inter hereditatem domicelli Johannis de 

Berlaer domini de Helmont et de Keerberch ex uno et inter hereditatem 

Denkini de Scijnle ex alio atque ex medietate fossatorum eidem pecie 

terre circumquaque coadiacentium quam paccionem dictus quondam Johannes 

Koc ad opus sui et ad opus dictorum Johannis et Conrardi fratrum et ad 

opus Henrici (dg: sui) eorum fratris liberorum dicti quondam Johannis Koc 

emendo acquisiverat (dg: prou) erga dictum domicellum Johannem de Berlaer 

prout in litteris et quam nunc ad se spectare dicebant vendiderunt dicto 

Henrico Hadewigen supportaverunt cum litteris et (dg: ju) aliis et jure 

promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 157r 12 di 31-05-1390. 

Voornoemde broers Johannes en Conrardus, kvw Johannes gnd Koc van Woesic 

verwekt bij zijn vrouw Agnes dvw Conrardus Writer, verkochten aan 

voornoemde Henricus Hadewigen een b-erfpacht 3 lopen rogge, Bossche maat, 

gaande uit de oostelijke helft van een stukje land, in Dinther, ter plaatse 

gnd in den Buekart, beiderzijds tussen Elizabeth gnd Henrics, welke pacht 

wijlen voornoemde Johannes Koc, tbv hem, voornoemde broers Johannes en 

Conrardus, en hun broer Henricus, kvw voornoemde Johannes Koc, gekocht had 

van voornoemde jkr Johannes van Berlaer. 

 

Dicti venditores hereditariam paccionem trium lopinorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie ex medietate particule terre site in 
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parochia de Dijnter ad locum dictum in den Buekart inter hereditatem 

Elizabeth dicte Henrics ex utroque latere coadiacentem scilicet ex illa 

medietate que sita est versus oriens quam paccionem dictus quondam 

Johannes Koc ad opus sui et ad opus [dictorum] Johannis et Conrardi (dg: 

fratres) fratrum et ad opus Henrici eorum fratris liberorum eiusdem 

quondam Johannis Koc erga domicellum Johannem dominum de Helmont et de 

Keerberch emendo acquisiverat prout in litteris vendiderunt dicto Henrico 

Hadewigen supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 157r 13 di 31-05-1390. 

Johannes van der Hautart verwerkte zijn recht tot vernaderen van al het 

bovenstaande, op te stellen in afzonderlijke brieven. 

 

Johannes van der Hautart prebuit et reportavit totum precedens (dg: 

.....) scribatur quilibet per se. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 157r 14 di 31-05-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 100 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus centum Hollant gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 157r 15 ±di 31-05-1390. 

Voornoemde Conrardus droeg zijn helft in voornoemde 100 gulden over aan 

zijn voornoemde broer Johannes. 

 

Dictus (dg: Joh) Conrardus medietatem ad se spectantem in dictis centum 

Hollant gulden supportavit Johanni suo fratri. Testes Gerardus et Scilder 

datum in die ....... 

 

1178 mf4 G 05 f. 157v. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 31-05-1390. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 01-06-1390. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 03-06-1390. 

 

BP 1178 f 157v 01 di 31-05-1390. 

Gerardus Scade zvw Gerardus Scade deed tbv Petrus gnd van Evershoet afstand 

van een erfgoed met gebouwen, vóór en achter 20 voet breed, in Den Bosch, 

in de Orthenstraat, buiten de Orthense Poort, direct naast het huis van 

Albertus van Maren, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de 

Dieze. Twee brieven, een voor voornoemde Petrus, en een voor Denekinus 

Scade. 

 

Gerardus Scade filius quondam Gerardi Scade quandam hereditatem ante et 

retro viginti pedatas in latitudine continentem sitam in Busco vico 

Orthensi extra portam Orthensem ibidem consistentem contigue iuxta domum 

Alberti de Maren tendentem ibidem a communi plathea usque ad Dijesam 

ibidem retrorsum fluentem et super edificiis in eadem hereditate 

consistentibus et super toto jure ut dicebat ad opus Petri dicti de 

Evershoet hereditarie renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Jorden datum 

tercia post octavas penthecostes. erunt due littere quarum unam dictus 

Petrus et aliam Denekinus Scade habebunt. 

 

BP 1178 f 157v 02 di 31-05-1390. 

Deenkinus Scaden en Johannes van Mulsel beloofden aan Gerardus zvw Gerardus 

Scade 20 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) 

te betalen. 
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Deenkinus Scaden et Johannes de Mulsel promiserunt Gerardo filio quondam 

Gerardi Scade XX Hollant gulden vel valorem ad pascha proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 157v 03 wo 01-06-1390. 

Ghibo gnd Vette zvw Elijas Veren Berthen soen verkocht aan Aleidis wv 

Theodericus zv Ywanus van Gravia ½ morgen land, in een kamp, gnd der Kremer 

Kamp, welk kamp gelegen is achter Porta Celi, tussen Arnoldus zvw Egidius 

van Ghele enerzijds en Arnoldus Koijt en de zijnen anderzijds. 

 

Ghibo dictus Vette filius quondam Elije Veren Berthen soen dimidium juger 

terre ad se spectans in quodam campo dicto der Kremer Camp qui campus 

situs est retro Portam Celi inter hereditatem Arnoldi filii quondam 

Egidii de Ghele ex uno et inter hereditatem Arnoldi Koijt et eius 

sociorum ex alio prout dictum dimidium juger terre ibidem est situm et ad 

dictum Ghibonem dinoscitur pertinere ut dicebat hereditarie vendidit 

Aleidi relicte quondam (dg: Ywani de) Theoderici filii Ywani de Gravia 

promittens warandiam et obligationem. Testes Willelmus et Goessuinus 

datum quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 157v 04 wo 01-06-1390. 

Theodericus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 157v 05 wo 01-06-1390. 

Martinus zvw Gerardus Jutten soen gaf uit aan zijn broer Gerardus zvw 

voornoemde Gerardus Jutten soen (1) ½ bunder beemd, in Moergestel, tussen 

Johannes zv mr Henricus enerzijds en voornoemde Gerardus bv voornoemde 

Martinus anderzijds, (2) een akker, gnd de Grote Akker, 4 lopen 9 roeden 

groot, in Diessen, tussen Amelius zv Willelmus gnd Melijs soen enerzijds en 

Gerardus Scoenmaker anderzijds, (3) 2 lopen land, in Diessen, tussen 

Amisius gnd Groet Mijs enerzijds en wijlen Gerardus gnd Jutten soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Diessen te leveren. 

 

Martinus filius (dg: quo) #quondam# Gerardi Jutten soen dimidium bonarium 

prati situm in parochia de Gestel prope Oesterwijc inter hereditatem 

Johannis filii magistri Henrici ex uno et hereditatem Gerardi fratris 

#fratris# dicti Martini ex alio atque (dg: quatuor lopinatas terre et 

novem) agrum terre (dg: quo) dictum den Groten Acker quatuor (dg: lopinos 

siliginis) lopinatas et novem virgatas terre continentem situm in 

parochia (dg: de Beke inter hereditatem) Dijessen inter hereditatem 

Amelii filii Willelmi dicti Melijs soen ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Scoenmaker ex alio item duas lopinatas terre sitas in dicta 

parochia de Dijessen inter hereditatem Amisii dicti Groet Mijs ex uno et 

hereditatem quondam Gerardi dicti (dg: Ne) Jutten soen ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem #predicto# Gerardo suo fratri filio dicti 

quondam Gerardi Jutten soen ab eodem pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda dicto (dg: M) Martino ab altero 

purificationis et in parochia de Diessen tradenda promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Penu et Gerardus 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 157v 06 wo 01-06-1390. 

Bodo van Zantten verkocht aan Gertrudis wv Tielmannus Mathijs soen een 

b-erfcijns van 9 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 3½ 

morgen land, ter plaatse gnd die Hoeven, in een hoeve gnd die Lithse Hoeve, 

te weten in de Lithse Hoeve die boven ligt, aan de kant richting Oss, welke 

cijns mr Johannes Basijn chirurgijn verworven had van Bernardus van Loen, 

en welke cijns aan hem gekomen was na overlijden van voornoemde mr Johannes 
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zijn grootvader. 

 

(dg: Boudewinus) #Bodo# de Zantten hereditarium censum novem librarum 

(dg: s) monete solvendum hereditarie in die beati Martini hyemalis ex 

tribus et dimidio jugeribus terre sitis in loco dicto die Ho[e]ven in 

manso dicto die (dg: Lijtts) Lijtsche Hoeve videlicet (dg: in) !videlicet 

in illo manso die (dg: Lijtsh) Lijtsche Hoeve nuncupato qui situs est 

superius in latere versus (dg: Os ve) Osse quem censum magister Johannes 

Basijn cijrurgicus erga Bernardum de Loen acquisiverat prout in litteris 

et quem sibi de morte dicti quondam magistri Johannis sui avi successione 

hereditarie advolutum esse dicebat hereditarie vendidit Gertrudis! 

relicte quondam Tielmanni Mathijs soen supportavit cum dictis litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti 

quondam magistri Johannis et quorumcumque heredum eiusdem quondam 

magistri Johannis deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 157v 07 wo 01-06-1390. 

Johannes Camp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Camp prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 157v 08 vr 03-06-1390. 

Willelmus Hazaert en zijn broer Henricus beloofden aan Henricus Scutken 10 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Severinus aanstaande te betalen. 

 

Willelmus Hazaert et Henricus eius frater promiserunt Henrico Scutken X 

Hollant gulden (dg: ..) vel valorem ad festum Severini proxime 

persolvendos. Testes Penu et Goessuinus datum in crastino (dg: Jacobi) 

sacramenti. 

 

BP 1178 f 157v 09 vr 03-06-1390. 

Arnoldus Sanders soen van Os verkocht aan Bela dvw Johannes van Loet een 

lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk land, 10 lopen rogge groot, in Oss, naast de 

heide, beiderzijds tussen Henricus zv Arnoldus van Loet en uit alle 

erfgoederen van voornoemde Arnoldus, gelegen onder Oss. 

 

Arnoldus Sanders soen de Os legitime vendidit Bele filie quondam Johannis 

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

Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte Bele in nativitatis Domini 

et in Busco tradendam ex pecia terre X lopinos siliginis in semine 

capiente sita in parochia de Os iuxta mericam inter hereditates Henrici 

filii Arnoldi de Loet ex utroque latere atque ex omnibus et singulis 

hereditatibus dicti Arnoldi quocumque locorum infra parochiam de Os sitis 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 157v 10 vr 03-06-1390. 

Franco zv Johannes van Braechuijzen verkocht aan Woltherus van Vucht zvw 

Johannes Lepper een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen 

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

aanstaande (zo 25-12-1390), gaande uit een huis, schuur en tuin, in 

Geldrop, ter plaatse gnd Braechuizen, tussen kvw Arnoldus gnd Heilwigen 

soen enerzijds en Godefridus schoenmaker anderzijds. Franco en zijn 

voornoemde vader Johannes beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 4 

penning grondcijns. 

 

Franco filius Johannis de Braechuijzen hereditarie vendidit Wolthero (dg: 

filio q) de Vucht filio quondam Johannis Lepper hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini et pro primo Domini proxime futuro ex domo horreo et orto cum 
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eorum attinentiis sitis in parochia de Geldorp in loco dicto Braechuijzen 

inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi dicti Heilwigen soen ex uno 

et hereditatem Godefridi sutoris ex alio ut dicebat promittentes et cum 

eo dictus Johannes eius pater warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis IIIIor denariis census domino fundi prius inde solvendis et 

promiserunt sufficientem facere. Testes Gerardus et Goessuinus datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 157v 11 vr 03-06-1390. 

Wolterus Coptiten maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan met goederen van hr Theodericus Rover. 

 

Wolterus Coptiten vendiciones et alienaciones factas cum bonis domini 

Theoderici Rover calumpniavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 157v 12 vr 03-06-1390. 

Johannes zvw Albertus Lodewichs soen verkocht aan Ludovicus van Kessel ½ 

morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die Delen, tussen Pontenijer Kepkens 

soen enerzijds en Ghisbertus van Kuijc zvw Arnoldus van Kuijc anderzijds, 

belast met dijken, sloten en sluizen. 

 

Johannes filius quondam Alberti Lodewichs soen dimidium juger terre situm 

in parochia de Maren in loco dicto die Delen inter hereditatem Pontenijer 

Kepkens soen ex uno et hereditatem Ghisberti de Kuijc filii quondam 

Arnoldi de Kuijc ex alio prout ibidem est situm ut dicebat hereditarie 

(dg: s) vendidit Ludovico de Kessel promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis aggeribus fossatis sluijsis infra terram sitis et ad 

dictum dimidium juger spectantibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 157v 13 vr 03-06-1390. 

Pontenijer zv Pontennijer vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Pontenijer (dg: Kepke) filius Pontennijer prebuit et obtinuit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 157v 14 vr 03-06-1390. 

Laurencius zvw Arnoldus zvw Petrus gnd Oer verkocht aan Ludekinus zv 

Cristianus van Zeelst (1) een deel van (1a) een stal met ondergrond van 

wijlen hr Arnoldus Rover ridder, achter de Markt, buiten de oude stadsmuur, 

tussen deze oude stadsmuur enerzijds en erfgoed van Johannes van Haren 

anderzijds, met de helft van voornoemde oude stadsmuur, (1b) de helft van 

de wand tussen deze stal enerzijds en voornoemd erfgoed van Johannes van 

Haren anderzijds, (1c) een stukje erfgoed voor voornoemde stal en naast de 

weg aldaar, afgescheiden van erfgoederen van wijlen voornoemde hr Arnoldus 

Rover, welk deel iets meer dan de helft van deze goederen omvat, en welk 

deel aan de kant van de Markt ligt, (2) samen met de helft van de wand 

tussen dit deel en de rest van de stal behorend aan Woltherus Delijen soen, 

zoals afgepaald, welk deel voornoemde Laurencius gekocht had van Anthonius 

van Berlikem. 

 

Laurencius filius quondam Arnoldi filii quondam Petri dicti Oer (dg: 

medietatem) quandam partem stabuli cum suo fundo quondam domini Arnoldi 

Rover militis siti retro forum extra antiquum murum oppidi de Busco inter 

eundem antiquum murum ex uno et inter hereditatem Johannis de Haren ex 

alio atque medietatis eiusdem antiqui muri scilicet illius medietatis que 

sita est versus dictum stabulum et medietatis parietis consistentis inter 

dictum stabulum et inter dictam hereditatem dicti Johannis de Haren atque 

cuiusdam particule hereditatis site ibidem ante dictum stabulum et inter 

viam (dg: s) ibidem tendentem sumptam de hereditatibus dicti quondam 

domini Arnoldi Rover que quidam pars continet medietatem premissorum et 
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modicum plus et que pars sita est versus dictum forum (dg: simul) simul 

cum medietate parietis consistentis inter dictam partem et inter residuum 

dicti stabuli spectantis {je zou spectans verwachten} ad Woltherum 

Delijen soen prout huiusmodi pars ibidem sita est et limitata quam partem 

dictus Laurencius erga Anthonium de Berlikem emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Ludekino filio Cristiani de Zeelst 

supportavit cum litteris et aliis et jure et cum condicionibus in dictis 

litteris contentis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Willelmus et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 157v 15 vr 03-06-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan de verkoper 10 Gelderse gulden of de waarde 

met Kerstmis (zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XX Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf4 G 06 f. 158. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 03-06-1390. 

 in octavis sacramenti: donderdag 09-06-1390. 

 Secunda post sacramenti: maandag 06-06-1390. 

 

BP 1178 f 158r 01 vr 03-06-1390. 

Hermanus Scutte zv Willelmus Luwe beloofde aan Johannes Middegael 20 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) 

te betalen. 

 

Hermanus Scutte filius Willelmi Luwe promisit Johanni Middegael XX Gelre 

gulden vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes Willelmus et 

Jorden datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1178 f 158r 02 vr 03-06-1390. 

Katherina dvw Johannes van Postel en Petrus van Vucht ev Elisabeth dvw 

voornoemde Johannes van Postel deden tbv Theodericus snijder van 

Ravensteijn afstand van alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van Katherina, sv voornoemde Katherina en Elisabeth en ev 

voornoemde Theodericus snijder, gelegen onder Erp. Henricus van der Rennen 

beloofde dat Arnoldus zvw voornoemde Johannes van Postel tbv voornoemde 

Theodericus afstand zal doen van de goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Katherina. De brief overhandigen aan Henricus van 

Diegeden. 

 

(dg: Petrus de Vucht) Katherina filia quondam Johannis de Postel #cum 

tutore# Petrus de Vucht maritus et tutor legitimus Elisabeth sue uxoris 

filie dicti quondam Johannis de Postel super omnibus et et singulis bonis 

ipsis de morte quondam Katherine sororis dictorum Katherine et Elisabeth 

uxoris dudum Theoderici sartoris de Ravensteijn successione hereditarie 

advolutis quocumque locorum infra parochiam de Erpe sitis ut dicebant 

atque super toto jure ad opus dicti Theoderici sartoris hereditarie 

renunicaverunt prmittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Quo facto Henricus van der Rennen promisit super 

omnia quod Arnoldum filium dicti quondam Johannis de Postel super bonis 

sibi de morte dicte quondam Katherine successione hereditarie advolutis 

ad opus dicti Theoderici sartoris hereditarie faciet (dg: ..) renunciare. 

Testes datum ut supra. Detur Henrico de Diegeden. 

 

BP 1178 f 158r 03 vr 03-06-1390. 

Arnoldus Kreijt en zijn vrouw Katherina beloofden aan Johannes van Ghemert 

de jongere 10 oude schilden of de waarde en 20 pond geld met Sint-

Bartholomeus aanstaande (wo 24-08-1390) te betalen. 
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a. 

Arnoldus Kreijt et Katherina eius uxor promiserunt Johanni de Ghemert 

juniori X aude scilde vel valorem et XX libras monete ad Bartholomei 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 158r 04 vr 03-06-1390. 

Thomas zvw Everardus van Amersfoert vroeg aan zijn moeder Zweneldis om 

toestemming buiten het huis, de omgang en de kosten te mogen gaan van zijn 

voornoemde moeder. De brief overhandigen aan voornoemde Zweneldis. 

 

Thomas filius quondam Everardi de Amersfoert instanter supplicavit 

Zweneldi sue matri licenciam recedendi de domo convictu et expensis #modo 

emancipationis# et mater predicta annuens etc ut in forma. Testes Penu et 

(dg: Gerardus) Goessuinus datum ut supra. (dg: ..) Detur dicte Zweneldi. 

 

BP 1178 f 158r 05 vr 03-06-1390. 

Voornoemde Thomas verklaarde ontvangen te hebben van zijn voornoemde moeder 

Zweneldis 150 Hollandse gulden en beloofde dit bedrag in te brengen bij de 

deling na overlijden van zijn moeder. De brief overhandigen aan voornoemde 

Zweneldis. 

 

Dictus Thomas recognovit se recepisse a dicta (dg: me) Zweneldi eius 

matre IJc Hollant gulden et promisit super omnia si ad communem 

divisionem post mortem dicte sue matris venire voluerit extunc huiusmodi 

IJc Hollant gulden importabit antequam dicta bona vale[bi]t condividere. 

Testes datum ut supra. Detur dicte Zweneldi. 

 

BP 1178 f 158r 06 vr 03-06-1390. 

Bertoldus Voghet beloofde aan Emondus Rover een n-erfcijns van 50 oude 

schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit al zijn goederen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Bertoldus. 

 

o. 

Bertoldus Voghet promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Emondo Rover hereditarium censum quinquaginta aude scilde hereditarie 
!hereditarie nativitatis Domini ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis. Testes datum ut supra. Detur dicto Bertoldo. 

 

BP 1178 f 158r 07 ±vr 03-06-1390. 

Arnoldus Backe zvw Wolterus gnd Groet Wouter, zijn broer Jacobus en 

Woltherus zv Johannes Glavijman deden tbv jkvr Margareta wv Johannes Bije 

zvw voornoemde Groet Wouter afstand van de helft van 1 bunder moer, gnd dat 

Oude Moer, ter plaatse gnd Huisven {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus Backe filius quondam Wolteri dicti Groet Wouter Jacobus eius 

frater et Woltherus filius Iohannis Glavijman super medietate cuiusdam 

medietatis unius bonarii hereditatis dicte moer site in loco dicto 

Huijsvenne dicte communiter dat Aude Moer ut dicebant atque super toto 

jure ad opus domicelle Margarete relicte quondam Johannis Bije filii 

dicti quondam Groet Wouter hereditarie renunciaverunt promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere et promiserunt super 

omnia quod ipsi. 

 

BP 1178 f 158r 08 do 09-06-1390. 

Henricus Paep zvw Johannes Bollaert van Oerscot verkocht aan Winricus 

Screijnmaker, tbv hem en hr Henricus Buc priester, een n-erfpacht van 4 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een hoeve in 

Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, beiderzijds tussen kvw Johannes van 

Berze, strekkend met een eind aan de gemeint en met het andere eind aan kvw 

Jordanus van der Braken, reeds belast met 6 penning aan de kerk van de 

H.Maria in Oirschot en een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, 
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(2) een b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Oirschot, die Deenkinus 

Moerman met Lichtmis aan hem levert, gaande uit (2a) een huis, schuur en 

tuin van voornoemde Denekinus, in Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, 

tussen erfg van hr Daniel van der Noetellen priester enerzijds en 

Goetstodis gnd Stu Heesken anderzijds, (2b) een beemd van voornoemde 

Denekinus, in Oirschot, naast de dijk gnd de Lange Dijk, tussen kvw 

Willelmus van der Notellen enerzijds en erfg Arnoldus gnd Noude van 

Bijstervelt anderzijds, welk huis, schuur, tuin en beemd voornoemde 

Henricus Paepe aan voornoemde Denekinus voor voornoemde pacht van 1½ mud 

rogge in pacht gegeven had, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Oirschot, die Aleidis dv Luppertus gnd van Herzel aan voornoemde Henricus 

levert, gaande uit een stuk land met gebouwen in Oirschot, ter plaatse gnd 

ter Notelen, beiderzijds tussen de gemeint, (4) een beemd, gnd Jan 

Bollaerts Beemd, in Oirschot, tussen erfg vw Elisabeth, Agnes en Gertrudis, 

sv voornoemde wijlen hr Daniel van der Notellen, enerzijds en de gemeint 

anderzijds, reeds belast met 1 oude groot (5) een beemd in Oirschot, ter 

plaatse gnd ter Notelen, ter plaatse gnd die Blaakbeemd, tussen wijlen 

Henricus van der Haghen enerzijds en erfg vw voornoemde Elisabeth, Agnes en 

Gertrudis anderzijds, (6) een b-erfpacht van 10 lopen rogge, die kvw 

Everardus van der Heijden aan verkoper leveren, gaande uit een stuk land 

bij de kerk van Oirschot, tussen Henricus van Dommellen enerzijds en kvw 

Leijta gnd Rutgheers anderzijds, (7) 4 lopen roggeland in Oirschot, tussen 

voornoemde Henricus van Dommellen enerzijds en erfg “der Joffrouwen 

Erfghename van der Noetellen” anderzijds, reeds belast met 1 oude groot (8) 

een akker in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, tussen Johannes 

Wandellaer enerzijds en kvw Johannes gnd heren Aelbrechs soen anderzijds. 

 

Henricus Paep filius quondam Johannis Bollaert (dg: h) de Oerscot 

hereditarie vendidit (dg: domino Henrico Boc presbitro) et Winrico 

Screijnmaker #ad opus sui et ad opus domini Henrici Buc# hereditariam 

paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex manso quodam ipsius venditoris sito in 

parochia de Oerscot ad locum dictum ter Noetellen et ex eius attinentiis 

inter hereditates liberorum quondam Johannis de Berze ex utroque latere 

tendente cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditates 

liberorum quondam Jordani van der Braken atque (dg: h) ex hereditaria 

paccione duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de Oerscot quam 

Deenkinus Moerman sibi solvere tenetur purificationis ex (dg: prato sito) 

domo horreo orto (dg: et prato) ipsius Denekini sitis in (dg: dicta 

parochia) in parochia et loco predictis inter (dg: here) hereditatem 

heredum quondam domini Danielis van der Noetellen presbitri ex uno et 

inter hereditatem Goetstodis dicte Stu Heesken ex alio (dg: item ex 

hereditaria paccione dimidii modii) et ex prato dicti Denekini sito in 

parochia de Oerscot iuxta aggerem dictum den Langen Dike inter 

hereditatem (dg: l) liberorum quondam Willelmi van der Notellen ex uno et 

inter hereditatem heredum Arnoldi dicti Noude de Bijstervelt ex alio quas 

domum horreum ortum et pratum dictus Henricus Paepe prefato Denekino pro 

predicta paccione IJ modiorum siliginis dederat ad pactum ut dicebat item 

ex hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte mensure de Oerscot 

quam Aleidis filia Lupperti dicti de Herzel dicto Henrico solvere tenetur 

ex (dg: p d) pecia terre cum eius edificiis sita in parochia et loco 

parochia et loco predictis inter (dg: hereditatem) communitatem ex 

utroque latere coadiacentem item ex prato ipsius venditoris (dg: sito in 

dicta) dicto communiter Jan Bollaerts Beemt sito in dicta parochia de 

Oerscot inter hereditatem heredum quondam (dg: dicte) Elisabeth et 

Agnetis et Gertrudis sororum dicti quondam domini Danielis van der 

Notellen ex uno et inter communitatem ex alio item ex prato dicti 

venditoris sito in parochia et loco predictis in loco dicto die 

Blaecbeemt inter hereditatem quondam Henrici van der Haghen ex uno et 

inter hereditatem heredum dictarum quondam Elisabeth Agnetis et Gertrudis 

sororum ex alio item ex hereditaria paccione decem lopinorum siliginis 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

193 

quam liberi quondam Everardi van der Heijden dicto venditori solvere 

tenentur ex pecia terre sita prope ecclesiam de Oerscot inter hereditatem 

Henrici de (dg: Dom) Dommellen ex uno et hereditatem liberorum quondam 

Leijte dicte Rutgheers ex alio item ex quatuor lopinatis terre siliginee 

sitis in dicta parochia inter hereditatem dicti Henrici de Dommellen ex 

uno et hereditatem heredum dictorum der Joffrouwen Erfghename van der 

Noetellen ex alio item ex quodam agro terre dicti Henrici venditoris sito 

in parochia de Bucstel ad locum dictum Lennenshoevel inter hereditatem 

Johannis Wandellaer ex uno et hereditatem liberorum quondam Johannis 

dicti heren Aelbrechs soen ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: V) VI 

denariis ecclesie beate Marie in Oerscot et hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Oerscot ex dicto manso atque uno grosso 

antiquo ex dictis quatuor lopinatis terre atque uno antiquo grosso ex 

dicto prato Bollaerts Beemt prius inde solvendis et sufficientem facere. 

Testes Willelmus et Goessuinus datum (dg: s quinta p) in octavis 

sacramenti. 

 

BP 1178 f 158r 09 ma 06-06-1390. 

Lambertus zvw Arnoldus van Engelant beloofde aan Henricus van de Kloot, tbv 

de abdis en het klooster van Sint-Clara in Den Bosch, 20 Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Jacobus (ma 25-07-1390) en 3 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen en te leveren, op 

straffe van 4 gulden. 

 

Lambertus filius quondam Arnoldi de Engelant promisit Henrico de Globo ad 

opus abbatisse et conventus sancte Clare in Busco XX Gelre gulden (dg: ad 

Jaco) vel valorem ad Jacobi atque tres modios siliginis mensure de Busco 

ad Remigii proxime persolvendos sub pena IIII gulden. Testes Penu et 

Willelmus datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1178 f 158r 10 ma 06-06-1390. 

Theodericus Gegel zvw Theodericus Gegel zvw Heijnmannus gnd Ghegel verkocht 

aan Bela wv Johannes Zwartbroec de jongere een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, die Theodericus van Loet aan eerstgenoemde Theodericus had beloofd77, 

met het octaaf van Pasen te betalen, gaande uit de helft van een ledig 

erfgoed in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen huis en erf van wijlen 

Mathijas Cleijnael enerzijds en huis en erf van wijlen Paulus Kaarsmaker 

anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemd huis en erf van wijlen 

Mathijas. 

 

Theodericus Gegel filius quondam Theoderici Gegel filii quondam 

Heijnmanni dicti Ghegel hereditarium censum XL solidorum monete quem 

Theodericus de Loet promiserat se daturum et soluturum primodicto 

Theoderico hereditarie in octavis pasche de et ex medietate (dg: domus et 

aree) vacue hereditatis site in Busco in vico ecclesie inter (dg: 

hereditatem) domum et aream quondam Mathije Cleijnael ex uno et inter 

domum et aream quondam Pauli Candelatoris ex alio sclicet ex illa 

medietate dicte vacue hereditatis que sita est contigue iuxta dictam 

domum et aream dicti quondam Mathije (dg: ex) prout in litteris 

hereditarie vendidit Bele relicte quondam Johannis Zwartbroec junioris 

supportavit cum litteris et jure promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Penu et Scilder 

datum ut supra. 

 

1178 mf4 G 07 f. 158v. 

 Secunda post sacramenti: maandag 06-06-1390. 

 Tercia post sacramenti: dinsdag 07-06-1390. 

                         
77 Zie ← BP 1177 f 356v 03 do 25-04-1387, belofte van deze cijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

194 

 Quarta post sacramenti: woensdag 08-06-1390. 

 

BP 1178 f 158v 01 ma 06-06-1390. 

Henricus zvw Henricus gnd Godevaerts soen verkocht aan Johannes Hoijft zvw 

Petrus Hoijft een n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen 

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

aanstaande (zo 25-12-1390), gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de 

straat gnd Beurde, tussen erfgoed van Egidius Zecker enerzijds en erfgoed 

van Nicholaus gnd Coel van Helvoert anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 50 schelling geld. Knecht van de 

lombarden. 

 

.. Henricus filius quondam Henrici dicti Godevaerts soen hereditarie 

vendidit Johanni Hoijft filio quondam Petri Hoijft hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini et pro primo Domini proxime ex domo et area sita in Busco ad vicum 

dictum Buerde inter hereditatem Egidii Zecker ex uno et inter hereditatem 

Nicholai dicti Coel de Helvoert ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario censu 

L solidorum monete inde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Penu et Scilder datum secunda post sacramenti. Est famulus lombar. 

 

BP 1178 f 158v 02 ma 06-06-1390. 

Henricus zv Henricus zvw Henricus Godevaerts soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus filius Henrici filii quondam Henrici Godevaerts soen prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 158v 03 ma 06-06-1390. 

Johannes van Eijke, Hermannus Oeden soen en Johannes Kemmer beloofden aan 

Philippus Jozollo 192 Hollandse gulden met Sint-Remigius aanstaande (za 01-

10-1390; 24+31+31+30+1=117 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Johannes de Eijke Hermannus Oeden soen et Johannes (dg: Keem) Kemmer 

promiserunt Philippo Jozollo C nonaginta duos Hollant gulden ad Remigii 

proxime persolvendos pena X. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 158v 04 ma 06-06-1390. 

Arnoldus Rover zv Wellinus Rover, zijn broer Gheerlacus en Godescalcus zv 

Ghiselmarus van Vlijmen beloofde aan Otto Bruijstens 30 Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

(dg: Roverus) Arnoldus Rover filius Wellini Rover Gheerlacus eius frater 

et Godescalcus filius Ghiselmar[i?] de Vlijmen promiserunt (dg: dicto Ph) 

Ottoni Bruijstens XXX Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 158v 05 ma 06-06-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 158v 06 ma 06-06-1390. 

Gerardus zvw Paulus van Bruggen verkocht aan Arnoldus Rover zvw Arnoldus 

Boest een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit goederen gnd Hofgoed, in Oirschot, ter plaatse gnd 
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Best, welke pacht aan hem was verkocht78 door Arnoldus Rover van den Lake. 

 

Gerardus filius quondam Pauli de Bruggen hereditariam paccionem quinque 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini ex bonis dictis Hof Goet sitis in parochia de Oerscot in loco 

dicto Best et ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis 

venditam sibi ab Arnoldo Ro[ver] van den Lake prout in litteris 

hereditarie (dg: su) vendidit Arnoldo Rover filio quondam Arnoldi Boest 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 158v 07 .. 06-06-1598. 

Voornoemde pacht van 5 mud is voor de tweede keer geïngrosseerd. 

 

{in margine sinistra:} Vors paccionem quinque modiorum siliginis pro 

qu... Ludo Vlas.... secundario est ingrossata de consensu dominorum 

scabinorum prout .alvis in ....... ...solutio.. ?anno ....... 1388 

sabbato post Agnetis. Actum VIa junii 1598. 

 

BP 1178 f 158v 08 di 07-06-1390. 

Tielmannus van Nederijnen ev Mechtildis dvw Nicholaus Reijmbouts en 

Nicholaus Louwer droegen over aan Henricus gnd Loenman alle goederen, die 

aan hen gekomen waren na overlijden van Elisabeth ev voornoemde Henricus 

Loenman, ter plaatse gnd op Hemert. 

 

Tielmannus de Nederijnen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris #filie quondam Nicholai Reijmbouts# et Nicholaus 

Louwer omnia et singula bona ipsis de morte quondam Elisabeth uxoris 

dudum Henrici dicti Loenman successione hereditarie advoluta quocumque 

locorum ad locum dictum op Hemert consistentia sive sita ut dicebant 

hereditarie supportaverunt dicto Henrico Loenman promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Gerardus et 

Willelmus datum 3a post sacramenti. 

 

BP 1178 f 158v 09 di 07-06-1390. 

Voornoemde Henricus beloofde aan Tielmannus van Nederijnen 124 Gelderse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit Tielmanno de Nederijnen C et XXIIII Gelre gulden 

vel valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 158v 10 di 07-06-1390. 

Arnoldus zv Johannes Smijt van Lieshout beloofde aan Arnoldus zvw 

Gherijsius zv Gerardus Bessellen soen 60 Gelderse gulden79 of de waarde met 

Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Arnoldus filius Johannis Smijt de Lieshout promisit Arnoldo filio quondam 

Gherijsii filii Gerardi Bessellen soen LX Gelre gulden vel valorem a 

Johannis proxime ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 158v 11 di 07-06-1390. 

Voornoemde Arnoldus zv Johannes Smijt beloofde aan Gerardus zv voornoemde 

Gherisius 30 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (za 

24-06-1391) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus filius Johannis Smijt promisit Gerardo filio Gherisii 

predicti XXX Gelre gulden vel valorem ad dictum terminum persolvendos. 

                         
78 Zie ← BP 1178 f 075r 01 za 23-01-1389, verkoop van de erfpacht. 
79 Zie → BP 1178 f 293v 05 wo 07-09-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 158v 12 di 07-06-1390. 

Voornoemde Arnoldus zv Johannes Smijt beloofde aan Richmodis dvw voornoemde 

Gherisius 40 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (za 

24-06-1391) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus debitor promisit Richmodi filie quondam Gherisii predicti 

XL Gelre gulden vel valorem ad dictum terminum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 158v 13 di 07-06-1390. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 211, inv.nr.2278, 07-06-1390. 

Johannes van Mulsel zvw Henricus van Mulsel verkocht aan Theodericus zv 

Hermannus molenaar van Vucht een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van Reijnkinus Potteij enerzijds en erfgoed 

van Arnoldus Hermens soen anderzijds, aan hem verkocht door Henricus zv 

Laurencius zv Sanderus van Bucstel. 

 

Johannes de Mulsel filius quondam Henrici de Mulsel domum et aream sitam 

in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem Reijnkini (dg: Potter) 

Potteij ex uno et inter hereditatem Arnoldi Hermens soen ex alio venditam 

sibi ab Henrico filio Laurencii filii Sanderi de Bucstel (dg: ex alio 

venditum sibi) prout in litteris hereditarie vendidit Theoderico filio 

(dg: q) Hermanni multoris de Vucht supportavit cum dictis litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Gerardus et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 158v 14 di 07-06-1390. 

Willelmus Jacobs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Jacobs soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 158v 15 wo 08-06-1390. 

Willelmus Mersman verkocht aan Alardus van Berlikem een hofstad met 

gebouwen, 26 voet 3 vingerbreedten breed, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, achterwaarts voor erfgoed van Nicholaus Leijdecker, 

strekkend vanaf erfgoed van voornoemde Nicholaus tot aan de stroom, met de 

helft van de weg die loopt vanaf de Hinthamerstraat naar voornoemde 

hofstad, aan hem verkocht door Johannes zv Johannes van Onlant, belast met 

cijnzen in de brief vermeld. 

 

Willelmus Mersman quoddam domistadium viginti sex pedatas et latitudinem 

trium digitorum in (dg: latitudine) latitudine continens situm in Busco 

in vico Hijnthamensi retro #retrorsum# ibidem ante hereditatem Nicholai 

Leijdecker tendens ibidem ab hereditate eiusdam Nicholai ad aquam ibidem 

currentem cum medietate vie tendentis a dicto vico Hijnthamensi ad dictum 

domistadium simul cum edificiis in dicto domistadio consistentibus 

venditum sibi a Johanne filio Iohannis de Onlant prout in litteris 

hereditarie vendidit Alardo de Berlikem supportavit cum dictis litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis quos dictus (dg: 

Willelmus) Alardus nunc ulterius solvet prout dictus (dg: Johannes) 

Willelmus dicto de Onlant eosdem solvere promiserat ut dictus Alardus 

recognovit et promisit. Testes Penu et Scilder datum quarta post 

sacramenti. 

 

BP 1178 f 158v 16 wo 08-06-1390. 

(dg: Johannes Sparre verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Johannes Sparre prebuit et reportavit testes). 
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BP 1178 f 158v 17 wo 08-06-1390. 

Johannes Pasteijdebecker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Pasteijdebecker prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 158v 18 wo 08-06-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 50 Hollandse gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (za 01-10-1390) en de andere 

helft met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori L Hollant gulden vel valorem 

mediatim Remigii et mediatim Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 158v 19 wo 08-06-1390. 

Goddinus van Lijt, voor zich en voor Aleijdis van Risingen, maakte bezwaar 

tegen verkopingen en vervreemdingen met goederen van Reijnerus zv Henricus 

Moijken, met goederen van Henricus Wouters van Lijttoijen, met goederen van 

Johannis Jonge en met goederen van Walterus van Hijntham. 

 

Goddinus de Lijt pro se et pro Aleijde de Risingen vendiciones et 

alienaciones factas cum bonis Reijneri filii Henrici Moijken et cum bonis 

Henrici Wouters de Lijttoijen et cum bonis Johannis Jonge et cum bonis 

Walteri de Hijntham calumpniavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 158v 20 wo 08-06-1390. 

De broers Rutgherus en Henricus, kvw Henricus Berwout, Theodericus van 

Engelant ev Yda, en Henricus Hadewigen bontwerker ev Elisabeth, dvw 

voornoemde Henricus Berwout, maakten een erfdeling van goederen die aan hen 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Henricus Berwout en zijn vrouw 

Jutta. 

Voornoemde Rutgherus en Henricus kregen (1) een huis en erf in Den Bosch, 

in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Wellinus Gewantsnijder enerzijds en 

erfgoed van Mijchael Schoenmaker anderzijds, (2) een b-erfpacht van 5 mud 

rogge, Bossche maat, die Willelmus van den Nuwenhuze levert uit een hoeve 

gnd ter Roijdonk, gelegen in Haaren en in Esch, (3) een b-erfcijns van 40 

schelling die voornoemde wijlen Henricus Berwout beurde uit erfgoederen in 

Esch. 

 

Rutgherus et Henricus fratres liberi quondam Henrici Berwout Theodericus 

de Engelant maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris et Henricus 

Hadewigen pelliciator maritus et tutor legitimus ut asserebat Elisabeth 

sue uxoris filiarum dicti quondam Henrici Berwout palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de bonis ipsis de morte dicti 

quondam Henrici Berwout et Jutte sue uxoris successione hereditarie 

advolutis ut dicebant mediante qua divisione domus et area sita in Busco 

in vico ecclesie inter hereditatem Wellini rasoris pannorum ex uno et 

hereditatem Mijchaelis sutoris ex alio atque hereditaria paccio quinque 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Willelmus van den Nuwenhuze (dg: 

...) annuatim solvere tenetur ex manso dicto ter Roijdonc sito (dg: in 

parochia de .) in parochia de Haren et de Essche item hereditarius census 

XL solidorum quem dictus quondam Henricus Berwout habuit solvendum ex 

hereditatibus in (dg: Ess) dicta parochia de Essche situatis ut dicebant 

dictis Rutghero et Henrico fratribus cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus et jure etc renunciaverunt promittentes ratam 

servare et si via juris. Testes Penu et Jorden datum quarta post 

sacramenti. 

 

BP 1178 f 158v 21 wo 08-06-1390. 

Voornoemde Theodericus van Engelant en Henricus Hadewigen kregen (1) een 

b-erfpacht van 9 mud rogge, maat van Eindhoven, die voornoemde wijlen 
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Henricus Berwout met Lichtmis beurde, gaande uit de hoeve gnd Vlokhoeve, in 

Woensel, waarin Happo zvw Rutgherus gnd des Moren soen woonde, (2) een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, die Nicholaus gnd Noijden en zijn kinderen met 

Lichtmis leveren, gaande uit een hoeven, eveneens Vlokhoeve genoemd, in 

Woensel, {f.159r} (3) een b-erfpacht van 2 mud rogge 16 lopen gerst, maat 

van Eindhoven, gaande uit 1/3 deel van de hoeve, gnd ten Hoeve, in Woensel, 

welke pacht voornoemde wijlen Henricus Berwout verworven had van Happo zv 

Rutgerus gnd des Moren soen. 

 

Et mediante eadem divisione hereditaria paccio novem modiorum siliginis 

mensure de Eijndoven quam dictus quondam Henricus Berwout solvendam 

habuit hereditarie purificationis ex manso dicto Vlochoeven sito in 

parochia de Woensel (dg: atque he) in quo manso Happo filius quondam 

Rutgheri dicti des Moren soen morari consuevit atque hereditaria paccio 

IIIIor modiorum siliginis (dg: solvenda hereditarie ex manso eciam) quam 

Nicholaus dictus Noijden et eius liberi solvere tenentur hereditarie 

purificationis ex manso quodam eciam Vlochoven vocato sito in dicta 

parochia de Woensel 

 

1178 mf4 G 08 f. 159. 

 Quarta post sacramenti: woensdag 08-06-1390. 

 in octavis sacramenti: donderdag 09-06-1390. 

 

BP 1178 f 159r 01 wo 08-06-1390. 

item hereditaria paccio duorum modiorum siliginis et sedecim lopinorum 

(dg: siligininis) #ordei# mensure de Eijndoven (dg: quam) solvenda 

hereditarie ex (dg: manso) #tercia parte mansi# dicto ten Hoeve sito in 

dicta parochia de Woensel quam paccionem duorum modiorum siliginis et 

sedecim lopinorum ordei dictus quondam Henricus Berwout erga Happonem 

filium Rutgeri dicti des Moren soen acquisiverat ut dicebat (dg: 

Theodericus) dictis Theoderico et Henrico Hadewigen cesserunt in partem 

prout dicti fratres recognoverunt super quibus et jure renunciaverunt etc 

promittentes ratam servare et si via juris etc. Testes Penu et Jorden 

datum quarta post sacramenti. 

 

BP 1178 f 159r 02 do 09-06-1390. 

Voornoemde Theodericus van Engelant en Henricus Hadewigen beloofden aan de 

broers Rutgherus en Henricus, kvw Henricus Berwout, een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit de erfpachten 

die aan hen ten deel vielen. 

 

Dicti Theodericus de Engelant et Henricus Hadewigen promiserunt indivisi 

se daturos Rutghero et Henrico fratribus liberis quondam Henrici Berwout 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis ex dictis paccionibus eis in partem cessis ut 

dicebant. Testes Gerardus et Goessuinus datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1178 f 159r 03 wo 08-06-1390. 

Wolphardus van Ghiessen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 6 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 25 morgen 1½ hont, 

gelegen voor Engelen, welke cijns voornoemde Wolphardus verworven had van 

Theodericus zvw Godefridus Posteel. 

 

Wolphardus de Ghiessen hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie Johannis ex viginti quinque jugeribus et uno et dimidio hont 

sitis ante Engelen quem censum dictus Wolphardus erga Theodericum filium 

quondam (dg: Theoderici Posteel) Godefridi Posteel acquisiverat prout in 

litteris monuit de tribus annis. Testes Penu et Jorden datum quarta post 

sacramenti. 
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BP 1178 f 159r 04 wo 08-06-1390. 

De broers Lucas en Leonius, kvw Johannes gnd van de Kelder, droegen over 

aan Egidius plebaan van de kerk van Sint-Guedele in Brussel, tbv hr 

Johannes van Boechout slotvoogd van Brussel, een b-erfcijns van 40 oude 

schilden of ander paijment van dezelfde waarde, die Egidius van Berlaer en 

zijn vrouw vrouwe Ermegardis van Zevenborne beloofd hadden aan voornoemde 

broers Lucas en Leonius, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Egidius en vrouwe Ermegardis. 

 

Lucas et Leonius fratribus-#tres# liberi quondam Johannis dicti de Penu 

hereditarium censum XL denariorum aureorum antiquorum communiter scilde 

vocatorum boni auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris quem Egidius de Berlaer et domina Ermegardis de Zevenborne eius 

uxor legitima promiserant (dg: s) se daturos et soluturos dictis Luce et 

Leonio fratribus hereditarie in festo beati Martini hyemalis ex omnibus 

et singulis bonis predictorum Egidii et domine Ermegardis ab ipsis ad 

presens habitis et imposterum acquirendis prout in litteris hereditarie 

supportaverunt (dg: domino) magistro Egidio plebano ecclesie beate 

Guedele Bruxellensis ad opus domini Johannis de Boechout castelani 

Bruxellensis cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 159r 05 wo 08-06-1390. 

Voornoemde broers Lucas en Leonius, kvw Johannes gnd van de Kelder, 

ontlastten Egidius van Berlaer van 388 oude schilden, die voornoemde 

Egidius beloofd had aan voornoemde broers, zowel in een instrument als in 

andere brieven met het zegel van voornoemde Egidius, uit de tol van Cuijk 

en uit andere goederen van voornoemde Egidius. De brief overhandigen aan 

voornoemde mr Egidius. 

 

Dicti Lucas et Leonius (dg: fratribus) fratres (dg: ce IIIs octuaginta 

tres) quitos proclamaverunt Egidium de Berlaer a IIIc et LXXXVIII aude 

scilde quos dictus Egidius dictis fratribus tam in instrumentis quam in 

aliis litteris sigillo dicti Egidii (dg: s) sigillatis promiserat (dg: ut 

dicebant) ex theolonio de Kuijc seu ex quibuscumque aliis bonis dicti 

Egidii ut dicebant. Testes datum ut supra. Detur dicto magistro Egidio. 

 

BP 1178 f 159r 06 do 09-06-1390. 

Arnoldus Meijssen zvw Godefridus Kerre droeg over aan de secretaris een 

stukje beemd, in Beek, in een beemd gnd de Wredenbeemd, tussen wijlen 

Theodericus Kerre enerzijds en erfgoed gnd dat Groetbroek van den Boeghaert 

anderzijds, strekkend vanaf de gemeint gnd Spulre Gemeint tot aan erfgoed 

van Theodericus gnd Heijlen van den Eijnde, belast met 3½ penning 

hertogencijns. 

 

Arnoldus Meijssen filius quondam Godefridi Kerre particulam prati sitam 

in parochia de Beke in prato dicto den Wredenbeemt inter liberorum 

quondam Theoderici Kerre ex uno latere et inter hereditatem dictam dat 

Groetbroec van den Boeghaert ex alio tendentem a (dg: plat) communitate 

dicta Spulre Gemeijnt ad hereditatem Theoderici dicti Heijlen van den 

Eijnde ut dicebat hereditarie supportavit michi promittens super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis IIIJ denariis 

census domino duci inde solvendis. Testes Gerardus et Goessuinus datum in 

octavis sacramenti. 

 

BP 1178 f 159r 07 do 09-06-1390. 

Henricus van den Dunne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Dunne prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 
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BP 1178 f 159r 08 do 09-06-1390. 

Johannes Bije ev Truda, en Johannes zv Willelmus Nellen soen ev Lerija, dv 

Wellinus Scilder, droegen voer aan Elisabeth dvw Bartholomeus gnd van 

Bergen gewantsnijder de helft, die aan hen gekomen was na overlijden van 

Hilla, sv voornoemde Truda en Lerija en wv voornoemde Bartholomeus van 

Berghen, in een b-erfcijns van 2 oude schilden of ander paijment etc, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit de hoeve van Goessuinus zvw Gheerlacus 

Cnode, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Boerdmans Hoeve, welke cijns 

aan wijlen voornoemde Bartholomeus was verkocht door voornoemde Goessuinus. 

 

Johannes Bije maritus et tutor legitimus ut asserebat Trude sue uxoris et 

Johannes filius Willelmi Nellen soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Lerije sue uxoris filiarum (dg: Willelmi) #{in margine 

sinistra:} Wellini# Scilder medietatem ipsis de morte quondam Hille 

sororis dictarum Trude et Lerije relicte quondam Bartholomei dicti (dg: 

Meus) de Berghen pannicide successione hereditarie advolutam in 

hereditario censu duorum aude scilde vel alterius pagamenti etc solvendo 

hereditarie nativitatis Domini ex manso Goessuini filii quondam Gheerlaci 

Cnode sito in parochia sancti Petri in Vucht ad locum dictum Boerdmans 

Hoeve et ex eius attinentiis vendito dicto quondam Bartholomeo a dicto 

Goessuino prout in l[itteris hereditarie] supportaverunt Elisabeth filie 

dicti quondam Bartholomei de (dg: Boe) Bergen cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Willelmus et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 159r 09 do 09-06-1390. 

Ghibekinus zvw Arnoldus die Hoessche van Lijttoijen verkocht aan Arnoldus 

Avemari een n-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

in het sGreven Hoeve, tussen Stephanus zvw voornoemde Arnoldus die Hoessche 

enerzijds en Jacobus Ghiben soen anderzijds. 

 

Ghibekinus filius quondam Arnoldi die Hoessche de Lijttoijen hereditarie 

vendidit Arnoldo Avemari hereditariam paccionem unius modii (dg: sil) 

ordei mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex uno iugero terre sito in parochia de Lijttoijen in loco 

dicto int sGreven Hoeve inter hereditatem Stephani filii dicti quondam 

Arnoldi die Hoessche ex uno et inter hereditatem Jacobi Ghiben soen ex 

alio promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Spanct et Jorden datum (dg: quint) in octavis 

sacramenti. 

 

BP 1178 f 159r 10 do 09-06-1390. 

Henricus van Bernheze, Gerardus Jans soen van Os en Theodericus van den 

Eijnde beloofden aan Henricus gnd Kuijt rademaker 24 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Henricus de Bernheze (dg: promisit Henrico) Gerardus Jans soen de Os et 

Theodericus van den Eijnde promiserunt Henrico dicto Kuijt rotifici 

XXIIII Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 159r 11 do 09-06-1390. 

Johannes die Vake zvw Walterus die Groeve voller droeg over aan Johannes 

Snoec een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een b-erfcijns van 3 pond 5 

schellingvoornoemd geld, die Johannes van Dordrecht moest betalen aan 

Godefridus van der Donc bv Henricus Meester, een helft met Sint-Jan en de 

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

Johannes van Dordrecht, in Den Bosch, op de Oude Dieze, welke cijns van 20 

schelling voornoemde wijlen Walterus die Groeve gekocht had van voornoemde 
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Godefridus van der Donc. 

 

Johannes die Vake filius quondam Walteri die Groeve fullonis hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex hereditario censu trium librarum et quinque solidorum 

monete antedicte quem Johannes de Dordrecht Godefrido van der Donc fratri 

Henrici Meester solvere tenetur hereditarie terminis solucionis predictis 

ex domo et area eiusdem Johannis de Dordrecht sita in Busco supra 

antiquum Dijesam quem (dg: .) censum XX solidorum dictus quondam Walterus 

die Groeve erga dictum Godefridum van der Donc emendo acquisiverat prout 

in litteris et quem nunc ad se spectare dicebat supportavit Johanni Snoec 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui (dg: deponere) et quorumcumque heredum dicti quondam Walteri 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 159r 12 do 09-06-1390. 

Alardus van Berlikem droeg over aan Johannes zvw Arnoldus Truden soen de 

helft van een lijfrente80,81,82 van 16 pond geld, die Johannes die Lodder moet 

betalen aan Andreas zv Leijta van den Yvenlaer op diens leven, een helft 

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

voornoemde Johannes Lodder, welke helft voornoemde Alardus verworven had 

van voornoemde Andreas. 

 

Alardus de Berlikem medietatem vitalis pensionis sedecim librarum monete 

quam pensionem sedecim librarum Johannes die Lodder Andree filio Leijte 

van den Yvenlaer ad vitam eiusdem Andree et non ultra solvere tenetur 

anno quolibet ad vitam eiusdem Andree et non ultra mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex omnibus et singulis bonis dicti Johannis Lodder 

quocumque locorum sitis quam medietatem dicte pensionis dictus Alardus 

(dg: er.) erga dictum Andream acquisiverat prout in litteris supportavit 

Johanni filio quondam Arnoldi Truden soen cum litteris et jure promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 159r 13 do 09-06-1390. 

Godescalcus Arts soen verkocht aan Henricus Witloc 1/8 deel, dat behoorde 

aan zijn broer Petrus zvw Arnoldus Engbrechts soen van Vucht, in een beemd, 

gnd die Langdonk, van wijlen Johannes Witloc, in Helvoirt, naast de beemden 

gnd des Monniks Broek, belast met de hertogencijns. 

 

Godescalcus Arts soen unam octavam partem (dg: s) que spectabat ad Petrum 

(dg: filium) suum fratrem filium quondam Arnoldi Engbrechts soen de Vucht 

in quodam prato dicto die Langdonc #quondam Johannis (dg: Wil) Witloc# 

sito in parochia !in parochia de Helvoert (dg: in) #iuxta# prata dicta 

des Monics Broec (dg: ex uno et inter heredum quondam Johannis Berwout ex 

alio) ut dicebat (dg: s) vendidit Henrico Witloc promittens (dg: ratam) 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 159r 14 do 09-06-1390. 

Voornoemde Henricus Witloc beloofde aan voornoemde Godescalcus Arts soen 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit voornoemd 1/8 deel van de beemd. 

 

                         
80 Zie ← BP 1175 f 204r 11 ±di 16-10-1369, overdracht van de jaren 1370-1372 

van een lijfrente van 16 pond. 
81 Zie ← BP 1175 f 235v 01 wo 21-08-1370, overdracht van de jaren 1373-1378 

van een lijfrente van 16 pond. 
82 Zie ← BP 1178 f 036r 07 do 23-04-1388, overdracht van de helft van de 

lijfrente. 
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Dictus Henricus Witloc promisit se daturum et soluturum dicto Godescalco 

Arts soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam #de# dicta (dg: se) 

octava parte dicti prati et promisit super omnia (dg: warandiam) 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1178 mf4 G 09 f. 159v. 

 in octavis sacramenti: donderdag 09-06-1390. 

 Sexta post octavas sacramenti: vrijdag 10-06-1390. 

 Sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 11-06-1390. 

 

BP 1178 f 159v 01 do 09-06-1390. 

Truda dvw Zegherus gnd Lexus droeg over aan Johannes van Vessem een 

b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis?, gaande uit een huis en tuin, op de Hinthamerdijk, 

tegenover het leprozenhuis, tussen Martinus Maes soen enerzijds en Johannes 

gnd Can anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Willelmus gnd 

Hake zvw Ghibo gnd Tolinc. 

 

Truda filia quondam Zegheri dicti Lexus cum tutore hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 
!Johannis ex domo et orto sitis supra aggerem Hijnthamensem in opposite 

domus leprosorum inter hereditatem Martini Maes soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Can ex alio venditum sibi a Willelmo dicto 

Hake filio quondam Ghibonis dicti Tolinc prout in litteris supportavit 

Johanni de Vessem cum litteris et jure promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spanct et Jorden 

datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1178 f 159v 02 do 09-06-1390. 

Willelmus Balijart beloofde aan Aleijdis wv Adam van Ghestel alle sloten, 

dijken, waterlaten, sluizen en onraad, behorende bij of komende op 

erfgoederen van voornoemde Aleijdis, gelegen onder Maren en Kessel, 

gedurende 6 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390), te 

onderhouden. 

 

Willelmus Balijart promisit super omnia Aleijdi relicte quondam Ade de 

Ghestel quod ipse omnes et singulos fossata aggeres aqueductus et slusas 

atque omnia et singula onera dicta communiter onraet spectantia de jure 

atque provenienda ad et supra omnes et singulas hereditates dicte (dg: 

Ad) Aleijdis quocumque locorum infra parochias de Maren et de Kessel 

sitas ut dicebat taliter (dg: in) tenebit conservabit et portabit ad 

spacium sex annorum post festum nativitatis Domini proxime futurum (dg: 

s) deinceps sine medio sequentium sic quod dicte Aleijdi dampna exinde 

non eveniant quovis modo. Testes Goessuinus et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 159v 03 do 09-06-1390. 

Voornoemde Aleijdis verhuurde aan Willelmus Balijart al haar erfgoederen, 

onder Maren en Kessel, voor een periode van 6 jaar, ingaande Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1390), (dg: per jaar voor 37 Gelderse gulden of de 

waarde te betalen met Sint-Philippus-en-Jacobus), belast met lasten. 

 

Dicta Aleijdis omnes suas hereditates sitas infra parochias de Maren et 

de Kessel (dg: quo) ut dicebat locavit Willelmo Balijart ab eodem ad 

spacium sex annorum a festo nativitatis Domini proxime futuro sine medio 

sequentium #possidendas# (dg: anno quolibet dictorum sex annorum pro 

XXXVII Gelre gulden seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum sex annorum in festo beatorum Philippi et Jacobi apostolorum et 

primo termino a festo beatorum Philippi et Jacobi proxime futuro ultra 

annum et sic deinceps aliis quinque annis #predictis# sequentibus) 

promittens warandiam (dg: pro premissis) et aliam obligationem deponere 
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exceptis oneribus ad hoc de jure spectantibus (dg: et alter repromisit 

super omnia. Testes datum supra). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 159v 04 do 09-06-1390. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Aleijdis 37 Gelderse gulden 

met Sint-Philippus-en-Jacobus over een jaar (wo 01-05-1392) te betalen, 

hetzelfde over 2 jaar, over 3 jaar, over 4 jaar, over 5 jaar en over 6 jaar 

(di 01-05-1397). Opstellen in 6 brieven. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia dicte Aleijdi XXXVII Gelre gulden 

seu valorem a festo Philippi et Jacobi apostolorum proxime futuro ultra 

persolvendos et tantum a festo beatorum Philippi et Jacobi proxime futuro 

ultra duos annos et tantum a Philippi et Jacobi proxime futuro ultra 3 

annos et tantum a [festo] Philippi et Jacobi proxime futuro ultra quatuor 

annos et tantum a Philippi et Jacobi proxime futuro ultra quinque annos 

et tantum a Philippi et Jacobi proxime futuro ultra sex annos 

persolvendos. Testes datum supra. Et ponetur in sex litteris. 

 

BP 1178 f 159v 05 vr 10-06-1390. 

Willelmus gnd Scoep alias gnd Kistmaker droeg over aan Zebertus gnd Jans 

soen alle goederen, die aan zijn vader Henricus gnd Lisen soen en daarna 

aan voornoemde Willelmus gekomen waren na overlijden van Henricus gnd 

Roesincs. 

 

(dg: .). 

Willelmus (dg: Kis) dictus Scoep alias dictus Kistmaker omnia et singula 

bona (dg: sibi de #H# morte quondam Henrici Roesincs sui avuncu s) 

Henrico dicto Lisen soen suo patri ac (dg: dicto) dicto Willelmo (dg: d) 

postea de morte (dg: dicti) quondam Henrici dicti Roesincs successione 

hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Zeberto dicto Jans soen promittens ratam servare. Testes Penu 

et Goessuinus datum sexta post octavas sacramenti. 

 

BP 1178 f 159v 06 vr 10-06-1390. 

Johannes Moerken van Bucstel verkocht aan Henricus zvw Henricus 

Hanscoenmaker, door wijlen voornoemde Henricus verwekt bij zijn vrouw 

Elisabeth, een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een huis en tuin in Boxtel, tussen de sloot gnd 

Kercwijer enerzijds en Mathias zv Yngrammus van Overaa anderzijds, reeds 

belast met 3 penning grondcijns en 37 schelling. 

 

Johannes Moerken de Bucstel hereditarie vendidit Henrico filio quondam 

Henrici Hanscoenmaker ab eodem quondam Henrico et Elisabeth eius uxore 

genito hereditariam paccionem (dg: unius mo) dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex domo et orto 

sitis in Bucstel (dg: ad locum dictum) inter fossatum dictum Kercwijer ex 

uno et inter hereditatem Mathie filii Yngrammi van Overaa ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis III 

denariis domino fundi et XXXVII solidis prius inde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 159v 07 vr 10-06-1390. 

Godefridus Peters soen van der Woert beloofde aan Gerardus van Berkel 70 

Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Godefridus Peters soen van der Woert promisit Gerardo de Berkel LXX 

Hollant gulden ad monitionem persolvendos. Testes Penu et Jorden datum 

supra. 

 

BP 1178 f 159v 08 za 11-06-1390. 

Johannes van den Wicfenne beloofde aan Willelmus Posteel 26 Gelderse 
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gulden, een helft te betalen met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390), 

en de andere helft met Pinksteren daarop volgend (zo 14-05-1391). 

 

Johannes van den Wicfenne promisit Willelmo Posteel XXVI Gelre gulden vel 

valorem mediatim Martini #proxime# et mediatim penthecostes #deinde 

sequente# (dg: proxime) persolvendos. Testes Goessuinus et Jorden datum 

sabbato post octavas sacramenti. 

 

BP 1178 f 159v 09 za 11-06-1390. 

Petrus gnd Tijelen soen van der Woert, zijn broers Gheerlacus en Petrus, en 

Godefridus van der Woert beloofden aan Tijelmannus Willems soen 35 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) 

te betalen. 

 

Petrus dictus Tijelen soen van der Woert Gheerlacus #et# !Petrus (dg: oi) 

#eius# fratres et Godefridus van der Woert promiserunt Tijelmanno Willems 

soen XXXV Hollant gulden vel valorem ad Martini proxime persolvendos. 

Testes Penu et Jorden datum sabbato post octavas sacramenti. 

 

BP 1178 f 159v 10 za 11-06-1390. 

Petrus Vrijeze, zijn broer Gheerlacus, Godefridus Peters soen, Petrus van 

Os, Godefridus zv Henricus gnd Aude Heijne, Ghibo Peters soen, Theodericus 

Lemmens soen en Nicholaus zv Lambertus Raet beloofden aan Jacobus Gherijts 

soen, Andreas Wouters soen, Gerardus Robbrechts soen en Johannes gnd Arts 

soen 37 Hollandse gulden of de waarde, 1/3 te betalen over 17 weken, 1/3 

over 34 weken en 1/3 over een jaar, wegens zoenakkoord mbt de dood van 

Gerardus zvw Gerardus van der Hoeghaert veroorzaakt door Arnoldus Rolofs 

soen en Tielmannus zv Petrus gnd die Vrijeze. 

 

Petrus Vrijeze Gheerlacus eius fratrer Godefridus Peters soen Petrus de 

Os (dg: .) Godefridus filius Henrici dicti Aude Heijne Ghibo (dg: Petru) 

Peters soen et Theodericus Lemmens soen (dg: promiserunt) Nicholaus 

filius Lamberti Raet promiserunt Jacobo Gherijts #soen# Andree Wouters 

soen Gerardo Robbrechts soen et Johanni dicto Arts soen XXXVII Hollant 

gulden vel valorem pro una tercia parte a data presentium ultra XVII 

septimanas pro altera tercia parte a data presentium ultra XXXIIII 

septimanas et pro ultima tercia parte a data presentium ultra annum 

persolvendos scilicet de reconciliacione necis quondam Gerardi filii 

quondam Gerardi van der Hoeghaert facte ut dicitur per Arnoldum Rolofs 

soen et (dg: per) Tielmannum filium Petri dicti die Vrijeze in personam 

dicti quondam Gerardi filii dicti quondam Gerardi van der Hoeghaert. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 159v 11 za 11-06-1390. 

Gerardus van Scijnle, Henricus zv Metta gnd Arts, Paulus zv Rutgerus van 

der Boerendonc en Bernardus Ghobels soen beloofden aan voornoemde 

crediteuren 37 Hollandse gulden in dezelfde termijnen te betalen, wegens 

het zoenakkoord. 

 

Gerardus de Scijnle Henricus filius Mette dicte Arts Paulus filius 

Rutgeri van der Boerendonc Bernardus Ghobels soen promiserunt dictis 

creditoribus superius nominatis XXXVII Hollant gulden ad dictos terminos 

persolvendos scilicet de reconciliacione necis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 159v 12 za 11-06-1390. 

Jacobus Gherijts soen, Andreas Wouters soen, Gerardus Robbrechts soen en 

Johannes gnd Arts soen verklaarden verzoend te zijn met Arnoldus gnd Rolofs 

soen en Tielmannus zv Petrus gnd die Vrijeze mbt de dood van Gerardus zvw 

Gerardus gnd van der Hoeghaert, veroorzaakt door voornoemde Arnoldus Rolofs 

soen en Tielmannus. Ze beloofden aan handen van Sijmon van Mijrabellum, tbv 

allen die het aangaat, dat zij en hun vrienden en bloedverwanten het 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

205 

zoenakkoord van waarde zullen houden, en dat zij het geld van het 

zoenakkoord zullen uitgeven zonder dat er voor voornoemde Arnoldus Rolofs 

soen en Tijelmannus of hun vrienden schade ontstaat. 

 

Jacobus Gherijts soen Andreas Wouters soen Gerardus Robbrechts soen et 

Johannes dictus Arts soen palam recognoverunt se et omnes eorum 

consanguineos #et amicos# genitos et generandos legitime fore 

reconciliatos cum Arnoldo dicto Rolofs soen et Tielmanno (dg: Peters 

soen) filio Petri dicti die Vrijeze et cum eorum consanguineis et amicis 

genetis #et generandis# scilicet de nece quondam Gerardi filii quondam 

Gerardi dicti van der Hoeghaert facte! ut dicitur per (dg: .) Arnoldum 

Rolofs soen et Tielmannum predictos in personam dicti quondam Gerardi 

filii dicti quondam Gerardi van der Hoeghaert ut dicebant promittentes 

super omnia (dg: p) ad manum Sijmonis de Mijrabello ad opus omnium quorum 

interest quod ipsi et omnes eorum consanguinei et amici geniti et 

generandi dictam reconciliacionem ratam servabunt et quod ipsi (dg: pecu) 

4or predicti pecuniam (dg: ab ip) ipsis occacione dicte reconciliacionis 

promissam convertent et exponent quod dictis Arnoldo Rolofs soen et (dg: 

..) Tijelmanno (dg: dci) nec suis amicis nullum dampnum exinde eveniat. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 159v 13 za 11-06-1390. 

Henricus van Krekelhoeven verklaarde dat Wellinus van Beke alle 

achterstallige termijnen heeft betaald van een b-erfpacht van 9 mud rogge, 

die voornoemde Wellinus aan hem moet leveren 

 

Henricus de Krekelhoeven recognovit sibi Wellinum de Beke persolvisse 

omnia arrastagia sibi deficientia de (dg: pa) hereditaria paccione novem 

modiorum siliginis quam dictus Wellinus sibi solvere tenetur ut dicebat 

salvis tamen litteris supra predictam paccionem confectis alterius in 

suis vigoribus permansuris. Testes Penu et Scilder datum supra. 

 

1178 mf4 G 10 f. 160. 

 Sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 11-06-1390. 

 Secunda post octavas sacramenti: maandag 13-06-1390. 

 Tercia post octavas sacramenti: dinsdag 14-06-1390. 

 

BP 1178 f 160r 01 za 11-06-1390. 

Gerardus gnd Vucht vernaderde een huis83, hofstad en tuin in Oisterwijk, 

tussen Johannes Stinen soen enerzijds en Agnes gnd Gijelijs anderzijds, 

overgedragen84 aan Willelmus gnd van den Eijnde zv Arnoldus Cleijnael door 

Johannes Brouwer en zijn vrouw Elisabeth dv voornoemde Arnoldus Cleijnael; 

hierna droeg voornoemde Gerardus dit over aan Leonius Raet. 

 

Gerardus dictus Vucht prebuit ad redimendum etc domum domistadium et 

ortum sitos in Oesterwijc inter hereditatem Johannis Stinen soen ex uno 

et inter hereditatem Agnetis dicte Gijelijs ex alio supportatos (dg: sibi 

a Johanne) Willelmo dicto van den Eijnde filio Arnoldi (dg: Cle) 

Cleijnael a Johanne Brouwer et Elisabeth eius uxore filia dicti Arnoldi 

Cleijnael prout in litteris et Willelmus cessit et dictus Gerardus 

supportavit Leonio Raet #Raet#. Testes Penu et Scilder datum sabbato post 

octavas sacramenti. 

 

BP 1178 f 160r 02 za 11-06-1390. 

Johannes Goddens soen van Est, Rodolphus van Duer bakker, Gerardus zvw 

Johannes gnd Vuchtman en Johannes Verdonc beloofden aan Arnoldus van 

                         
83 Zie → BP 1180 p 683r 02 do 01-02-1397 (1), verkoop van dit huis, hofstad 

en tuin door Willelmus van den Eijnde zv Arnoldus gnd Cleijnael! 
84 Zie ← BP 1178 f 115r 13 vr 30-07-1389, overdracht van dit huis, hofstad 

en tuin. 
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Vladeracken 40 Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande 

(di 01-11-1390) te betalen. 

 

Johannes Goddens soen de Est et Rodolphus de Duer pistor (dg: ?J) 

Gerardus filius quondam Johannis dicti Vuchtman et Johannes (dg: Veerd) 

Verdonc promiserunt Arnoldo de Vladeracken XL Gelre gulden aut valorem ad 

omnium sanctorum proxime persolvendos. Testes Goessuinus et Jorden datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 160r 03 za 11-06-1390. 

Johannes Proeft van Bucstel beloofde aan Gerardus Hacken, Arnoldus van 

Kessel zv Johannes Louwers, Ludovicus van Kessel en Johannes Hovelman een 

n-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit goederen van eerstgenoemde Johannes, gnd Lievenberg, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Lennensheuvel. De brief overhandigen aan Gerardus Hacken. 

 

Johannes (dg: de) Proeft de Bucstel promisit super omnia #se daturum et 

soluturum# Gerardo Hacken Arnoldo de Kessel #filio Johannis Louwers# 

Ludovico de Kessel Johanni Hovelman hereditariam paccionem octo modiorum 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis ex bonis (dg: 

fratris) primodicti Johannis dictis Lievenberch sitis in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Lennenshoevel et ex attinentiis dictorum bonorum 

singulis et universis quocumque sitis. Testes Penu et Goessuinus datum 

supra. Tradetur littera Gerardo Hacken. 

 

BP 1178 f 160r 04 za 11-06-1390. 

Johannes Proeft van Bucstel, Gerardus Hacken, Arnoldus van Kessel zvw 

Johannes Louwers soen, Ludovicus van Kessel en Johannes Hoevelman beloofden 

aan Henricus Duijsken Gerijts soen 168 oude franken85 of ander goed gouden 

paijment van dezelfde waarde met Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1391) te 

betalen. 

 

Johannes Proeft #de Bucstel# Gerardus Hacken Arnoldus de Kessel filius 

quondam Johannis Louwers soen et (dg: Johannes) Ludovicus de Kessel et 

Johannes Hoevelman promiserunt Henrico Duijsken Gerijts soen centum et 

sexaginta octo aude francken seu aliud (dg: aurerum) bonum aureum 

pagamentum eiusdem valoris a (dg: data) festo nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 160r 05 ma 13-06-1390. 

Katherina wv Roverus Uden soen machtigde haar zoon Winricus haar cijnzen, 

pachten en tegoeden te manen. 

 

Katherina relicta quondam Roveri Uden soen dedit potestatem Winrico suo 

filio monendi eius census pacciones et credita ad revocacionem. Testes 

Gerardus et Spanct datum secunda post octavas sacramenti. 

 

BP 1178 f 160r 06 ma 13-06-1390. 

Arnoldus van Lieshout zvw Johannes van Hoechten gaf uit aan Johannes zv 

Nicholaus gnd Koc van Lieshout (1) een stuk land gnd die Kloot, in Lieshout 

ter plaatse gnd Roede Leens Akker, direct naast Marcelius van den Laer, 

strekkend met een eind aan kvw Johannes van den Zande en met het andere 

eind aan kvw Johannes van Alphen, (2) een stuk beemd in Lieshout, ter 

plaatse gnd die Donk, tussen erfgoed behorend aan het huis van Lieshout 

enerzijds en Wautgherus gnd Weltken zvw Nicholaus zvw Henricus van Rode 

Acker anderzijds, (3) een stuk beemd in Beek bij Aarle, in een kamp gnd 

Marcelijs Kamp van den Laer, tussen Johannes zv Johannes van den Zande 

enerzijds en kvw Ulricus zv Henricus gnd des Smeeds soen anderzijds; de 

                         
85 Zie → BP 1178 f 171r 11 vr 02-12-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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uitgifte geschiedde voor de grondcijns, en thans voor een n-erfcijns van 4½ 

Gelderse gulden of de waarde, met Lichtmis in Lieshout te betalen. Beide 

brieven overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Arnoldus de Lieshout filius quondam Johannis de Hoechten peciam terre 

(dg: s) dictam die Cloet sitam in parochia de Lieshout in loco dicto 

Roede Leens Acker (dg: inter) #contigue# hereditatem (dg: Johannis van 

Zande ex quondam) filii Marcelii van den Laer (dg: ex uno et inter) 

tendentem cum uno ad hereditatem liberorum quondam Johannis van den Zande 

et cum reliquo ad hereditatem liberorum quondam Johannis de Alphen atque 

(dg: duas pecias prati sitas in dicta parochia quarum una) atque peciam 

prati sitam in dicta parochia de Lieshout in loco dicto die Donc inter 

hereditatem spectantem ad domum de Lieshout ex uno et inter hereditatem 

Wautgheri dicti Weltken filii quondam Nicholai filii quondam Henrici de 

Rode Acker ex alio insuper peciam prati sitam in parochia de Beke prope 

Aerle in (dg: p) campo quodam dicto Marcelijs Camp van den Laer inter 

hereditatem Johannis filii Iohannis van den Zande ex uno et hereditatem 

liberorum quondam Ulrici filii Henrici dicti des Smeeds soen ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni filio (dg: q) Nicholai dicti 

Koc de Lieshout ab eodem pro censu dominorum fundi inde solvendo dando 

etc et pro hereditario censu quatuor et dimidii Ghelre gulden vel valorem 

dando dicto Arnoldo ab alio purificationis et in Lieshout tradendo ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit ex premissis. Testes Penu et Jorden datum ut 

supra. Dentur ambe littere dicto Johanni. 

 

BP 1178 f 160r 07 di 14-06-1390. 

Johannes van Herlaer heer van Meerwijc verkocht aan Nicholaus zv Hubertus 

zv Johannes Zwenels soen van Ghemert een kamp, gnd de Crocbeemd, in Empel, 

tussen Aleidis gnd Maes van Bruggen enerzijds en de dijk gnd zegedijk 

anderzijds, welk kamp hr Theodericus Rover aan hem geschonken had. 

Voornoemde hr Theodericus Rover deed afstand. 

 

Johannes de Herlaer dominus de Meerwijc quendam campum #cum eius 

attinentiis# dictum den Crocbeemt situm in parochia de Empel inter 

hereditatem Aleidis dicte (dg: Mae) Maes de Bruggen ex uno et inter 

aggerem dictum zegedike ex alio #quem dominus Theodericus Rover sibi 

nomine dotis dederat# ut dicebat hereditarie vendidit Nicholao filio 

Huberti filii Johannis Zwenels soen de Ghemert promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere (dg: excepto) tamquam de vero 

allodio. Quo facto dictus dominus Theodericus Rover super predicto campo 

et jure ad opus dicti emptoris hereditarie renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte eius deponere. Testes Penu et Spanct 

datum tercia post octavas sacramenti. 

 

BP 1178 f 160r 08 di 14-06-1390. 

Theodericus zvw hr Emondus Rover verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus filius quondam domini Emondi Rover prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 160r 09 di 14-06-1390. 

Hr Johannes van Herlaer verkocht aan Nicholaus zv Hubertus zv Johannes 

Zwenelden soen van Ghemert een kamp, gnd die Slagen Kamp, in Empel, tussen 

Nicholaus van Kessel enerzijds en Petrus van Bruggen en Johannes Gherijts 

soen anderzijds, welk kamp hr Theodericus Rover, samen met andere goederen, 

geschonken had. Voornoemde hr Theodericus Rover deed afstand. 

 

Dominus Johannes de Herlaer quendam campum dictum die Slagen Camp situm 

in parochia de Empel inter (dg: aggerem dictum Zege) hereditatem Nicholai 

de Kessel ex uno et hereditatem Petri de Bruggen et Johannis Gherijts 
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soen ex alio quem campum dominus Theodericus Rover (dg: silm) simul cum 

allis bonis dederat nomine dotis ut dicebat hereditarie vendidit (dg: 

dicto) Nicholao filio Huberti filii Iohannis Zwenelden soen de Ghemert 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere tamquam de vero allodio. Quo facto dictus dominus Theodericus 

Rover super dicto campo et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 160r 10 di 14-06-1390. 

Theodericus zvw hr Emondus Rover verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus filius quondam domini Emondi Rover prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 160r 11 di 14-06-1390. 

Willelmus zvw Lambertus van den Arennest verkocht aan Gerardus van Gheffen 

molenaar een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Henricus zv 

Johannes gnd Ricouds soen beloofd had aan voornoemde Willelmus, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit 1/3 deel van een kamp, gnd die Geist Kamp, 

in Hintham, tussen Jacobus van Bruggen enerzijds en voornoemde Henricus zv 

Johannes Rijcouds soen anderzijds, welk 1/3 deel voornoemde Willelmus voor 

voornoemde pacht uitgegeven had aan voornoemde Henricus. 

 

Willelmus filius quondam Lamberti van den Arennest hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco quam Henricus filius !filius 

Johannis dicti Ricouds soen promiserat (dg: h) se daturum dicto Willelmo 

hereditarie in festo nativitatis Domini ex tercia parte cuiusdam campi 

dicti die Gheijst Camp siti in Hijntham inter hereditatem Jacobi de 

Bruggen ex uno et inter hereditatem dicti (dg: H) Henrici filii Johannis 

Rijcouds soen ex alio prout !terciam partem dicti campi dictus Willelmus 

prefato Henrico pro predicta paccione ad pactum dederat prout in litteris 

hereditarie vendidit Gerardo de Gheffen (dg: ..) multori supportavit cum 

dictis litteris et jure promittens ratam servare et obligationem in dicta 

paccione deponere. Testes Penu et Gerardus datum 3a post octavas 

sacramenti. 

 

BP 1178 f 160r 12 di 14-06-1390. 

Johannes gnd van Vucht zvw Henricus Goesswijns soen wonend in Boxtel, 

beloofde aan Theodericus van Bucstel gewantsnijder 11 Gelderse gulden minus 

5 plakken of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Solvit. 

Johannes dictus de Vucht filius quondam Henrici Goesswijns soen (dg: de 

Bucst) commorans in Bucstel ut dicebat promisit Theoderico de Bucstel 

rasori pannorum XI Gelre gulden minus quinque placken vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Willelmus Scilder et 

Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 160r 13 di 14-06-1390. 

Nicholaus gnd Coel zvw Arnoldus Jans soen gaf uit aan Johannes zv Nicholaus 

van Heze 2/3 deel van een hofstad van voornoemde Nicholaus, in Den Bosch, 

aan de straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Henricus Godevaerts soen 

enerzijds en erfgoed van Lambertus gnd Metten soen anderzijds, te weten het 

2/3 deel richting erfgoed van voornoemde Henricus Godevaerts soen; de 

uitgifte geschiedde voor 2/3 deel van 12½ penning aan de hertog, en thans 

voor een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1390). 
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Nicholaus dictus Coel filius quondam Arnoldi Jans soen duas (dg: tercias) 

partes cuiusdam domistadii dicti Nicholai siti in Busco ad vicum dictum 

Aude Huls inter hereditatem Henrici Godevaerts soen ex uno et hereditatem 

Lamberti dicti Metten soen ex alio scilicet dividendo dictum domistadium 

in tres partes equales duas partes de hiis scilicet illas duas partes de 

dictis tribus partibus que site sunt versus hereditatem dicti Henrici 

Godevaerts soen [ut] dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni filio 

Nicholai de Heze (dg: p) #ab eodem# pro duabus partibus duodecim et 

dimidii denariorum domino duci ex dictis duabus terciis partibus 

solvendis dandis etc et pro hereditario censu IIIIor librarum monete 

dando dicto Nicholao ab alio mediatim Johannis et mediatim Domini [et] 

pro primo Domini proxime ex dictis duabus partibus promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Penu et Spanct 

datum ut supra. 

 

1178 mf4 G 11 f. 160v. 

 in die beati Viti martiris: dinsdag 14-06-1390. 

 Sexta post Viti: vrijdag 17-06-1390. 

 Sabbato post Viti: zaterdag 18-06-1390. 

 Secunda post Gervacii et Prothasii: maandag 20-06-1390. 

 Secunda post nativitatis Johannis: maandag 27-06-1390. 

 in vigilia Johannis: donderdag 23-06-1390. 

 

BP 1178 f 160v 01 di 14-06-1390. 

Hr Theodericus Rover ridder verkocht aan Gerardus van Eijke een stukje 

beemd, in Rixstel, tussen voornoemde Gerardus van Eijke enerzijds en een 

beemd van voornoemde hr Theodericus, gnd Huben Beemd, anderzijds, zoals dit 

stukje behoorde aan de hoeve, gnd ten Laar. 

 

Dominus Theodericus Rover miles particulam prati sitam in parochia de 

Rixstel inter hereditatem Gerardi de Eijke ex (dg: ..) uno et inter 

pratum ipsius domini Theoderici dicti! Huben Beemt ex alio prout dicta 

particula prati ad mansum dictum ten Laer pertinere consuevit ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Gerardo de Eijke promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Penu et Spanct datum in die beati Viti 

martiris. 

 

BP 1178 f 160v 02 di 14-06-1390. 

Godefridus van Geldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de Geldorp prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 160v 03 di 14-06-1390. 

Arnoldus Stamelart van Spanct beloofde aan de secretaris, tbv Gheerlacus 

van Erpe en Johannes van Ghemert de jongere, 100 Hollandse gulden of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Arnoldus Stamelart de Spanct promisit mihi ad opus Gheerlaci de Erpe et 

Johannis de Ghemert junioris C Hollant gulden vel valorem ad monitionem 

eorum persolvendos. Testes Penu et Willelmus datum ut supra. (dg: Spanct 

jussit delere contractum) predictum. 

 

BP 1178 f 160v 04 di 14-06-1390. 

De broers Theodericus, Egidius, Eligius en Petrus, kvw Eligius van Spanct, 

beloofden aan Arnoldus Stamelart van Spanct 100 Hollandse gulden of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Theodericus et (dg: Eg) Egidius et Eligius et Petrus fratres liberi 

quondam Eligii de Spanct promiserunt Arnoldo Sta de Spanct (dg: C et) C 

Hollant gulden vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum ut 
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supra. 

 

BP 1178 f 160v 05 di 14-06-1390. 

De broers Henricus Boef, Henricus van Haren en Willelmus van Haren 

beloofden aan Johannes van de Dijk 48 Gelderse gulden of de waarde met 

Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1390) te betalen. 

 

Henricus Boef Henricus de Haren Willelmus de Haren fratres promiserunt 

Johanni de Aggere XLVIII Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 160v 06 di 14-06-1390. 

Willelmus van Oijen en zijn vader Johannes beloofden aan Reijnerus zvw 

Johannes Nollekens 51 Gelderse gulden met Maria-Geboorte (do 08-09-1390) te 

betalen. 

 

(dg: Joh) Willelmus de Oijen et Johannes eius pater promiserunt Reijnero 

filio quondam Johannis Nollekens LI Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Marie persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 160v 07 di 14-06-1390. 

Hr Johannes van Berlaer heer van Helmond maakte bezwaar tegen verkopingen 

en vervreemdingen gedaan door Egidius van Berlaer. 

 

Dominus Johannes de Berlaer dominus de Helmont vendiciones et 

alienaciones factas per Egidium de Berlaer calumpniavit. Testes Pernu et 

Gerardus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 160v 08 vr 17-06-1390. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo gaf uit aan Arnoldus van Bruheze een stuk 

land, 8 lopen rogge maat van Mierlo groot, in Mierlo, ter plaatse gnd dat 

Broek, naast de akker gnd Lieverdonk behorend tot de goederen gnd 

Ruijmdonk, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind 

aan de heide van Scepekolc; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 

1½ mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle peciam terre #octo lopina siliginis 

mensure de Mierle in semine capientem# sitam in parochia de Mierle (dg: 

s) ad locum dictum dictum dat Broec (dg: inter hereditatem d) #iuxta# 

agrum dictum Lieverdonc spectantem ad bona dicta Ruijmdonc tendentem cum 

uno fine ad viam communem et cum reliquo fine ad mericam de Scepekolc ut 

dicebat dedit ad paccionem Arnoldo de Bruheze ab eodem pro hereditaria 

paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Mierle danda sibi 

ab altero purificationis et in Mierle tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis. Testes Gestel et Jorden datum sexta post Viti. 

 

BP 1178 f 160v 09 za 18-06-1390. 

Voornoemde Henricus droeg voornoemde pacht over aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus, tbv Willelmus zvw Johannes gnd Bastart van Baerle. 

 

Dictus Henricus dictam paccionem supportavit Henrico Dicbier filio 

Godefridi ad opus (dg: Jo) Willelmi filii quondam Johannis dicti Bastart 

de Baerle promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Penu et Jorden datum sabbato post Viti. 

 

BP 1178 f 160v 10 za 18-06-1390. 

Ghibo zvw Henricus van den Broec verkocht aan hr Theodericus Rover ridder 

een hoeve, gnd ten Broek, die was van wijlen zijn voornoemde vader 

Henricus, in Rixstel. Verkoper beloofde dat zijn zuster Heilwigis afstand 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

211 

zal doen. 

 

Ghibo filius quondam Henrici van den Broec mansum quendam dictum ten 

Broec qui fuerat dicti quondam Henrici sui patris nunc ad se spectantem 

situm in (dg: loco) #parochia# dicto Rixstel cum omnibus suis attinentiis 

ut dicebat hereditarie vendidit domino Theoderico Rover militi promittens 

warandiam et obligationem deponere et promisit quod ipse Heilwigem suam 

sororem super dicto manso et jure ad opus dicti domini Theoderici 

hereditarie faciet renunciare. Testes Penu et Goessuinus datum sabbato 

post Viti. 

 

BP 1178 f 160v 11 za 18-06-1390. 

Franco zvw Engbertus Campen droeg over aan Johannes gnd Bruneel bvw 

Johannes Harders zijn vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, aan de 

plaats gnd Beurde, tussen erfgoed van Elisabeth gnd Boden enerzijds en 

erfgoed van Cristina Martini anderzijds, welk huis en erf Godescalcus gnd 

van Megen wollenklerenwever in cijns verkregen had van Elsbena gnd van Lijt 

wv Johannes Harders, voornoemde Johannes Haerders en Johannes zv 

Cristianus, welk huis en erf aan voornoemde Franco en wijlen zijn vrouw 

Elisabeth gekomen waren na overlijden van voornoemde Godescalcus, 

grootvader van voornoemde Elisabeth. De brief overhandigen aan voornoemde 

Franco. 

 

Franco filius quondam Engberti Campen usufructum quem habet in domo et 

area sita in Busco ad locum dictum Buerde inter hereditatem Elisabeth 

dicte Boden (dg: ex uno) et inter hereditatem Cristine Martini quam domum 

et aream Godescalcus dictus de Megen textor laneorum erga Elsbenam dictam 

de Lijt #relictam Johannis Harders {in margine sinistra:} Johannem 

Haerders# et Johannem filium Cristiani ad censum acquisiverat prout in 

litteris et quam domum et aream dictus (dg: Johannes #Fr) Franco# et 

Elisabeth quondam uxori de morte dicti quondam Godescalci avi dudum dicte 

quondam Elisabet(?) successione hereditarie advolutam esse dicebat 

legitime supportavit Johanni dicto Bruneel #{in margine sinistra:} (dg: 

filium quondam) fratrem quondam dicti Johannis Harders# promittens ratam 

servare. Testes datum ut supra. Detur dicto Franconi. 

 

BP 1178 f 160v 12 ma 20-06-1390. 

Johannes gnd Bruneel verkocht voornoemd huis en erf aan Henricus van den 

Arennest zvw Lambertus. 

 

Johannes dictus Bruneel dictam domum et aream (dg: .) quam nunc ad se 

spectare dicebat vendidit Henrico van den Arennest filio quondam Lamberti 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Gerardus et Goessuinus datum secunda post 

(dg: Viti) Gervacii et Prothasii. 

 

BP 1178 f 160v 13 ma 27-06-1390. 

Voornoemde Henricus droeg voornoemd huis en erf over aan Franco zvw 

Engbertus Campen. 

 

Dictus Henricus dictam domum et aream supportavit Franconi filio quondam 

Engberti Campen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Goeswinus et Jorden datum secunda post nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1178 f 160v 14 ma 27-06-1390. 

Mechtildis wv Jacobus Coptiten beloofde aan Aleijdis wv Adam van Ghestel 

een lijfrente van 12 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een stenen huis en erf van voornoemde 

Mechtildis, in Den Bosch, achter de kerk van de Minderbroeders, tussen 

erfgoed van Henricus van Uden enerzijds en erfgoed van wijlen Noudekinus 
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van Driele anderzijds, en uit andere goederen van voornoemde Mechtildis. 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken beloofde aan voornoemde Aleijdis dat, 

ingeval Mechtildis zou overlijden terwijl Aleijdis nog in leven is, dat hij 

dan, na overlijden van voornoemde Mechtildis, voornoemde lijfrente zal 

betalen. 

 

Mechtildis relicta quondam Jacobi Coptiten cum tutore promisit super 

omnia habita et habenda se daturam et soluturam Aleijdi relicte quondam 

Ade de Ghestel vitalem pensionem (dg: pen) XII librarum monete anno 

quolibet ad vitam dicte Aleijdis et non ultra mediatim nativitatis Domini 

et mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime futuro 

ex domo lapidea et area dicte Mechtildis sita in Busco retro ecclesiam 

fratrum minorum inter hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter 

hereditatem (dg: Jacobi ?Sticker ex alio) quondam Noudekini de Driele ex 

alio et ex ceteris bonis dicte Mechtildis singulis et universis (dg: 

quocumque lo) habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis (dg: pro). Quo facto Johannes filius quondam Danijelis de 

Vladeracken promisit super omnia (dg: q) dicte Aleijdi quod si contingat 

dictam Mechtildem (dg: decedere) ante decessum dicte Aleijdis decedere 

quod extunc dictus Johannes post decessum dicte Mechtildis dictam 

pensionem vitalem et exsolvet #anno quolibet# dicte Aleijdi quamdiu ipsa 

Aleijdis vivet in humanis de et ex omnibus bonis dicti Johannis quocumque 

locorum sitis et cum dicta Aleijdis mortua fuerit etc. Testes Gerardus et 

Goessuinus datum supra. 

 

BP 1178 f 160v 15 ma 27-06-1390. 

Voornoemde Mechtildis beloofde voornoemde Johannes schadeloos te houden. 

 

Dicta Mechtildis cum tutore promisit super habita et habenda dictum 

Johannem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 160v 16 do 23-06-1390. 

Stephanus gnd des Raets soen verkocht aan Adam Katherinen soen 2 stukken 

land, in Empel, ter plaatse gnd die Stege, (1) beiderzijds tussen 

voornoemde Adam Katherinen soen, (2) tussen Rodolphus van Gravia enerzijds 

en kvw Deenkinus Luwe anderzijds, welke beide stukken 1 morgen minus 27 

roeden groot zijn, belast met sloten aan het eind van de stukken gelegen. 

 

Stephanus dictus des Raets soen duas pecias terre sitas in parochia de 

Empel (dg: q) in loco dicto die Steghe quarum una inter hereditates Ade 

Katherinen soen ex utroque latere et altera inter hereditatem Rodolphi de 

Gravia ex uno et hereditatem liberorum quondam Deenkini Luwe ex alio sunt 

situate et que pecie terre ambe unum juger minus XXVII virgatis terre 

continent ut dicebat hereditarie vendidit dicto (dg: Ade Ade) Ade 

Katherinen soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

fossatis ad finem dictarum peciarum terre sitis. Testes Willelmus et 

Goessuinus datum in vigilia Johannis. 

 

BP 1178 f 160v 17 do 23-06-1390. 

Nicholaus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nicholaus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf4 G 12 f. 161. 

 Quarta post Gervasii et Prothasii: woensdag 22-06-1390. 

 in crastino nativitatis Johannis: zaterdag 25-06-1390. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1390. 

 Secunda post octavas Pe Pauli: maandag 11-07-1390. 

 

BP 1178 f 161r 01 wo 22-06-1390. 

Johannes die Heect verkocht aan Willelmus gnd Mersman een n-erfpacht van ½ 
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mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, 

in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbos, achter de plaats gnd des Lozen 

Hof, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen Luijta Bauderics anderzijds, 

reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

Johannes die Heect hereditarie vendidit Willelmo dicto (dg: Me) Mersman 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis (dg: ex) ex pecia terre sita in parochia de 

Nijsterle ad locum dictum Vorstenbosch retro ortum dictum des Lozen Hof 

inter communem platheam ex uno et inter hereditatem quondam Luijte 

Bauderics ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus et paccionibus prius inde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Penu et Scilder datum quarta post Gervasii et 

Prothasii. 

 

BP 1178 f 161r 02 wo 22-06-1390. 

Henricus Ghesen soen beloofde aan Heilwigis wv Gerardus Nollen, gedurende 4 

jaar, elk jaar met Pasen, 3½ Hollandse gulden of de waarde te betalen en 

dat hij de maasdijk, zegedijken, sloten en andere onraad, die horen bij 1½ 

morgen land van voornoemde Heilwigis, in Lithoijen, ter plaatse gnd die 

Langbeemden, tussen voornoemde Henricus Ghesen soen enerzijds en Goessuinus 

Model Berns soen anderzijds, zal onderhouden. 

 

Henricus Ghesen #soen# promisit super omnia se daturum et soluturum 

Heilwigi relicte quondam Gerardi Nollen ad spacium 4or annorum (dg: anno 

q) proxime futurorum anno quolibet eorundem 4or annorum tres et dimidium 

Hollant gulden vel valorem eorum anno quolibet eorundem pasce et pro 

primo pasce proxime futuro et sic deinceps dictis 4or annis durantibus et 

quod ipse Henricus aggerem Mose et Zegedike et fossata spectantes ad unum 

et dimidium jugera terre ipsius Heilwigis sitos in parochia de Lijttoijen 

in loco dicto die Langbeemde inter hereditatem dicti Henrici (dg: de) 

Ghesen soen ex uno et hereditatem (dg: v) Goessuini Model Berns soen ex 

alio atque cetera onera ad dicta IJ jugera terre spectantia dicto termino 

durante quod dicte Heilwigi nullum dampnum exinde eveniat. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 161r 03 wo 22-06-1390. 

Jacobus zvw Wautgerus Boertkens soen van Eijndoven droeg over aan Hubertus 

zvw Johannes Duvels een stukje beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Herende, tussen Henricus van den Evershoet enerzijds en erfgoed van het 

klooster van Bijnderen anderzijds, welk stukje jaarlijks gedeeld wordt 

tegen een ander erfgoed aldaar behorend aan Johannes van Boerdonc, belast 

met 1 Hollandse plak. 

 

Jacobus filius quondam !Waugeri Boertkens soen de Eijndoven particulam 

prati sitam in parochia de Beke prope Aerle in loco dicto Herende inter 

hereditatem Henrici van den Evershoet ex uno et hereditatem conventus de 

Bijnderen ex alio et (dg: et) et que particula prati annuatim dividitur 

erga aliam hereditatem ibidem #{in margine sinistra:} spectantem ad 

Johannem de Boerdonc# sitam ut dicebat hereditarie supportavit Huberto 

filio quondam Johannis (dg: Duve) Duvel[s] promittens warandiam et 

obligationem deponere (dg: testes Penu et Goessuinus datum ut supra) 

excepto uno Hollant placke inde solvendo. Testes Penu et Goessuinus datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 161r 04 wo 22-06-1390. 

Johannes zvw Henricus Piet verkocht aan Johannes Smijt van Lieshout, tbv 

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

met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land in Lieshout, ter plaatse 

gnd dat Rode Ven, tussen Theodericus Melcer enerzijds en Jacobus van den 

Broec anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, reeds belast 
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met de grondcijns. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes filius quondam Henrici Piet (?dg: J) legitime vendidit Johanni 

Smijt de Lieshout ad opus sui et ad opus Katherine sue filie vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum purificationis ex (dg: 

hereditate) pecia terre sita in parochia de Lieshout in loco dicto dat 

Rode Venne inter hereditatem Theoderici Melcer ex uno et hereditatem 

Jacobi van den Broec ex alio tendente cum uno fine ad communem platheam 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi et alter eorum diutius vivens integraliter habebit. 

Testes Penu et Goessuinus datum quarta post Gervasii et Prothasii. 

 

BP 1178 f 161r 05 wo 22-06-1390. 

Ghisbertus zvw Theodericus Proefst, zijn broers Ludovicus en Willelmus en 

Johannes Luwe beloofden aan Arnoldus Bake van Eten, Arnoldus Mathie en 

Theodericus Johannis zv Sophia, 80 Hollandse gulden na maning te betalen. 

De brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus Bake. 

 

Ghisbertus filius quondam Theoderici Proefst Ludovicus et Willelmus eius 

fratres et Johannes Luwe promiserunt Arnoldo Bake de Eten Arnoldo Mathie! 

et Theoderico !Johannis filii Sophie vel eorum alteri LXXX Hollant gulden 

ad monitionem ipsorum vel alterius eorum persolvendos. Testes datum ut 

supra. Detur dicto Arnoldo Bake. 

 

BP 1178 f 161r 06 za 25-06-1390. 

Arnoldus van Os zvw Arnoldus van Os verkocht aan Elisabeth ndvw Alardus 

Becker een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) een huis en erf, in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van de Baggarden enerzijds en Godefridus Scenckel 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 7 pond 

geld, (2) een akker gnd dat Rot, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Houthem, tussen erfgoed van het klooster van Bijnderen enerzijds en 

Willelmus Haen anderzijds. 

 

Arnoldus de Os filius quondam Arnoldi de Os (dg: here) #legitime# 

vendidit Elisabeth filie naturalis quondam Alardi Becker vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam ad eius vitam 

purificationis ex domo et area dicti venditoris sita in Busco in vico 

dicto Colperstraet inter hereditatem Baggardorum ex uno et hereditatem 

Godefridi Scenckel ex alio atque ex agro terre dicto dat Rot sito in 

parochia de Rode in loco dicto Houthem inter hereditatem conventus de 

Bijnderen ex uno et hereditatem Willelmi Haen ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu ducis et hereditario censu VII librarum monete ex 

dicta domo et area (dg: de) solvendis et sufficientem facere et cum 

mortuus fuerit. Testes Goessuinus et Jorden datum in crastino nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1178 f 161r 07 za 25-06-1390. 

Bernardus zvw Bernardus gnd van Pleze en Willelmus van den Wijer droegen 

over aan Nicholaus Wijchmans soen mesmaker alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van Ziborgis dvw Theodericus Wildeken evw 

voornoemde Nicholaus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

voornoemde Nicholaus. 

 

Bernardus filius quondam (dg: B) Bernardi dicti de Pleze et Willelmus van 

den Wijer omnia et singula bona sibi de morte quondam Ziborgis filie 

quondam Theoderici Wildeken uxoris quondam Nicholai Wijchmans soen 

cultellificis successione hereditarie advoluta atque post mortem dicti 

Nicholai jure successionis hereditarie advolvenda quocumque locorum 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

215 

situata ut dicebant hereditarie supportaverunt dicto Nicholao 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Penu et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1178 f 161r 08 do 30-06-1390. 

De gezusters Agnes en Ghisella, dvw Petrus van Hezewijc, gaven uit aan 

Johannes Smijt zvw Willelmus Smijt de helft van een hofstad in Hees, ter 

plaatse gnd die Hogen, tussen voornoemde Johannes Smijt enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met de houtwas die erbij hoort; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes de 

andere helft tot onderpand. 

 

Agnes et Ghisella sorores filie quondam Petri de Hezewijc cum tutore (dg: 

pec domistadium) #medietatem ad se spectantem domistadii# siti in 

parochia de Hees in loco dicto die Hoeghen inter hereditatem Johannis 

Smijt filii quondam Willelmi Smijt ex uno et inter communem platheam ex 

alio (dg: tend p) cum lignecrescencia ad dictum domistadium spectante ut 

dicebant dederunt ad pactum dicto Johanni Smijt ab eodem pro hereditaria 

paccione novem lopinorum siliginis mensure de Busco danda dictis 

sororibus purificationis ex premissis promittentes cum tutore (dg: 

warandiam et aliam obligationem) #ratam servare et obligationem ex parte 

eorum# deponere et alter repromisit ex premissis (dg: testes Scilder et 

Goessuinus datum in crastino Pe Pauli) et ad maiorem securitatem dictus 

Johannes alteram medietatem dicti domistadii ad pignus imposuit. Testes 

Willelmus et (dg: Goessuinus datum in crastino Pe Pauli) et Jorden datum 

in crastino Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 161r 09 do 30-06-1390. 

Voornoemde Johannes Smijt beloofde aan voornoemde gezusters 36 Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Dictus Johannes Smijt promisit dictis sororibus XXXVI Gelre gulden vel 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 161r 10 do 30-06-1390. 

Petrus die Rademaker zvw Johannes Rademaker verkocht aan Margareta wv 

Johannes Becker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas te leveren, gaande uit een akker, 10 lopen rogge groot, in 

Helvoirt, tussen Corstina Meelmans enerzijds en erfg vw Johannes Lemmen 

soen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, reeds belast 

met een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Petrus die Rademaker filius quondam Johannis Rademaker hereditarie 

vendidit Margarete relicte quondam Johannis Becker hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree ex 

agro terre (dg: d) decem lopina siliginis annuatim in semine capiente 

sito in parochia de Helvoert inter hereditatem Corstine Meelmans ex uno 

et inter hereditatem heredum quondam Johannis Lemmen soen ex alio 

tendente (dg: cum) cum uno fine ad communem platheam ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis prius inde solvenda et sufficientem 

facere. Testes Willelmus et Goessuinus datum in crastino Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 161r 11 ma 11-07-1390. 

Ghibo Kesselman en zijn kinderen Ghibo en Jacobus beloofden aan Jacobus 

Clerc 53½ Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390) te betalen. 
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Ghibo Kesselman Ghibo et Jacobus eius liberi promiserunt Jacobo Clerc 

LIII #et dimidium# Engels nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Penu et Jorden datum secunda post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 161r 12 ma 11-07-1390. 

Johannes van Yssche maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Godescalcus van Hijntham. 

 

(dg: Th Gl) Johannes de (dg: Hijntham) #Yssche# vendiciones et 

alienaciones factas per Godescalcum de Hijntham ut dicebat calumpniavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 161r 13 ma 11-07-1390. 

Goessuinus Herinc zvw Johannes Kael beloofde aan Gerardus zvw Petrus 

Zerijs86 78 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390) te betalen. 

 

Goessuinus Herinc filius quondam Johannis Kael promisit Gerardo filio 

quondam Petri Zerijs LXXVIII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf4 G 13 f. 161v. 

 in crastino Jacobi: dinsdag 26-07-1390. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 29-07-1390. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 28-07-1390. 

 in festo Petri ad vincula: maandag 01-08-1390. 

 Quarta post Petri ad vincula: woensdag 03-08-1390. 

 Sexta post Petri ad vincula: vrijdag 05-08-1390. 

 Sexta post Laurencii: vrijdag 12-08-1390. 

 Sabbato post Laurencii: zaterdag 13-08-1390. 

 in crastino Bartholomei: donderdag 25-08-1390. 

 in die Bartholomei: woensdag 24-08-1390. 

 

BP 1178 f 161v 01 di 26-07-1390. 

Goessuinus Herinc zvw Johannes Kael beloofde aan Stephanus Wert 34 Gelderse 

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

 

Goessuinus Herinc filius quondam Johannis Kael promisit Stephano Wert 

XXXIIII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Willelmus et Goessuinus datum [in cra]stino Jacobi. 

 

BP 1178 f 161v 02 vr 29-07-1390. 

Godefridus van Alphen beloofde aan Theodericus van der Ynden 18 Gelderse 

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

 

Godefridus de Alphen promisit Theoderico van der Ynden XVIII Gelre gulden 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Penu et 

Goessuinus datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 161v 03 vr 29-07-1390. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan Henricus zv Henricus Godevaerts soen 42 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit Henrico (dg: G) filio Henrici Godevaerts soen 

XLII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini persolvendos. Testes 

                         
86 Zie → VB 1799 f 055v 10, ma 06-02-1391; VB 1799 f 056r 19, ma 06-03-1391; 

VB 1799 f 057v 11, ma 03-04-1391: Gerijt soen wilner Peters geheijten 

Zerijs was gericht … aen alle goide Goeswijns Herincs soen wilner Jans 

Calen met scepenen scoud brieven. 
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datum supra. 

 

BP 1178 f 161v 04 vr 29-07-1390. 

Laurencius van Gherwen en Marcelius Vos verklaarden dat Johannes zv 

Theodericus van Gherwen buiten het huis etc is geweest van zijn vader, 

gedurende 6 weken 3 dagen en langer. 

 

Nos Penu et Gerardus scabini notum facimus quod constituti coram nobis 

Laurencius de Gherwen et Marcelius Vos deposuerunt quod Iohannes filius 

Theoderici de Gherwen fuit extra domum etc sui patris per spacium sex 

septimanarum et trium dierum et amplius. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 161v 05 do 28-07-1390. 

Hr Henricus van der Loeke, Johannes van Dordrecht en Arnoldus nzv hr 

Leonius van Scijnle beloofden aan Martinus Monic 100 Hollandse gulden 

vandaag over een maand te betalen. 

 

O. 

Dominus Henricus van der Loeke Johannes de Dordrecht et Arnoldus filius 

naturalis domini Leonii de Scijnle promiserunt Martino Monic centum 

Hollant gulden a data presentium ultra mensem persolvendos. Testes Penu 

et Gestel datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 161v 06 ma 01-08-1390. 

Gerardus Cop ev Heilwigis dvw Johannes van Scijnle verkocht aan Willelmus 

Coninc 1 lopen land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, tussen kvw 

Henricus van der Hagen enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke lopen 

aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes. 

 

Gerardus Cop maritus et tutor legitimus ut asserebat Heilwigis sue uxoris 

filie quondam (dg: Ge) Johannis de Scijnle lopinatam terre sitam in 

parochia de Scijnle in loco dicto Luttel (dg: ex) Eijnde inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici van der Hagen ex uno et (dg: l) 

inter communem platheam ex alio quam sibi et dicte eius uxori de morte 

dicti quondam Johannis successione hereditarie advolutam esse dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo Coninc promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Willelmus et Goessuinus datum in festo Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 161v 07 wo 03-08-1390. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Nicholaus Mol van Glabbeke 218 Gelderse 

gulden of de waarde maandaG over 9 weken te betalen. 

 

Solvit. 

Johannes Bathenborch promisit Nicholao Mol de Glabbeke IIc et XVIII Gelre 

gulden vel valorem a feria secunda proxime futura ultra novem septimanas 

(dg: q) sine medio subsequentes persolvendos. Testes Penu et Scilder 

datum quarta post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 161v 08 wo 03-08-1390. 

Ghisbertus zvw Johannes van der Bruggen beloofde aan zijn broer Henricus 

100 oude schilden, na maning te betalen. 

 

Ghisbertus filius quondam Johannis van der Bruggen promisit Henrico suo 

fratri C aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 161v 09 vr 05-08-1390. 

Johannes Priker beloofde aan Gerardus zv Paulus van Bruggen 65½ Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Johannes Priker promisit Gerardo filio Pauli de Bruggen (dg: LVJ) LXVJ 

Gelre gulden #vel valorem# ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 
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Testes Penu et Jorden datum sexta post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 161v 10 vr 12-08-1390. 

Ghibo zvw Johannes gnd Ghevaerts soen beloofde aan Nicholaus uter Hasselt 

78 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te 

betalen. 

 

Ghibo filius quondam Johannis dicti Ghevaerts soen promisit Nicholao uter 

Hasselt LXXVIII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Gerardus et Goessuinus datum sexta post Laurencii. 

 

BP 1178 f 161v 11 vr 12-08-1390. 

Rodolphus van den Loeke en Aleidis dvw Gerardus van Zelant beloofden aan 

Johannes zvw Johannes Barniers soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al hun goederen. 

 

(dg: Rolof v) Rodolphus van den Loeke et Aleidis filia quondam Gerardi de 

Zelant cum tutore (dg: hereditarie vendiderunt) promiserunt super habita 

et habenda se daturos# Johanni filio quondam Johannis Barniers soen 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam (dg: ex) x omnibus eorum 

bonis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 161v 12 za 13-08-1390. 

Henricus Cnode en Theodericus Berwout beloofden aan Egidius Coptiten 50 

Hollandse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 07-02-1391) te 

betalen. 

 

Henricus Cnode et Theodericus Berwout promiserunt Egidio Coptiten L 

Hollant gulden vel valorem ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes 

Willelmus et Goessuinus datum sabbato post Laurencii. 

 

BP 1178 f 161v 13 za 13-08-1390. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 161v 14 do 25-08-1390. 

Destijds had hr Jordanus Brant kanunnik van Sint-Martinus in Luik de 

bevoegdheid verleend aan Sijmon van Mijrabellum, Henricus van Erpe en 

Johannes van den Doerne te manen etc alle cijnzen en pachten van voornoemde 

hr Jordanus en alle schulden, aan voornoemde hr Jordanus verschuldigd. 

Voornoemde Johannes van den Doeren maande thans 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 30 oude schilden van de keizer, aan voornoemde hr 

Jordanus verkocht door hr Theodericus Rover ridder. 

 

Notum sit universis quod cum dominus Jordanus Brant canonicus sancti 

Martini Leodiensis dedisset et contulisset Sijmoni de Mijrabello Henrico 

de Erpe et Johanni (dg: de) van den Doerne (dg: de) vel eorum alteri 

plenam (dg: et libe) potestatem et mandatum speciale monendi etc omnes et 

singulos census pactus ipsius domini Jordani et (dg: o m) omnia et 

singula debita que eidem domino Jordano debentur a personis quibuscumque 

prout in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Johannes van den Doeren hereditarium censum triginta aureorum denariorum 

antiquorum communiter scilde vocatorum monete imperatoris venditum dicto 

domino Jordano a domino Theoderico Rover milite prout in litteris monuit 

de 3 annis. Testes Penu et Scilder datum in crastino Bartholomei. 

 

BP 1178 f 161v 15 do 25-08-1390. 

Johannes gnd die Ronde rademaker verkocht aan Johannes van Bladel bakker 
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een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Gerardus van Essche smid enerzijds en erfgoed van Arnoldus van den Blocke 

anderzijds, reeds belast met 3 pond 10 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes dictus die Ronde rotifex hereditarie vendidit Johanni de Bladel 

pistori hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo area et orto sitis in Busco ad aggerem 

Vuchtensem inter hereditatem Gerardi de Essche fabri ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van den Blocke ex alio ut dicebat promittens (dg: 

warandiam ...) habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: he X q) tribus libris et X solidis dicte monete hereditarii 

census exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 161v 16 wo 24-08-1390. 

Jacobus zvw Johannes gnd Wrede droeg over aan Godefridus Herbrechs soen het 

rentmeesterschap van de villicatus van Peelland, welk rentmeesterschap 

voornoemde Jacobus verworven had voor de duur van zijn leven van hr 

Wencellaus hertog van Luxemburg, Lotaringen, Brabant, Lomb en vrouwe 

Johanna hertogin. Voornoemde Godefridus zal elk jaar, op het leven van 

voornoemde Jacobus, uit dit ambt, aan onze voornoemde hertogin 150 pond was 

leveren, op de gebruikelijke termijnen. 

 

Jacobus filius quondam Johannis dicti Wrede officium receptoris 

#receptorie# dictum communiter die rentmeesterscap villicatus de 

Pedelandia cum juribus et attinentiis eiusdem quod officium dictus 

Jacobus erga dominum Wencellaum ducem Lucemb Lotaring Brab Lomb et 

dominicam Johannam ducissam ducatium predictorum ad vitam dicti Jacobi 

acquisiverat ut dicebat legitime supportavit Godefrido Herbrechs soen 

promittens (dg: ratam servare hoc addito quod dictus Godefridus anno 

quolibet) promittens warandiam tali condicione quod dictus (dg: J) 

Godefridus anno quolibet ad vitam dicti Jacobi ex dicto officio dabit 

dicte domine nostre ducisse (dg: centum) centum et quinquaginta libras 

chere terminis solucionis in hiis consuetis. Testes Spanct et Scilder 

datum in die Bartholomei. 

 

1178 mf4 G 14 f. 162. 

 anno nonagesimo: 1390. 

 Tercia post Remigii: dinsdag 04-10-1390. 

 Quarta post Remigii: woensdag 05-10-1390. 

 in die Dijonisii: zondag 09-10-1390. 

 Sexta post Luce ewangeliste: vrijdag 21-10-1390. 

 in die Severini: zondag 23-10-1390. 

 in crastino Severini: maandag 24-10-1390. 

 

BP 1178 f 162r 01 ±di 04-10-1390. 

Contracten van de schepenen Johannes van Erpe, Gerardus van Uden, Henricus 

Dicbier zv Godefridus, Jacobus Loze, Gerardus van Aa, Hubertus van Ghemert 

en Jacobus Steenwech in het jaar 90. 

 

Contractus scabinorum Johannis de Erpe Gerardi de Uden Henrici Dicbier 

filii Godefridi Jacobi Loze Gerardi de Aa Huberti de Ghemert et Jacobi 

Steenwech anno nonagesimo. 

 

BP 1178 f 162r 02 di 04-10-1390. 

Henricus van Erpe, Stamelart van de Kelder, Gerardus van Berkel en Johannes 

zv Johannes van Ghemert beloofden aan Johannes van Erpe 125 pieter of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) te betalen op straffe van 

10. 
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Henricus de Erpe Sta de Penu Gerardus de Berkel et Johannes filius 

Iohannis de Ghemert promiserunt Johanni de Erpe C et XXV peter vel 

valorem in auro ad purificationis proxime persolvendos pena X. Testes Aa 

et Ghemert datum 3a post Remigii. 

 

BP 1178 f 162r 03 di 04-10-1390. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 162r 04 wo 05-10-1390. 

Henricus van Merlaer nzvw Rodolphus van Merlaer verkocht aan Henricus 

Lanternemaker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Remigius te leveren, gaande uit een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan het 

eind van de Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van 

Arnoldus zvw voornoemde Rodolphus enerzijds en erfgoed van Everardus 

Schoenmaker anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns 

van 25 schelling geld. 

 

Henricus de Merlaer filius naturalis quondam Rodolphi de Merlaer 

hereditarie vendidit Henrico Lanternemaker hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii ex domo et 

area et orto sitis in Busco ad finem vici Hijnthamensis extra portam 

dictam Pinappels Poert inter hereditatem Arnoldi filii #(dg: naturalis)# 

dicti quondam Rodolphi ex uno et #inter hereditatem# Everardi sutoris ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu ducis et hereditario censu XXV solidorum monete prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Erpe et Dicbier datum quarta 

post Remigii. 

 

BP 1178 f 162r 05 wo 05-10-1390. 

Henricus Rijeze droeg over aan Baudekinus zvw Adam die Rijeze alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van Alardus zv Arnoldus 

gnd Alaerts soen, onder Lithoijen. 

 

Henricus Rijeze omnia et singula bona sibi de morte quondam Alardi filii 

Arnoldi dicti Alaerts soen successione hereditarie advoluta quocumque 

locorum infra parochiam de Lijttoijen sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Baudekino filio quondam Ade die Rijeze promittens ratam 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 162r 06 wo 05-10-1390. 

Emondus Rover beloofde aan Philippus Jozollo 40 Hollandse gulden met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te betalen, op straffe van 2 gulden. 

 

Emondus Rover promisit Philippo Jozollo XL Hollant gulden ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos pena (dg: X) #II# gulden. Testes Erpe 

et Aa datum ut supra. 

 

BP 1178 f 162r 07 zo 09-10-1390. 

Johannes Meijer, Johannes Peters soen en Johannes Broc van Haren beloofden 

aan Philippus Jozollo 44 Gelderse gulden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1390; 22+30+25=77 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Meijer Johannes Peters soen et Johannes Broc (dg: de Oer) de 

Haren promiserunt Philippo Jozollo XLIIII Gelre gulden ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos pena II. Testes Dicbier et Steenwech datum in 

die Dijonisii. 
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BP 1178 f 162r 08 vr 21-10-1390. 

Gheerlacus van Keeldonc zvw Henricus Kolner van Bucstel verkocht aan 

Willelmus zvw Willelmus Broeder de helft87 van een beemd in Boxtel, ter 

plaatse gnd die Hulsdonk, tussen Sophia van de Kloot enerzijds en hr 

Henricus zvw Jacobus Koster anderzijds, deze helft belast met 2½ oude groot 

aan de heer van Boxtel. 

 

Gheerlacus de Keeldonc filius quondam Henrici Kolner de Bucstel 

medietatem (dg: ad se spectantem) cuiusdam prati (dg: d) siti in parochia 

de Bucstel ad locum dictum die Hulsdonc inter hereditatem Sophie de Globo 

ex uno et inter hereditatem domini Henrici filii quondam (dg: ...) Jacobi 

Koster ex alio (dg: scilicet illam medietatem que) hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Willelmi Broeder promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis duobus et dimidio 

antiquis grossis domino de Bucstel (dg: inde s) ex dicta medietate 

solvendis. Testes Loze et Steenwech datum sexta post Luce ewangeliste. 

 

BP 1178 f 162r 09 vr 21-10-1390. 

Everardus zv Arnoldus Ghenen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Everardus filius Arnoldi Ghenen soen prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 162r 10 vr 21-10-1390. 

Reijnerus Lozeken zvw Henricus Muijdeken en Heijmericus zvw Johannes Box 

beloofden aan hr Henricus Buc priester, tbv hem, hr Johannes van Mierde en 

Rijxkinus bode van het kapittel van Sint-Lambertus, 32¼ oude schild of de 

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

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

 

Reijnerus (dg: filius) Lozeken filius quondam Henrici Muijdeken 

Heijmericus filius quondam Johannis Box promiserunt domino Henrico Buc 

presbitro ad opus sui et ad opus domini Johannis de Mierde et ad opus 

Rijxkini missagi capituli sancti Lamberti vel ad opus alterius eorundem 

XXXII aude scilde et quartam partem unius aude scilde vel valorem 

mediatim Petri ad cathedram et mediatim penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 162r 11 vr 21-10-1390. 

Voornoemde Heijmericus beloofde Reijnerus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Heijmericus (dg: so) promisit Reijnerum indempnem servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 162r 12 vr 21-10-1390. 

Henricus Wellens soen en Theodericus Herbrechts soen beloofden aan 

voornoemde hr Henricus Buc priester, tbv hem, hr Johannes van Mierde en 

Rijxkinus bode van het kapittel van Sint-Lambertus, 32¼ oude schild of de 

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

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

 

Henricus Wellens soen Theodericus Herbrechts soen promiserunt dicto 

domino Henrico ad opus sui et ad opus domini Johannis et Rijxkini ut 

supra XXXII aude scilde et quartam partem unius aude scilde vel valorem 

mediatim Petri ad cathedram et mediatim penthecostes proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

                         
87 Zie → BP 1178 f 170r 06 do 01-12-1390, verkoop van deze helft. 
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BP 1178 f 162r 13 vr 21-10-1390. 

Ghevardus zvw hr Johannes van Eijndoven ridder, zijn broer Theodericus 

Bijlant en Reijnerus Lozeken zvw Henricus Muijdeken beloofden aan 

voornoemde hr Henricus Buc priester, tbv hem, hr Johannes van Mierde en 

Rijxkinus bode van het kapittel van Sint-Lambertus, 32¼ oude schild of de 

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

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

 

Ghevardus filius quondam domini Johannis de Eijndoven militis Theodericus 

Bijlant eius frater et Reijnerus Lozeken filius quondam Henrici Muijdeken 

promiserunt dictis domino Henrico ad opus sui et ad opus domini Johannis 

de Mierde et Rijxkini ut supra XXXII aude scilde et quartam partem unius 

aude scilde vel valorem mediatim Petri ad cathedram et mediatim 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 162r 14 vr 21-10-1390. 

Voornoemde Ghevardus, zijn broer Theodericus en Heijmericus zvw Johannes 

Bex soen beloofden voornoemde Reijnerus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dicti Ghevardus et Theodericus eius frater et Heijmericus filius quondam 

Johannis Bex soen promiserunt dictum Reijnerum indempnem servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 162r 15 zo 23-10-1390. 

Godescalcus van Hijntham droeg over aan Theodericus zv Theodericus snijder 

van Rode een b-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

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

in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van hr Johannes Ghisekini priester 

enerzijds en erfgoed van Rutgherus van Woesic anderzijds, welke cijns aan 

hem was overgedragen door Henricus van Hijntham. 

 

(dg: filio Theoderici ?Rode sar). 

Godescalcus de Hijntham hereditarium censum quinque librarum monete 

solvendum mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in 

Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem (dg: Joh) domini Johannis 

Ghisekini presbitri ex uno et inter hereditatem Rutgheri de Woesic ex 

alio supportatum sibi ab Henrico de Hijntham prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: Ghisberto de Spina et Thome filio Willelmi 

Veren Ghisenraden soen cum dictis litteris et ju ad opus pauperum pro 

tempore decumbentium in maiori hospitali consistente in Busco prope 

portam captivorum ?simul) #Theoderico filio Theoderici sartoris de Rode# 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem in 

dicto censu deponere. Testes Dicbier et Steenwech datum in die Severini. 

 

BP 1178 f 162r 16 zo 23-10-1390. 

(dg: Boudewinus Lijsmodis verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Boudewinus Lijsmodis prebuit et reportavit. Testes datum ut supra). 

 

BP 1178 f 162r 17 zo 23-10-1390. 

Johannes van Hijntham verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Hijntham prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 162r 18 ma 24-10-1390. 

Johannes gnd Peters soen van Druenen en Arnoldus Kijel beloofden aan 

Hermannus van Eerd, tbv hem en zijn vader Bernardus, 302½ Gelderse gulden 

of de waarde in ander gouden paijment behalve het gouden paijment van 

Oijen, met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (wo 22-02-1391) te betalen. 
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Johannes dictus Peters soen de Druenen et Arnoldus Kijel promiserunt 

Hermanno de Eerd ad opus sui et ad opus Bernardi sui (dg: fi) patris vel 

ad opus alterius eorum IIIc et duos et dimidium Gelre gulden vel valorem 

in alio aureo pagamento excepto pagamento aureo de Oijen ad festum Petri 

ad cathedram proxime persolvendos. Testes Uden et Dicbier datum in 

crastino Severini. 

 

BP 1178 f 162r 19 ma 24-10-1390. 

Voornoemde Johannes gnd Peters soen van Druenen en Arnoldus Kijel beloofden 

aan Theodericus Brugman, tbv hem en Willelmus Boijen 235 Gelderse gulden of 

de waarde in ander gouden paijment behalve paijment van Oijen, met Sint-

Petrus-Stoel aanstaande (wo 22-02-1391) te betalen. Beide brieven 

overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Dicti duo debitores promiserunt Theoderico Brugman ad opus #sui et ad 

opus# Willelmi Boijen IIc et XXXV Gelre gulden vel valorem in alio 

pagamento excepto pagamento Oijensi ad Petri ad cathedram proxime. Testes 

datum supra. Dentur ambe dicte littere dicto Johanni. 

 

1178 mf5 A 01 f. 162v. 

 in vigilia Sijmonis et Jude: donderdag 27-10-1390. 

 

BP 1178 f 162v 01 do 27-10-1390. 

Heijmericus van Beest verklaarde ontvangen te hebben van Johannes Ghagelman 

al het geld, dat voornoemde Johannes beloofd had aan zijn vader Goessuinus. 

En hij beloofde aan Goessuinus van der Dijesen, voornoemde Johannes 

Gagelman schadeloos te houden, als voornoemde Johannes voor het geld wordt 

aangesproken door erfg vw voornoemde Goessuinus van Beest. 

 

Heijmericus de Beest recognovit se fore satisfactum per Johannem 

Ghagelman a tota pecunia quam dictus Johannes Goessuino de Beest suo 

patri promiserat ut dicebat et promisit super omnia Goessuino van der 

Dijesen ad opus dicti Johannis Gagelman si dictus Johannes ab huiusmodi 

pecunia ab heredibus dicti quondam Goessuini de Beest impetetur extunc 

ipsum Johannem indempnem servabit. Testes Uden et Aa datum in vigilia 

(dg: Andree) Sijmonis et Jude. 

 

BP 1178 f 162v 02 do 27-10-1390. 

Henricus zvw Henricus Berwout gaf uit aan Arnoldus gnd Lube (1) 4 roeden 

land gnd gerden, in Druenen, tussen Johannes van Loen enerzijds en 

Elisabeth gnd Mijs anderzijds, (2) 3 roeden gnd gerden, in Druenen, tussen 

voornoemde Elisabeth Mijs enerzijds en Henricus gnd Emonts soen anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor 12 oude groten aam de hertogin, en thans voor 

een n-erfpacht van 1 mud {graansoort niet vermeld}, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren. 

 

Henricus filius quondam Henrici Berwout quatuor virgatas terre dictas 

gherden sitas in parochia Druenen inter hereditatem Johannis de Loen ex 

uno et inter hereditatem Elisabeth dicte Mijs ex alio atque tres virgatas 

dictas gherden sitas in dicta parochia inter hereditatem dicte Elisabeth 

Mijs ex uno et hereditatem Henrici (dg: dicti) dicti Emonts soen ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Arnoldo dicto Lube ab eodem pro 

duodecim antiquis grossis domine ducisse inde solvendis etc et pro 

hereditaria paccione unius modii {graansoort niet vermeld} mensure de 

Busco danda dicto Henrico ab altero (dg: pro) purificationis ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

ex premissis. Testes Jacobus et Jacobus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 162v 03 do 27-10-1390. 

Bertholdus zvw hr Gerardus van Megen beloofde aan Jacobus uijt der 

Oesterwijc 72 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-
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Servacius-Bisschop (za 13-05-1391) en de andere helft met Sint-Bartholomeus 

aanstaande (do 24-08-1391). 

 

Bertholdus filius quondam domini Gerardi de Megen promisit super omnia 

Jacobo uijt der Oesterwijc LXXII gulden monete Hollandie vel valorem 

me[diatim] ad festum Servacii episcopi (dg: proxime pers testes) proxime 

et mediatim Bartholomei proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 162v 04 do 27-10-1390. 

Johannes Scoerman en zijn vrouw Gertrudis dvw Wellinus gnd Matheus soen 

verkochten aan Johannes zvw Arnoldus die Hoessche van Lijttoijen een 

n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

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

stuk land, gnd die Meertloe, 4 lopen rogge groot, in Uden, tussen 

Godefridus Stricke enerzijds en Theodericus van Cloeterten? anderzijds, (2) 

de helft van erfgoederen, die Jacobus gnd des Goeden soen verworven had van 

Theodericus molenaar van Gravia, onder Uden, welke helft nu aan hen 

behoort, reeds belast met een cijns aan de heer van Herpen en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat. 

 

Johannes Scoerman maritus legitimus Gertrudis sue uxoris filie quondam 

Wellini dicti Matheus soen et dicta Gertrudis cum eodem tamquam cum 

tutore hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Arnoldi die Hoessche 

de Lijttoijen hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis mensure de 

Busco solvendam (dg: here) hereditarie purificationis et pro primo 

termino ultra annum et in Busco tradendam ex (dg: quatuor) pecia terre 

dicta die (dg: Meerle) Meertloe quatuor lopinos siliginis in semine 

capiente sita in parochia #de Uden# inter hereditatem Godefridi Stricke 

ex uno et inter hereditatem Theoderici de Cloeterten? ex alio et ex 

medietate hereditatum quas Jacobus dictus des Goeden soen erga 

Theodericum multorem de Gravia acquisiverat quocumque locorum infra 

parochiam de Uden sitarum #quam medietatem nunc ad se pertinere dicebant# 

ut dicebant promittentes indivisi warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini de Herpen et hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure predicte annuatim prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Aa et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1178 f 162v 05 do 27-10-1390. 

Johannes zvw Henricus gnd van Beke verkocht aan Johannes Ghiben soen een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit een b-erfpacht van 4 mud 7 lopen 

rogge, Bossche maat, die Theodericus zvw Theodericus gnd des Joncheren soen 

van Gheldorp beloofd had met Lichtmis te leveren aan eerstgenoemde 

Johannes, gaande uit alle erfgoederen, die aan eerstgenoemde Johannes 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, in de heerlijkheid Geldrop. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti (dg: des) de Beke (dg: hereditariam 

paccionem) #hereditariam paccionem unius modii siliginis ex hereditaria 

paccione# quatuor modiorum et septem lopinorum siliginis mensure de Busco 

quam Theodericus filius quondam Theoderici dicti des Joncheren soen de 

Gheldorp promiserat se daturum et soluturum primodicti! (dg: Johannis) 

Johanni hereditarie purificationis ex omnibus et singulis hereditatibus 

dicto Johanni de morte suorum quondam parentum successione hereditarie 

advolutis quocumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et in 

molli in dominio de Gheldorp consistentibus sive sitis prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni Ghiben soen cum litteris et jure sibi 

virtute dictarum litterarum in dicta paccione unius #modii# competente 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Uden et Dicbier datum supra. 

 

BP 1178 f 162v 06 do 27-10-1390. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus zvw Theodericus 
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gnd des Joncheren soen” en Johannes Ghiben soen beloofde, zo nodig, de 

brief ter hand te stellen aan Johannes zvw Henricus van Eijcke. 

 

Et fiet vidimus !vidimus de littera incipiente Theodericus filius quondam 

Theoderici dicti des Joncheren soen et Johannes Ghiben soen promisit 

eandem reddere Johanni filio quondam Henrici de Eijcke ut in forma. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 162v 07 do 27-10-1390. 

Johannes Mester zvw Henricus Meester verkocht aan Mechtildis dvw Gerardus 

Berwout de helft van 4 morgen land, ter plaatse gnd die Slagen, tussen 

Batha Pellaps enerzijds en Gerardus van Eijcke anderzijds. 

 

Johannes !Mester filius quondam Henrici Meester medietatem ad se 

spectantem quatuor jugerum terre sitorum in loco dicto die Slagen inter 

hereditatem Bathe Pellaps ex uno et hereditatem Gerardi de Eijcke ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Mechtildi filie quondam Gerardi Berwout 

promittens warandiam et (dg: al) obligationem deponere tamquam de vero 

allodio. Testes Aa et Steenwech datum in vigilia Simonis et Jude. 

 

BP 1178 f 162v 08 do 27-10-1390. 

Rodolphus gnd Roef zvw Godefridus van den Hedsrode verkocht aan Goessuinus 

zv Willelmus Reijnsen soen van Broegel, tbv hem en zijn vrouw Margareta dvw 

Johannes Hoveman van Brogel, een lijfrente van 10 oude schilden of ander 

paijment, met Sint-Jan-Baptist in Son te betalen, gaande uit (1) de helft 

van een hoeve gnd Hedsrode, in Woensel, ter plaatse gnd Eekaert, (2) een 

akker, in Woensel, ter plaatse gnd Vlochoeven, tussen Henricus gnd van 

Boeven enerzijds en Theodericus gnd Moens soen anderzijds, (3) 3 stukken 

land, in Woensel, (3a) gnd die Brake, tussen erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch enerzijds en Henricus van Boeven anderzijds, (3b) dat Laerstuk, 

tussen Willelmus Reijners soen enerzijds en voornoemde Henricus van Boeven 

anderzijds, (3c) dat Stucke doer Assche, tussen voornoemde Henricus van 

Boeven enerzijds en Henricus Michiels soen anderzijds, voornoemde helft van 

de hoeve reeds belast met een b-erfpacht van 6 mud koren, voor 2/3 rogge en 

1/3 gerst, en de andere erfgoederen met de grondcijnzen. De langstlevende 

krijgt de helft van de rente. 

 

X. 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Godefridi van den Hedsrode legitime 

vendidit Goessuino filio (dg: quondam) Willelmi (dg: -s) Reijnsen soen de 

Broegel ad opus sui et ad opus Margarete sue uxoris filie quondam 

Johannis Hoveman de Brogel vitalem pensionem decem aude scilde vel 

alterius pagamenti solvendam ad eorum vitam #in festo nativitatis# 

Johannis baptiste et in Zonne tradendam ex medietate ad dictum venditorem 

spectante mansi dicti (dg: Htes) Hedsrode siti in parochia de Woensel ad 

locum dictum Eekaert et ex attinentiis dicte medietatis atque ex agro 

terre sito in dicta parochia in loco dicto Vlochoeven inter hereditatem 

Henrici dicti de Boeven ex uno et hereditatem Theoderici dicti Moens soen 

ex alio (dg: item hereditariam paccionem IIIIor modiorum siliginis 

mensure de Woensel quam Henricus van Boeven Henricus Boeven et Henricus 

filius Mijchaelis dicto Rodolpho solvere tenentur hereditarie 

purificationis ex quatuor peciis t) item ex tribus peciis terre sitis in 

dicta parochia quarum una dicta die Brake inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Henrici van Boeven ex alio 

altera dat Laerstucke inter hereditatem Willelmi Reijners soen ex uno et 

inter hereditatem dicti Henrici de Boeven ex alio et tercia dat Stucke 

doer Assche nuncupati sunt inter hereditatem dicti Henrici van Boeven ex 

uno et hereditatem Henrici Michiels soen ex alio sunt situate ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria 

paccione sex modiorum bladi pro duabus partibus siliginis et pro tercia 

parte ordei ex medietate dicti mansi (dg: s) et censibus domini fundi ex 
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aliis hereditatibus prius solvendis et sufficientem facere et alter eorum 

diutius vivens medietatem dicte pensionis levabit. Testes Dicbier et Loze 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 162v 09 do 27-10-1390. 

Laurencius van Wetten droeg zijn deel in goederen van Wolterus van Zoemeren 

over aan Johannes van den Placke. 

 

Laurencius de Wetten (dg: mari et t) totam partem et omne jus sibi quovis 

modo competentes in bonis quibuscumque (dg: quondam) Wolteri de 

Zoeme[ren] quocumque locorum sitis ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni van den Placke promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 162v 10 do 27-10-1390. 
Vergelijk: ABsH, Zwartzusters, envelop 103, 27-10-1390; monete pro tempore solutionis 

huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Godefridus Visscher verkocht aan Henricus van Eijcke timmerman een erfcijns 

van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een 

jaar (ma 25-12-1391), gaande uit een erfgoed in Den Bosch, aan de straat 

gnd Beurde, tussen erfgoed van Hilla Conen enerzijds en erfgoed van Petrus 

zv Petrus Tijmmerman van Nijsterle anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 5 pond voornoemd geld. 

 

Godefridus Visscher hereditarie vendidit Henrico de Eijcke carpentario 

hereditarium censum XL slidorum monete solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Domini et pro primo ultra annum ex hereditate dicti 

venditoris sita in Busco ad vicum dictum Boerde inter hereditatem Hille 

Conen ex uno et hereditatem Petri filii Petri Tijmmerman de Nijsterle ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto hereditario censu quinque librarum dicte monete prius inde 

solvendo. Testes Uden et Dicbier datum ut supra. 

 

1178 mf5 A 02 f. 163. 

 in vigilia Sijmonis et Jude: donderdag 27-10-1390. 

 

BP 1178 f 163r 01 do 27-10-1390. 

Lucas nzvw Henricus Snavel verkocht aan Metta dvw Arnoldus Loijaert een 

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

leveren, gaande uit een stuk land, gnd dat Wijkelaar, in Helvoirt, ter 

plaatse gnd Ghesel, tussen kvw Wolterus Brocke enerzijds en kvw voornoemde 

Henricus Snavel anderzijds. 

 

Lucas filius naturalis quondam (dg: He) Henrici Snavel hereditarie 

vendidit Mette filie quondam Arnoldi Loijaert hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta dat Wijkelaer 

sita in parochia de Helvoert in loco dicto Ghesel inter hereditatem 

liberorum quondam Wolteri Brocke ex uno et inter hereditatem liberorum 

dicti quondam Henrici Snavel ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Uden et Steenwech datum in vigilia Sijmonis et Jude. 

 

BP 1178 f 163r 02 do 27-10-1390. 

Nicholaus van den Broecke zvw Ghisbertus van den Broec verkocht aan 

Johannes van Ghemert zv Gertrudis een stuk beemd, onder Sint-Oedenrode, 

tussen hr Heijmericus van den Velde priester enerzijds en kvw Reijnerus van 

Oerscot anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Nicholaus en met 

het andere eind aan voornoemde hr Heijmericus, met de sloot op het eind 

richting voornoemde Nicholaus. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

227 

Nicholaus van den Broecke filius quondam Ghisberti van den Broec peciam 

prati sitam in (dg: parochia de Rode) infra libertatem de Rode inter 

hereditatem domini Heijmerici van den Velde presbitri ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Reijneri de Oerscot ex alio tendentem cum 

uno fine ad hereditatem dicti Nicholai et cum reliquo fine ad hereditatem 

dicti domini Heijmerici cum fossato in fine versus hereditatem dicti 

Nicholai ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Ghemert filio 

Gertrudis promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere tamquam de vero allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 163r 03 do 27-10-1390. 

Zeelkinus zvw Johannes van Megen deed tbv Arnoldus Pasteijdebecker zvw 

Zebekinus Nouden soen afstand van alle erfgoederen, die wijlen Goessuinus 

gnd van Megen bv voornoemde Zeelkinus eerder overgedragen had aan 

voornoemde Zeelkinus. 

 

Zeelkinus filius quondam Johannis de Megen super omnibus et singulis 

hereditatibus quas Goessuinus dictus quondam de Megen frater dudum dicti 

Zeelkini eidem Zeelkino prius supportaverat quocumque locorum sitis ut 

dicebat et super toto jure ad opus Arnoldi Pasteijdebecker filii quondam 

Zebekini Nouden soen hereditarie renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 163r 04 do 27-10-1390. 

Rodolphus gnd Roef zvw Ghisbertus van Zonne verkocht aan Wolterus Delijen 

soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (1) een stuk land, in Son, tussen Willelmus Hadewigen soen 

enerzijds en de gemeint van Son anderzijds, (2) een huis en tuin, in Son, 

tussen Johannes Noijden enerzijds en Johannes van Gherwen anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Ghisberti de Zonne hereditarie 

vendidit Woltero Delijen soen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex pecia 

terre sita in parochia de Zonne inter hereditatem Willelmi Hadewigen soen 

ex uno et inter (dg: communem) communitatem de Zonne ex alio ut (dg: 

dicebat h) et ex domo et orto sitis in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis Noijden ex uno et hereditatem Johannis de Gherwen ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: exce) 

excepto censu dominorum inde solvendo et sufficientem facere. Testes Uden 

et Dicbier datum ut supra. 

 

BP 1178 f 163r 05 do 27-10-1390. 

Mr Wolphardus van Ghiessen, Arnoldus van Boemel en Henricus van Hedel 

verklaarden, op vordering van de rechter, dat Elisabeth dv Jacobus Aven 

soen buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten was van haar moeder 

Elisabeth gedurende 6 weken 3 dagen en langer. 

 

Nos Uden et Dicbier (dg: no) scabini notum facimus quod constituti coram 

nobis magister Wolphardus de Ghiessen Arnoldus de Boemel et Henricus de 

Hedel deposuerunt ad monitionem judicis sub eorum juramento quod 

Elisabeth filia Jacobi Aven soen fuit et stetit extra domum conventum et 

expensas Elisabeth sue matris per (dg: spacium) spacium sex septimanarum 

et trium dierum et amplius. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 163r 06 do 27-10-1390. 

Elisabeth dvw Jacobus Aven soen plaatste zich met haar moeder Elisabeth, om 

in het huis van voornoemde Elisabeth te verblijven, gedurende 6 jaar. De 

plaatssom is voldaan. 
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Elisabeth filia quondam Jacobi Aven soen locavit se cum Elisabeth eius 

matre ad existendum in domo dicte Elisabeth ad spacium sex annorum 

proxime futurorum pro quadam pecunia! summa prefate Elisabeth a dicta 

Elisabeth eius filia plenarie soluta ut dicta eius mater recognovit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 163r 07 do 27-10-1390. 

Willelmus van Oerle beloofde aan Willelmus van Ghiessen 24 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Willelmus de Oerle promisit Willelmo de Ghiessen XXIIII Hollant gulden 

vel valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Uden et 

Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1178 f 163r 08 do 27-10-1390. 

Broeder Johannes nzv Ywanus van Vauderic orde van de Predikheren droeg over 

aan Johannes van Uden zvw Albertus Horter een lijfrente van 2½ gulden of 

ander paijment van dezelfde waarde, die Nicholaus gnd Coel Roelen soen 

beloofd had aan Adam van Mierde, tbv voornoemde broeder Johannes, op het 

leven van voornoemde broeder Johannes, met Sint-Jan-Baptist te betalen, 

gaande uit alle goederen van voornoemde Nicholaus Coel Roelen soen. 

 

Frater Johannes (dg: Bi) filius naturalis Ywani de Vauderic ordinis 

predicatorum vitalem pensionem duorum et dimidii florenorum aureorum 

communiter gulden vocatorum boni auri et iusti ponderis seu aliud 

pagamentum eiusdem valoris quam Nicholaus dictus Coel Roelen soen 

promiserat se daturum Ade de Mierde ad opus dicti fratris Johannis anno 

quolibet ad vitam dicti fratris Johannis in festo nativitatis beati 

Johannis baptiste ex omnibus bonis dicti Nicholai Coel Roelen soen prout 

in litteris legitime supportavit Johanni de Uden filio quondam Alberti 

Horter cum litteris et jure promittens rataqm servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 163r 09 do 27-10-1390. 

Johannes Boc van Beirgulen verkocht aan Johannes nzv hr Theodericus van den 

Haghenacker een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Sint-

Remigius ter plaatse gnd Beirgulen te leveren, gaande uit een beemd, gnd 

die Dijsseldonk, in Asten, tussen Hogardus van der Erpendonc enerzijds en 

Johannes Loppaert anderzijds, reeds belast met 4 penning nieuwe cijns aan 

de heer van Asten. 

 

Johannes (dg: Bo) Boc de Beirgulen hereditarie vendidit Johanni filio 

naturali domini Theoderici van den Haghenacker hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie Remigii et 

in loco dicto Beirgulen tradendam ex prato dicto die Dijsseldonc sito in 

parochia de Asten inter hereditatem Hogardi van der Erpendonc ex uno et 

hereditatem Johannis Loppaert ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis IIII denariis novi census domino de 

Asten inde solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 163r 10 do 27-10-1390. 

Henricus Potter zvw Johannes Potter, Henricus van Berne en Arnoldus Terlinc 

van Vlijmen droegen over aan Henricus zv Wolterus Fijen soen en diens 

zusters Elisabeth, Hilla en Truda alle goederen, die aan hen, aan Woltherus 

Haveloes en zijn broers en zusters, en aan Willelmus Kistmaker en zijn 

broers en zusters gekomen waren na overlijden van Henricus gnd Roesinc en 

zijn zoon Henricus. Voornoemde Wolterus Haveloes, diens broers en zusters, 

Willelmus Kistmaker en zijn broers en zusters zullen afstand doen. 

 

Henricus Potter filius quondam Johannis Potter Henricus de Berne Arnoldus 

Terlinc van Vlijmen omnia bona ipsis et Wolthero Haveloes et suis 
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fratribus et sororibus ac Willelmo Kistmaker et (dg: suis f) suis 

fratribus et sororibus de morte quondam Henrici (dg: des) dicti Roesinc 

(dg: f) et Henrici sui filii successione hereditarie advoluta quocumque 

locorum sita ut dicebant hereditarie supportaverunt Henrico filio Wolteri 

Fijen soen Elisabeth (dg: eius so) Hille et Trude sororibus jamdicti 

Henrici promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum et ex 

parte (dg: dictorum W) eorum deponere et quod ipsi dictos Wolterum 

Haveloes eius fratres et sorores Willelmum Kistmaker eius fratres et 

sorores super premissis ad opus dictorum creditorum faciet renunciare. 

 

BP 1178 f 163r 11 do 27-10-1390. 

Willelmus Vos van Berze verkocht aan Ricoldus Borchgreve een n-erfpacht van 

3 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit (1) een 

huis en tuin, gnd ter Vlaes, in Middelbeers, tussen een gemene weg 

enerzijds en het gemene water gnd die Aa anderzijds, (2) een broekland, gnd 

Dasbroek, in Middelbeers, rondom tussen de gemeint, (3) een akker, gnd die 

Vlaethakker, in Middelbeers, beiderzijds tussen de gemeint, (4) andere 

erfgoederen van voornoemde Henricus, onder Middelbeers, horend bij 

voornoemde goederen, reeds belast met een b-erfpacht van 2 mud rogge en een 

b-erfcijns van 8 pond geld. 

 

Willelmus Vos de Berze hereditarie vendidit Ricoldo Borchgreve 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Remigii ex domo et orto (dg: si) dictis ter Vlaesch 

sitis in parochia de Middelberze inter (dg: hereditatem) communem 

platheam ex uno et inter communem aquam dictam die Aa ex alio atque ex 

palude dicta Dasbroec sita in dicta parochia inter communitatem 

circumquaque iacentem item ex agro terre dicto die Vlaethacker sito in 

dicta parochia inter (dg: hereditatem) communitatem ex utroque latere 

item (dg: .) ex ceteris (dg: hebus) hereditatibus ipsius Henrici 

quocumque locorum infra dictam parochiam sitis et ad dictum mansum 

#dictos# (dg: ter Vlae) dictos domum et ortum ter Vlaeth [vocatos] 

spectantibus ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis hereditaria paccione duorum modiorum siliginis et 

hereditario censu VIII librarum monete prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 163r 12 do 27-10-1390. 

Godefridus Hermans soen ev Dilla dv Henricus Vos van Berze verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Hermans soen maritus et tutor legitimus ut asserebat (dg: ..) 

Dille eius uxoris filie Henrici Vos de Berze prebuit et reportavit. 

Testes datum. 

 

1178 mf5 A 03 f. 163v. 

 in die Sijmonis et Jude: vrijdag 28-10-1390. 

 in crastino Sijmonis et Jude: zaterdag 29-10-1390. 

 in vigilia omnium sanctorum: maandag 31-10-1390. 

 

BP 1178 f 163v 01 vr 28-10-1390. 

Margareta wv Henricus van Aken verkocht aan Johannes van Mijngen een 

n-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van voornoemde wijlen 

Henricus, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Kolperstraat naar de 

Loefsbrug, tussen erfgoed van Lambertus Lexus enerzijds en erfgoed van kvw 

Metta van Berze anderzijds. Verkoopster en haar kinderen Nicholaus, Alexus, 

Henricus en Godefridus en haar schoonzoon Johannes Herinc beloofden lasten 

af te handelen. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

230 

Margareta relicta quondam Henrici de Aken #cum tutore# hereditarie 

vendidit Johanni de Mijngen hereditarium censum quinque librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area (dg: dicti quondam Henrici quondam) dicti quondam Henrici sita in 

Busco in vico tendente a vico dicto Colperstraet versus pontem dictum 

Loefsbrugge inter hereditatem Lamberti Lexus ex uno et hereditatem !N 

liberorum quondam Mette de Berze ex alio ut dicebat promittentes cum 

dicto eius tutore et cum ea Nicholaus Alexus Henricus et Godefridus eius 

liberi Johannes Herinc gener dicte Margarete super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: existentem) et sufficientem 

facere. Testes Dicbier et Aa datum in die Sijmonis et Jude. 

 

BP 1178 f 163v 02 za 29-10-1390. 

Leonius zvw Godefridus van Erpe verkocht aan zijn broer Johannes zvw 

voornoemde Godefridus een n-erfcijns van 60 oude schilden, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. De koopsom is voldaan. 

 

Leonius filius quondam (dg: Petri) #Godefridi# de Erpe hereditarie 

vendidit Johanni suo fratri filio dicti quondam Godefridi hereditarium 

censum LX aude scilde solvendum hereditarie nativitatis de et ex omnibus 

et singulis suis bonis (dg: boni) habitis et habendis quocumque sitis 

promittens warandiam et recognovit sibi de pretio vendicionis fore 

satisfactum. Testes (dg: D) Erpe et Dicbier datum in crastino Sij et 

Yude. 

 

BP 1178 f 163v 03 za 29-10-1390. 

Leonius zvw Leonius gnd van der Buxbruggen droeg over aan Arnoldus Meus 

soen van den Winckel, tbv diens moeder Elizabeth dvw Arnoldus Snavel, een 

n-erfpacht van 13 lopen rogge, maat van Erp, uit een b-erfpacht88 van 25 

lopen rogge, welke pacht van 25 lopen Johannes zvw Lambertus van den Perre 

beloofd had met Lichtmis op de onderpanden aan eerstgenoemde Leonius te 

leveren, gaande uit89 (1) een stuk land, in Erp, tussen Egidius Doncker 

enerzijds en Theodericus zvw voornoemde Leonius van der Buxbruggen 

anderzijds, (2) een huis, hofstad en tuin, in Erp, ter plaatse gnd aan die 

Bergen, tussen Johannes van Erpe enerzijds en Bartholomeus gnd Meus zv 

Katherina gnd Gheijlincs, (3) de helft van een beemd, aldaar, tussen 

voornoemde Johannes van Erpe enerzijds en kv Margareta van den Berghe 

anderzijds. Arnoldus zvw Petrus gnd Berniers soen stelde tot onderpand voor 

voornoemde pacht van 13 lopen (4) een huis en tuin, in Erp, tussen 

Godefridus schoenmaker enerzijds en Arnoldus Jordens soen anderzijds. De 

brief overhandigen aan hem of aan Johannes die Hoessche. 

 

Leonius filius quondam Leonii dicti van der Buxbruggen hereditariam (dg: 

he) paccionem XIII lopinorum siliginis mensure de Erpe de hereditaria 

paccione viginti quinque lopinorum siliginis dicte mensure quam paccionem 

XXV lopinorum #siliginis# Johannes filius quondam Lamberti van den Perre 

promisit se daturum et soluturum (dg: di) primodicto Leonio hereditarie 

purificationis et supra hereditates infrascriptas traditurum ex pecia 

terre sita in parochia de Erpe inter hereditatem Egidii Doncker ex uno et 

inter hereditatem Theoderici filii quondam dicti Leonii van der 

Buxbruggen ex alio atque ex domo et domistadio et orto sitis in (dg: p) 

dicta parochia ad locum dictum aen die Berghen inter hereditatem Johannis 

de Erpe ex uno et inter hereditatem Bartholomei dicti Meus filii 

Katherine dicte Gheijlincs ex !uno atque ex medietate prati siti ibidem 

inter hereditatem dicti Johannis de Erpe ex uno et inter hereditatem 

liberorum Margarete van den Berghe ex alio prout in litteris supportavit 

                         
88 Zie ← BP 1178 f 220r 03 do 18-03-1389, overdracht van 12 lopen uit deze 

erfpacht. 
89 Zie → BP 1180 p 408v 14 di 29-02-1396, overdracht van de onderpanden van 

deze pacht. 
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Arnoldo Meus soen van den Winckel ad opus Elizabeth sue (dg: u) matris 

filie quondam Arnoldi (dg: Snav) Snavel cum litteris et jure occacione 

#etc# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo 

facto Arnoldus filius quondam Petri dicti Berniers soen domum et ortum 

sitos in parochia de Erpe inter hereditatem Godefridi sutoris ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Jordens soen ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit (dg: promittens warandiam) pro solucione dicte paccionis XIII 

lopinorum siliginis promittens warandiam. Testes Uden et Steenwech datum 

supra. Tradetur littera sibi vel Johanni die Hoessche. 

 

BP 1178 f 163v 04 za 29-10-1390. 

Henricus die Potter zvw Johannes zvw Johannes Potter, Henricus van Berna ev 

Aleijdis dv Johannes gnd Hoesdens van Crumvoert en Arnoldus Terlinc ev 

Aleijdis dvw Arnoldus van Kuijc droegen over aan Henricus, Elizabeth, Hilla 

en Truda, kv Walterus Fijen soen, alle goederen, die aan transportanten 

gekomen waren na overlijden van Henricus Rosincs en diens zoon Henricus 

Rosincs. Ze zullen lasten afhandelen, ook lasten van de kant van Willelmus 

die Kijstmaker, zijn broers en zusters, Walterus Haveloes en diens broers 

en zusters. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus zvw Wolterus 

Phien. 

 

Henricus die Potter filius quondam Johannis !quondam Johannis Potter et 

Henricus de Berna maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris (dg: 

filiarum) filie (dg: quondam) Johannis dicti (dg: Hoesdens) Hoesdens de 

Crumvoert Arnoldus Terlinc maritus et tutor Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Arnoldi de Kuijc omnia et singula bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata (dg: quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebant #eis et#) supportaverunt (dg: He) Henrico Elizabeth Hille et 

Trude liberis (dg: quondam) Walteri Fijen (dg: soen promittentes super 

habita et) habenda ratam servare et obligationem et impeticionem et 

calangiam ex parte eorum et suorum (dg: cohe he) coheredum {houdt hier 

op}. 

eis et suis uxoribus predictis de morte quondam Henrici Rosincs et de 

morte quondam Henrici Rosincs eius filii successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita supportaverunt Henrico Elizabeth Hille et 

Trude liberis (dg: quondam) Walteri Fijen soen promittentes super habita 

et habenda ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) 

impeticionem ex parte eorum (et ex parte) deponere promiserunt insuper 

(dg: super) sub obligatione premissa quod ipsi obligationem et 

impeticionem (dg: ..) ex parte Willelmi die (dg: Kijstem) Kijstmaker et 

suorum fratrum et sororum et Walteri Haveloes et suorum fratrum et 

sororum in bonis dictorum quondam Henrici Rosincs et Henrici quondam sui 

filii existentes et eventuras deponere. Testes Uden et Steenwech datum 

supra. Detur Henrico predicto filio dicti quondam Wolteri Phien. 

 

BP 1178 f 163v 05 za 29-10-1390. 

Hr Johannes van Mierd priester droeg over aan hr Johannes van Mol priester 

18 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen in voornoemde som gelds gerekend, aan hem beloofd door Petrus gnd 

Mast, Theodericus zvw Gerardus van Bathenborch en Gerardus zvw Gerardus van 

Hees smid. 

 

Dominus Johannes de Mierd presbiter decem et octo libras grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in dicta pecunie 

summa computato promissas sibi a Petro dicto Mast Theoderico filio 

quondam Gerardi de (dg: Bathenbach) Bathenborch et Gerardo filio quondam 

Gerardi de Hees fabri prout in litteris legitime supportavit domino 

Johanni de Mol presbitro cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 163v 06 za 29-10-1390. 

Johannes zvw Johannes van Derentheren verkocht aan Nijcholaus zvw Johannes 
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Alaerts soen van Tricht, tbv Hilla wv voornoemde Johannes Alarts soen, ½ 

morgen land van wijlen voornoemde Johannes, ter plaatse gnd die Hogedonk. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Derentheren dimidium juger terre 

dicti quondam Johannis situm in loco dicto die Hogedonc ut dicebat 

vendidit Nijcholao filio quondam Johannis Alaerts soen de Tricht ad opus 

Hille relicte dicti quondam Johannis (dg: Joh) Alarts soen promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes (dg: datum supra) Uden et 

Dicbier datum supra. 

 

BP 1178 f 163v 07 ma 31-10-1390. 

Henricus, Elizabeth, Hilla en Truda, kv Walterus Fijen soen, verkochten aan 

Wellinus van Beke een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in 

Helvoirt, tussen Floerkinus Erijts soen enerzijds en Arnoldus gnd Noijken 

anderzijds, reeds belast met 1 penning, (2) een beemd, in Helvoirt, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd die Strijpt, tussen Mijchael Noijken 

enerzijds en kvw Egidius Maes soen anderzijds, reeds belast met 3 sterling, 

(3) 1 zesterzaad land, in Helvoirt, tussen Arnoldus Noijken enerzijds en 

Johannes gnd Helvoert anderzijds, (4) een b-erfpacht van 7 lopen rogge, 

Bossche maat, die Johannes Voet met Lichtmis moet leveren aan voornoemde 

verkopers, gaande uit een huis, tuin en 3 lopen aangelegen land, in 

Helvoirt, tussen Johannes Helvoert enerzijds en voornoemde Johannes Voet 

anderzijds. 

 

Henricus (dg: Elz) Elizabeth Hilla et Truda liberi Walteri Fijen soen cum 

tutore hereditarie vendiderunt Wellino de Beke hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto sitis in parochia de 

Helvoert inter hereditatem Floerkini Erijts soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi dicti Noijken ex alio atque ex prato sito in parochia 

de (dg: Crumvoert) Helvoert in loco dicto Crumvoert in loco dicto die 

(dg: Sp) Strijpt inter hereditatem Mijchaelis Noijken ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Egidii Maes soen ex alio atque ex una 

sextariata terre sita in parochia de Helvoert inter hereditatem Arnoldi 

N[o]ijken ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Helvoert ex alio 

atque ex hereditaria paccione septem lopinorum siliginis mensure de Busco 

quam Johannes Voet dictis venditoribus solvere tenetur hereditarie 

purificationis ex domo et orto et tribus lopinatis terre sibi 

adiacentibus sitis in parochia de Helvoert inter hereditatem Johannis 

Helvoert ex uno et inter hereditatem (dg: J) dicti Johannis Voet ex alio 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis uno denario ex primodictis domo et orto et 

tribus sterlingis ex dicto prato annuatim solvendis et sufficientem 

facere. Testes Uden et Loze datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

1178 mf5 A 04 f. 164. 

 in crastino Sijmonis et Jude: zaterdag 29-10-1390. 

 in vigilia omnium sanctorum: maandag 31-10-1390. 

 in die animarum: woensdag 02-11-1390. 

 in die Huberti: donderdag 03-11-1390. 

 

BP 1178 f 164r 01 za 29-10-1390. 

Johannes Bluijs zvw Henricus Bloijs beloofde aan Johannes Visscher 15 

gulden, 30 lichte plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Johannes Bluijs filius quondam Henrici Bloijs promisit Johanni Visscher 

XV gulden scilicet XXX licht placken pro quolibet computato ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Erpe et Dicbier datum 
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(dg: s) in crastino Sijmonis et Jude. 

 

BP 1178 f 164r 02 za 29-10-1390. 

Voornoemde Johannes Bloijs beloofde aan Johannes van den Hoegenhuijs 90 

Gelderse gulden met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) te betalen. 

 

Dictus Johannes Bloijs promisit Johanni van den Hoegenhuijs nonaginta 

Gelre gulden ad purificationis proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 164r 03 za 29-10-1390. 

Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs verkocht aan Henricus Hacke smid een 

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

eerst over een jaar (vr 02-02-1392), gaande uit zijn helft van een hoeve, 

die was van wijlen voornoemde Henricus Bloijs, in Zeelst, reeds belast met 

de hertogencijns. 

 

Johannes Bloijs filius quondam Henrici Bloijs hereditarie vendidit 

Henrico Hacke fabro hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro primo ultra 

annum ex medietate ad se spectante mansi qui fuerat dicti quondam Henrici 

Bloijs siti in parochia de Zeelst et ex attinentiis eiusdem medietatis 

singulis et universis ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu ducis inde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes (dg: Luce et ....... .......). 

 

BP 1178 f 164r 04 za 29-10-1390. 

Henricus van Heijst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Heijst prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 164r 05 ±za 29-10-1390. 

Engbertus zvw Rodolphus Ridder verkocht aan Arnoldus zvw Petrus gnd 

Reijners soen (1) een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Boerdmans Hoeve, tussen Gerardus Emmen soen en Henricus Sceenken enerzijds 

en Arnoldus Emmen soen anderzijds, belast met 1/7 deel van 3 pond oude 

pecunia, (2) erfcijnzen, die Theodericus Berwout en Johannes Metten soen 

aan hem moeten betalen. 

 

Engbertus filius quondam Rodolphi Ridder peciam terre sitam in parochia 

sancti Petri de Vucht ad locum dictum Boerdmans Hoeven inter hereditatem 

Gerardi Emmen soen et Henrici Sceenken ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Emmen soen ex alio (dg: ut dicebat he) atque (dg: cum) 

hereditarios census quos Theodericus Berwout et Johannes Metten soen sibi 

solvere tenentur ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam 

Petri dicti Reijners soen promittens warandiam et obligationem deponere 

excepta septima parte trium librarum antique pecunie ex dicta pecia terre 

solvenda. 

 

BP 1178 f 164r 06 ma 31-10-1390. 

Fredericus zvw Rutgherus Mesmaker en Winricus Plattijnmaker ev Rutghera dvw 

voornoemde Rutgherus droegen over aan Heijlwigis dvw Johannes Braem, tbv 

haar en haar zuster Hilla, alle goederen, die aan transportanten gekomen 

waren na overlijden van Heijlwigis, mv voornoemde Fredericus en Rutghera en 

evw voornoemde Johannes Braem, en na overlijden van voornoemde Johannes 

Braem. 

 

Fredericus filius quondam Rutgheri Mesmaker et Winricus Plattijnmaker 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Rutghere sue uxoris filie dicti 

quondam Rutgheri omnia et singula bona ipsis de morte quondam Heijlwigis 

matris (dg: dudum) dictorum Frederici et Rutghere uxoris quondam (dg: 
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Henrici) Johannis Braem atque de morte dicti quondam Johannis Braem 

successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Heijlwigis! filie dicti quondam Johannis Braem 

ad opus sui et ad opus Hille sue (dg: uxoris) #sororis# promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Uden et 

Loze datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1178 f 164r 07 ma 31-10-1390. 

Arnoldus Aijc vernaderde een erfpacht van 1 mud rogge, aan Henricus Weijer 

verkocht door Johannes Sceijve. De ander week en hij droeg weer over. 

 

(dg: Johannes Sceijve p) Arnoldus Aijc prebuit ad redimendum hereditariam 

paccionem unius modii siliginis venditam Henrico Weijer a Johanne Sceijve 

ut dicebat alter cessit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 164r 08 ma 31-10-1390. 

Gherisius van Os, Robbertus van Neijnsel, Jacobus zvw Egidius van Ghele en 

Reijnerus zv Johannes van Berze beloofden aan Willelmus Loijer en Ywanus 

van Gravia 189 oude schilden, ¼ deel te betalen met Kerstmis (zo 25-12-

1390), ¼ deel met Pasen (zo 26-03-1391), ¼ deel met Sint-Jan (za 24-06-

1391) en ¼ deel met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391). 

 

(dg: Ghenis) Gherisius de Os Robbertus de Neijnsel Jacobus filius quondam 

Egidii de Ghele et Reijnerus filius Johannis de Berze promiserunt 

Willelmo Loijer et Ywano de Gravia vel eorum alteri C LXXXIX aude scilde 

pro una quarta parte Domini pro secunda pasce pro tercia Johannis et pro 

ultima Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 164r 09 ma 31-10-1390. 

Godefridus zvw Woltherus gnd Grieten soen verkocht aan Rodolphus snijder 

van Geffen een huis90 en erf, uit twee huizen en erven van Jacobus zv 

Henricus gnd Zelen soen, in Den Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Johannes Sluijsman enerzijds en de toren van de 

buitenste stadspoort, gnd Pikkenpoort, anderzijds, te weten het huis en erf 

richting erfgoed van Johannes Sluijsman, aan hem verkocht91 door voornoemde 

Jacobus zv Henricus Zelen soen. Voornoemde Godefridus en Elijas gnd Eel 

Zelen soen beloofden voornoemde Rodolphus schadeloos te houden, in geval 

hij vanwege voornoemd huis en erf aangesproken zou worden door Henricus en 

Elisabeth, kv voornoemde Jacobus zv Henricus Zelen soen. 

 

Godefridus filius quondam Woltheri dicti Grieten soen unam domum et aream 

de duabus domibus et areis Jacobi filii Henrici dicti Zelen soen sitis in 

Busco ad finem vici Vuchtensis inter hereditatem Johannis Sluijsman ex 

uno et inter turrim extreme porte oppidi de Busco dicte communiter 

Pickenpoert ex alio scilicet illam domum et aream de dictis duabus 

domibus et areis que sita est versus hereditatem dicti Johannis Sluijsman 

venditam sibi a dicto Jacobo filio Henrici Zelen soen prout in litteris 

hereditarie vendidit Rodolpho sartori de Geffen cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

promiserunt dictus Godefridus et cum eo Elijas dictus Eel Zelen soen 

#super omnia# si dictus Rodolphus ab Henrico et Elisabeth liberis dicti 

Jacobi filii Henrici Zelen soen seu ab aliquo ex parte dictorum liberorum 

occacione dicte domus et aree impetetur et dampna sustineret extunc ipsi 

dictum Rodolphum ab huiusmodi dampnis indempnem servabunt. Testes Erpe et 

Dicbier datum supra. 

 

                         
90 Zie → BP 1181 p 353r 07 do 10-04-1399, overdracht van ¼ deel in dit huis. 
91 Zie ← BP 1178 f 152r 08 ma 02-05-1390, verkoop van dit huis. 
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BP 1178 f 164r 10 ma 31-10-1390. 

Henricus Zelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

[Solvit] totum. 

Henricus Zelen soen prebuit et reportavit. Testes Hubertus et Steenwech 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 164r 11 ma 31-10-1390. 

Henricus Zelen soen en zijn zoon Jacobus beloofden voornoemde Godefridus en 

Elijas van de laatste belofte schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Henricus Zelen soen et Jacobus eius filius promiserunt dictos Godefridum 

et Elijam de dicta ultima promissione indempnes servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 164r 12 wo 02-11-1390. 

Willelmus Kuijf, zijn schoonzoon Henricus Writer en Jacobus Stephens soen 

beloofden aan Willelmus zv Johannes van Oijen 31 Hollandse gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Solvit. 

Willelmus Kuijf Henricus Writer eius gener Jacobus Stephens soen 

promiserunt Willelmo (dg: Jo) filio Johannis de Oijen XXXI Hollant gulden 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Uden et 

Loze datum in die ?animarum. 

 

BP 1178 f 164r 13 wo 02-11-1390. 

De eerste twee zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primi duo servabunt tercium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 164r 14 do 03-11-1390. 

Elizabeth dvw Theodericus van Herlaer molenaar en Petrus Moens ev Yda dvw 

voornoemde Theodericus verkochten aan Hessello Gobels soen een hofstad in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Koestraat, tussen Nijcholaus van den Pol 

enerzijds en kvw Johannes Feijtkoren anderzijds, belast met 8 schelling 

gemeen paijment aan het klooster van Sint-Gertrudis in Leuven, 3 oude 

groten tournoois aan de tafel van de H.Geest in Oisterwijk, 5 oude groten 

aan Johannes Haren zv Willelmus, en 1 hoen aan Elizabeth Henrics. 

 

Solvit. 

Elizabeth (dg: de Herlaer) filia quondam (dg: ?Petri) #Theoderici# de 

Herlaer multoris cum tutore et Petrus Moens maritus et tutor legitimus 

Yde sue uxoris filie dicti quondam Theoderici domistadium situm in (dg: 

p) Oesterwijc in loco dicto Koestraet inter hereditatem Nijcholai van den 

Pol ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis Feijtkoren ex 

alio (dg: dedit ad hereditarium cen) hereditarie vendiderunt Hesselloni 

Gobels soen promittentes cum tutore warandiam et obligationem warandiam 

exceptis octo solidis communis pagamenti (dg: propoest) conventui sancte 

Gertrudis Lovaniensis et tribus grossis Turonensibus antiquis mense 

sancti spiritus in Oesterwijc et #quinque grossis antiquis# Johanni Haren 

filio Willelmi (dg: quinque antiquis grossis) et uno pullo Elizabeth 

Henrici exinde solvendis. Testes Loze et (dg: Ja) Steenwech datum in die 

Huberti. 

 

BP 1178 f 164r 15 do 03-11-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Elizabeth dvw Theodericus van 

Herlaer een n-erfcijns van 6 oude groten tournoois of de waarde, met Sint-
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Jan uit voornoemde hofstad te betalen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicte Elizabeth filie 

quondam Theoderici de Herlaer hereditarium censum sex (dg: an) aude 

grossorum Turonensium seu valorem hereditarie nativitatis Johannis ex 

dicto domistadio. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 164r 16 do 03-11-1390. 

Paulus Bits soen van Os beloofde aan Willelmus die Cuper van Dijnter 8 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te 

betalen. 

 

Paulus Bits soen de Os promisit Willelmo die Cuper de Dijnter (dg: XL) 

VIII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Loze et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 164r 17 do 03-11-1390. 

Johannes van Stede beloofde aan Johannes van Os zvw Willelmus van Panhedel, 

tbv Hermannus van Os bv voornoemde Johannes van Os, 16 mud 6 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) te leveren. 

 

Johannes de Stede promisit Johanni de Os filio quondam Willelmi de 

Panhedel ad opus Hermanni de Os fratris dicti (dg: Joh) Johannis de Os 

XVI modios et (dg: sexta) sex sextaria siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Loze et ?Steenwech 

datum supra. 

 

1178 mf5 A 05 f. 164v. 

 in festo Huberti: donderdag 03-11-1390. 

 

BP 1178 f 164v 01 do 03-11-1390. 

Elizabeth dvw Marcelius gnd Zeel Demoeden soen droeg al haar erfgoederen 

onder Oss over {niet afgewerkt contract}. 

 

Elizabeth filia quondam Marcelii dicti Zeel Demoeden soen cum tutore 

omnes hereditates ad se spectantes quocumque locorum infra parochiam de 

Os sitas supportavit. 

 

BP 1178 f 164v 02 do 03-11-1390. 

Heijlwigis dvw Sijmon van der Eijlpt verkocht aan Adam van Mierd een stuk 

beemd, in Veghel, ter plaatse gnd die Eijlpt, tussen Delia wv Nijcholaus 

van Bredelaer enerzijds en Guedeldis wv voornoemde Sijmon anderzijds, 

belast met 1 oude groot. 

 

Solvit totum. 

Heijlwigis filia quondam Sijmonis van der (dg: Elmp Elijmpt) #Eijlpt# cum 

tutore peciam (dg: terre) #prati# sitam in parochia de (dg: E) Vechel in 

locum! dictum die Eijlpt inter hereditatem Delie relicte quondam 

Nijcholai de Bredelaer ex !alio et inter hereditatem Guedeldis relcite 

dicti quondam Sijmonis ex alio hereditarie vendidit Ade de Mierd 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere excepto uno 

grosso antiquo exinde (dg: p) de jure solvendo. Testes Loze et Steenwech 

datum in festo Huberti. 

 

BP 1178 f 164v 03 do 03-11-1390. 

Godefridus Nennen soen van der Eijlpt vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Godefridus Nennen soen van der Eijlpt prebuit et obtinuit. Testes datum 

supra. 
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BP 1178 f 164v 04 do 03-11-1390. 

Johannes Winckelman verkocht aan Robbertus die Kersmaker van Geffen 2 

roeden land, in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen voornoemde 

Robbertus Kersmaker en Arnoldus die Snider enerzijds en Agnes van den Doren 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint van Geffen en met het 

andere eind aan de sloot, gnd de Verren Grave. 

 

Johannes Winckelman duas virgatas terre sitas in parochia de Geffen in 

loco dicto die Vrede inter hereditatem Robberti die Kersmaker et Arnoldi 

die Snider ex uno et inter hereditatem Agnetis van den Doren ex alio 

tendentes cum uno fine ad communitatem de Geffen et (dg: a) cum reliquo 

fine ad fossatum (dg: .den) #dictum den Verren Grave# vendidit dicto 

Robberto Kersmaker de Geffen promittens warandiamet obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 164v 05 do 03-11-1390. 

Marcelius Valken soen van Alem en zijn zoon Rodolphus beloofden aan Petrus 

van Evershoet 25 oude schilden of de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 

25-12-1391) te betalen. 

 

Marcelius Valken soen de Alem et Rodolphus eius filius promiserunt super 

habita et habenda Petro de Evershoet (dg: X) viginti quinque aude scilde 

seu valorem (dg: ad) a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes Hubertus et Steenwech datum supra. 

 

BP 1178 f 164v 06 do 03-11-1390. 

Marcelius beloofde Rodolphus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Marcelius promisit Rodolphum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 164v 07 do 03-11-1390. 

Katherina wv Henricus Borchgreve droeg over aan Nijcholaus gnd Hagen (1) de 

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

van wijlen Walterus van Alphen enerzijds en erfgoed van wijlen Luijta gnd 

Weders anderzijds, aan voornoemde wijlen Henricus verkocht door Arnoldus 

gnd Luijbergen, (2) het vruchtgebruik in de andere helft van voornoemd huis 

en erf. 

 

Katherina relicta quondam Henrici (dg: Zennenb..) #Borchgreve# cum tutore 

medietatem ad se (dg: se) jure hereditario spectantem in (dg: quodam 

domista) #in domo et area# sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

(dg: hereditatem Henrici Loij ex uno et inter) hereditatem (dg: Joh) 

quondam Walteri de Alphen ex alio (dg: atque suum usufructum sibi 

competentem in reliqua medietate dicti domistadii ut dicebat supportavit 

Nijcholai Hagen promittens cum litteris et jure promittens cum tutore ..) 

inter hereditatem quondam Luijte dicte Weders ex alio vendita dicto 

quondam Henrico ab Arnoldo dicto Luijbergen prout in litteris atque suum 

usufructum sibi competentem in reliqua medietate dicte domus et aree ut 

dicebat supportavit Nijcholao dicto Hagen cum litteris et aliis et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 164v 08 do 03-11-1390. 

Johannes Moerken van Bucstel beloofde aan Arnoldus van den Venne 16 mud 

hop, Bossche maat, vandaag over een jaar op de Markt in Den Bosch te 

leveren. 

 

Johannes Moerken de Bucstel promisit Arnoldo van den Venne sedecim modios 

lupuli mensure de Busco a data presentium ultra annum persolvendos et in 
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Busco supra forum tradendos. 

 

BP 1178 f 164v 09 do 03-11-1390. 

De broers Johannes en Gerardus, kvw Andreas van Bernheze, beloofden aan hun 

broer Goeswinus dat hij, na overlijden van Elizabeth mv voornoemde broers, 

uit de goederen, die wijlen voornoemde Andreas nagelaten heeft resp. uit de 

goederen die voornoemde Elizabeth zal nalaten vooruit mag beuren 7 

Hollandse dobbel, 4 oude schilden, 16 Gelderse gulden en 4 mud rogge. 

 

Johannes #et# Gerardus fratres liberi quondam (dg: quo) Andree de 

Bernheze promiserunt (dg: sidis) indivisi super omnia Goeswino eorum 

fratri quod dictus Goeswinus (dg: de) post decessum (dg: Gh) Elizabeth 

matris dictorum fratrum de bonis quibuscumque que dictus quondam (dg: 

Goesw) Andreas in sua morte post se reliquit et (dg: qu) de bonis que 
!que dicta Elizabeth in sua morte post (dg: po) se relinquet prelevabit 

et prehabebit septem Hollants dobbel quatuor aude scilde et sedecim Gelre 

gulden #et quatuor modios siliginis# antequam dicti Gerardus et Gerardus 

fratres aut eorum heredes ad divisionem dictorum bonorum venire poterint 

et eadem bona dividere et et eadem bona apprehendere. Testes Loze et 

Hubertus datum (dg: supra) in festo Huberti. 

 

BP 1178 f 164v 10 do 03-11-1390. 

Rodolphus zvw Gerardus gnd Zanders soen verkocht aan Rijchmoedis dvw 

Gerisius zvw Gerardus gnd Bessellen soen van Os een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de 

helft in 2 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd op de Moersbeemd, tussen 

Goeswinus Moedel van der Donc enerzijds en de waterlaat van Tefelen 

anderzijds. Voornoemde pacht zal direct na overlijden van de koopster 

teruggaan naar de verkoper en zijn erfgenamen. 

 

Rodolphus filius quondam Gerardi dicti Zanders soen hereditarie vendidit 

Rijchmoedi filie quondam Gerisii filii quondam Gerardi dicti Bessellen 

soen de Os hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco #tradendam# ex (dg: uno 

iugere) #medietate ad se spectante in duobus iugeribus# terre sito in 

parochia de Os in loco dicto op (dg: die) den Moersbeemt inter 

hereditatem Goeswini Moedel van der Donc ex uno et inter aqueductum de 

Tefelen ex alio promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere et sufficere tali condicione quod dicta paccio 

statim post decessum dicte emptricis ad venditorem et eius heredes 

revertetur. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 164v 11 do 03-11-1390. 

Henricus die Leeuwe molenaar verkocht aan Gerardus van Gheffen92 een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Johannes van Herlaer enerzijds en erfgoed van Robbertus 

zv Albertus van Lijeshout anderzijds, reeds belast met 4 pond voornoemd 

geld. 

 

Henricus die Leeuwe multor hereditarie vendidit Gerardo de Gheffen 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie (dg: ..) 

nativitatis Johannis ex domo area et orto sitis in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Johannis de Herlaer ex uno et inter 

hereditatem Robberti filii Alberti de Lijeshout ex alio promittens super 

                         
92 Zie → VB 1799 f 060v 04, ma 08-01-1392; VB 1799 f 062r 09, ma 22-01-1392; 

VB 1799 f 063r 14, ma 05-02-1392: Gerijt van Geffen die was gericht … aen 

huus erve ende hof gelegen in tsHertogenbossche aen dat Hijnthamereijnde 

tusschen den erve Jans van Herlaer ende tusschen den erve Aelbrechts soen 

Aelbrechts van Lijeshout overmids gebrec van erfcijns. 
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omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quatuor libris 

dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 164v 12 do 03-11-1390. 

Jutta, dvw Zenkinus van den Grave en diens vrouw Fissia dvw Hermannus van 

der Spanct, droeg over aan Johannes zv Truda een b-erfpacht van 9 zester 

rogge, Bossche maat, aan voornoemde Jutta behorend in een b-erfpacht van 4½ 

mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 4½ mud Johannes van Woesic beloofd 

had aan voornoemde Zeenkinus en diens vrouw Fijssia, tbv hen beiden en kv 

voornoemde Zenkinus en Fijssia, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) 23 lopen roggeland minus 2 roeden Bossche maat, in Berlicum, 

in verschillende stukjes, (2) 4½ morgen 12 2/3 roeden beemd, in Berlicum, 

zoals Gerardus gnd Mont die erfgoederen als hoevenaar van wijlen voornoemde 

Hermannus bezat. 

 

Jutta filia quondam Zenkini van den Grave et Fissie eiusdem quondam 

Zenkini uxoris filie quondam Hermanni van der Spanct #cum tutore# 

hereditariam paccionem novem sextariorum siliginis mensure de Busco ad 

dictam Juttam spectantem in hereditaria paccione (dg: qu) quatuor et 

dimidii modiorum siliginis dicte !Busco quam paccionem quatuor et dimidii 

modiorum siliginis mensure predicte Johannes de Woesic promisit se 

daturum et soluturum dictis (dg: Zeenw) Zeenkino et Fijssie eius uxori ad 

opus ipsorum amborum et ad opus liberorum dictorum Zenkini et Fijssie 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex viginti tribus 

lopinatis terre siliginee minus duabus virgatis mensure de Busco sitis in 

parochia de Berlikem in diversis particulis atque ex quatuor et dimidio 

iugeribus et tredecim virgatis prati minus tercia parte unius virgate 

sitis in dicta parochia prout et in quantum Gerardus dictus Mont tamquam 

colonus dicti quondam Hermanni dictas (dg: Herman) hereditates possidere 

consuevit supportavit Johanni filio Trude cum litteris et jure promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 164v 13 do 03-11-1390. 

Walterus Bulle zvw Johannes Bulle verkocht aan Godescalcus Arts soen (1) 

een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd op Vughter Akker, 

tussen voornoemde Godescalcus enerzijds en een waterlaat anderzijds, (2) 

een stuk land, gnd dat Zandbergske, aldaar, tussen een waterlaat enerzijds 

en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan voornoemde 

Godescalcus, belast met 1/28 deel van het onderhoud van een hek gnd hekken 

aldaar, (3) de helft van een beemd, gnd Willekens Horstken, in Vught Sint-

Petrus, tussen Metta Moerken enerzijds en voornoemde Godescalcus 

anderzijds. 

 

Walterus Bulle filius quondam Johannis Bulle peciam terre sitam in 

parochia sancti Petri de Vucht in loco dicto op Vuchter Acker inter 

hereditatem Godescalci Arts soen ex uno et inter aqueductum ex alio item 

peciam terre dictam dat (dg: Be) Zantberchsken #sitam ibidem# inter 

hereditatem !aqueductum ex uno et inter communitatem ex alio tendentem 

cum utroque fine ad !finem dicti Godescalci item medietatem prati dicti 

Willekens Horstken siti in dicta parochia inter hereditatem Mette Moerken 

ex uno et inter hereditatem dicti Godescalci ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Godescalco promittens warandiam et 

obligationem deponere excepta vicesima octava parte (dg: observationis) 

ad dictam peciam terre dat Zantberchsken spectante de observatione 

cuiusdam repaguli dicti hecken siti ibidem. Testes datum supra. 

 

1178 mf5 A 06 f. 165. 

 in festo Huberti: donderdag 03-11-1390. 

 in crastino Huberti: vrijdag 04-11-1390. 
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 Quarta post Huberti: woensdag 09-11-1390. 

 

BP 1178 f 165r 01 do 03-11-1390. 

Johannes gnd Watermael zvw Nijcholaus gnd Boudens soen droeg over aan 

Arnoldus nzv Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Henricus gnd Bolle beloofd had met Lichtmis 

te betalen aan voornoemde Johannes Watermael, gaande uit 4 morgen land, 

onder de vrijdom van Den Bosch, naast de plaats gnd Griensven, tussen 

Henricus van der Boijdonc enerzijds en voornoemde Johannes Watermael 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere 

eind aan kvw Henricus van den Mortel. 

 

Johannes dictus Watermael filius quondam Nijcholai dicti Boudens soen 

hereditarium censum quatuor librarum monete (dg: solven) quem Henricus 

dictus Bolle promisit se daturum et soluturum dicto Johanni Watermael 

hereditarie purificationis ex quatuor iugeribus terre sitis infra 

libertatem oppidi de Busco iuxta locum dictum Griensvenne inter 

hereditatem Henrici van der Boijdonc ex uno et inter hereditatem Johannis 

Watermael predicti ex alio tendentibus cum uno fine ad communem plateam 

et cum reliquo fine ad hereditatem liberorum quondam Henrici van den 

Mortel prout in litteris supportavit Arnoldo filio naturali Henrici 

Scilder filii quondam Nijcholai Scilder senioris cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: datum supra) Loze et Hubertus datum in festo Huberti. 

 

BP 1178 f 165r 02 do 03-11-1390. 

Godefridus van Lijt die Sloetmaker beloofde aan Arnoldus Nolleken Geroncs 

14 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te 

betalen. 

 

Godefridus de Lijt die Sloetmaker promisit Arnoldo Nolleken Geroncs XIIII 

Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 165r 03 do 03-11-1390. 

Theodericus Mersman beloofde aan Gerardus Vilt 200 oude franken of de 

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

 

Theodericus Mersman promisit Gerardo Vilt ducentos aude francken seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 165r 04 vr 04-11-1390. 

Tielmannus zvw Willelmus Wouters soen ev Katherina, en Johannes zvw 

Goessuinus uten Breec ev Elisabeth, dvw Wolterus van Amersfoert, gaven uit 

aan Willelmus zv Godefridus van Heijst een hoeve, die was van wijlen 

Reijnerus van Mechelen, in Westilburg, naast de goederen gnd ter Linden; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 3 schelling 9 penning oude cijns aan de 

hertog, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan Johannes van 

de Dijk, (3) cijnzen aan de naburen aldaar, en thans voor (4) een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aan voornoemde 

Tielmannus te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), (5) 

een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aan voornoemde 

Johannes te leveren. 

 

Tielmannus filius quondam Willelmi Wouters soen maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris #et# Johannes filius quondam Goessuini 

uten Breec maritus et tutor legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris 

filiarum quondam Wolteri de Amersfoert mansum quendam qui fuerat quondam 

Reijneri de Mechelen situm in parochia de Westilborch contigue iuxta bona 

dicta communiter ter (dg: Lijnde) Lijnden cum attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis dederunt ad hereditariam paccionem Willelmo filio 
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(dg: quondam) Godefridi de Heijst ab eodem #hereditarie possidendum# pro 

(dg: .e) tribus solidis et novem denariis antiqui census domino duci 

exinde solvendis (dg: dandis etc) atque pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco Johanni de Aggere necnon pro censibus 

(dg: vicinis i) vicinorum ibidem exinde solvendis dandis etc a dicto 

Willelmo etc atque pro hereditaria paccione (dg: duorum) #trium# modiorum 

(dg: et d sex sextariorum) siliginis mensure de Busco danda dicto 

Tielmanno ab altero purificationis et pro primo ultra annum et pro 

hereditaria paccione (dg: duorum) #trium# modiorum (dg: et sex 

sextriorum) siliginis dicte mensure danda dicto Johanni a Willelmo 

predicto termino solucionis predicto ex dicto manso et eius attinentiis 

promittentes indivisi warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit dare cuilibet dictorum Tielmanni et Johannis hereditariam 

paccionem (dg: trium) trium modiorum siliginis hereditarie termino 

solucionis predicto et promisit super omnia dictum mansum sufficientem 

facere. Testes Dicbier et Hubertus datum in crastino Huberti.Et erunt due 

littere (dg: de r) ?donacione .. (dg: ..) et repromissione. 

 

BP 1178 f 165r 05 vr 04-11-1390. 

Nicholaus Spijrinc Meus soen maande 3 achterstallige jaren van (1) een 

b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, met Besnijdenis te betalen, 

gaande uit een stuk land, gnd een geer, (2) een b-erfcijns van 20 schelling 

oude pecunia, daags na Sint-Willibrordus te betalen, gaande uit (2a) 1 

malder land, op de plaats gnd ?Dricharen, (2b) 1 zesterzaad land aldaar, 

welke cijnzen nu aan voornoemde Nicholaus behoren. 

 

Nicholaus Spijrinc Meus soen hereditarium censum XX solidorum antique 

pecunie quem se solvendum habere dicebat hereditarie in festo 

circumcisionis Domini ex pecia terre dicta een gheer atque hereditarium 

censum XX solidorum antique pecunie solvendum hereditarie in crastino 

Willibrordi ex maldrata terre sita (dg: in) supra locum dictum ?Dricharen 

et ex sextariata terre ibidem sita quos census predictos dictus Nicholaus 

nunc ad se spectare dicebat monuit de tribus annis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 165r 06 vr 04-11-1390. 

Johannes zvw Bartholomeus gnd Meus die Milter en Paulus zvw Henricus 

Wouters soen ev Agnes dvw voornoemde Bartholomeus verkochten aan Henricus 

zvw Arnoldus van den Broec, tbv hem en Arnoldus en Johannes, bv voornoemde 

Henricus, alle erfgoederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Bartholomeus, gelegen in Zonderwijc, uitgezonderd een stuk land 

gnd Leemculen aldaar, belast met de grondcijns. 

 

(dg: p) Johannes filius quondam Bartholomei dicti Meus die Milter et 

Paulus filius quondam Henrici Wouters soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Agnetis sue uxoris filie dicti quondam Bartholomei omnes et 

singulas hereditates ipsis de morte dicti quondam Bartholomei successione 

hereditarie advolutas quocumque locorum in parochia de Zonderwijc sitas 

excepta pecia terre dicta Leemculen ibidem sita ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Henrico filio quondam Arnoldi van den Broec ad opus sui et ad 

opus Arnoldi et Johannis fratrum dicti Henrici promittentes warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi inde solvendo. 

 

BP 1178 f 165r 07 vr 04-11-1390. 

Arnoldus zvw Petrus gnd Reijners soen verkocht aan Henricus zvw Arnoldus 

van den Broec, tbv hem en Arnoldus en Johannes, bv voornoemde Henricus, 

alle beemden, die aan verkoper en zijn vrouw Elisabeth dvw Bartholomeus gnd 

Meus die Milter gekomen waren na overlijden van voornoemde Bartholomeus, 

gelegen in Zonderwijk, belast met de grondcijns. 
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Arnoldus filius quondam Petri dicti Reijners soen omnia prata sibi et 

Elisabeth sue uxori filie quondam Bartholomei dicti Meus die Milter de 

morte eiusdem quondam Bartholomei successione hereditarie advoluta 

quocumque locorum in parochia de Zonderwijc sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Arnoldi van den Broec ad opus sui et ad 

opus Arnoldi et Johannis fratrum dicti Henrici promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi inde solvendo. 

 

BP 1178 f 165r 08 vr 04-11-1390. 

Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlijmen verkocht aan Henricus Bije zv 

Johannes Bije van Zundert een lijfpacht van 2 mud roge, Bossche maat, met 

Maria-Geboorte te leveren, gaande uit huis en tuin onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Johannes van den Camp enerzijds en 

Johannes Ghiben soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Godescalcus filius Ghiselmari de Vlijmen legitime vendidit Henrico Bije 

filio Johannis Bije de Zundert vitalem pensionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam ad vitam dicti emptoris et non ultra 

in festo nativitatis beate Marie ex domo et orto cum suis attinentiis 

sitis infra libertatem oppidi ad locum dictum Dungen inter hereditatem 

Johannis van den Camp ex uno et hereditatem Johannis Ghiben soen ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

cens ducis ducis inde prius solvendo et sufficientem facere et cum 

mortuus fuerit etc. Erpe et Hubertus datum ut supra in crastino Huberti. 

 

BP 1178 f 165r 09 wo 09-11-1390. 

Johannes zvw Henricus Bloijs van Zeelst verkocht aan Godefridus zvw Andreas 

van Bernheze een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit de helft in een hoeve van wijlen 

voornoemde Henricus Bloijs, in Zeelst, reeds belast met de grondcijnzen. 

 

Johannes filius quondam Henrici Bloijs de Zeelst hereditarie vendidit 

Godefridus! filius quondam Andree de Bernheze hereditariam paccionem (dg: 

d) trium modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex medietate ad dictum venditorem 

spectante in quodam manso dicti quondam Henrici Bloijs sito in parochia 

de Zeelst et in attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi exinde prius solvendis et (dg: ...) super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes Uden et Steenwech datum quarta post 

Huberti. 

 

BP 1178 f 165r 10 wo 09-11-1390. 

Henricus van Heijst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Heijst prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf5 A 07 f. 165v. 

 in profesto Martini: donderdag 10-11-1390. 

 

BP 1178 f 165v 01 do 10-11-1390. 

Albertus Buc van Lijt droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan Johannes 

Buc zvw Johannes Boc van Lijt (1) 2 kampen, in Lith, tussen Henricus gnd 

Herbrechts soen enerzijds en Reijnerus gnd Berns soen anderzijds, (2) 1½ 

hont land, in Lith, ter plaatse gnd in de Grote Kamp, naast Agnes gnd 

Lambrechs, belast met een cijns aan het kapittel van Sint-Lambertus, dijken 

en sloten. 

 

Albertus Buc de Lijt duos campos ad se specantes sitos in parochia de 

Lijt inter hereditatem Henrici dicti Herbrechts soen ex uno et 
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hereditatem Reijneri dicti Berns soen ex alio atque unum et dimidium hont 

terre sitos in dicta parochia in loco dicto in den Groeten Camp contigue 

juxta hereditatem Agnetis dicte Lambrechs ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Buc filio quondam Johannis Boc de Lijt in modum 

permutationis hereditarie promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu capitulo sancti Lamberti inde solvendo et aggeribus et 

fossatis ad premissa spectantibus. Testes Jacobus et Jacobus datum in 

profesto Martini. 

 

BP 1178 f 165v 02 do 10-11-1390. 

Voornoemde Johannes Buc droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan 

Albertus Boc van Lijt 2 kampen, in Lith, ter plaatse gnd die Beemden, 

tussen Benigna gnd Bijn wv Egidius Colne enerzijds en Theodericus 

Reijmbouds soen anderzijds, belast met een cijns aan het kapittel van Sint-

Lambertus, dijken en sloten. 

 

Dictus Johannes Buc duos campos ad se spectantes sitos in parochia de 

Lijt in loco dicto die Beemden inter hereditatem Benigne dicte Bijn (dg: 

de) relicte quondam Egidii Colne ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Reijmbouds soen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Alberto Boc de 

Lijt in modum permutationis hereditarie inter ipsos prius habite 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu capitulo 

sancti Lamberti inde solvendo et aggeribus et fossatis ad premissa 

spectantibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 165v 03 do 10-11-1390. 

Elizabeth dvw Egidius gnd Vrancken soen verkocht aan haar broer Henricus 

zvw voornoemde Egidius een stuk land, in Erp, tussen Gerardus zvw 

voornoemde Egidius enerzijds en Willelmus zvw voornoemde Egidius 

anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Solvit. 

Elizabeth filia quondam (dg: Gerardi) #Egidii# dicti Vrancken soen #cum 

tutore# peciam terre sitam in parochia de Erpe inter hereditatem Gerardi 

filii dicti quondam Egidii ex uno et inter hereditatem Willelmi filii 

dicti quondam Egidii ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico suo 

fratri filio dicti quondam Egidii promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus exinde de jure solvendis. Testes 

(dg: datum) Uden et Ghemert datum supra. 

 

BP 1178 f 165v 04 do 10-11-1390. 

Rodolphus gnd Rover zvw Gerardus zvw Johannes gnd Braecmans soen gaf uit 

saan Jacobus zvw Henricus van der Heijden 2 stukken land, gnd Knoeps Land, 

in Sint-Oedenrode, (1) tussen Jacobus Coptijt enerzijds en erfgoed van 

Walterus zvw Henricus van den Bulct anderzijds, (2) tussen voornoemd 

erfgoed van voornoemde Walterus enerzijds en Jacobus Coptiten anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor 5 penning grondcijns en thans voor een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

O. 

Rodolphus dictus Rover filius quondam Gerardi filii quondam Johannis 

dicti Braecmans soen duas pecias terre #dictas Knoeps Lant# sitas in 

parochia de (dg: Eerscot) Rode sancte Rode quarum una inter hereditatem 

Jacobi Coptijt ex uno et inter hereditatem (dg: He) Walteri filii quondam 

Henrici van den Bulct ex alio et altera inter (dg: hereditatem) dictam 

hereditatem dicti Walteri ex uno et inter hereditatem Jacobi Coptiten ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Jacobo filio quondam 

Henrici van der Heijden ab eodem hereditarie possidendas pro quinque 

denariis census domino fundi exinde solvendis dandis atque pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab 
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alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et obligationem aliam deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 165v 05 do 10-11-1390. 

Egidius zv Henricus van Herlaer molenaar droeg over aan Henricus die Leeuwe 

molenaar ¼ deel in de windmolen met ondergrond, bij de plaats gnd der 

Ziekenbeemd, ter plaatse gnd dat Eindhoutse Veld, welke molen was van 

Theodericus van den Dijc, en welke molen voornoemde Egidius, Arnoldus van 

der Hazeldonc, Johannes van Zelant en Johannes zvw Andreas van den Hoevel 

in pacht verkregen hadden van voornoemde Henricus van Herlaer molenaar, 

voor 1 oude schild aan de hertog, een n-erfcijns van 3 pond 5 schelling 

geld aan Willelmus Hels en een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, 

aan voornoemde Henricus van Herlaer. De brief van Egidius mbt de molen 

overhandigen aan voornoemde Henricus die Leeuwe. 

 

Egidius filius (dg: quondam) Henrici de Herlaer multoris quartam partem 

ad se specantem in molendino venti cum suo fundo sito prope locum dictum 

der Ziekenbeemt in loco dicto dat Eijndhoutsche Velt cum suis attinentiis 

singulis et universis quod molendinum venti cum suo fundo et cum suis 

attinentiis predictis fuerat olim Theoderici van den Dijc et quod 

molendinum venti cum suo fundo et cum suis attinentiis predictis dictus 

Egidius Arnoldus van der Hazeldonc Johannes de Zelant et Johannes filius 

quondam Andree van den Hoevel erga dictum Henricum de Herlaer multorem ad 

pactum acquisiverant scilicet pro (dg: pro) uno aureo denario antiquo 

communiter aude scilt vocato domino nostro duci exinde solvendo et pro 

hereditario censu trium librarum et quinque solidorum monete Willelmo 

Hels exinde solvendo atque pro hereditaria paccione quatuor modiorum 

siliginis mensure de Busco dicto Henrico de Herlaer exinde solvenda 

annuatim prout in litteris supportavit Henrico die Leeuwe multori 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

dicta paccione. Testes datum supra. Tradetur littera Egidii dicto Henrico 

die Leeuwe de molendino predicto. 

 

BP 1178 f 165v 06 do 10-11-1390. 

Voornoemde Henricus die Leeuwe beloofde aan voornoemde Egidius 55 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Dictus Henricus die Leeuwe promisit dicto Egidio LV Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johanis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 165v 07 do 10-11-1390. 

Benedictus gnd Bits zvw Johannes gnd Bits soen verkocht aan Johannes van 

Hese zvw Bernardus van Overmere 1 zesterzaad roggeland, in Geffen, tussen 

Reijmboldus Belen soen enerzijds en Arnoldus Gerijts soen anderzijds. 

 

Benedictus dictus Bits filius quondam Johannis dicti Bits soen (dg: unam 

sextariatam terre #peciam terre) unam sextariatam terre siliginee# 

siliginee sitam in parochia de Geffen inter hereditatem Reijmboldi Belen 

soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Gerijts soen ex alio #prout 

ibidem sita est# hereditarie vendidit Johanni de Hese filii! quondam (dg: 

Joh) Bernardi de Overmere promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 165v 08 do 10-11-1390. 

Godefridus en Belija, kvw Theodericus van Zeelst, voor voornoemde Belija 

zelve en Gheerwigis dvw voornoemde Theodericus maakten een erfdeling {niet 

afgewerkt contract}. 
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Godefridus et Belija liberi quondam Theoderici de Zeelst cum tutore pro 

se ipsa (dg: Beij) Belija et pro Gheerwigi filia dicti quondam Theoderici 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse. 

 

BP 1178 f 165v 09 do 10-11-1390. 

(dg: Godefridus zvw Theodericus van Zeelst). 

 

(dg: Godefridus filius quondam Theoderici de Zeelst). 

 

BP 1178 f 165v 10 do 10-11-1390. 

Belija dvw Theodericus van Zeelst deed tbv Godefridus zvw voornoemde 

Theodericus afstand van (1) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit (1a) ½ mudzaad roggeland, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Liemde, (1b) een stuk land, aldaar, (1c) een stuk land, 

aldaar, welke pacht wijlen voornoemde Theodericus van Zeelst gekocht had 

van Gerardus gnd Sperbossche van Lijemde, (2) alle erfgoederen, die wijlen 

voornoemde Theodericus van Zeelst had liggen onder Oijen, Megen en 

Lithoijen, (3) het recht, dat aan haar en Gheerwigis dvw voornoemde 

Theodericus van Zeelst behoort in voornoemde goederen. Voornoemde 

Gheerwijngis zal, zodra ze meerderjarig is, afstand doen. Voornoemde Belija 

zal alle lasten van de kant van wijlen Johannes van Boemel en zijn 

erfgenamen afhandelen. Voornoemde Belija zal voornoemde Godefridus 

schadeloos houden van alle schulden, die wijlen voornoemde Theodericus 

verschuldigd was bij zijn overlijden. 

 

Belija filia quondam Theoderici de Zeelst cum tutore super hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis ex dimidia modiata terre siliginee sita in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Lijemde atque ex pecia terre sita ibidem preterea 

ex pecia terre sita ibidem quam paccionem dictus quondam Theodericus de 

Zeelst erga Gerardum dictum Sperbossche de Lijemde emendo acquisiverat 

prout in litteris atque super omnibus hereditatibus quas dictus quondam 

Theodericus de Zeelst infra parochiam de Oijen et infra territorium de 

Megen et infra parochiam de (dg: d) Lijttoijen habuit sitas ut dicebat et 

super jure sibi et Gheerwigi filie dicti quondam Theoderici de Zeelst in 

premissis competente ad opus Godefridi filii dicti quondam Theoderici 

renunciavit promittens cum tutore super habita et habenda ratam servare 

(dg: et o) et quod ipsa dictam Gheerwijngem eius sororem quamcito ad 

annos (dg: suos) sue pubertatis pervenerit ad opus dicti Godefridi super 

premissa et jure faciet renunciare et quod ipsa (dg: ..) #Belija# omnem 

obligationem et impeticionem ex parte (dg: here) quondam Johannis de 

Boemel et suorum heredum in premissa existentem et eventuram deponet 

dicto Godefrido et quod ipsa Belija dictum Godefridum indempnem servabit 

ab omnibus debitis que dictus quondam Theodericus mansit debens in sua 

morte personis quibuscumque. Testes datum supra. 

 

1178 mf5 A 08 f. 166. 

 in crastino Martini: zaterdag 12-11-1390. 

 

BP 1178 f 166r 01 do 10-11-1390. 

Godefridus zvw Theodericus van Zeelst deed tbv Belija en Gheerwigis, dvw 

voornoemde Theodericus van Zeelst, afstand van (1) een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan voornoemde wijlen 

Theodericus van Zeelst verkocht door Aghata dvw Gheerlacus van Overbeke wv 

Tielmannus zvw Petrus van der Woert, haar kinderen Gheerlacus, Petrus, 

Katherina en Elizabeth en Gerardus gnd Truden soen, (2) een huis en erf in 

Den Bosch, achter het klooster van de Minderbroeders, tussen erfgoed van 

Johannes Scout enerzijds en erfgoed van Oda gnd Bloemecster anderzijds, aan 

voornoemde wijlen Theodericus verkocht door Elizabeth van Hoesden, (3) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een akker in Zonderwijk, tussen Johannes van der Teijnden enerzijds en 
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wijlen Jacobus van Heirle anderzijds, aan voornoemde wijlen Theodericus 

Zeelst verkocht door Willelmus van Heirle. 

 

Godefridus filius quondam Theoderici de Zeelst #super hereditaria# 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie purificationis vendita dicto quondam Theoderico de Zeelst ab 

Aghata filia quondam Gheerlaci de Overbeke relicta quondam Tielmanni 

filii quondam Petri van der Woert Gheerlaco Petro Katherina et Elizabeth 

eius liberis et Gerardo dicto Truden soen prout in litteris item super 

domo quadam et area sita in Busco retro claustrum fratrum minorum inter 

hereditatem Johannis Scout et inter hereditatem (dg: Ode) Ode dicte 

Bloemecster vendita dicto quondam Theoderico ab Elizabeth de Hoesden 

prout in litteris item super hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis ex agro terre sita 

in parochia de Zonderwijc inter hereditatem Johannis van der Teijnden ex 

uno et inter hereditatem quondam Jacobi de Heirle ex alio vendita dicto 

quondam Theoderico Zeelst a Willelmo de Heirle prout in litteris et super 

jure ad opus Belije et Gheerwigis filiarum dicti quondam Theoderici de 

Zeelst renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 166r 02 do 10-11-1390. 

Albertus gnd Abe zvw Henricus gnd Cort Heijnken en zijn zoon Petrus 

beloofden aan Godescalcus Arts soen en Bertoldus van Arle 50 Gelderse 

gulden of de waarde na maning te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Godescalcus. 

 

Albertus dictus Abe filius quondam Henrici dicti Cort Heijnken et Petrus 

eius filius promiserunt Godescalco Arts soen et Bertoldo de Arle L (dg: 

Ho) Gelre gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Godescalco. 

 

BP 1178 f 166r 03 do 10-11-1390. 

Johannes zvw Franco gnd Lubergen verkocht aan Denkinus Scuerman een 

b-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een hofstad in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de plaats gnd Beurde voor het erfgoed van Adam van Mierd naar 

erfgoed van wijlen Hermannus van Zonne, naast erfgoed van voornoemde wijlen 

Hermannus van Zonne enerzijds en erfgoed van voornoemde Johannes 

anderzijds, welke hofstad vóór naast de weg 42 voet breed is, en achter, op 

het eind, 48 voet, en welke hofstad voornoemde Johannes in cijns uitgegeven 

had aan Theodericus gnd van Venne snijder, te weten voor voornoemde cijns 

van 6 pond. Lasten van de kant van verkoper en van de kant van erfg vw zijn 

vrouw Elizabeth worden afgehandeld. Ter meerdere zekerheid van betaling 

stelde voornoemde Johannes tot onderpand een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, die Theodericus van Heze aan voornoemde Johannes moet betalen, gaande 

uit een hofstad aldaar, tussen erfgoed van Franco zv voornoemde Johannes 

enerzijds en erfgoed dat was van Adam van Mierd en Henricus Matheus 

anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Franconis dicti Lubergen hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditariam mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex quodam domistadio sito in Busco in quadam platea tendente a 

loco dicto Boerde ante hereditatem Ade de (dg: d) Mierd usque hereditatem 

quondam Hermanni de Zonne contigue iuxta hereditatem dicti quondam 

Hermanni de Zonne ex uno et inter hereditatem dicti Johannis ex alio et 

quod domistadium continet ante iuxta communem plateam XLII pedatas in 

latitudine et (dg: in) retro in fine eiusdem domistadii quadraginta (dg: 

se) octo pedatas in latitudine et quod domistadium dictus Johannes 

dederat ad censum Theoderico dicto de Venne sartori pro dicto censu sex 

librarum prout in litteris vendidit Denkino Scuerman supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 
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ex parte sui et ex parte heredum quondam Elizabeth uxoris quondam dicti 

Johannis deponere et ad maiorem securitatem solucionis dictus Johannes 

hereditarium censum XL solidorum dicte monete quem (dg: di) Theodericus 

de Heze dicto (dg: Ard) Johanni solvere tenetur ex quodam domistadio sito 

ibidem inter hereditatem Franconis filii dicti (dg: Franconis) #Johannis# 

ex uno et inter hereditatem que fuerat Ade de Mierd et Henrici Matheus ex 

alio ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 166r 04 do 10-11-1390. 

Johannes Bits zvw Goeswinus van Lijeshout verkocht aan Albertus die 

Ketelleer een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een b-erfpacht van 7 mud rogge, die 

Ghisbertus van den Leempoel, schoonvader van de verkoper, aan de verkoper 

beloofd had, gaande uit de hoeve gnd ter Meer, in Haaren, (2) een 

b-erfpacht van 8 mud rogge die Sophija, mv voornoemde verkoper, aan 

verkoper levert, gaande uit alle goederen van voornoemde Sophia. 

 

Johannes (dg: filius) Bits filius quondam Goeswini de Lijeshout 

hereditarie vendidit Alberto die Ketelleer hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex hereditaria paccione septem modiorum siliginis quam 

(dg: d) Ghisbertus van den Leempoel (dg: eius gener) #socer# dicti 

venditoris eidem venditori solvere tenetur hereditarie ex (dg: here) 

manso dicto (dg: dicto) ter Meer sito in parochia de Haren et ex 

hereditaria paccione octo modiorum siliginis quam Sophija mater dicti 

venditoris solvere tenetur dicto venditori hereditarie ex omnibus bonis 

(dg: dicte dicto) eiusdem Sophie ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem in dictis paccionibus existentem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 166r 05 do 10-11-1390. 

Theodericus van der Heze voller beloofde aan Gerardus van der Hagen 18 

Gelderse gulden of de waarde minus 12 plakken93 vandaag over een jaar te 

betalen. 

 

Theodericus van der Heze fullo promisit Gerardo van der Hagen XVIII Gelre 

gulden seu valorem minus XII placken (dg: ad m) a data presentium ultra 

annum persolvendos.Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 166r 06 za 12-11-1390. 

Rutgherus zvw Tielmannus Pauwels soen verkocht aan Arnoldus Groetaert 2 

hont land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd Feijts 

Werf, tussen voornoemde Rutgherus enerzijds en Johannes Hals en Johannes 

van Kessel anderzijds, belast met zegedijken en sloten. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni Pauwels soen duo hont terre sita in 

parochia de Roesmalen in loco dicto die Hoeven ad locum dictum Feijts 

Werf inter hereditatem dicti Rutgheri ex uno et hereditatem Johannis Hals 

et Johannis de Kessel ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

Groetaert promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis Zeghediken et fossatis ad premissa spectantibus. Testes 

Loze et Hubertus datum in crastino Martini. 

 

BP 1178 f 166r 07 za 12-11-1390. 

Henricus Steenwech zvw Gerardus zv Johannes Moens droeg over aan Willelmus 

zvw Jordanus van der Oether een b-erfcijns van 32 schelling geld, die 

                         
93 Zie → BP 1179 p 114v 07 zo 19-11-1391, verklaring dat 10 Gelre gulden 

zijn betaald in afkorting van 18 Gelre gulden minus 12 plakken, echter 

beloofd aan Gerardus zv Theodericus gnd Erijts soen van Vlimen. Mogelijk 

toch verband? 
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Johannes zvw Reijnerus beloofd had met Kerstmis aan voornoemde wijlen 

Gerardus te betalen, gaande uit 1 morgen land uit Duizend Morgen van de 

gemeint van Den Bosch, ter plaatse gnd Oetheren, tussen Henricus van Uden 

enerzijds en Reijnerus gnd Kul anderzijds. 

 

Henricus Steenwech filius quondam Gerardi filii Johannis (dg: Monics l) 

Moens hereditarium censum XXX-(dg: IJ) #duorum# solidorum monete quem 

Johannes filius quondam Reijneri dicto quondam Gerardo dare et solvere 

promiserat hereditarie in festo nativitatis Domini ex quodam jugero terre 

de mille jugeribus terre communitatis oppidi sitis ad locum dictum 

Oetheren inter hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter hereditatem 

Reijneri dicti Kul ex alio prout in litteris hereditarie supportavit (dg: 

s) Willelmo filio quondam Jordani van der Oether cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam 

sui patris deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 166r 08 za 12-11-1390. 

Godefridus, nzv hr Engbertus gnd Lepper eertijds dekaan van Hilvarenbeek, 

en zijn vrouw Katherina dvw Willelmus van Casselaer verpachtten aan 

Johannes nzvw voornoemde hr Egbertus Lepper en aan Johannes nzvw hr 

Willelmus gnd Veren Agnesen soen (1) twee stukken land in Hilvarenbeek, 

(1a) gnd die Smisakker, tussen de gemene weg enerzijds en Henricus 

Coelborner anderzijds, (1b) gnd die Scatakker, tussen voornoemde Henricus 

Coelborner enerzijds en de straat gnd die Spulre Straat anderzijds, (2) een 

tuin in Hilvarenbeek, tussen wijlen Denkinus van den Speelhovel enerzijds 

en de gemene weg anderzijds, (3) een stuk beemd gnd die Biesdonk, in 

Hilvarenbeek, tussen Thomas de Hijntam enerzijds en Gerardus Hagens 

anderzijds, voor de duur van het leven van voornoemde Katherina en niet 

langer, voor 6 mud rogge, Bossche maat, per jaar, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren. 

 

Godefridus filius naturalis domini Engberti dicti Lepper decani olim 

Beken maritus legitimus ut dicebat Katherine sue uxoris filie quondam 

Willelmi de Casselaer et dicta Katherina cum eodem tamquam tutore (dg: 

tres) #duas# pecias terre sitas in parochia de Hildwarenbeke quarum una 

dicta die Smisacker inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Henrici Coelborner ex alio secunda dicta die Scatacker inter hereditatem 

dicti Henrici Coelborner ex [uno] et inter plateam dictam die Spulre 

Straet ex alio (dg: et tercia) sunt site atque quendam ortum situm in 

dicta parochia inter hereditatem quondam Denkini van den Speelhovel ex 

uno et inter communem plateam ex alio atque peciam prati dictam die 

Bijesdonc sitam in dicta parochia inter hereditatem Thome de Hijntam ex 

uno et inter hereditatem Gerardi Hagens ex alio ut dicebant dederunt ad 

annuam paccionem Johanni filio naturali dicti quondam domini Egberti 

Lepper (dg: ab eodem Johanne ad vitam d) et Johanni filio naturali 

quondam domini Willelmi dicti Veren Agnesen soen ab eisdem ad (dg: 

?fraude) vitam dicte Katherine et non ultra possidendos anno quolibet ad 

vita dicte Katherine et non ultra pro sex modiis siliginis mensure de 

Busco dandis eis ab aliis ad vitam dicte Katherine et non ultra 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradendis 

promittentes warandiam ad vitam dicte Katherine pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia ex 

premissis et aliis suis bonis et cum dicta Katherina mortua fuerit etc. 

Testes Uden et Loze datum in crastino Martini. 

 

1178 mf5 A 09 f. 166v. 

 in crastino Martini: zaterdag 12-11-1390. 

 Quinta post Martini: donderdag 17-11-1390. 

 

BP 1178 f 166v 01 za 12-11-1390. 

Rodolphus zvw Rodolphus gnd van Tefelen verkocht aan Heijlwigis wv Gerardus 
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Nollens een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Pinksteren te 

betalen, gaande uit (1) 4½ hont land, in Groot Lith, ter plaatse gnd in Jan 

Bucs Kamp, tussen Arnoldus gnd Saelden soen enerzijds en Volcquinus zvw 

Johannes Bucs anderzijds, (2) 2½ hont land, in Groot Lith, ter plaatse gnd 

in Matheus Hoeve, tussen Udo Melijs soen enerzijds en Gerardus Balijart 

anderzijds, reeds belast met 1 penning gnd Hollandse. 

 

Rodolphus filius quondam Rodolphi dicti de Tefelen hereditarie vendidit 

Heijlwigi relicte quondam Gerardi Nollens hereditarium (dg: pacc) 

#censum# unius auden scild seu valorem solvendum hereditarie penthecostes 

ex (dg: quinque) quatuor et quinque hont terre #dicti venditoris# sitis 

in parochia de Magno Lijt in loco dicto in Jan Bucs Camp inter 

hereditatem Arnoldi dicti Saelden soen ex uno et inter hereditatem 

Volcquini filii quondam Johannis Bucs (dg: soen) ex alio atque ex duobus 

et dimidio hont terre dicti venditoris sitis in dicta parochia in loco 

dicto in Matheus Hoeve inter hereditatem Udonis Melijs soen ex uno et 

inter hereditatem Gerardi Balijart ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno 

denario dicto Hollanssche! ex premissis solvendo et sufficientem facere. 

Testes Uden et Loze datum in crastino Martini. 

 

BP 1178 f 166v 02 za 12-11-1390. 

Theodericus zv Herbertus van den Loeshoevel verkocht aan Willelmus Lobbe 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

een stuk land, in Schijndel, naast de kerk, tussen Willelmus van Overacker 

enerzijds en Johannes die Laet anderzijds. 

 

Theodericus filius Herberti van den (dg: v) Loeshoevel hereditarie 

vendidit Willelmo Lobbe hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie (dg: mediatim) nativitatis Domini ex pecia terre sita in 

parochia de Scijnle iuxta ecclesiam ibidem inter hereditatem Willelmi de 

Overacker ex uno et inter hereditatem Johannis die Laet ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Uden et Steenwech datum supra. 

 

BP 1178 f 166v 03 do 17-11-1390. 

Theodericus Berwout en Woltherus Scappaert droegen over aan Henricus van 

Werthuijzen 20 gulden geld van Holland of de waarde ervan in ander 

paijment, aan hen beloofd94 door Arnoldus Vrient van Waderle. 

 

A. 

Theodericus Berwout et Woltherus Scappaert XX gulden monete Hollandie 

(dg: q) vel valorem eorundem in alio pagamento promissos ipsis ab Arnoldo 

Vrient de Waderle prout in litteris legitime supportaverunt Henrico de 

Werthuijzen cum litteris et jure. Testes Erpe et Steenwech datum quinta 

post Martini. 

 

BP 1178 f 166v 04 do 17-11-1390. 

Paulus Haest beloofde aan Fredericus gnd Mertens 250 Engelse nobel95 met 

Pasen (zo 26-03-1391) aanstaande te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Gerardus van Uden {kennelijk de schepen}. 

 

Paulus Haest promisit Frederico dicto Mertens IIc et L nobel monete 

Anglie ad pasca proxime persolvendos. Testes Erpe et Uden datum ut supra. 

Detur Gerardo de Uden predicto. 

 

                         
94 Zie ← BP 1178 f 134r 16 za 08-01-1390, belofte op 29-05-1390 20 Holland 

gulden of de waarde te betalen. 
95 Zie → BP 1175 f 105r 07 do 20-03-1393, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1178 f 166v 05 do 17-11-1390. 

Lambertus Wouters soen van Mameren beloofde aan Willelmus nzvw Willelmus 

Maes soen 17 lichte schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, op zondag 

Letare-Jerusalem aanstaande (zo 05-03-1391) te betalen, op straffe van 3 

gulden. 

 

Lambertus Wouters soen de Mameren promisit Willelmo filio naturali 

quondam Willelmi Maes soen XVII licht scilde scilicet XII placken pro 

quolibet ad letare Iherusalem proxime persolvendos pena III gulden. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 166v 06 do 17-11-1390. 

Arnoldus zvw Godefridus gnd Hillen soen droeg over aan zijn broer Henricus 

1/3 deel in een b-erfpacht van 20 lopen rogge, maat van Helmond, die 

Everardus gnd Mijs soen van Lijeshout beloofd had aan Hilla dvw voornoemde 

Godefridus Hillen soen, met Lichtmis in na te noemen huis te leveren, 

gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Beek bij Aarle, ter 

plaatse gnd Rielvoert, tussen erfg vw Batha gnd van den Nuwenhuijze en 

Johannes zv Theodericus gnd van der Kijnderhuijs enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, welk 1/3 deel aan voornoemde Arnoldus gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde zuster Hilla. 

 

Solvit. 

(dg: Hilla filia quondam Godefridi d) Arnoldus filius quondam (dg: 

Godefridi) #Godefridi# dicti Hillen soen terciam partem ad se spectantem 

in hereditaria paccione viginti lopinorum siliginis mensure de Helmont 

quam Everardus dictus Mijs soen de Lijeshout promiserat se daturum et 

soluturum Hille filie !quondam dicti quondam Godefridi Hillen soen 

hereditarie purificationis et in domo infrascripta tradendam ex domo orto 

atque hereditatibus ipsis adiacentibus sitis in parochia de Beke prope 

Aerle ad locum dictum Rielvoert inter hereditatem heredum quondam Bathe 

dicte van den Nuwenhuijze et Johannis filii Theoderici dicti van der 

Kijnderhuijs ex uno et inter communem platheam ex alio prout in litteris 

et quam terciam partem dictus Arnoldus sibi de morte dicte quondam Hille 

sue sororis successione hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie 

supportavit Henrico suo fratri cum litteris et jure sibi occacione dicte 

tercie partis competente promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Uden et Loze datum ut supra. 

 

BP 1178 f 166v 07 do 17-11-1390. 

Lambertus van den Campe zvw Albertus van Hedel verkocht aan Johannes Troest 

zv Theodericus van der Runnen een hofstad, waarop een huis, in Hees, tussen 

een gemene weg enerzijds en kv Gerardus gnd van Lijebergen anderzijds, aan 

voornoemde Lambertus uitgegeven door Willelmus zvw Henricus gnd van Berze, 

Boudewinus gnd Beijs, Henricus van Tula, Johannes zvw Willelmus gnd 

Campaert en Johannes zv Gerardus Sceelwaert, belast met de pacht in de 

brief vermeld. 

 

Lambertus van den Campe filius quondam Alberti de Hedel domistadium 

quoddam situm in parochia de Hees inter communem platheam ex uno et inter 

hereditatem liberorum Gerardi dicti de Lijebergen ex alio datum ad 

hereditarium pactum dicto Lamberto a Willelmo filio quondam Henrici dicti 

de Berze Boudewino dicto Beijs Henrico de Tula (dg: et) Johanne filio 

quondam Willelmi dicti Campaert et Johanne filio Gerardi Sceelwaert prout 

in litteris (dg: h) simul cum domo in dicto domistadio sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Troest filio Theoderici van der Runnen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

exparte (dg: ex) sui deponere excepta paccione in dictis litteris 

contenta. Testes datum ut supra. 
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BP 1178 f 166v 08 do 17-11-1390. 

Henricus zvw Albertus van Hedel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Alberti de Hedel prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 166v 09 do 17-11-1390. 

Arnoldus Snoec zvw Lambertus Witmeri ev Aleidis dvw Godefridus Nuwelaet 

verkocht aan Rodolphus gnd Rover zvw Ghibo gnd Rovers soen van den Broec ¼ 

deel in 3 bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Lijekendonk, tussen 

Nicholaus Hagen enerzijds en een gemene steeg anderzijds, welk ¼ deel aan 

voornoemde Arnoldus en zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde 

Godefridus Nuwelaet, belast met de hertogencijns. 

 

Arnoldus Snoec filius quondam Lamberti Witmeri (dg: quartam part) maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Aleidis sue uxoris filie quondam 

Godefridi Nuwelaet quartam partem ad se spectantem in tribus bonariis 

prati sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum Lijekendonc inter 

hereditatem Nicholai Hagen ex uno et inter communem stegam ex alio quam 

(dg: terci) quartam partem dictus Arnoldus sibi et dicte eius uxori de 

morte dicti quondam Godefridi Nuwelaet successione hereditarie advolutam 

esse dicebat hereditarie vendidit Rodolpho dicto Rover filio quondam 

Ghibonis dicti Rovers soen van den Broec promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu ducis ex dicta quarta parte solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 166v 10 do 17-11-1390. 

Henricus Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Buekentop prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 166v 11 do 17-11-1390. 

Luijtghardis dvw Akarinus gnd Moijaerts soen droeg over aan Johannes zvw 

Johannes Moijaert alle erfgoederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar grootmoeder Luijtgardis wv voornoemde Johannes 

Moijaert, gelegen onder Zeelst en Mierfelt. 

 

Solvit. 

Luijtghardis filia quondam Akarini dicti Moijaerts soen cum tutore omnes 

et singulas hereditates sibi de morte quondam Luijtgardis relicte quondam 

Johannis Moijaert eius avie successione hereditarie advolutas quocumque 

locorum infra parochias de Zeelst et de Mierfelt consistentes sive sitas 

#ut dicebat# hereditarie supportavit Johannis! filio dicti quondam 

Johannis Moijaert promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 166v 12 do 17-11-1390. 

Johannes zvw Johannes Moijaert beloofde aan Amisius gnd Mijs van Amersfoert 

12 Gelderse gulden96 of de waarde, een helft te betalen met Palmzondag (zo 

19-03-1391) en de andere helft met Allerheiligen aanstaande (ma 01-11-

1391). 

 

Johannes filius quondam Johannis Moijaert promisit Amisio dicto Mijs de 

Amersfoert XII Gelre gulden vel valorem mediatim dominica palmarum et 

mediatim omnium sanctorum proxime futuris persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1178 f 166v 13 do 17-11-1390. 

Petrus zvw Engela gnd des Sots beloofde aan Gerardus zvw Johannes die Roede 

                         
96 Zie → BP 1179 p 482v 16 wo 24-07-1392, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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van Os 22 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 14-

05-1391) te betalen. 

 

Petrus filius quondam Engele dicte des (dg: So) Sots promisit Gerardo 

filio quondam Johannis die Roede de Os XXII Hollant gulden vel valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf5 A 10 f. 167. 

 Quinta post Martini: donderdag 17-11-1390. 

 

BP 1178 f 167r 01 do 17-11-1390. 

Johannes van der Voert verkocht aan Johannes zv Elisabeth van Stiphout een 

....., in Aarle bij Beek, tussen Godefridus van Dommellen enerzijds en de 

akkers gnd die Valkendijks Akkeren anderzijds, strekkend vanaf Arnoldus 

Truden soen tot aan Godefridus van den Scoert, belast met een penning 

nieuwe cijns. 

 

Johannes van der Voert unum ..... (dg: s di) situm in parochia de Aerle 

prope Beke inter hereditatem Godefridi de Dommellen ex uno et inter agros 

dictos die Valkendijcs Ackeren #ex alio# tendentem (dg: ?cum) ab 

hereditate Arnoldi Truden soen ad hereditatem (dg: dictam) Godefridi van 

den Scoert ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio Elisabeth de 

Stiphout promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno 

denario novi census inde solvendo. Testes Uden et Loze datum quinta post 

Martini. 

 

BP 1178 f 167r 02 do 17-11-1390. 

De broers Willelmus en Everardus, kvw Willelmus van Hoelt, en de broers 

Petrus en Engbertus, kvw Petrus Reijners soen, szvw voornoemde Willelmus 

van Hoelt, verkochten aan Johannes van Hoelt alle erfgoederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Willelmus van Hoelt, voorzover 

die onder erfgoederen van Johannes van Hoelt zvw Lambertus van Hoelt 

gelegen zijn, te weten tussen de hoeve gnd Zegeworp en de hoeve gnd ter Aa. 

 

Willelmus Everardus fratres liberi quondam Willelmi de Hoelt Petrus (dg: 

..) et Engbertus fratres liberi quondam Petri Reijners soen generi dicti 

quondam Willelmi de Hoelt omnes hereditates (dg: q) ipsis de morte dicti 

quondam Willelmi de Hoelt successione hereditarie advolutas in quantum 

huiusmodi hereditates inter? hereditates Johannis de Hoelt filii quondam 

Lamberti de Hoelt #sunt site# scilicet inter mansum dictum Zegeworpe et 

inter mansum dictum ter Aa sunt situate ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Johanni de Hoelt promitentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 167r 03 do 17-11-1390. 

Johannes zvw Johannes van Scijnle en Petrus Zerijs ev Aleidis dvw 

voornoemde Johannes van Scijnle gaven uit aan Ricoldus zvw Henricus van den 

Mortel een stuk land, gnd die Singel, in Schijndel, tussen Petrus gnd Huben 

enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst 

over een jaar (ma 25-12-1391). 

 

Johannes filius quondam Johannis de Scijnle et Petrus Zerijs maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Aleidis sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis de Scijnle peciam terre dictam die Singhel sitam in parochia de 

Scijnle inter hereditatem Petri dicti Huben ex uno et inter communem 

platheam ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium (dg: pactum) 

#censum# Ricoldo filio quondam Henrici van den Mortel ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu XL solidorum monete dando 

primodictis (dg: J) Johanni et Petro a dicto Ricoldo hereditarie 

nativitatis Domini et pro primo ultra annum ex premissis promittentes 
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indivisi warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit ex 

premissis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 167r 04 do 17-11-1390. 

Voornoemde Ricoldus beloofde aan eerstgenoemde Johannes en Petrus 20 

Hollandse gulden97 of de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1391) 

te betalen. 

 

Dictus Ricoldus promisit primodictis Johanni et Petro XX Hollant gulden 

vel valorem a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 167r 05 do 17-11-1390. 

Henricus Kersmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Kersmaker prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 167r 06 do 17-11-1390. 

Johannes Mols zvw Henricus Mols van Eersel verkocht aan Danijel zvw 

Mathijas Werner een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een hofstad, huis en tuin, in Eersel, 

tussen kv Laurencius Mersman enerzijds en eertijds Johannes Nijten, nu van 

voornoemde verkoper, anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts 

tot aan voornoemde Laurencius Mersman, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes Mols filius #quondam# Henrici Mols de Eersel hereditarie 

vendidit Danijeli filio quondam Mathije Werner hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Buscoducis solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: domo et orto) domistadio 

#domo# et orto sitis in Eersel inter hereditatem liberorum Laurencii 

Mersman ex uno et inter hereditatem que fuerat Johannis Nijten nunc ad 

dictum venditorem ex alio tendentibus a communi platea retrorsum ad 

hereditatem dicti Laurencii Mersman ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

ducis exinde solvendo et sufficientem facere (dg: d). Testes Dicbier et 

Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 167r 07 do 17-11-1390. 

Arnoldus Nollen zvw Arnoldus Nout, zijn broers Gerardus van Beest en 

Johannes, en Johannes van Zanbeke beloofden aan Henricus zvw Johannes die 

Hoesche 39 Hollandse gulden of de waarde en 17 gemene plakken met Sint-

Martinus aanstaande (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Arnoldus Nollen filius quondam Arnoldi Nout Gerardus de Beest (dg: eius 

f) et Johannes eius fratres et Johannes de Zanbeke promiserunt Henrico 

filio quondam Johannis die Hoesche XXXIX Hollant gulden seu valorem et 

XVII communis! placken ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 167r 08 do 17-11-1390. 

De eerste zal de drie anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios tres indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 167r 09 do 17-11-1390. 

Theodericus zvw Martinus van Megen gaf uit aan Johannes zvw Johannes gnd 

Lodewijchs een hofstad in Den Bosch, in de straat gnd Huls, tussen erfgoed 

van wijlen Jacobus gnd Coppenaij voller enerzijds en een weg van voornoemde 

                         
97 Zie → BP 1178 f 186r 10 ±di 09-05-1391, Johannes zvw Johannes van Scijnle 

droeg zijn helft over aan Petrus gnd Zerijs. 
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Theodericus, 4 voet breed, anderzijds, welke hofstad 38 voet breed is en 45 

voet lang, af te meten vanaf de gemene weg achterwaarts, zoals afgepaald; 

de uitgifte geschiedde voor een lijfrente van 6 pond geld, aan voornoemde 

Theodericus en zijn vrouw Belija, op hun beider leven, een helft te betalen 

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

aanstaande (za 24-06-1391). De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Theodericus filius quondam Martini de Megen quoddam domistadium situm in 

Busco in vico dicto Huls inter hereditatem quondam Jacobi dicti Coppenaij 

fullonis ex uno et inter (dg: hereditatem) viam dicti Theoderici ubique 

quatuor pedatas in latitudine continentem ex alio et quod domistadium 

continet in latitudine XXXVIII pedatas et in longitudine mensurando a 

communi platea retrorsum XLV pedatas prout ibidem situm est (dg: si) et 

limitatum ut dicebat dedit ad [hereditarium censum] Johanni filio quondam 

(dg: Lodevic) Johannis dicti Lodewijchs (dg: ab eodem hereditarie poss) 

pro (dg: hereditario censu .. sex librarum monete dando ....... sibi 

here) pro vitali pensione sex librarum #monete# danda dicto Theoderico et 

Belije sue uxori anno quolibet ad vitam ipsorum Theoderici et Belije 

amborum et non ultra mediatim Johannis et mediatim Domini et primo 

termino nativitatis Johannis proxime futuro ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et alter 

dictorum Theoderici et Belije diutius vivens dictam pensionem ad eius 

vitam integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 167r 10 do 17-11-1390. 

Albertus die Pijper verkocht aan Goeswinus zvw Johannes gnd Mont 7/8 deel 

in een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd op die Bolst, tussen Arnoldus! 

enerzijds en kvw Johannes van Gherdingen anderzijds. 

 

Albertus die Pijper (dg: peciam terre) septem octavas partes ad se 

spectantes in pecia terre sita in parochia de Erpe in loco dicto op die 

Bolst inter hereditatem Arnoldi! ex uno et inter liberorum quondam 

Johannis de Gherdingen ex alio ut dicebat vendidit Goeswino filio quondam 

Johannis dicti Mont promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum. 

 

BP 1178 f 167r 11 do 17-11-1390. 

Sijmon zvw Adam gnd Moens droeg 1/8 deel in voornoemd stuk land over aan 

voornoemde Goeswinus zvw Johannes Mont. 

 

Sijmon filius quondam Ade dicti Moens unam octavam partem ad se 

spectantem in dicta pecia terre supportavit dicto Goeswino filio quondam 

Johannis Mont promittens warandiam et oblugationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 167r 12 do 17-11-1390. 

De broers Arnoldus en Johannes, kvw Johannes Vrancken soen, beloofden aan 

Henricus zv Rutgherus van der Hellen 24 Gelderse gulden of de waarde met 

Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1391) te betalen. 

 

Arnoldus et Johannes fratres liberi quondam Johannis Vrancken soen 

promiserunt Henrico filio Rutgheri van der Hellen XXIIII Gelre gulden seu 

valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 167r 13 do 17-11-1390. 

Arnoldus gnd Costken verkocht aan Thomas Willems soen, tbv de armen in het 

Groot Gasthuis in Den Bosch bij de Gevangenpoort, een n-erfcijns van 20 

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

Remigius, gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, achter het 

klooster van de Minderbroeders, naast de Berenbrug, tussen erfgoed van 

Johannes Cortroc enerzijds en erfgoed van Matheus van Buttel anderzijds, 
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reeds belast met de hertogencijns. 

 

Arnoldus dictus Costken hereditarie vendidit Thome Willems soen ad opus 

pauperum pro tempore decumbentium in maiori hospitali sito in Busco prope 

portam captivorum (dg: here) hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim pasce et mediatim Remigii ex domo area et 

orto sitis in Busco retro conventum fratrum iuxta pontem Berenbruggen 

inter hereditatem Johannis Cortroc ex uno et inter hereditatem Mathei de 

Buttel ex alio promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini ducis. Testes (dg: Dicb) Dicbier et Hubertus datum 

supra. 

 

BP 1178 f 167r 14 do 17-11-1390. 

Goeswinus Kerijs soen beloofde aan Heijlwigis wv Gerardus Nollen, gedurende 

6 jaar ingaande Sint-Petrus-Stoel aanstaande (wo 22-02-1391), elk jaar met 

Sint-Petrus-Stoel 4 Gelderse gulden of de waarde te betalen, en dat hij de 

zegedijken, waterlaten en sloten zal onderhouden, die behoren bij 2 morgen 

land van voornoemde Heijlwigis, in Kessel, ter plaatse gnd in de Ert. 

 

Goeswinus Kerijs soen promisit super omnia se daturum et soluturum 

Heijlwigi relicte quondam Gerardi Nollen ad spacium sex annorum post 

festum beati Petri ad cathedram proxime futurum deinceps sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum sex annorum quatuor Gelre gulden seu 

valorem in festo beati Petri ad cathedram et primo solucionis termino a 

festo beati Petri ad cathedram proxime futuro ultra annum et quod ipse 

Goeswinus zegediken et aqueductus et fossata spectantes ad duo iugera 

terre ad dictam Heijlwigem spectantia sita in parochia de Kessel in loco 

dicto in den Ert dictis sex annis durantibus in 

 

1178 mf5 A 11 f. 167v. 

 Quinta post Martini: donderdag 17-11-1390. 

 

BP 1178 f 167v 01 do 17-11-1390. 

bona disposicione tenebit et observabit coram circonspicione dicta scouwe 

sic quod dicte Heijlwigi dampna exinde non eveniant. Testes Dicbier et 

Hubertus datum quinta post Martini. 

 

BP 1178 f 167v 02 do 17-11-1390. 

Elizabeth dvw Godefridus van Dommellen maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Ghisbertus gnd die Veer met zijn 

goederen. 

 

Solvit. 

Elizabeth (dg: relicta) #filia# quondam Godefridi de Dommellen omnes 

vendiciones alienaciones et obligationes factas per Ghisbertum dictum die 

Veer cum bonis suis quibuscumque ut dicebat calumpniavit. Testes Dicbier 

et Hubertus datum supra. 

 

BP 1178 f 167v 03 do 17-11-1390. 

Jacobus van Vrilichoven verkocht aan Yda wv Willelmus Loijer een b-erfpacht 

van 2 zester gerst, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een 

akker, gnd die Varendonk, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, beiderzijds 

tussen Johannes Roetart, welke akker was van wijlen Arnoldus Liben soen. 

 

Jacobus de Vrilichoven hereditariam paccionem duorum sextariorum ordei 

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

purificationis ex quodam agro terre (dg: quo) dicto die Varendonc #sito 

in (dg: jurisdi) parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde# inter 

hereditatem Johannis Roetart ex (dg: uno) utroque latere coadiacentem et 

qui ager fuerat quondam Arnoldi Liben soen ut dicebat vendidit Yde 

relicte quondam Willelmi Loijer promittens warandiam et obligationem in 
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dicta paccione existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 167v 04 do 17-11-1390. 

Willelmus zvw Arnoldus Tielkini, zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes 

Veerdoncs, Henricus van Hees en zijn vrouw Yda dv Lambertus van den Laer 

droegen over aan Ghisbertus van de Doorn, tbv de armen in het Goot Gasthuis 

in Den Bosch bij de gevangenpoort, een b-erfcijns van 22 schelling 6 

penning, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, die aan 

voornoemde Elizabeth en Yda gekomen was na overlijden van Mechtildis dvw 

Goddinus smid, uit een b-erfcijns van 30 schelling voornoemd geld, welke 

cijns van 30 schelling voornoemd geld Henricus Clinge en zijn schoonzoons 

Godinus en Henricus verschuldigd waren aan voornoemde wijlen Goddinus smid, 

met Allerheiligen te betalen, gaande uit een erfgoed gnd een alinge 

gemeint, in Lithoijen, ter plaatse gnd in die Twee Hoeven, strekkend vanaf 

de plaats gnd van den Polderdijk achterwaarts, van welke cijns van 30 

schelling voornoemd geld voornoemde Henricus Clijnge 20 schelling voornoemd 

geld, zijn schoonzoon Henricus 5 schelling voornoemd geld en zijn 

schoonzoon Godinus 5 schelling voornoemd geld betaalt. 

 

Willelmus filius quondam Arnoldi Tielkini maritus et (dg: tutor) 

legitimus Elizabeth eius sue uxoris (dg: et di) filie quondam Johannis 

Veerdoncs et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore et Henricus de 

Hees maritus (dg: et tu) legitimus Yde sue uxoris filie (dg: dicti 

quondam Johannis Veerdoncs) #Lamberti van den Laer# et dicta Yda cum 

eodem tamquam cum tutore hereditarium censum viginti duorum solidorum #et 

sex denariorum# grosso (dg: -rum) Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro sedecim denariis computato seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris (dg: ad se) #dictis Elizabeth et Yde# eis de morte quondam 

Mechtildis filie quondam Goddini fabri successione advolutum et competens 

de hereditario censu triginta solidorum (dg: quem he) dicte monete quem 

censum XXX solidorum dicte monete Henricus Clinge (dg: Gode Gode) Godinus 

eius gener et Henricus eius gener dicto quondam Goddino fabro solvere 

tenebantur hereditarie in festo omnium sanctorum ex hereditate dicta een 

alinge gemeijnt sita in parochia de Lijttoijen in loco dicto in die Twee 

Hoeven a loco dicto van den Polderdijc retrorsum tendente et de quo censu 

XXX solidorum dicte monete dictus Henricus Clijnge XX solidos dicte 

monete Henricus eius gener quinque solidos dicte monete et #dictus# 

Godinus eius (dg: fi) gener quinque solidos dicte monete solvere tenentur 

annuatim ut dicebant supportaverunt Ghisberto de Spina ad opus pauperum 

pro tempore decumbentium in (dg: h) maiori hospitali sito in Busco prope 

(dg: prope) portam captivorum promittentes ratam servare et obligationem 

#et impeticionem# ex parte eorum et quorumcumque heredum dicti quondam 

Goddini fabri deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 167v 05 do 17-11-1390. 

Willelmus gnd Sporken droeg over aan zijn broer Johannes Sporken alle 

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

grootouders, gelegen onder Aarle. 

 

Solvit. 

Willelmus dictus Sporken omnia bona sibi de morte quondam suorum parentum 

atque de morte quondam (dg: suorum) avi et avie dicti Willelmi 

successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de Arle 

consistentia sive sita ut dicebat supportavit Johanni Sporken suo fratri 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 167v 06 do 17-11-1390. 

Johannes Basijn zvw Rodolphus van Duer bakker verkocht aan Hadewigis dvw 

Henricus gnd Aelbrechts soen van Geffen een b-erfcijns van 40 schelling 
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geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 1 bunder land, in een hoeve, 

gnd Wamberger, onder Berlicum, tussen Johannes gnd Dorre enerzijds en 

Arnoldus van der Heijden anderzijds, welke cijns mr Johannes Basijn 

chirurgijn grootvader van eerstgenoemde Johannes gekocht had van Johannes 

zvw Colekinus van Berlikem, en welke cijns nu aan eerstgenoemde Johannes 

behoort. 

 

Johannes Basijn filius quondam Rodolphi de Duer pistoris hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie Remigii de uno bonario 

terre sito in manso quodam dicto communiter Wambergher sito infra 

parochiam de Berlikem inter hereditatem Johannis dicti Dorre ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi van der Heijden ex alio quem censum magister 

Johannes Basijn cijrurgicus (dg: erga) avus olim primodicti Johannis erga 

Johannem filium quondam Colekini de Berlikem emendo acquisiverat prout in 

litteris et quem censum primodictus Johannes nunc ad se spectare dicebat 

vendidit Hadewigi filie quondam Henrici dicti Aelbrechts soen de Geffen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam 

magistri Johannis Basijn deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 167v 07 do 17-11-1390. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 214, inv.nr.3322, 17-11-1390. 

Johannes Basijns zvw Rodolphus de Duer verkocht aan Hadewigis dvw Henricus 

gnd Aelbrechts soen van Geffen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas te Den Bosch te leveren, gaande uit 1/5 deel van de 

goederen die waren van wijlen Brentinus, in Esch, op welke goederen 

Willelmus zv Arnoldus gnd van de Kerkhof woont, welke pacht mr Johannes 

Basijn chirurgijn, grootvader van eerstgenoemde Johannes, gekocht had van 

Belija dv Boudewinus gnd Hughenoij, en welke pacht verkoper nu bezit. 

 

Johannes Basijns filius quondam Rodolphi de Duer hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et 

infra Buscumducis tradendam de quadam quinta parte quorundam bonorum que 

fuerant (dg: Belije filie qu Boudewini dicti Hughenoij) quondam Brentini 

sitorum in parochia de Essche in quibus bonis Willelmus filius Arnoldi 

dicti de Cijmiterio residet quam paccionem magister Johannes Basijn 

cijrurgicus #avus primodicti Johannis# erga Belijam filiam (dg: Boude) 

Boudewini dicti Hughenoij emendo acquisiverat prout in litteris #quem 

nunc ad se spectare dicebat# vendidit Hadewigi filie quondam Henrici 

dicti Aelbrechts soen de Geffen supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

heredum dicti quondam magistri Johannis Basijn sui avi deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 167v 08 do 17-11-1390. 

Stephanus zvw Lambertus gnd Raet van Empel en Johannes Haijken beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 40 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1390; 13+25=38 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Stephanus filius quondam Lamberti dicti Raet de Empel et Johannes (dg: 

Haijde) Haijken promiserunt Philippo Jozollo etc XL aude scilde Francie 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 167v 09 do 17-11-1390. 

Johannes van Ghemert de jongere droeg over aan zijn broer Hubertus van 

Ghemert 23½ mud rogge, Bossche maat, aan hem beloofd door Johannes gnd 

Cloet timmerman. 

 

Johannes de Ghemert junior viginti tres et dimidium modios siliginis 

mensure de Busco promissos sibi a Johanne dicto Cloet carpentario prout 

in litteris supportavit Huberto de Ghemert suo fratri cum litteris et 
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jure. Testes Uden et Dicbier datum supra. 

 

BP 1178 f 167v 10 do 17-11-1390. 

Godefridus van Heijenbraken, zijn zoon Theodericus Snoec en Henricus 

Buekentop beloofden aan Arnoldus van den Goer 76 Gelderse gulden of de 

waarde met Allerheiligen aanstaande (ma 01-11-1391) te betalen. 

 

Godefridus de Heijenbraken et Theodericus Snoec eius filius #et Henricus 

Buekentop# promiserunt Arnoldo van den Goer (dg: s) septuaginta sex Gelre 

gulden seu valorem ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. 

Testes Dicbier et Hubertus datum supra. 

 

1178 mf5 A 12 f. 168. 

 Quinta post Martini: donderdag 17-11-1390. 

 Quinta post Elisabeth: donderdag 24-11-1390. 

 

BP 1178 f 168r 01 do 17-11-1390. 

Willelmus zvw Henricus Mudeken deed tbv Henricus Truden soen afstand van 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Gertrudis gnd des Kelners Zuster 

beurt, gaande uit een huis en tuin in Lithoijen, tussen Gerardus van Aa 

enerzijds en Johannes van Lent anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Mudeken super hereditario censu (dg: 

XXti) #XL# [solidorum] monete quem Gertrudis dicta des Kelners Zuster 

(dg: promis) solvendum habuit hereditarie ex domo et orto sitis in 

parochia de Lijttoijen inter hereditatem (dg: .) Gerardi de Aa ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Lent ex alio et super jure ad opus Henrici 

Truden soen renunciavit promittens ratam servare et obligationem et 

[impeticio]nem ex parte sui deponere. Testes (dg: Dc) Dicbier et Hubertus 

datum quinta post (dg: q) Martini. 

 

BP 1178 f 168r 02 do 17-11-1390. 

Ghisbertus !Henrinc en zijn zuster Aleijdis, kvw Goeswinus Herinc, deden 

tbv Henricus Truden soen afstand van de helft van voornoemde cijns van 40 

schelling. 

 

Ghisbertus !Henrinc et Aleijdis eius soror liberi Goeswini quondam Herinc 

cum tutore super #medietate# dicti census (dg: XXti) #XL# solidorum et 

jure ad opus Henrici Truden soen renunciaverunt promittentes cum tutore 

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

datum supra. 

 

BP 1178 f 168r 03 do 17-11-1390. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1178 f 168r 04 do 17-11-1390. 

Hr Johannes van Orthen priester maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes Lodder van Berlikem met zijn goederen. 

 

Dominus Johannes de Orthen presbiter omnes vendiciones (dg: et) 

alienaciones et obligationes factas per Johannem Lodder de Berlikem #cum 

suis bonis# calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 168r 05 do 17-11-1390. 

Arnoldus van den Venne van Zonne beloofde aan Johannes van der Stegen 35 

Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 07-02-1391) te 

betalen. 

 

Arnoldus van den Venne de Zonne promisit Johanni van der Stegen XXXV 

Gelre gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 168r 06 do 17-11-1390. 

Gerardus van Mulsen verkocht aan Theodericus Herbrechts soen van den 

Loeshoevel een stuk land, in Schijndel, bij de kerk, tussen voornoemde 

Theodericus Herbrechts soen enerzijds en erfgoed van de commendator van 

Gemert anderzijds. 

 

Gerardus de Mulsen peciam terre sitam in parochia de Scijnle prope 

ecclesiam de Scijnle inter hereditatem Theoderici Herbrechts soen van den 

Loeshoevel ex uno et inter hereditatem commendatoris de Ghemert (dg: de 

Ghemert ex) #ex# alio ut dicebat vendidit dicto Theoderico Herbrechts 

soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 168r 07 do 17-11-1390. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Truden soen maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen gedaan door Johannes Lodder zvw Theodericus Lodder van 

Berlikem met goederen van !wijlen !voornoemde !Johannes Lodder. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Truden soen omnes et singulas 

vendiciones alienaciones et obligationes factas per Johannem Lodder 

filium quondam Theoderici Lodder de Berlikem cum (dg: sui) bonis 

quibuscumque !eiusdem !quondam !Johannis Lodder calumpniavit. Testes Erpe 

et Dicbier datum supra. 

 

BP 1178 f 168r 08 do 17-11-1390. 

Johannes zvw hr Johannes van Eijndoven ridder en Baudekinus Comans soen van 

Alem beloofden aan hr Henricus Buc priester, tbv hem en hr Johannes van 

Mierde, 30 oude schilden of de waarde in goud, een helft te betalen met 

Pasen (zo 26-03-1391) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 14-

05-1391). 

 

Johannes filius quondam domini Johannis de Eijndoven militis #et# 

Baudekinus Comans soen de Alem (dg: Gerardus de Enode Vastradus filius 

Johannis de Berkel Goessuinus Graet Johannes filius Goessuini Hellinc) 

promiserunt domino Henrico Buc presbitro ad opus sui et ad opus domini 

Johannis de Mierde vel ad opus alterius eorundem XXX aude scilde vel 

valorem #in auro# mediatim pasce et mediatim penthecostes (dg: Johannis) 

proxime persolvendos. Testes Uden et Hubertus (dg: da) Hubertus datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 168r 09 do 17-11-1390. 

Gerardus van Enode, Vastradus zv Johannes van Berkel, Goessuinus Graet en 

Johannes zv Goessuinus Hellinc beloofden aan voornoemde hr Henricus Buc, 

tbv hem en hr Johannes van Mierde, 50 oude schilden of de waarde, een helft 

te betalen met Pasen (zo 26-03-1391) en de andere helft met Pinksteren 

aanstaande (zo 14-05-1391). 

 

(dg: Ba) Gerardus de Enode Vastradus filius Johannis de Berkel Goessuinus 

Graet et Johannes filius Goessuini Hellinc promiserunt dicto domino 

Henrico Buc ad opus sui et ad opus domini Johannis de Mierde vel ad opus 

alterius eorum quinquaginta aude scilde vel valorem in alio aureo 

pagamento mediatim pasche et mediatim (dg: Joh) #penthecostes# proxime 

futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 168r 10 do 24-11-1390. 

Godefridus zvw Arnoldus Smedeken van Lieshout verkocht aan Johannes zvw 

Johannes Sluijter van Lieshout een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Lieshout te leveren, voor het eerst over een jaar 

(vr 02-02-1392), gaande uit een stuk land, in Lieshout, naast de dijk gnd 

die Kerkdijk enerzijds en Willelmus van Gheffen anderzijds, belast met een 
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cijns aan abt Floreffiensis. 

 

Godefridus filius quondam Arnoldi Smedeken de (dg: H) Lieshout 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Johannis Sluijter de Lieshout 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo ultra annum (dg: et in domo 

infrascripta tradendam ex) in Lieshout tradendam ex pecia terre sita in 

parochia de Lieshout iuxta aggerem dictum die Kercdijke ex uno et 

hereditatem Willelmi de Gheffen ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu abbatis Floreffiensis inde 

solvendo. [Testes] ...... et Uden datum feria quinta post Elisabeth. 

 

BP 1178 f 168r 11 do 24-11-1390. 

Ghisbertus Hoesch zvw Arnoldus die Hoessche van Lijttoijen verkocht aan 

zijn broer Johannes een n-erfcijns van 4 oude schilden oof de waarde, met 

Pasen te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Lithoijen, tussen 

wijlen Willelmus van Lent enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 5 

hont land, in Lithoijen, in een hoeve gnd Mertens Hoeve, tussen kv Ricoldus 

Bijeken enerzijds en Heijmericus van Overmere anderzijds, (3) 7 hont land, 

in Tefelen, ter plaatse gnd de Eltense Kamp, tussen Petrus van Eijcke 

enerzijds en een sloot aldaar anderzijds, belast met lasten. 

 

Ghisbertus Hoesch filius quondam Arnoldi die Hoessche de Lijttoijen 

hereditarie vendidit Johanni suo fratri herediarium censum IIIIor aude 

scilde vel valorem solvendum hereditarie pasche ex domo et orto sitis in 

parochia de Lijttoijen inter hereditatem quondam Willelmi de Lent ex uno 

et inter communem platheam ex alio atque ex quinque hont terre sitis in 

dicta parochia in manso dicto Mertens Hoeve inter hereditatem liberorum 

Ricoldi Bijeken ex uno et hereditatem Heijmerici de Overmere ex alio item 

ex (dg: pecia terre) septem hont terre sitis in parochia de Tefelen in 

loco dicto den Eltensche Camp inter hereditatem Petri de Eijcke ex uno et 

inter fossatum ibidem ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis oneribus inde solvendis et faciendis et 

suficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 168r 12 do 24-11-1390. 

Johannes Winckelman verkocht aan Johannes Ghiben soen, tbv Ricoldus zvw 

Johannes Rijcouds soen, een stuk land, in Geffen, op die Kort Roeden, 

tussen voornoemde Rijcoldus enerzijds en kv Zeijnsa gnd Robben anderzijds. 

 

Johannes Winckelman peciam terre sitam in parochia de Gheffen #op die 

Cort Roeden# inter hereditatem (dg: qu) Rijcoldi filii #quondam# Johannis 

Rijcouds soen ex uno et inter hereditatem liberorum Zeijnse dicte Robben 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Ghiben soen ad opus dicti 

Ricoldi promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

1178 mf5 A 13 f. 168v. 

 in profesto Katherine: donderdag 24-11-1390. 

 

BP 1178 f 168v 01 do 24-11-1390. 

Sanderus, Johannes, Henricus en Cristina, kvw Henricus Sanders soen van Os, 

verkochten aan de secretaris n-een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 7 hont land, in Oss, ter plaatse 

gnd die Halve Mergen, tussen Rutgherus Mersman enerzijds en Oda gnd Claes 

anderzijds, (2) ½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd dat Westerveld, 

tussen jkvr Bela van Os enerzijds en Johannes zv Johannes Weijlen soen 

anderzijds, (3) een huis en tuin, in Oss, tussen Johannes van der Heijden 

van Kessel enerzijds en Johannes Gruijter anderzijds, reeds belast met een 

b-erfpacht van 1 mud rogge aan hr Gerardus Groij. De brief overhandigen aan 
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hr Gerardus Groij. 

 

Sanderus Johannes Henricus et (dg: Xpina) Cristina liberi quondam Henrici 

Sanders soen de Os cum tutore hereditarie vediderunt michi hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex septem hont terre sitis in parochia de Os in loco dicto 

die Halve Mergen inter hereditatem Rutgheri Mersman ex !ex uno et 

hereditatem Ode dicte Claes ex alio atque ex dimidio jugero terre sito in 

dicta parochia in loco dicto dat Westervelt inter domicelle Bele !Os ex 

uno et hereditatem Johannis filii Johannis Weijlen soen ex alio item ex 

domo et orto sitis in dicta parochia inter hereditatem Johannis van der 

Heijden de Kessel ex uno et hereditatem Johannis Gruijter ex alio 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius modii siliginis 

domino Gerardo Groij prius solvendo et sufficientem facere. Testes Erpe 

et Uden datum in profesto Katherine. Detur domino Gerardo Groij. 

 

BP 1178 f 168v 02 do 24-11-1390. 

Arnoldus Stamelaert van Bruheze verkocht aan Godefridus van Bruheze ¼ deel 

van de tiende van Bruheze, belast met cijnzen aan de investiet van Bakel. 

 

Solvit. 

Arnoldus Stamelaert de Bruheze quartam partem ad se spectantem decime de 

Bruheze cum eius attinentiis ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido de 

Bruheze promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: XXX 

solidis pagamenti) censibus investito de Bakel inde solvendis. Testes 

Dicbier et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1178 f 168v 03 do 24-11-1390. 

Voornoemde Arnoldus Stamelaert verkocht aan Godefridus van Bruheze een 

b-erfpacht van 10 lopen koren, voor de helft rogge en de helft gerst, maat 

van Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit de watermolen in Deurne, 

ter plaatse gnd Beirgulen. 

 

Solvit. 

Dictus Arnoldus Stamelaert hereditariam paccionem decem lopinorum bladi 

mediatim siliginis et mediatim ordei mensure de Helmont quam se solvendam 

habere dicebat purificationis ex molendino aquatili sito in parochia de 

Doerne ad locum dictum Beirgulen ut dicebat hereditarie vendidit 

Godefrido de Bruheze promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 168v 04 do 24-11-1390. 

Arnoldus Stamelaert zvw Arnoldus Stamelaert van Bruheze droeg over aan 

Godefridus zvw Godefridus van Bruheze een b-erfpacht van 8 mud rogge, maat 

van Helmond, die voornoemde Godefridus beloofd had aan eerstgenoemde 

Arnoldus Stamelaert, met Lichtmis te leveren, gaande uit erfgoederen in 

Bakel. 

 

Solvit. 

Arnoldus Stamelaert filius quondam Arnoldi Stamelaert de Bruheze 

hereditariam paccionem octo modiorum siliginis mensure de Helmont quam 

Godefridus filius quondam Godefridi de Bruheze promiserat se daturum et 

soluturum primodicto Arnoldo Stamelaert hereditarie purificationis ex 

quibusdam hereditatibus sitis in parochia de Bakel prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Godefrido cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1178 f 168v 05 do 24-11-1390. 

Johannes zvw Wellinus van Yssche verkocht aan Nicholaus Scilder een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het 
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eerst over een jaar (vr 02-02-1392), gaande uit een huis, tuin en 

heidekamp, in Gestel, ter plaatse gnd ten Hoernoc, tussen Albertus Mutsaert 

enerzijds en Willelmus van Beke anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Wellini de Yssche hereditarie vendidit Nicholao 

Scilder hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et pro primo ultra annum ex domo et 

orto #et campo merice# (dg: sitis infra libertatem ad locum dictum Dungen 

ut) sitis in parochia de Gestel ad locum dictum ten Hoernoc inter 

hereditatem Alberti Mutsaert ex uno et (dg: hereditatem dicti venditoris 

ex alio ut) et hereditatem Willelmi de Beke ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi inde 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 168v 06 do 24-11-1390. 

Theodericus zvw Johannes gnd Huben soen verkocht aan Johannes zvw Nicholaus 

van Aerle ¼ deel in 1½ bunder broekland, in Tilburg, ter plaatse gnd 

Hontelaer, tussen Wolterus Backe zv Johannes gnd Onmaet enerzijds en 

Marcelius van den Zande anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Huben soen (dg: hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Nicholai de Aerle h tres) quartam partem 

ad se spectantem in uno et dimidio bonariis paludis sitis in parochia de 

Tilborch ad locum dictum Hontelaer inter hereditatem Wolteri Backe filii 

Johannis dicti Onmaet ex uno et hereditatem Marcelii van den Zande ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Nicholai de 

Aerle promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 168v 07 do 24-11-1390. 

Johannes zvw Nicholaus van Aerle verkocht aan Theodericus zvw Johannes gnd 

Huben soen 2¾ lopen land, in Tilburg, ter plaatse gnd die Scijve, tussen 

Johannes gnd After Loe enerzijds en Johannes Scappaert anderzijds, belast 

met 2 penning cijns aan voornoemde verkoper. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Nicholai de Aerle tres lopinatas terre minus 

quartam partem unius lopinate terre sitas in parochia de Tilborch in loco 

dicto die Scijve inter hereditatem Johannis dicti After Loe ex uno et 

hereditatem Johannis Scappaert ex alio (dg: ut d) ut dicebat hereditarie 

vendidit Theoderico filio quondam Johannis dicti Huben soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus denariis census dicto 

venditori inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 168v 08 do 24-11-1390. 

Henricus zvw Theodericus van Engelant: (1) een stukje land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd dat Hinthamse Veld, beiderzijds tussen Goddinus Olijsleger, 

(2) een stukje {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus filius quondam Theoderici de Engelant particulam terre sitam in 

parochia de Roesmalen in loco dicto dat Hijnthamsche Velt inter 

hereditates Goddini Olijsleger ex utroque latere (dg: ut dicebat 

hereditarie ve) atque particulam. 

 

BP 1178 f 168v 09 do 24-11-1390. 

Cristianus Pauwels soen verkocht aan Petrus zvw Ghevardus van der Voert van 

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

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), gaande uit 6 lopen 

land in Esch, ter plaatse gnd Groelaar, tussen Nicholaus Rover enerzijds en 

wijlen Johannas van den Hoernoc anderzijds. 
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(dg: Cor) Cristianus Pauwels soen hereditarie vendidit Petro filio 

quondam Ghevardi van der Voert de Essche hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

pro primo ultra annum ex sex lopinatis terre sitis in parochia de Essche 

in loco dicto Groelaer inter hereditatem Nicholai Rover ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis van den Hoernoc ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere promisit sufficientem 

facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 168v 10 do 24-11-1390. 

Belia wv Godefridus Aleiten soen, haar kinderen Arnoldus, Godefridus, 

Katherina en Bela, en Arnoldus Smijt ev Aleidis dvw voornoemde Godefridus 

verkochten aan Johannes zvw Johannes gnd Sluijter van Lieshout een stuk 

beemd in Lieshout, ter plaatse gnd die Luitelaars Wert, tussen Hermannus 

Claes soen enerzijds en voornoemde Belia en haar kinderen anderzijds, 

belast met de grondcijns. 

 

Belia relicta quondam Godefridi Aleiten soen (dg: cum tu) Arnoldus 

Godefridus #Katherina et Bela# eius liberi cum tutore et Arnoldus Smijt 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleidis sue uxoris #filie dicti 

quondam Godefridi# (dg: et) peciam prati sitam in parochia de Lieshout 

(dg: in) ad locum dictum die Luijtelaers Wert inter hereditatem Hermanni 

Claes soen ex uno et hereditatem dictorum Belie et eius liberorum ex alio 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Johannis dicti 

Sluijter de Lieshout promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi inde solvendo. 

 

BP 1178 f 168v 11 do 24-11-1390. 

Henricus Ermgarden soen en Truda dvw Theodericus van der Haseldonc 

verkochten ½ morgen land/beemdje, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Oetheren, tussen Johannes van Neijnsel enerzijds en voornoemde Henricus en 

Truda anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Ermgarden soen et Truda filia quondam Theoderici van der 

Haseldonc cum tutore (dg: dimidium juger prati) #dimidium juger terre# 
!pratulum quoddam situm in parochia sancti Lamberti de Vucht ad locum 

dictum Oetheren inter hereditatem Johannis de Neijnsel ex uno et 

hereditatem dictorum Henrici et Trude ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt. 

 

BP 1178 f 168v 12 do 24-11-1390. 

Johannes nzvw Wolterus van Erpe gaf uit aan Godescalcus van Megen de helft 

in een huis, erf en tuin, eertijds van wijlen Henricus gnd Zwertvegher, in 

Den Bosch, over de Tolbrug, welk huis, erf en tuin voornoemde Johannes en 

voornoemde Godescalcus van Megen gekocht hadden van Hubertus gnd van 

Ghemert kaaskoper; de uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijns, (2) 

een b-erfcijns van 7 pond geld, {f.169r} die uit het gehele huis gaan, en 

thans voornoemde helft voor een n-erfcijns98 van 4 pond geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met 

Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1391). 

 

Johannes filius naturalis quondam (dg: Go) Wolteri de Erpe medietatem ad 

se spectantem in domo area et orto qui fuerant quondam Henrici dicti 

Zwertvegher sitis in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge quos domum aream 

et ortum dictus Johannes et Godescalcus de Meg[en] erga Hubertum dictum 

de Ghemert emptorem caseorum emendo acquisiverant prout in litteris (dg: 

hereditarie vendidit #..... .. ......# dicto Godescalco de Me) dedit ad 

censum dicto Godescalco de Megen ab eodem hereditarie possidendos pro 

censu ducis et pro hereditario censu septem librarum monete prius 

                         
98 Zie → BP 1179 p 253r 08 vr 21-04-1391, overdracht van de erfcijns. 
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solvendis ex 

 

1178 mf5 A 14 f. 169. 

 in profesto Katherine: donderdag 24-11-1390. 

 

BP 1178 f 169r 01 do 24-11-1390. 

[dic]tis integris domo et area et orto et prius solvendis et pro 

hereditario censu IIIIor librarum monete dando dicto Johanni a dicto 

Godescalco mediatim Domini et Johannis et pro primo a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum ex dicta medietate promittens ratam servare et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit ex dicta medietate. 

Testes Dicbier et Steenwech datum in profesto Katherine. 

 

BP 1178 f 169r 02 do 24-11-1390. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 44, f.30, 24-11-1390. 

Godefridus van Vaerlaer verkocht aan Jacobus van Berze van der Horst een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit 1/6 deel van een hoeve gnd Vaarlaar, in Mierlo, reeds belast met de 

grondcijns en met 1 lopen rogge. 

 

Godefridus de Vaerlaer hereditarie vendidit Jacobo de Berze van der Horst 

hereditariam paccionem unius et dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex sexta parte ad se spectante 

cuiusdam mansi dicti Vaerlaer siti in parochia de Mierle atque ex 

attinentiis dicte sexte partis ut dicebat promittens (dg: s) super habita 

et habenda warandiam #questionem# et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi et uno lopino siliginis ex dicta sexta parte prius de 

jure solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 169r 03 do 24-11-1390. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 189 (161), 24-11-1390; monete pro tempore solucionis dicti census 

in Buschoducis ad bursam communiter currentis. 

Leonius en Theoderica, kvw Godefridus van Erpe, en Johannes van Dommellen 

ev Katherina dvw voornoemde Godefridus droegen over aan Johannes zvw 

voornoemde Godefridus van Erpe de helft in een b-erfcijns van 20 pond geld, 

welke cijns van 20 pond Hermannus gnd Loeden soen beloofd had aan 

voornoemde Leonius, Theoderica en Johannes van Dommellen, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit de helft van een erfgoed gnd dat Dode Broek, in het 

territorium van Herlaer, naast de plaats gnd Pettelaar, tussen een gemene 

weg enerzijds en erfgoed gnd die Houwe en erfgoed gnd die Hare anderzijds. 

 

(dg: Bruijs) Leonius Theoderica liberi quondam Godefridi de Erpe cum 

tutore et Johannes de Dommellen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie dicti quondam Godefridi medietatem in annuo et 

hereditario censu viginti librarum monete ad ipsos spectante quem censum 

XX librarum Hermannus dictus Loeden soen promiserat se daturum et 

soluturum dictis Leonio Theoderice et Johanni de Dommellen hereditarie in 

festo nativitatis Domini ex medietate cuiusdam hereditatis dicte dat Dode 

Broecke site in territorio de Herlaer iuxta locum dictum Pettelaer inter 

communem platheam ex uno et inter hereditatem dictam die Houwe (dg: ex 

alio) et hereditatem dictam die (dg: Haene) Hare ex alio prout in 

litteris quas vidimus legitime et hereditarie supportaverunt Johanni 

filio dicti quondam Godefridi de Erpe cum litteris et jure occacione 

medietatis competente promittentes cum tutore super habita et habenda 

ratam servare et obligationem ex parte eorum et suorum in hoc coheredum 

deponere. Testes Dicbier et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1178 f 169r 04 do 24-11-1390. 

Voornoemde Johannes van Dommellen beloofde aan Johannes van Middegael 164 
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Hollandse gulden99 of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Johannes de Dommellen promisit Johanni de Middegael (dg: II) C et 

LXIIII Hollant gulden vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 169r 05 do 24-11-1390. 

Voornoemde Leonius, Theoderica en Johannes van Dommellen verkochten aan de 

secretaris (kennelijk Johannes van de Kloot) de andere helft van voornoemde 

cijns van 20 pond. 

 

Dicti Leonius Theoderica cum Johanne (dg: alt) de Dommellen alteram 

medietatem dicti census XX librarum hereditarie supportaverunt michi100 et 

erit totum ut supra. 

 

BP 1178 f 169r 06 do 24-11-1390. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Hermannus Loden soen 

beloofde” en Johannes van Middegael beloofde, zo nodig, de brief ter hand 

te stellen aan Johannes van de Kloot. 

 

(?dg: Solvit). 

Et fiet vidimus de litera incipiente Hermannus Loden soen promisit et 

Johannes de Middegael promisit dictam litteram porrigere Johanni de Globo 

ut in forma. 

 

BP 1178 f 169r 07 do 24-11-1390. 

Bruijstinus zvw Bruijstinus van den Scoetacker verkocht aan Willelmus zvw 

Marcelius van Ravenacker, tbv hem en zijn vrouw Katherina dvw Willelmus van 

den Venne, een lijfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Vlierden te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1392), gaande 

uit (1) een stuk land, gnd die Brake, in Deurne, ter plaatse gnd Vlierden, 

tussen hr Theodericus Rover enerzijds en Johannes Box anderzijds, (2) 1/6 

deel van een beemd, gnd die Vloebeemd, in Deurne, tussen !kloosterling van 

Bijnderen enerzijds en kv Daniel van Haenacker anderzijds, reeds belast met 

een cijns aan hr Theodericus Rover. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Solvit. 

Bruijstinus filius quondam Bruijstini van den Scoetacker legitime 

vendidit Willelmo (dg: z) filio quondam Marcelii de Ravenacker ad opus 

sui et ad opus Katherine sue uxoris filie quondam Willelmi van den Venne 

vitalem pensionem trium modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam 

anno quolibet ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum purificationis 

et pro primo ultra annum et in Vlierden tradendam ex pecia terre (dg: p) 

dicta die Brake sita in parochia de Doerne in loco dicto Vlierden inter 

hereditatem domini Theoderici Rover ex uno et hereditatem Johannis Box ex 

alio atque ex (dg: prato dicto die Vlo Vl) sexta parte ad se spectante 

prati dicti die Vloebeemt siti in dicta parochia inter hereditatem 
!monialis de Bijnderen ex uno et inter hereditatem liberorum Danielis de 

Haenacker ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domino Theoderico Rover inde solvendo et 

sufficientem facere et alter eorum diutius vivens integraliter habebit. 

Testes Dicbier et Steenwech datum in profesto Katherine. 

 

BP 1178 f 169r 08 do 24-11-1390. 

Johannes Coelborner maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, die Arnoldus Liben soen van Lijemde met Sint-Andreas aan hem 

                         
99 Zie → BP 1180 p 123r 12 do 05-02-1394, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
100 Kennelijk Johannes de Globo: zie BP 1178 f 169r 06. 
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moet leveren. 

 

Johannes Coelborner hereditariam (dg: cens) paccionem dimidii modii 

siliginis quam Arnoldus Liben soen de Lijemde sibi solvere tenetur 

hereditarie Andree ut dicebat monuit de tribus annis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 169r 09 do 24-11-1390. 

Mechtildis wv Petrus Becker droeg over aan haar zoon Nicholaus haar 

vruchtgebruik in goederen, die aan voornoemde Mechtildis gekomen waren na 

overlijden van haar broer hr Arnoldus van Uden. 

 

Mechtildis relicta Petri Becker cum tutore usufructum sibi competentem in 

bonis dicte Mechtildi de morte quondam domini Arnoldi de Uden sui fratris 

successione hereditarie advolutis quocumque locorum sitis ut dicebat 

legitime supportavit Nicholao suo filio promittens cum tutore ratam 

servare. Testes (dg: Ud) Dicbier et Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1178 f 169r 10 do 24-11-1390. 

Arnoldus Stamelaert van Bruheze: de hoeve gnd Bruheze, in !Bekel, zoals de 

hoevenaars die bezaten, {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus Stamelaert de Bruheze mansum dictum Bruheze ad se spectantem 

situm in parochia de !Bekel cum eius attinentiis prout coloni dicti mansi 

huiusmodi mansum cum suis attinentiis possidere consueverunt. 

 

1178 mf5 B 01 f. 169v. 

 in profesto Katherine: donderdag 24-11-1390. 

 

BP 1178 f 169v 01 do 24-11-1390. 

Truda dvw Theodericus van der Haseldonc en Henricus Ermgarden soen 

verkochten aan Johannes Jonge zvw Johannes van Westelberze ½ morgen land, 

in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Oetheren, tussen Johannes van 

Neijnsel enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, 

belast met een cijns aan de stad Den Bosch. 

 

Solvit. 

Truda filia quondam Theoderici van der Haseldonc cum tutore et Henricus 

Ermgarden soen dimidium juger terre situm in parochia sancti Lamberti de 

Vucht ad locum dictum Oetheren inter hereditatem Johannis de Neijnsel ex 

uno et inter hereditatem (dg: Willelmi filii Ludovici ex alio) spectantem 

ad mensam sancti spiritus in Busco ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni Jonge filio quondam Johannis de Westelberze 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere excepto censu 

oppido de Busco inde solvendo. Testes Uden et Steenwech datum in profesto 

Katherine. 

 

BP 1178 f 169v 02 do 24-11-1390. 

Otta wv Theodericus Kepken droeg over aan haar zoon Thomas het 

vruchtgebruik in een akker101 onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Dungen, ter plaatse gnd dat Litse Land, tussen Egidius Willems soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Otta relicta quondam Theoderici Kepken cum tutore (dg: et Thomas eius 

filius agrum terre dictum situm inf) usufructum sibi competentem in agro 

terre sito infra libertatem oppidi in loco dicto Dungen in loco dicto dat 

(dg: Lits) Litsche Lant inter hereditatem Egidii Willems soen ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communem platheam ex alio ut dicebat legitime 

                         
101 Zie → BP 1179 p 27 r 06 ±do 29-12-1390, uitgifte in pacht van dit stuk 

land. 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

267 

supportavit Thome suo filio promittens cum tutore ratam servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 169v 03 do 24-11-1390. 

Arnoldus Stamelaert zvw Arnoldus Stamelaert van Bruheze beloofde aan 

Bruijstinus van den Scoetacker 180 Hollandse gulden of de waarde met 

Allerheiligen over 12 jaar (do 01-11-1403) te betalen. 

 

Arnoldus Stamelaert filius quondam Arnoldi Stamelaert de Bruheze promisit 

super omnia Bruijstino van den Scoetacker C et LXXX Hollant gulden vel 

valorem a festo omnium sanctorum proxime futuro ultra duodecim annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 169v 04 do 24-11-1390. 

Amelius zvw Johannes Balen soen, Henricus van den Loeke en zijn broer 

Deenkinus beloofden aan Wouter Coptiten 8 Hollandse gulden of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 26-03-1391) te betalen, op straffe van 4. 

 

(dg: M) Amelius filius quondam Johannis Balen soen Henricus van den (dg: 

Loeck) Loeke et Deenkinus eius frater promiserunt Wouter Coptiten VIII 

Hollant gulden vel valorem ad pasca proxime persolvendos sub pena IIII. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 169v 05 do 24-11-1390. 

Johannes Heesterman verkocht aan Elisabeth dvw Johannes Vinckelman een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Vught te leveren, 

voor het eerst over een jaar (ma 25-12-1391), gaande uit 3 vrachten 

hooiland, in Boxtel, ter plaatse gnd Luijsel, tussen Nicholaus van den 

Darpe enerzijds en Mechtildis van Kessel anderzijds. Verkoper, zijn zoon 

Ghibo en zijn schoonzoon Andreas zv Gerardus van Enode beloofden lasten af 

te handelen, uitgezonderd een cijns aan de heer van Boxtel. 

 

Johannes Heesterman hereditarie vendidit Elisabeth filie quondam Johannis 

Vinckelman hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie (dg: in na) in nativitatis Domini et pro 

primo ultra annum et in Vucht tradendam ex tribus plaustratis feni sitis 

in parochia de Bucstel ad locum dictum Luijsel inter hereditatem Nicholai 

van den Darpe ex uno et inter hereditatem Mechtildis de Kessel ex alio 

promittentes et cum eo Ghibo eius filius et Andreas filius Gerardi de 

Enode eius gener warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini de Bucstel prius solvendo et sufficientem facere. Testes Uden et 

Dicbier datum ut supra. 

 

BP 1178 f 169v 06 do 24-11-1390. 

Johannes van Helvoert ev Jutta dvw Elijas zv Willelmus des Papen soen 

verkocht aan Arnoldus Joncher een b-erfpacht van 13 lopen rogge, maat van 

Oirschot, die hij met Lichtmis in Oirschot beurt, gaande uit een stuk land 

met gebouwen, gnd die Braak, in Oirschot, tussen hr Willelmus investiet van 

Boechout enerzijds en Cristianus schoenmaker anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes de Helvoert maritus et tutor legitimus ut asserebat Jutte sue 

uxoris filie quondam Elije filii Willelmi des Papen soen hereditariam 

paccionem tredecim lopinorum siliginis mensure de Oerscot quam se 

solvendam habere dicebat hereditarie purificationis et in (dg: Oes) 

Oerscot tradendam ex pecia terre dicta die Brake sita in parochia de 

Oerscot inter hereditatem domini Willelmi investiti de Boechout ex uno et 

hereditatem Cristiani sutoris ex alio atque ex eius edificiis ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo Joncher promittens (dg: warandiam et) ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 
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BP 1178 f 169v 07 do 24-11-1390. 

Willelmus zvw Elijas gnd des Papen soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Willelmus filius quondam Elije dicti des Papen soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 169v 08 do 24-11-1390. 

Johannes van Best maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 10 

pond geld, die Gerardus Rolen soen met Kerstmis aan hem moet betalen. 

 

Johannes de Best hereditariam (dg: paccionem) censum decem librarum 

monete quem Gerardus Rolen soen sibi solvere tenetur in nativitatis 

Domini ut dicebat monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 169v 09 do 24-11-1390. 

Thomas Willems soen en Ghisbertus van de Doorn, als procuratores van het 

Groot Gasthuis in Den Bosch naast de Gevangenpoort, verpachtten aan 

Yngrammus Pangelaert de helft van een erfgoed in Herpt, voor de duur van 5 

jaar, ingegaan afgelopen Sint-Remigius (za 01-10-1390), elk jaar voor 9¾ 

Hollandse gulden of de waarde ervan in ander gouden paijment met Sint-

Remigius te betalen, belast met maasdijken, sloten en waterlaten. Yngrammus 

en met hem Godefridus Pangelaert van Herpt beloofden die dijken, sloten en 

waterlaten te onderhouden. 

 

Solvit. 

Thomas Willems soen et Ghisbertus de Spina tamquam procuratores maioris 

hospitalis siti in Busco iuxta portam captivorum medietatem cuiusdam 

hereditatis ad dictum hospitale spectantem sitam in parochia de (dg: He) 

Herpt (dg: inter) prout ibidem sunt site et ad dictum hospitale (dg: p) 

dinoscitur pertinere ut dicebant dederunt ad annuum pactum Yngrammo 

Pangelaert ab eodem ad spacium quinque annorum a festo Remigii proxime 

preterito sine medio subsequentium possidendam pro novem Hollant gulden 

et tribus quartis partibus unius Hollant gulden vel pro valore eorundem 

in alio aureo pagamento dandis dicto hospitali a dicto Yngrammo (dg: a 

dic) anno quolibet dictorum quinque annorum Remigii et pro primo in festo 

Remigii proxime futuro et sic deinceps promittentes tamquam procuratores 

etc (dg: q dictum) se dicto Yngrammo de dicta medietate warandiam 

prestitos et omnem aliam obligationem depositos exceptis aggeribus Mose 

fossatis et aqueductibus ad dictam medietatem de jure spectantibus. Quo 

facto repromiserunt dictus Yngrammus et cum eo Godefridus Pangelaert de 

Herpt super omnia et quod ipsi dictos aggeres fossatos et aqueductus 

tenebunt quod hospitali nullum dampnum exinde eveniat dicto termino 

durante. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 169v 10 do 24-11-1390. 

Thomas Willems soen en Ghisbertus van de Doorn, als procuratores van het 

Groot Gasthuis in Den Bosch bij de Gevangenpoort, verpachtten de andere 

helft aan Johannes van Boningen Sijmons soen, voor een periode van 5 jaar, 

voor dezelfde condities als hierboven. Voornoemde Johannes en met hem 

Johannes van Hedichusen Vastraets soen beloofden het geld te betalen en de 

dijken, waterlaten en sloten te onderhouden. 

 

Dictus Thomas et Ghisbertus alteram medietatem dederunt ad annuum pactum 

Johanni de Boningen Sijmons soen ab eodem ad spacium quinque annorum et 

erit totum ut supra. Quo facto repromiserunt dictus Johannes et cum eo 

Johannes de Hedichusen Vastraets soen super omnia dictam pecuniam et 

aggeres aqueductus et fossatos tenere ut supra. Testes datum. 

 

BP 1178 f 169v 11 do 24-11-1390. 

Zeelkinus zvw Johannes gnd Peels soen: een stukje land, gnd de Genen Akker, 
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in Nuenen, beiderzijds tussen erfgoederen van het klooster Porta Celi {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Zeelkinus filius quondam Johannis dicti Peels soen particulam terre 

dictam communiter den Ghenen Acker sitam in parochia de Nuenen inter 

hereditates (dg: con) spectantes ad conventum de Porta Celi ex utroque 

latere coadiacentes. 

 

BP 1178 f 169v 12 do 24-11-1390. 

Zeelkinus zvw Johannes Peels soen verkocht aan Arnoldus Voegeleer een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Dijonisius te betalen, gaande uit een 

stuk land, gnd de Genen Akker, in Nuenen, beiderzijds tussen erfgoederen 

van het klooster Porta Celi. 

 

(dg: .... .......). 

Zeelkinus filius quondam Johannis Peels soen hereditarie vendidit Arnoldo 

Voegeleer hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

in festo Dijonisii ex pecia terre dicta den Ghenen Acker sita in parochia 

de (dg: Ar) Nuenen inter hereditates conventus de Porta Celi ex utroque 

latere sitis ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes (dg: Loze et Steenwech datum in crastino 

Andree). Testes datum ut supra. 

 

1178 mf5 B 02 f. 170. 

 in crastino Andree: donderdag 01-12-1390. 

 

BP 1178 f 170r 01 do 01-12-1390. 

Leonius zv Henricus zv Leonius van der Boxbruggen verkocht aan Johannes 

Hoesch zvw Arnoldus Hoesch van Lijttoijen een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Jan te leveren, gaande uit (1) 3 lopen land, in Erp, 

ter plaatse gnd in het Broek, tussen Elisabeth van der Bolst en haar 

kinderen enerzijds en Petrus Hillen soen anderzijds, (2) 1 zesterzaad 

roggeland, in Erp, over de brug, tussen voornoemde Petrus Hillen soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) de helft van een stuk beemd, in 

Erp, ter plaatse gnd Erlikem, tussen Arnoldus zv Johannes van Loe enerzijds 

en Henricus van Hackenem anderzijds, (4) alle erfgoederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn schoonvader Andreas Hoernkens soen en 

diens vrouw Yda, reeds belast met cijnzen. 

 

Leonius filius (dg: quond) Henrici filii Leonii van der Boxbruggen 

hereditarie vendidit Johanni Hoesch filio quondam Arnoldi Hoesch de 

Lijttoijen hereditariam (dg: cens) paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie in festo nativitatis Johannis ex 

tribus lopinatis terre sitis in parochia de Erpe in loco dicto int Broec 

inter hereditatem Elisabeth van der Bolst et eius liberorum ex uno et 

hereditatem Petri Hillen soen ex alio item ex una sextariata terre 

siliginee sita in dicta parochia ultra (dg: pont) pontem inter 

hereditatem Petri Hillen soen predicti ex uno et inter (dfg: h) communem 

platheam ex alio item ex (dg: prato sito) medietate ad se spectante 

cuiusdam prati siti in dicta parochia in loco dicto Erlikem inter 

hereditatem Arnoldi filii Iohannis de Loe ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Hackenem ex alio item ex omnibus et !hereditatibus sibi de 

morte quondam Andree Hoernkens soen sui soceri et Yde uxoris dudum dicti 

(dg: Ard) Andree successione hereditarie advolutis quocumque locorum 

sitis ut dciebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus inde solvendis et sufficientem facere. Testes Loze et Steenwech 

datum in crastino Andree. 

 

BP 1178 f 170r 02 do 01-12-1390. 

Henricus Hauwe van Maren beloofde aan Johannes van Ghewanden 11½ Hollandse 
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gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Henricus Hauwe de Maren promisit Johanni de Ghewanden XIJ Hollant gulden 

vel valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 170r 03 do 01-12-1390. 

Arnoldus zv Johannes Louwer van Kessel maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan met goederen van Petrus Engbrechts soen van Alem. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius Johannis Louwer de Kessel vendiciones et alienaciones 

factas cum bonis Petri Engbrechts soen #de Alem# coram scabinis 

infrascriptis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 170r 04 do 01-12-1390. 

Johannes Becker zvw Johannes Heirde ev Goetstodis en Willelmus zvw Johannes 

van Nederijnen ev Aleidis, dvw Alardus van Wencelberch van Leuwen mesmaker, 

deden tbv de gezusters Heilwigis en Hilla, dvw Johannes Braem, afstand van 

een huis102 en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, dat voornoemde 

Johannes Braem verworven had van Woltherus gnd Delijen soen en zijn vrouw 

Elisabeth wv voornoemde Alardus; ze behielden hun recht in een cijns die 

uit voornoemd huis gaat. 

 

Johannes Becker filius quondam Johannis (dg: Hei) Heirde maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Goetstodis eius uxoris et Willelmus filius quondam 

Johannis de Nederijnen maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleidis 

sue uxoris filiarum quondam (dg: Johannis) Alardi de Wencelberch de 

Leuwen cultellificis super domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi 

quam Johannes Braem erga Woltherum dictum Delijen soen et Elisabeth eius 

uxorem relictam dicti quondam Alardi acquisiverat prout in litteris et 

super toto jure ad opus Heilwigis et Hille sororum filiarum dicti quondam 

Johannis Braem hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare 

salvis etc dictis Johanni Becker et Willelmo suo jure ipso competente in 

censu ex dicta domo solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 170r 05 do 01-12-1390. 

Aleijdis dvw Henricus Kather en haar zoon Henricus verkochten aan Johannes 

Ketheleers van Nuenen een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Nuenen, met 

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

1392), gaande uit een erfgoed in Nuenen, naast de plaats gnd die Scoerdijk 

enerzijds en kv Nicholaus Kather anderzijds. 

 

Aleijdis filia quondam Henrici Kather cum tutore et Henricus eius filius 

hereditarie vendiderunt Johanni Ketheleers de Nuenen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Nuenen solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo ultra annum et in Nuenen tradendam ex (dg: p) 

quadam hereditate sita in parochia de Nuenen iuxta locum dictum die 

Scoer-(dg: donc)-#dike# ex uno et hereditatem liberorum Nicholai Kather 

ex alio ut dicebant promittentes cum cum tutore indivisi warandiam et 

aliam obligationem deponere (dg: testes datum ut supra) et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 170r 06 do 01-12-1390. 

Willelmus zvw Willelmus Broeder verkocht aan Wolterus zvw Wolterus van 

Aerle de helft van een beemd in Boxtel, ter plaatse gnd die Hulsdonk, 

tussen Sophia wv Arnoldus van de Kloot enerzijds en hr Henricus nzvw 

Jacobus koster van Bucstel anderzijds, welke helft aan hem was verkocht103 

                         
102 Zie → BP 1179 p 201r 08 vr 13-01-1391, verkoop van het huis. 
103 Zie ← BP 1178 f 162r 08 vr 21-10-1390, verkoop van deze helft. 
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door Gheerlacus van Keeldonc zvw Henricus Kolneer van Bucstel. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Broeder medietatem prati siti in 

parochia de Bucstel ad locum dictum communiter die Hulsdonc inter 

hereditatem Sophie relicte quondam Arnoldi de Globo ex uno et inter 

hereditatem domini Henrici filii naturalis quondam Jacobi matricularii de 

Bucstel ex alio venditam sibi a Gheerlaco de Keeldonc filio quondam 

Henrici Kolneer de Bucstel prout in litteris hereditarie vendidit Woltero 

filio quondam Wolteri de Aerle supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 170r 07 do 01-12-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 49 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XLIX Hollant gulden vel valorem ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 170r 08 do 01-12-1390. 

Bartholomeus zv Henricus van den Nuwenhuijs beloofde aan Jacobus van 

Baescot zvw Petrus van den Eijnde, tbv hem en zijn vrouw Elisabeth wv 

Nicholaus Sceijve, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas in Diessen te leveren, gaande uit al zijn goederen. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Bartholomeus filius Henrici van den Nuwenhuijs (dg: legitime vend) 

#promisit super omnia se daturum etc# Jacobo de Baescot filio quondam 

(dg: H) Petri van den Eijnde ad opus sui et ad opus Elisabeth eius uxoris 

relicte quondam Nicholai Sceijve vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum in 

festo Andree et in Dijessen tradendam (dg: ex) ex omnibus suis bonis ut 

dicebat et diutius vivens integraliter habebit et cum ambo etc. Testes 

Uden et Loze datum ut supra. 

 

BP 1178 f 170r 09 do 01-12-1390. 

Arnoldus van Enode ev Heilwigis dvw Wolterus van Os gewantsnijder verkocht 

een Johannes van Diest schoenmaker 20 schelling erfrente, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of 

ander paijment evengoed van waarde, daags na Lichtmis in Oss te leveren, 

gaande uit (1) een deel van een land, in Oss, ter plaatse gnd op 

Berchgherregoer, 14 lopen haver groot, (2) ½ morgen land, in Oss, ter 

plaatse gnd Opperen Poel, welke rente aan wijlen voornoemde Woltherus van 

Os was verkocht door Cristianus zvw Petrus gnd Coninc, en die nu aan hem 

behoort. 

 

Arnoldus de Enode maritus et tutor legitimus ut asserebat Heilwigis sue 

uxoris filie quondam (dg: Theoderici) Wolteri de Os pannicide viginti 

solidos annue et hereditarie pensionis grosso Turonensi denario monete 

regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato vel alterius 

pagamenti equebonum in valore solvendos anno quolibet (dg: here) in 

crastino purificationis beate Marie virginis et in Osse (dg: tr) 

tradendos de parte terre sita in parochia de Osse in loco dicto op 

Berchgherregoer quatuordecim lopina avene in semine capiente atque de 

dimidio jugero terre sito in dicta parochia in loco dicto Opperen Poel 

venditos dicto quondam Wolthero de Os a Cristiano filio quondam Petri 

dicti Coninc prout in litteris et quos nunc ad se spertinere dicebat 

hereditarie vendidit Johanni de Diest sutori supportavit cum litteris et 

(dg: j) aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui et heredum dicti quondam Woltheri deponere. Testes Loze et Steenwech 
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datum ut supra. 

 

BP 1178 f 170r 10 do 01-12-1390. 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus van Ghele verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi de Ghele prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf5 B 03 f. 170v. 

 in crastino Andree: donderdag 01-12-1390. 

 

BP 1178 f 170v 01 do 01-12-1390. 

Rutgherus zvw Johannes Mersman de oudere verkocht aan Wellinus gnd 

Didderics soen van Heelwijc en Metta gnd Vilts het deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van wijlen zijn voornoemde vader Johannes, in een 

stuk land, in Hees, ter plaatse gnd Mersmans Kamp, tussen mr Johannes 

Mersman enerzijds en voornoemde Wellinus en Metta anderzijds. 

 

Rutgherus filius quondam Johannis Mersman #senioris# totam partem et omne 

jus sibi de morte dicti quondam Johannis sui patris successione 

hereditarie advolutas in pecia terre sita in parochia de Hees in loco 

dicto Mersmans (dg: Cap) Camp inter hereditatem (dg: domini) magistri 

Johannis Mersman ex uno et inter hereditatem Wellini dicti Didderics soen 

de Heelwijc et Mette dicte Vilts ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

dictis Wellino et Mette promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Uden et Loze datum in crastino Andree. 

 

BP 1178 f 170v 02 do 01-12-1390. 

Petrus zvw Petrus Tijmmerman van Nijsterle verkocht aan Johannes van Best 

zvw Willelmus Broeder een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Petrus-Stoel te leveren, aan voornoemde Petrus verkocht door zijn 

broer Lambertus. Hij zal de onderpanden van de pacht van waarde houden. 

 

Petrus filius quondam Petri Tijmmerman de !Nijstel #Mijsterle!# 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie in festo beati Petri ad cathedram venditam dicto Petro a 

Lamberto suo fratre prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de 

Best filio quondam Willelmi Broeder supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et quod 

ipse hereditates ex quibus dicta paccio annuatim erit solvenda pro 

solucione dicte paccionis sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 170v 03 do 01-12-1390. 

Woltherus Coelborne en Elijas zvw Willelmus Elijaes soen beloofden aan 

Nicholaus zvw Johannes Gheenkens soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 25-

12-1391), gaande uit al hun goederen. 

 

Woltherus Coelborne et Elijas filius quondam Willelmi Elijaes soen (dg: 

hereditarie vendiderunt) #promiserunt super omnia se daturos# Nicholao 

filio quondam Johannis Gheenkens soen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in nativitatis Domini et 

pro primo ultra annum ex omnibus eorum bonis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 170v 04 do 01-12-1390. 

Johannes gnd Ghouwekens soen van Gherwen verkocht aan Johannes Kather een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd die Brake, in Gerwen, tussen 

Luppertus Ghenen soen enerzijds en Petrus gnd die Zot anderzijds, reeds 

belast met 10 schelling geld, (2) een beemd, gnd dat Wijrees? Broek, in 
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Gerwen, tussen Aleidis Moerkens enerzijds en de gemeint anderzijds, de 

beemd reeds belast met 10 schelling oude pecunia. 

 

Johannes dictus Ghouwekens soen de Gherwen hereditarie vendidit Johanni 

Kather hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Nuenen 

solvendam purificationis et in Nuenen tradendam ex pecia terre dicta die 

(dg: Brik) Brake sita in parochia de Gherwen inter hereditatem (dg: El) 

Lupperti Ghenen soen ex uno et hereditatem Petri dicti die Zot ex alio 

atque ex prato dicto dat Wijrees? Broec sito in dicta parochia inter 

hereditatem Aleidis Moerkens ex uno et inter communitatem ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis X 

solidis monete ex dicta pecia terre et X solidis antique pecunie ex dicto 

prato prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 170v 05 do 01-12-1390. 

Rutgherus van Audenhoeven verkocht aan Johannes zvw Nicholaus Broedeken een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit ¼ deel van een hoeve in Moergestel, ter plaatse gnd Aessoerere, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Rutgherus de Audenhoeven hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Nicholai Broedeken hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis ex (dg: m) quarta parte ad 

se spectante mansi siti in parochia de Ghestel prope Oesterwijc ad locum 

dictum (dg: A) Aessoere-#re# et ex attinentiis dicte quarte partis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi prius inde solvendo et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 170v 06 do 01-12-1390. 

Voornoemde Johannes beloofde dat, zodra voornoemde Rutgerus voornoemde 

pacht van 1 mud rogge heeft toegewezen op een ander erfgoed, hij voornoemde 

brief zal afstaan aan voornoemde Rutgherus. 

 

Et fiet notum ex premissis. Quo facto (dg: recognovit) #promisit super 

omnia# dictus Johannes quod cum dictus Rutgerus dictam paccionem unius 

modii siliginis ad hereditatem (dg: ..) aliam ad hoc sufficientem 

assignaverit et sic firmaverit prout hoc ei ratum erit extunc dictus (dg: 

Joh) Johannes dictas litteras prefato Rutghero resignabit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 170v 07 do 01-12-1390. 

Hr Henricus Buc priester gaf uit aan Henricus Buc van Heze een hofstad in 

Berlicum, ter plaatse gnd Loefoert, tussen voornoemde hr Henricus enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, strekkend vanaf Henricus Aben soen tot aan 

voornoemde Henricus Buc; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 

mud 6 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, voor het eerst 

over een jaar (ma 25-12-1391). Voornoemde Henricus zal de hofstad niet 

laten verslechteren zonder instemming van voornoemde hr Henricus. 

 

Dominus Henricus Buc presbiter domistadium quoddam situm in parochia de 

Berlikem ad locum dictum Loefoert inter hereditatem dicti domini Henrici 

ex uno et inter communem platheam ex alio tendentem ab hereditate (dg: 

dicti domini Henrici) #{in margine sinistra} tendentem ab hereditate 

Henrici Aben soen# #{boven de acte geschreven} Henrici Aben soen# ad 

hereditatem Henrics (dg: B) Buc de Heze ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Henrico Buc ab eodem pro hereditaria paccione unius modii 

et sex sextariorum siliginis mensure de Busco danda dicto domino Henrico 

ab altero in nativitatis Domini et pro primo ultra annum ex dicto 

domistadio promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis et promisit super habita et habenda sufficientem 

facere (dg: testes Uden et Loze datum in crastino Andree) tali condicione 
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dictus Henricus dictum domistadium (dg: dicti domini Henrici non de) sine 

consensus dicti domini Henrici non deteriorabit. Testes Uden et Loze 

datum in crastino Andree. 

 

BP 1178 f 170v 08 do 01-12-1390. 

Johannes Lanen soen van Uden verkocht aan Cristianus zvw Albertus van den 

Berghe bakker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

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

kamp met gebouwen, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, tussen Arnoldus van der 

Scaghen enerzijds en Goessuinus die Clercke anderzijds, (2) een beemd, in 

Uden, naast de kapel aldaar, tussen Johannes van Dijnther enerzijds en Lana 

gnd Goesswijns anderzijds. 

 

Johannes Lanen soen de Uden hereditarie vendidit Cristiano filio quondam 

Alberti van den Berghe pistori hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo ultra annum ex quodam campo sito in parochia de Uden in loco dicto 

Boekel inter hereditatem Arnoldi van der (dg: Sc) Scaghen ex uno et inter 

hereditatem Goessuini die Clercke ex alio et ex edificiis in dicto campo 

consistentibus atque ex prato (dg: dicto d) sito in dicta parochia iuxta 

cappellam ibidem inter hereditatem Johannis de Dijnther ex uno et inter 

hereditatem Lane dicte Goesswijns ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: exceptis) 

et sufficientem facere. Testes Loze et Steenwech ut supra. 

 

BP 1178 f 170v 09 ±do 01-12-1390. 

Theodericus Bever en zijn zoon Johannes beloofden Katherina dvw Petrus 

Ghenen soen schadeloos te houden, indien zij of haar erfgoederen104 in 

Berlicum ter plaatse gnd Middelrode, gelegen tussen voornoemde Katherina 

enerzijds en Andreas zv Johannes van den Noddenvelt anderzijds, 

aangesproken zouden worden wegens een b-erfcijns van 25 schelling, die 

Arnoldus Koelen soen beurde uit die erfgoederen van voornoemde Katherina en 

uit andere erfgoederen aldaar. 

 

Theodericus Bever et (dg: Theodericus) #Johannes# eius filius promiserunt 

super omnia Katherine filie quondam Petri Ghenen soen (dg: quod ipsi 

Theodericus et Theodericus eius filius predicti hereditarium censum XX) 

scilicet si dicta Katherina aut eius hereditates site in parochia de 

Berlikem ad locum dictum Middelrode inter hereditatem dicte Katherine ex 

uno et hereditatem Andree filii Johannis van den Noddenvelt ex alio 

imposterum impeterentur occacione hereditarii census XXV solidorum quem 

(dg: A) Arnoldus Koelen soen ex dictis hereditatibus dicte Katherine et 

ex reliquis hereditatibus ibidem sitis habuit solvendum et dampna exinde 

sustineret extunc dicti Theodericus et Johannes eius filius dictam 

Katherinam et dictas eius hereditates ab huiusmodi dampnis indempnes 

conservabunt. 

 

1178 mf5 B 04 f. 171. 

 in crastino Andree: donderdag 01-12-1390. 

 Sexta post Andree: vrijdag 02-12-1390. 

 

BP 1178 f 171r 01 ±do 01-12-1390. 

Katherina wv Petrus Ghenen soen beloofde Theodericus Bever en zijn zoon 

Johannes nimmer aan te spreken met brieven die zij heeft. 

 

Katherina relicta quondam Petri Ghenen soen cum tutore promisit super 

omnia Theoderico (dg: Beve) Bever et Johanni suo filio quod ipsa 

Katherina nunquam faciet impedimentum dictis Theoderico et (dg: Johannis) 

                         
104 Zie → BP 1178 f 177v 12 do 16-03-1391, overdracht van cijnzen uit een 

stuk land hier ter plaatse. 
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Johanni suo filio cum quibuscumque litteris ab ipsa Katherina ad presens 

habitis et acquirendis scilicet. 

 

BP 1178 f 171r 02 do 01-12-1390. 

Theodericus Lemmens soen van Empel verkocht aan Theodericus Broes soen een 

stuk land, in Empel, tussen Gerardus van Berkel enerzijds en Ghisbertus gnd 

Danen soen anderzijds. 

 

Theodericus Lemmens soen de Empel peciam terre sitam in parochia de Empel 

inter hereditatem Gerardi de Berkel ex uno et hereditatem Ghisberti dicti 

Danen soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico Broes soen 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de vero allodio. 

Testes Loze et Steenwech datum in crastino Andree. 

 

BP 1178 f 171r 03 do 01-12-1390. 

Hr Henricus Boc maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen gedaan 

door Andreas zv Johannes van den Noddenvelt en diens kinderen, zowel 

gezamenlijk als afzonderlijk, en door Johannes Spikerman en diens kinderen, 

zowel gezamenlijk als afzonderlijk, met hun goederen. 

 

Dominus Henricus Boc vendicionem et alienacionem factas per Andream (dg: 

v) filium Johannis van den Noddenvelt et eius liberos tamquam coniuctim 

vel divisim atque per Johannem Spikerman et eius liberos tam coniuctim 

vel divisim cum eorum bonis calumpniavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 171r 04 do 01-12-1390. 

Johannes zvw hr Johannes van Eijndoven ridder, Johannes Buc van Lijt, 

Henricus gnd Wellen, Petrus van Maren en Arnoldus Pauwels soen beloofden 

aan hr Henricus Buc 107 oude schilden, een helft te betalen met Sint-

Petrus-Stoel (wo 22-02-1391) en de andere helft met Pinksteren aanstaande 

(zo 14-05-1391). 

 

Johannes filius quondam domini Johannis de Eijndoven militis Johannes Buc 

de Lijt Henricus dictus Wellen (dg: soen) Petrus de Maren et Arnoldus 

Pauwels soen promiserunt domino Henrico Buc (dg: ad opus sui et ad o) C 

et septem aude scilde mediatim Petri ad cathedram et mediatim 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 171r 05 do 01-12-1390. 

Voornoemde schuldenaren beloofden voornoemd geld in Luik te betalen, in het 

huis van de ontvanger van dekaan en kapittel van Luik. 

 

Fiet notum de premissis. Quo facto promiserunt dicti debitores quod ipsi 

dictam pecuniam deliberabunt in Leod in domo receptoris dominorum decani 

et capituli Leodiensis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 171r 06 do 01-12-1390. 

Hr Theodericus Rover ridder ev vrouwe Ermegardis dvw Petrus van Waderle 

droeg over aan Willelmus van Lent zvw Henricus Muijdeken een b-erfcijns van 

20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 

16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit 3 stukken land, in Gewande, welke cijns aan 

wijlen voornoemde Petrus van Waderle was verkocht door Florencius gnd 

Panneccoeke. 

 

Dominus Theodericus Rover miles maritus et tutor legitimus ut asserebat 

domine Ermegardis sue uxoris filie quondam Petri de Waderle hereditarium 

censum XX solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro XVI denariis in dicto censu computato (dg: solvendum hereditarie) vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie in die beati 

Martini ex tribus peciis terre sitis in Ghewanden venditum dicto quondam 
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Petro de Waderle a Florencio dicto Panneccoeke prout in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo de Lent filio quondam Henrici Muijdeken 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem in dicto 

censu deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 171r 07 do 01-12-1390. 

Arnoldus Luijten soen en Johannes Moerken beloofden aan Gerardus zvw 

Gerardus van Berse 14 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 26-03-1391) te betalen. 

 

Arnoldus Luijten soen et Johannes Moerken promiserunt Gerardo filio 

quondam Gerardi de (dg: Berk) Berse XIIII Hollant gulden vel valorem ad 

pascha proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 171r 08 do 01-12-1390. 

Franco zvw Coelkinus Francken soen verkocht aan Rodolphus nzvw Rodolphus 

van der Sporct (1) ¼ deel in een erfgoed, in Berlicum, ter plaatse gnd die 

Poeldonkse Hoeve, tussen Theodericus zvw Godescalcus van der Sporct 

enerzijds en Johannes van den Poeldonc anderzijds, (2) 1/16 deel in 1 

bunder, in Berlicum, ter plaatse gnd die Poeldonkse Hoeve, tussen Johannes 

Colen soen enerzijds en Theodericus van den Steen anderzijds, belast met 4 

schelling aan Ghibo Wael. 

 

(dg: Nicho) Franco filius quondam (dg: Coe) Coelkini Francken soen (dg: 

quandam hereditatem) #quartam partem ad se spectantem in hereditate# sita 

in parochia de Berlikem in loco dicto die Poeldoncsche Hoeve inter 

hereditatem Theoderici filii quondam Godescalci van der Sporct ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Poeldonc ex alio atque (dg: qu 

octavam) #decimam sextam# partem ad se spectantem in uno bonario sito in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Johannis Colen soen ex uno 

et inter hereditatem Theoderici van den Steen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Rodolpho filio naturali quondam Rodolphi van der 

Sporct promittens warandiam et obligationem deponere exceptis IIII 

solidis Ghiboni Wael inde solvendis. 

 

BP 1178 f 171r 09 do 01-12-1390. 

Ghibo Grieten soen en Woltherus Wellen beloofden aan hr Henricus Buc 37 1/3 

oude schild, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (wo 22-02-1391) en 

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

 

Ghibo Grieten soen et Woltherus Wellen promiserunt domino Henrico Buc 

XXXVII aude scilde et terciam partem unius aude scilde mediatim ad 

cathedram Petri et mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes Loze et Steenwech datum in crastino Andree. 

 

BP 1178 f 171r 10 ±do 01-12-1390. 

Herbertus Happe zvw Henricus Happe ev Katherina dvw Ancelmus van der 

Heelredonc verkocht aan Arnoldus zvw voornoemde Ancelmus alle erfgoederen, 

die aan verkoper en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Ancelmus, gelegen ter plaatse gnd Gemert {niet afgewerkt contract105}. 

 

Herbertus Happe (dg: dc) filius quondam Henrici Happe (dg: s) maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Ancelmi 

van der Heelredonc omnes et singulas hereditates sibi et dicte eius uxori 

de morte quondam (dg: pa) dicti Ancelmi successione hereditarie advolutas 

quocumque locorum infra (dg: parochiam de) locum dictum Ghemert sitas 

(dg: ..) ut dicebat hereditarie !s vendidit Arnoldo filio dicti quondam 

Ancelmi promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

                         
105 Voor afgewerkt contract, zie BP 1179 p 201r 01 do 12-01-1391. 
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BP 1178 f 171r 11 vr 02-12-1390. 

Henricus Duijsken Gherijts soen droeg over aan Reijnkinus Loeden 168 oude 

franken of ander goed gouden paijment van dezelfde waarde, die Johannes 

Proefst van Bucstel, Gerardus gnd Hacken, Arnoldus van Kessel zvw Johannes 

Louwers soen, Ludovicus van Kessel en Johannes Hovelman beloofd106 hadden 

aan voornoemde Henricus Duijsken. 

 

Henricus Duijsken Gherijts soen C et sexaginta octo denarios aureos 

communiter aude francken vocatos boni etc seu aliud bonum aureum 

pagamentum eiusdem valoris quos Johannes Proefst de Bucstel Gerardus 

dictus Hacken Arnoldus de Kessel filius quondam Johannis Louwers soen 

Ludovicus de Kessel et Johannes Hovelman dicto (dg: Johanni) #Henrico# 

Duijsken promiserant prout in litteris legitime supportavit Reijnkino 

Loed[e]n cum litteris et jure. Testes Uden et Aa datum sexta post Andree. 

 

BP 1178 f 171r 12 vr 02-12-1390. 

Woltherus zvw Wolterus van Oerle droeg over aan Johannes Oem van Buchoeven 

een b-erfcijns van 13 gulden geld van Holland, die voornoemde Johannes Oem 

beloofd had aan eerstgenoemde Wolterus, met Lichtmis te betalen. 

 

Woltherus filius quondam Wolteri de Oerle hereditarium censum XIII 

aureorum florenorum communiter gulden vocatorum monete Hollandie quem 

Johannes Oem de Buchoeven promiserat se daturum primodicto Woltero 

hereditarie (dg: mediatim) in festo purificationis prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Johanni Oem cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1178 f 171r 13 vr 02-12-1390. 

Voornoemde Johannes Oem van Buchoeven, Nicholaus Spijrinc Meus soen en 

Wolterus van Oekel beloofden aan Wolterus zvw Wolterus van Oerle 100 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1391) 

te betalen. 

 

Dictus Johannes Nicholaus Spijrinc Meus soen et Wolterus de Oekel 

promiserunt Woltero filio quondam Wolteri de Oerle C Hollant gulden vel 

valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf5 B 05 f. 171v. 

 Sexta post Andree: vrijdag 02-12-1390. 

 Quinta post Lucie: donderdag 15-12-1390. 

 in crastino purificationis: vrijdag 03-02-1391. 

 

BP 1178 f 171v 01 vr 02-12-1390. 

Johannes van Gheffen kramer beloofde aan Henricus van den Kerchoeve van 

Goerle en Henricus Noppen 186 lichte gulden met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1390) te betalen. 

 

Johannes de Gheffen institor promisit Henrico van den Kerchoeve de Goerle 

et Henrico Noppen C LXXXVI licht gulden ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Uden et Steenwech datum sexta post Andree. 

 

BP 1178 f 171v 02 vr 02-12-1390. 

Jkvr Lerija van Neijnsel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 6 pond 10 schelling oude pecunia, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

goederen van wijlen Henricus Graet, gnd ten Loe, in Uden, welke cijns 

Thomas van Uden verworven had van voornoemde Henricus Graet. 

 

                         
106 Zie ← BP 1178 f 160r 04 za 11-06-1390, belofte op 24-06-1391 168 oude 

franken te betalen. 
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Domicella Lerija de Neijnsel herediarium censum VI librarum et X 

s[olidorum] antique pecunie quem se solvendum habere dicebat hereditarie 

in festo nativitatis Domini ex bonis quondam Henrici Graet dictis 

communiter ten Loe sitis in Uden quem censum Thomas de (dg: Ude) Uden 

erga dictum Henricum Graet acquisiverat ut dicebat monuit de tribus 

annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 171v 03 vr 02-12-1390. 

Henricus Coppen soen uijt der Hasselt beloofde aan Reijnkinus Loden 200 mud 

hop, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) te leveren. 

 

Henricus Coppen soen uijt der Hasselt promisit Reijnkino Loden IIc modios 

#bone# lupule mensure de Busco ad festum purificationis proxime 

persolvendos. Testes Uden et Hubertus datum ut supra. 

 

BP 1178 f 171v 04 vr 02-12-1390. 

Rodolphus Rover zvw Gerardus zvw Johannes Braecmans soen droeg over aan 

Henricus Wit szvw Johannes Wilgenman een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die Jacobus zvw Henricus van den Heijden beloofd had aan 

voornoemde Rodolphus Rover, met Lichtmis te leveren, gaande uit 2 stukken 

land, gnd Knoeps Land, in Sint-Oedenrode. 

 

Rodolphus Rover filius quondam Gerardi filii quondam Johannis Braecmans 

soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Jacobus filius quondam Henrici van den Heijden promiserat se daturum et 

soluturum dicto Rodolpho Rover hereditarie purificationis ex duabus 

peciis #terre# dictis communiter (dg: Kn) Knoeps Lant sitis in parochia 

de (dg: Hoe) Rode sancte Ode prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico Wit genero quondam Johannis Wilgenman (dg: supportavit) cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 171v 05 do 15-12-1390. 

Ghisbertus van Aerle verkocht aan Woltherus Backe zvw Johannes Onmaet de 

helft van een beemd, in Tilburg, ter plaatse gnd Lijvengoer, tussen 

voornoemde Ghisbertus enerzijds en voornoemde Wolterus Backe anderzijds, 

belast met de hertogencijns. 

 

Ghisbertus de Aerle medietatem ad se spectantem cuiusdam prati siti in 

parochia de Tilborch in loco dicto Lijvengoer inter hereditatem dicti 

Ghisberti ex uno et inter hereditatem Wolteri Backe filii quondam 

Johannis Onmaet ex alio (dg: s) ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Wolthero Backe promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

censu ducis ex dicta medietate solvendo. Testes Erpe et Steenwech datum 

quinta post Lucie. 

 

BP 1178 f 171v 06 do 15-12-1390. 

Hubertus zvw Hubertus van Lieshout verkocht aan zijn broer Willelmus zvw 

voornoemde Hubertus (1) 1/7 deel in een stuk land, in Lieshout, ter plaatse 

gnd op die Korfdonk, tussen Gerardus Mabellen soen enerzijds en Luijta gnd 

Parijdoen anderzijds, (2) 1/6 deel in een beemd, in Beek bij Aarle, ter 

plaatse gnd Leecke, tussen Rutgherus Moedels soen enerzijds en Jutta wv 

voornoemde Hubertus anderzijds, belast met grondcijnzen. 

 

Hubertus filius quondam Huberti de Lieshout septimam partem ad se 

spectantem in pecia terre sita in parochia de Lieshout ad locum dictum op 

die Corfdonc inter hereditatem Gerardi Mabellen soen ex uno et inter 

hereditatem Luijte dicte Parijdoen ex alio atque sextam partem ad se 

spectantem in prato sito in parochia de Beke prope Aerle (dg: inter) in 

loco dicto Leecke inter hereditatem Rutgheri Moedels soen ex uno et inter 

hereditatem Jutte relicte dicti quondam Huberti ex alio ut dicebat 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

279 

hereditarie vendidit Willelmo suo fratri filio dicti quondam Huberti 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

inde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 171v 07 do 15-12-1390. 

Henricus Hauwe van Maren verkocht aan Henricus Loenman een n-erfpacht van 1 

mud gerst, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit (1) een 

huis en tuin van verkoper, in Maren, tussen wijlen Heilwigis Hannen 

enerzijds en wijlen Willelmus Hauwe anderzijds, (2) een erfgoed, gnd een 

halve gemeint, in Maren, ter plaatse gnd de Maarse Wert, tussen wijlen 

Arnoldus Man enerzijds en Johannes Clauwaert anderzijds, (3) 5 hont land, 

in Maren, ter plaats gnd die Nu Lende, tussen Bonefacius zvw Henricus Daems 

soen enerzijds en Heilwigis gnd Goesswijns anderzijds, (4) ½ morgen land, 

in Maren, ter plaatse gnd Lijerten, tussen Johannes gnd Goesswijns soen 

enerzijds en Willelmus Hauwe anderzijds, reeds belast met 40 schelling aan 

voornoemde koper. 

 

Henricus Hauwe de Maren hereditarie vendidit Henrico Loenman hereditariam 

paccionem unius modii boni ordei mensure de Busco solvendam hereditarie 

(dg: Re) Remigii ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de 

(dg: .) Maren inter hereditatem quondam Heilwigis Hannen ex uno et inter 

hereditatem quondam Willelmi (dg: Hause) Hauwe ex alio atque ex 

hereditate dicta een halve gemeijnt sita in dicta parochia in loco dicto 

den Maerschen Wert inter hereditatem quondam Arnoldi Man ex uno et 

hereditatem Johannis Clauwaert ex alio atque ex quinque hont terre sitis 

in dicta parochia in loco dicto die Nu Lende inter hereditatem Bonefacii 

filii quondam Henrici Daems soen ex uno et hereditatem Heilwigis dicte 

Goesswijns ex alio atque ex dimidio jugero sito in dicta parochia in loco 

dicto Lijerten inter hereditatem Johannis dicti Goesswijns soen ex uno et 

hereditatem Willelmi Hauwe ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis XL solidis dicto emptori prius 

solvendis promittens super habita et habenda sufficientem facere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 171v 08 vr 03-02-1391. 

Henricus van Engelant zvw Theodericus van Enghelant verkocht aan Adam van 

den Kerchoeve (1) een stuk land, ter plaatse gnd dat Hinthamse Veld, tussen 

erfgoed van het leprozenhuis enerzijds en Cristina gnd Tielmans anderzijds, 

(2) een stukje land, aldaar, tussen Thomas van Hijntham enerzijds en 

Theodericus van Engelant anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, tussen 

voornoemde Thomas van Hijntam enerzijds en voornoemde Adam van den 

Kerchoeve anderzijds, een stuk land, ter plaatse gnd die Smaelakker, 

beiderzijds tussen Goddinus Olijsleger. 

 

Henricus de Engelant #filius quondam Theoderici de Enghelant# peciam 

terre sitam in loco dicto dat Hijnthamsche Velt inter hereditatem domus 

leprosorum ex uno et inter hereditatem Cristine dicte Tielmans ex alio 

atque particulam terre sitam ibidem inter hereditatem Thome de Hijntham 

ex uno et hereditatem Theoderici de Engelant ex alio item (dg: ex) peciam 

terre sitam ibidem inter hereditatem dicti Thome #de Hijntam# ex uno et 

hereditatem Ade van den Kerchoeve ex alio item peciam terre sitam in loco 

dicto die Smaelacker inter hereditatem Goddini Olijsleger ex utroque 

latere coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit dicto Ade van den 

Kerchoeve promittens warandiam tamquam de vero allodio et obligationem 

deponere. Testes Erpe et (dg: Loze datum ut supra) #Uden datum in 

crastino purificationis#. 

 

BP 1178 f 171v 09 vr 03-02-1391. 

Theodericus van Engelant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Nota. 

Theodericus de Engelant prebuit et (dg: alter noluit cedere testes datum 

ut supra) reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 171v 10 do 15-12-1390. 

De broers Nicholaus en Henricus, kvw Johannes van Drueten, droegen over aan 

hun zuster Rijchmodis een huis, hofstad en tuin, in Oss, tussen hr Egidius 

zvw hr Godefridus van Os ridder enerzijds en wijlen Robbertus van Doerne 

anderzijds. 

 

Nicholaus et Henricus fratres liberi quondam Johannis de Drueten domum 

domistadium et ortum sitos in parochia de Os inter hereditatem domini 

Egidii filii quondam domini Godefridi de Os militis ex uno et inter 

hereditatem quondam Robberti de Doerne ex alio ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Rijchmodi eorum sorori promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Erpe et Seenwech datum 

quinta post Lucie. 

 

BP 1178 f 171v 11 vr 03-02-1391. 

Henricus van Enghelant verkocht aan Theodericus van Enghelant een stukje 

land, ter plaatse gnd dat Hinthamse Veld, tussen Thomas van Hijntam 

enerzijds en voornoemde Theodericus van Enghelant anderzijds. 

 

Henricus de Enghelant particulam terre sitam in loco dicto dat 

Hijnthamsche Velt inter hereditatem Thome de Hijntam ex uno et inter 

hereditatem Theoderici de Enghelant ex alio vendidit (dg: The) dicto 

Theoderico de Enghelant promittens warandiam et obligationem deponere 

(dg: ...). Testes Erpe et Uden datum in crastino purificationis. 

 

1178 mf5 B 06 f. 172. 

 Quinta post Lucie: donderdag 15-12-1390. 

 

BP 1178 f 172r 01 vr 03-02-1391. 

Henricus van den Loeke droeg over aan Aleijdis wv Willelmus Voet, tbv haar 

en Henricus, Ghibo, Willelmus, Johannes, Daniel, Agnes, Aleidis en Engela, 

kv voornoemde Aleijdis en wijlen Willelmus Voet, een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Johannes 

Neijser met Kerstmis moet leveren aan voornoemde Henricus, gaande uit een 

stuk107 land, in Rosmalen, tussen Heze en Bruggen, tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Aleijdis Goetkijns anderzijds. 

 

Henricus van den Loeke hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco de hereditaria paccione unius modii siliginis quam 

paccionem unius modii siliginis Johannes Neijser dicto Henrico solvere 

tenetur hereditarie in festo nativitatis Domini ex pecia terre sita in 

parochia de Roesmalen inter Heze et Bruggen inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Aleijdis Goetkijns 

ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Aleijdi relicte quondam 

Willelmi Voet ad opus sui et ad opus Henrici Ghibonis Willelmi Iohannis 

Danielis Agnetis Aleidis et Engele liberorum Aleijdis et quondam Willelmi 

Voet predictorum promittens warandiam et obligationem in paccione 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 172r 02 vr 03-02-1391. 

Jacobus zvw Jacobus van Baest verkocht aan Johannes Delijen soen, Rutgherus 

van Boemel, Nicholaus van Drueten en Henricus van Drueten de helft van een 

huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, bij huis en erf van Woltherus 

gnd Bijnhuus, en het vruchtgebruik dat Katherina, wv Johannes gnd van 

Drueten thans ev Arnoldus Kreijt, heeft in de andere helft van voornoemd 

                         
107 Zie ← BP 1178 f 172v 11 wo 01-02-1391, overdracht van het onderpand. 
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huis en erf, welke helft en welk vruchtgebruik eerstgenoemde Jacobus 

verworven had van voornoemde Arnoldus Kreijt en diens vrouw Katherina. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi de Baest medietatem domus et aree site in 

Busco in vico dicto Colperstraet prope domum et aream Woltheri dicti 

Bijnhuus atque usufructum et totum jus vitalis possessionis Katherine 

relicte quondam Johannis dicti de Drueten uxori ad presens Arnoldi Kreijt 

competentes in reliqua medietate domus et aree predicte quam medietatem 

dicte domus et aree en quem usufructum primodictus Jacobus erga dictos 

Arnoldum Kreijt et Katherinam eius uxorem acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni Delijen soen Rutghero de Boemel Nicholao de 

Drueten et Henrico de Drueten #supportavit# cum litteris et aliis 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Erpe et Loze datum ut supra. 

 

BP 1178 f 172r 03 do 15-12-1390. 

Johannes Nerinc bakker beloofde aan Elisabeth Coppelmans een lijfpacht van 

7 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch, op het Groot 

Begijnhof, te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes Nerinc pistor promisit super omnia se daturum et soluturum 

Elisabeth Coppelmans vitalem pensionem (dg: V) septem sextariorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Elisabeth in 

festo Andree et in Busco super maiorem curiam beghinarum traditurum ex 

omnibus suis bonis ut dicebat et cum mortua fuerit. Testes Erpe et 

Steenwech datum quinta post Lucie. 

 

BP 1178 f 172r 04 do 15-12-1390. 

Johannes Helvoert zvw Johannes Helvoert beloofde aan Elisabeth dvw Johannes 

Torre een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Thomas te 

leveren, voor het eerst over een jaar (do 21-12-1391), gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Johannes (dg: de) Helvoert filius quondam Johannis Helvoert (dg: 

hereditarie vendidit) #promisit super omnia se daturum# Elisabeth filie 

quondam Johannis Torre hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Thome et pro primo ultra annum 

(dg: et) ex omnibus suis bonis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 172r 05 do 15-12-1390. 

Johannes van Bruggen beloofde aan Johannes Brenthen, tbv hem en zijn vrouw 

Margareta, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Johannes de Bruggen (dg: legitime vendidit) #promisit super omnia se 

daturum# Johanni Brenthen #ad opus sui et ad opus (dg: Trude) Margarete 

eius uxoris# vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dictorum emptorum purificationis ex 

omnibus suis bonis et (dg: cum mortuus fuerit testes datum supra) diutius 

vivens integraliter habebit scilicet cum ambo etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 172r 06 do 15-12-1390. 

Margareta dvw Albertus van den Berge verkocht aan Henricus Bollen 1 

zesterzaad land, in Berlicum, tussen Johannes Keelbreker enerzijds en 

Godefridus zv Johannes van Roede anderzijds, belast met een cijns aan 

Johannes Buekentop. 

 

Margareta filia quondam Alberti van den Berge cum tutore sextariatam 

terre sitam in parochia de Berlikem inter hereditatem Johannis Keelbreker 

ex uno et inter hereditatem Godefridi filii Iohannis de Roede ex alio cum 
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eius attinentiis prout ibidem est sita (dg: et ad dictam Margaretam 

dinoscitur pertinere) ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Bollen 

promittens cum tutore warandiam et oblugationem deponere excepto censu 

(dg: Henrico) #Johanni# Buekentop inde solvendo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 172r 07 do 15-12-1390. 

Godefridus Hoessche zvw Willelmus Hoessche wonend in Gestel bij Herlaer 

beloofde aan Goessuinus zvw Gerardus Kattelaer een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Nicholaus te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Godefridus Hoessche filius quondam Willelmi Hoessche commorans in Gestel 

prope Herlaer #ut dicebat promisit super omnia se daturum# (dg: 

hereditarie vendidit) Goessuino filio quondam Gerardi Kattelaer 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie in festo Nicholai ex omnibus suis bonis quocumque 

locorum sitis ut dicebat. Testes Erpe et Loze datum ut supra. 

 

BP 1178 f 172r 08 do 15-12-1390. 

Hermannus Oeden soen van Dijessen, Johannes van Dijest schoenmaker en 

Willelmus van den Arennest beloofden aan Rodolphus Koijt 32 Gelderse gulden 

of de waarde met Maria-Geboorte aanstaande (vr 08-09-1391) te betalen. 

 

Hermannus Oeden soen de Dijessen Johannes de Dijest sutor Willelmus van 

den Arennest promiserunt Rodolpho Koijt XXXII Gelre gulden vel valorem ad 

festum nativitatis Marie proxime futurum persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 172r 09 do 15-12-1390. 

Johannes van Ghelre zvw Gerardus gnd Roest verkocht aan Henricus zvw 

Henricus Matheus 5¼ hont 17 roeden land, in Empel, ter plaatse gnd 

Henxthem, in een kamp, gnd Stephens Kamp, tussen voornoemde Henricus zvw 

Henricus Matheus enerzijds en wijlen Gerardus Roggen anderzijds, belast met 

zegedijken en waterlaten. 

 

Johannes de Ghelre filius quondam Gerardi dicti Roest quinque hont et 

quartam partem unius hont et septem et dimidiam virgatas terre sitas in 

parochia de Empel in loco dicto Henxthem in quodam campo dicto Stephens 

Camp inter hereditatem Henrici filii quondam Henrici Matheus ex uno et 

inter hereditatem quondam Gerardi Roggen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Henrico filio dicti quondam Henrici Matheus promittens 

#super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegedijke et aqueductibus ad premissa de jure spectantibus. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1178 f 172r 10 do 15-12-1390. 

Ludovicus zvw Theodericus gnd Proefst van Empel verkocht aan Goessuinus zv 

Andreas van Bernheze een n-erfcijns van 2 oude schilden of ander paijment 

van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar 

(ma 25-12-1391), gaande uit (1) 3½ morgen land, in Empel, in een kamp, gnd 

die Lillesdonk, tussen Theodericus Luwe zvw voornoemde Theodericus Proest 

enerzijds en Batha Loden en Johannes van Megen anderzijds, (2) 4½ hont 

land, in Empel, ter plaatse gnd Sluiskamp, tussen Gerardus Roest enerzijds 

en Theodericus Bleijker anderzijds, belast met dijken. 

 

Ludovicus filius quondam Theoderici dicti Proefst de Empel hereditarie 

vendidit Goessuino filio Andree de Bernheze hereditarium censum duorum 

aude scilde vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie 

in festo nativitatis Domini et pro primo ultra annum (dg: ex campo) 

tribus et dimidio jugeribus terre sitis in parochia de Empel in campo 

dicto die Lillesdonc inter hereditatem Theoderici Luwe filii dicti 
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quondam Theoderici Proest ex uno et hereditatem Bathe Loden et Johannis 

de Megen ex alio atque ex quatuor et dimidio hont terre sitis in dicta 

parochia in loco dicto Sluijscamp inter hereditatem Gerardi Roest ex uno 

et hereditatem Theoderici Bleijker ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis aggeribus ad premissa 

spectantibus et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

1178 mf5 B 07 f. 172v. 

 Quinta post Lucie: donderdag 15-12-1390. 

 in profesto purificationis: woensdag 01-02-1391. 

 

BP 1178 f 172v 01 do 15-12-1390. 

Petrus zvw Petrus Becker beloofde aan Jacobus Clercke 28¼ Engelse nobel of 

de waarde en 12 gemene plakken, een helft te betalen met Kerstmis (zo 25-

12-1390) en de andere helft met Vastenavond aanstaande (di 07-02-1391). 

 

Petrus filius quondam Petri Becker promisit Jacobo Clercke XXVIII nobel 

et quartam partem unius nobel monete Anglie vel valorem atque XII 

communes placken (dg: ad) mediatim Domini et mediatim carnisprivium 

proxime persolvendos. Testes Erpe et Loze datum quinta post Lucie. 

 

BP 1178 f 172v 02 do 15-12-1390. 

Gerardus zv Jacobus Beckerman beloofde aan Johannes Brenthen en zijn vrouw 

Margareta een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Gerardus filius (dg: quo) Jacobi Beckerman (dg: legitime vendidit Jo) 

promisit super omnia se daturum et soluturum Johanni Brenthen et 

Margarete eius uxori vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Busco anno quolibet ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum 

purificationis ex omnibus suis bonis ut dicebat et diutius vivens 

integraliter habebit scilicet cum ambo ec. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 172v 03 do 15-12-1390. 

Johannes Becker zvw Johannes Heirde maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 schelling ge;d, met Kerstmis te betalen, aan hem verkocht 

door Henricus Mutsaert. 

 

Johannes Becker filius quondam Johannis Heirde hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie in nativitatis Domini venditum 

sibi ab Henrico Mutsaert prout in litteris monuit de tribus annis. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 172v 04 do 15-12-1390. 

Stephanus zvw Lambertus Raet verkocht aan Laurencius gnd Ghenen soen 3 hont 

80 roeden land, in Empel, ter plaatse gnd die Stege, beiderzijds tussen 

Rodolphus van den Grave. 

 

Stephanus filius quondam Lamberti Raet tria hont et LXXX virgatas terre 

sitas in jurisdictione de Empel in loco dicto die Steghe inter 

hereditates Rodolphi van den Grave ex utroque latere ut dicebat 

hereditarie vendidit Laurencio dicto Ghenen soen promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 172v 05 do 15-12-1390. 

Willelmus Jacobs soen beloofde aan Johannes zv Henricus van Mulsel 11 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1391) te 

betalen. 
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Willelmus Jacobs soen promisit (dg: Henrico) Johanni filio Henrici de 

Mulsel XI Hollant gulden seu valorem ad Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 172v 06 do 15-12-1390. 

Boudewinus zvw Johannes zv Boudewinus Appelman, Willelmus Waerloes ev 

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

verkochten aan Henricus Ghisellen soen de helft van een erfgoed, in 

Tefelen, tussen Arnoldus Heijme enerzijds en erfg vw Johannes Uden soen 

anderzijds, belast met zegedijken en waterlaten. Voornoemde Johannes zvw 

Johannes zv Boudewinus zal met de verkoop instemmen. 

 

Boudewinus filius quondam Johannis filii Boudewini Appelman Willelmus 

Waerloes maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleidis sue uxoris 

Henricus de Erpe maritus et tutor legitimus ut asserebat Elisabeth sue 

uxoris filiarum dicti quondam Johannis medietatem ad ipsos spectantem 

cuiusdam (dg: pra) hereditatis site in parochia de Tefelen inter 

hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Johannis Uden soen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico 

Ghisellen soen promittentes warandiam et oblugationem deponere exceptis 

zegedijke et aqueductibus ad dictam medietatem spectantibus et 

promiserunt quod ipsi dictum Johannem filium dicti quondam (dg: di) 

Johannis filii Boudewini dicte vendicioni facient consentire et eandem 

ratam facient observare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 172v 07 do 15-12-1390. 

Johannes Gruijter zvw Daniel zv Arnoldus Gruijter verkocht de andere helft 

aan voornoemde Henricus Ghisellen soen, belast met waterlaten en 

zegedijken. 

 

Johannes Gruijter filius quondam Danielis filii Arnoldi Gruijter alteram 

medietatem dicte hereditatis hereditarie vendidit dicto Henrico Ghisellen 

soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis aqueductibus 

et Zegedijke ad dictam medietatem spectantibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 172v 08 do 15-12-1390. 

Thomas van Hijnen, Arnoldus Rolofs soen en Johannes Kuijsche de oudere 

deden tbv Aleidis wv Henricus Maes soen afstand van alle huisraad en gerede 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Henricus 

Maes soen. 

 

Thomas de Hijnen Arnoldus Rolofs soen Johannes (dg: Kuijs) Kuijsche 

senior super omnibus utensiliis domus dictis communiter huijsraet atque 

super omnibus bonis paratis ipsis de morte Henrici Maes soen 

competentibus ut dicebant #et jure# ad opus Aleidis relicte dicti quondam 

Henrici Maes soen hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 172v 09 do 15-12-1390. 

Arnoldus Groetaert maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 

schelling, die Marcelius Maes soen, en van een b-erfcijns van 40 schelling, 

die Gerardus Baudekens soen van Os verwer aan hem moet betalen. 

 

Arnoldus Groetaert hereditarium censum XL solidorum quem Marcelius Maes 

soen et hereditarium censum XL solidorum quem Gerardus Baudekens soen de 

Os tijnctor sibi solvere tenentur ut dicebat mobuit de tribus annis. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 172v 10 ±do 15-12-1390. 

Johannes zv Henricus Hijnen: ?8. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1390 02. 

 

285 

Nota. 

Johannes filius Henrici Hijnen ?VIII. 

 

BP 1178 f 172v 11 wo 01-02-1391. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Neijser droeg over aan Aleijdis wv Willelmus Voet 

van Heze een stuk land in Rosmalen, tussen Heze en Bruggen, tussen erfgoed 

van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Aleijdis Goetkijns anderzijds, 

aan hem uitgegeven door Willelmus gnd Hake, belast met de pacht108 en cijns 

in de brief vermeld. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Neijser quandam peciam terre sitam 

in parochia de Roesmalen inter Heze et Bruggen inter hereditatem mense 

sancti spiritus (dg: spiritus) in Busco ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis (dg: dicte) Goetkijns ex alio datam sibi ad pactum a Willelmo 

dicto Hake prout in litteris supportavit Aleijdi (dg: dicte fi) #relicte# 

quondam Willelmi Voet (dg: de) #de Heze# cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis paccione et 

censu in dictis litteris contentis. Testes Uden et Steenwech datum in 

profesto purificationis. 

 

BP 1178 f 172v 12 wo 01-02-1391. 

Johannes zv Theodericus zvw Johannes van Gherwen maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te 

leveren, aan voornoemde Theodericus verkocht door Egidius gnd van den Zande 

zvw Johannes van den Zande en diens vrouw Aleijdis dvw Henricus gnd 

Pleijts, en die nu aan hem behoort. 

 

(dg: Theodericus) Johannes filius Theoderici filii quondam Johannis de 

Gherwen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis venditam (dg: sibi) dicto Theoderico 

ab Egidio dicto van den Zande filio quondam Johannis van den Zande et 

Aleijde eius uxore filia quondam Henrici dicti Pleijts prout in litteris 

et quam nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 172v 13 wo 01-02-1391. 

Henricus van der Cappellen van Best verkocht aan Johannes van Bladel bakker 

een n-erfcijns109 van 1 oude schild of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, beiderzijds tussen de gemeint, (2) een stuk land gnd die 

Braak, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Arnoldus van Mol enerzijds 

en voornoemde verkoper anderzijds. Verkoper en zijn schoonzoon Godefridus 

Ackerman beloofden garantie. 

 

Henricus van der Cappellen de Best hereditarie vendidit Johanni de Bladel 

pistori hereditarium censum unius aude scilt seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex (dg: pecia) domo et orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Oerscot (dg: sit) in 

loco dicto Best inter (dg: hereditatem) communitatem ex utroque latere 

coadiacentem atque ex pecia terre dicta die Brake sita in parochia et 

loco predictis inter hereditatem (dg: Johannis de M) Arnoldi de Mol ex 

uno et inter hereditatem dicti venditoris ex alio ut dicebat promittentes 

et cum eo (dg: Johannes Ackerman) Godefridus Ackerman eius gener indivisi 

super (dg: hi) omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

                         
108 Zie → BP 1178 f 172r 01 vr 03-02-1391, overdracht van erfpacht van ½ mud 

uit erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit dit onderpand. 
109 Zie → BP 1181 p 251r 06 wo 08-01-1399 (10), schenking van de cijns. 
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BP 1178 f 172v 14 wo 01-02-1391. 

Henricus van der Cappellen beloofde voornoemde Godefridus Ackerman 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus van der Cappellen promisit super omnia dictum Godefridum 

Ackerman indempnem servare. Testes datum supra. 

 


